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„ROK SŁOWACKIEGO".
„Rok Słowackiego"! Jakież przykre oficyalne słowo! Coś
jakby przypadek, bo z datą urodzin związane, coś jakby termin
kiedy dług odrobić należy. Czemu? Czyż teraz dopiero lub tylko
teraz czcić Słowackiego mamy ? Lub mamyź istotnie kalendarz
ułożyć nowy — i jeden rok poświęcić jednemu z świętych naro
dowego Kościoła, drugi rok innemu? A po przejściu uroczystości
patrona ?
A jednak ...
Od nas tylko zależy wypełnienie przypadkowego terminu
treścią.
„Rok Słowackiego", jaki zaczęliśmy święcić, jest datą wa
żną a może być i pamiętną z dwóch względów. Data czysto li
teracka oznacza pogłębienie się naszej wrażliwości i świadomości
artystycznej. Nie nasze bowiem pokolenie „odkryło", lub czcić
zaczęło Słowackiego. Stosunek społeczeństwa do niego jest nie
słychanie charakterystyczny; zupełnie inny, niż stosunek do Mi
ckiewicza. Mickiewicz, uosobienie zdrowej, dążącej do pełni i har
monii większości narodowej — w napięciu oczywiście natury
genialnej — przemawia do duszy zawsze i to do każdej, kulturą
przygotowanej duszy. Stąd walka Mickiewicza o uznanie nie była
ciężką, naród prędko odczuł jego dzieła poetyckie (choć da
leko mu jeszcze do zrozumienia... Mickiewicza); Słowacki zaś wy
woływał (do niedawna) przeciwko sobie uczucia tak silnej niena
wiści, jakie budzić może tylko człowiek innej' rasy. Ale i ta rasa,
na szczęście, Polsce nie jest obcą, a należy do niej przez pewien
czas w życiu chyba-każdy człowiek o rozżarzonem sercu, o uskrzy
dlonej wyobraźni; w takich momentach wyjątkowych do duszy
przemawia najsilniej poeta wyjątkowy; przemawia on także najpotężniej, gdy wyjątkowy nastrój ogarnia całą czującą część na
rodu. „Pana Tadeusza", „Wallenroda", nawet „Dziady" możemy
czytać zawsze i zawsze czerpać stąd rozkosz i podniety, potęgu
jące naszą siłę życiową; zwiewne, eteryczne widziadła poematu
20 A
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„W Szwajcaryi" przemawiają do nas najsilniej w pewnym tylko
okresie życia, i tylko w pewnych okresach możemy szeptać:
„Smutno mi, Boże", lub miotać pioruny z „Grobu Agamemnona".
Słowacki jest więc poetą wyjątkowej rasy ludzi, zdolnych do entuzyazmu, ekstaz, dalekonośnych marzeń. Nieliczne tylko jednostki
zachowują w „dojrzałym" wieku świeżość, dramatyczność uczuć;
„dojrzałość" daje czasem owoce, ale rzadko — kwiecie, poezyę;
stąd Słowacki poetą jest młodości, i dla-niej, o ile ona istotnie
bywała młoda, wiersz jego już od czterdziestu przeszło lat sta
nowi „pacierz, co płacze i piorun, co błyska", daje wyraz wszyst
kim wstrząśnieniom, tęsknotom,' porywom. Nie odczuwają go
i nienawidzą ci, co nienawidzą młodości, poezyi, uniesień owej
„rasy" ludzi wiecznie młodych, do ekstaz zdolnych — zato gdy
dusza pokolenia całego rozpłomieniała się świętym szałem — tłómaczem jej był Słowacki. „Kordyan" niejednemu młodzieńcowi
z 1863 r. towarzyszył do lasu, duch poety nosił się nad wielkim
tym porywem uczuć, który wyładował się w twórczości artysty
cznej „Młodej Polski".
Jeśli rok obecny możemy uważać w stosunku narodu do poety
za datę, to dlatego, że ustala on i uświęca ekspanzyę jego po
etycką. Dla najgorętszych wielbicieli z poprzednich dziesięcioleci
był on tylko poetą „Szwaicaryi", „Grobu Agamemnona", „Oj
ca zadżumionych“, „Mazepy", „Balladyny" — dla nas jest także
poetą „Króla Ducha" i „Samuela Zborowskiego". Otworzył się
przed nami świat piękna, jaki dla poprzednich pokoleń był taj
nią, chociaż bardzo jawną; przechodziły obok niej, jak pier
wotni obok najwspanialszych skarbów natury, nieczuli na ich bo
gactwa; lotniejszą dziś nasza fantazya, wyostrzony słuch na mu
zykę świata, przekraczającego próg świadomości; wyostrzony
zmysł na piękno tak subtelne i niedostępne, jak „ze snu sen!..."
Herezyą lub nonsensem było przed kilkoma jeszcze laty stawiać
„Króla Ducha", jako epopeję życia wewnętrznego, obok np. „Pana
Tadeusza", jako epopei zewnętrznego życia. Dzisiaj krytycy nawet
ze starszego pokolenia starają się wnikać w misterya obcego im
dotąd dzieła, uwielbienie wyrażają dla czarów, które tak długo
musiały pukać do stępionych ich zmysłów.
Rozszerzyła się nasza dusza — estetyczna.

Ale jeśli postępy robi nasze poznanie i odczuwanie poety
artystyczne — daleko nam jeszcze do głębin jego ducha. Czy
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postęp nasz w porównaniu z poprzednią generacyą na tem ma
polegać, że wydoskonaliliśmy środki używania, sybarytyzm? i poto
Słowacki żył i cierpiał, poto przez ostatnie lata życia anielstwo
w sobie potęgował i wyzwalał, aby arystokracya nerwów miała
jedno więcej źródło emocyi, bańki mydlane dla spragnionych gry
tęczowej oczu ?
Jam ducha w duchy wasze wrzucił,
A wy chcecie mię z siebie wyrzucić językiem!

skarży się jedna z najpiękniejszych jego postaci, i oto
mielibyśmy święto urządzić, krzyku tylko i wiwatów pełne, by
tem boleśniej dotknąć duszę poety ?
Dusza poety! Jakżeż my dalecy dziś jesteśmy od dusz
poetyckich w ogólności, dopieroż od duszy Juliusza Słowa
ckiego! Musimy to sobie uprzytomnić i cały szereg wyciągnąć
stąd konsekwencyj, jeśli „rok Słowackiego" nie ma się stać powiększycielem — nie królestwa poety, lecz naszych kłamstw konwencyonalnych, datą kalendarzową, w której spłacamy ratę,
ale li dla pozbycia się, bez głębszego, trwalszego śladu.
Tylko-artystę mamy czcić? Marny to artyzm, który jedynie sztukę
słowa wyzwala i podnosi, żaden to artyzm, z którym nie rozsze- <
rza się i nie wzrasta dusza. Tragedya grecka — to najgłębsza ta
jemnica ducha Hellady, jak epika najwierniejszą jego stroną ze
wnętrzną; w Szekspirze mamy całą tę moc namiętności, zimnej,
skondensowanej, poznawczej zarazem i walczącej, która stanowi
dzieje Anglii; wielcy pisarze wieku Ludwika XIV wydobyli z du
szy francuskiej i uświęcili to godło wielkości i sławy, które po
tem na wichrowych swych skrzydłach roznosiły po Europie orły
napoleońskie; klasycy niemieccy stworzyli całe pokolenie huma
nistów, stanowiące najpiękniejszą kartę dziejów niemieckich. .Co
w naszem życiu, co w naszej kulturze jest ze Słowackiego —
wogóle z całej plejady wielkich duchów, które miały przewodzić
narodowi ?
Dwie istnieją Polski! powiedzmy sobie; dwa narody. Jak
na obrazie Rafaela — jeden szereg się unosi w zaświatach, pełen
nadziemskich blasków, drugi —ten drugi ziemskim jest, ach, bar
dzo ziemskim, i gdzież łączność między nimi, gdzie związek?
I nie wymawiajmy się, że ów pierwszy oblewają takie „nadeuropejskie cnoty", że musi żywot ducha na księżycu prowadzić;
każdy Grek miał w sobie cząstkę Sofoklesa, jak w każdym An
gliku znajdujemy Szekspira, w każdym Francuzie — wielki gest
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i grandillokwencyę Wiktora Hugo, Niemiec z dawnego pokole
nia przypominał wzniosły frazes markiza Pozy, podobnie jak dzi
siejszy karykaturą jest Nietzschego, w duszy Rosyanina wyczu
wamy te otchłanie ciemne, gryzących się wzajem gadów pełne,
jakie są istotą Dostojewskiego. Gdzie w naszem życiu pierwiastki
naczelne Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida?
Wymieniając wszystkich tych geniuszów razem, temsamem
odsuwamy wszelką chęć przemieniania poezyi w tendencyjność
brutalną, doktrynersko-partyjną. Były bowiem między nimi różnice
przepastne, były u każdego ułomności i błędy, nieodłączne od
wszystkiego co ludzkie, związane z przyczynowością form ziem
skich. Błądzą przeto głęboko ci, którzy chcą uczynić z nich sztan
dar stronnictwa; błądzą ci, którzy symbole poety przemieniają
w dogmatykę. Odnosi się to do wszystkich poetów polskich.
Jako geniusze — intuicyą wyprzedzali swój czas, ogarniali
sprawy przyszłe i wieczyste, gdy wyraz myśli formalny był okuty
we formy i rezultaty poznania czasu. Nad formami i formułami
ich musimy też często przejść do porządku dziennego, jak
nauka przechodzi do porządku nad hipotezami i rezultatami dnia
wczorajszego. Nie były one bezowocne, o ile pomogły procesowi
myślenia i rozwoju: zadanie swe spełniły. Tembardziej trzeba to
odnosić do gotowych form i formuł poety, ale co w nim najistotniejszem, w czem właściwa jego moc i powołanie i prawo,
to płynie z pozaświadomościowych skarbnic własnych, z zaklę
tych w nim przez potęgi kosmosu tajemnych przeczuć i tęsknot,
z daru wżywania się w dusze jednostek, narodu, ludzkości, da
jącego
błyskawice jasnowidzenia. To są krynice natchnienia
i czarów prawdziwego poety — nieskończone, wieczyste, gdy
wszystkie doświadczalno-logiczne formułki muszą być zamknięte,
temsamem skończone, przejściowe. Prawdą zawsze pozostaje opo
wieść Mickiewicza o tym śnie, w którym się uczył tekstu i melodyi pieśni, gdy, obudziwszy się, miał ludziom podawać tylko
nutę —nie zaś słowa... Melodya, ton wewnętrzny, nastrój, język
jego przeczuć, tęsknot, pragnień — to najgłębsza prawda poety.
Ona wyraża najistotniejszą treść duszy narodowej — w niej łączą
się duchy nieraz przeciwnych sobie geniuszów — ona wspólną
harmonią spaja różne, nieraz zwaśnione żywioły. Na szczytach
niema różnic między tymi,
którzy na ziemi zwalczali się
wzajem; na szczytach, w ostatecznych wyrazach swej sztuki —
spotyka się Rafael z Michałem Aniołem, Mickiewicz ze Słowa-

„ROK SŁOWACKIEGO''

273

ckim... Łączy ich najgłębsza, metafizyczna treść duszy: muzyka
wieczystego Piękna, a rytm jej wprowadzony w życie — to kul
tura narodowa.

Ale i najpiękniejsza muzyka nie dojdzie do uszu, pełnych
gwaru jarmarcznego, zwanego codzienną naszą powszedniością.
Stąd potrzeba, stąd charakter dni i okresów, które mogą być po
święcone kontemplacyi. Dusza oddala się na chwilę od turkotu
huczących maszyn — wsłuchuje się w dźwięki inne, głębszej i naj
głębszej muzyki. Dlatego „Rok Słowackiego" mógłby olbrzymie
dla nas mieć znaczenie. Nietylko jako szereg hołdów, składanych
najczęściej, niestety, nie poecie, ale naszej własnej próżności,
i nietylko jako czas intenzywniejszego rozkoszowania się czarami
fantazyi i dźwięków, subtelniejszymi, niż te, do których dotąd
• byliśmy przyzwyczajeni.
„O potrzebie idei!" mówi nam Słowacki zza grobu, mówi
każdą strofą cudownej swej poezyi, w której niema rozdźwięku
między treścią a formą, mówi ostatnimi latami swego życia, w któ
rych niema rozdźwięku między czynem a poezyą. „O potrzebie
idei!" mówi w tej chwili niemiłosiernie nędznej, w której zajęcze
serca, wyszłe cało z pogromu dziejowego, depcą wszelką ideowość wyższą nad pokrywkę garnka domowego. „O potrzebie
idei!" przypomina w czasie, gdy naród zatracił zupełnie myśl swą
dziejową, gdy za miskę soczewicy sprzedaje wszystkie swe prawa,
a częstokroć nie umie nawet godności uratować. „O potrzebie
idei" mówi w czasie tryumfu brutalnej pięści, kiedy najdzielniej
szych nieraz ogarnia zwątpienie, a wszystkie wiary bankrutują
u rozpaczeńców. „O potrzebie idei" woła raz głosem burzy gro
mowej, to wiewem ciszy sennej, i zaraz wypowiada wielką swą
prawdę, najczystszą muzykę swej duszy:
„wszystko przez Ducha i dla Ducha" I...

Zerwaliśmy już na szczęście z przesądem, jakoby było kilku
Słowackich, jakoby Słowacki z ostatniego okresu był innym,
łaską — podług jednych, obłędem — podług drugich, tkniętym
człowiekiem. Tensam w nim geniusz od pierwszego zaledwie
występu poetyckiego, tylko coraz bardziej w głąb wpatrzony, by
uświadomić sobie najprawdziwszą swą istotę. Tensam duch wiel
kości, co gardził rycerzami pół-żywymi i wołał bodaj jednej piersi
na miarę nie krawca, lecz Fidyasza, tensam poryw bohaterski nie
ustraszenie skierowany nie wokół siebie, lecz w otchłanie, do-
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strzegł i ujął nareszcie prawdę swą ostateczną, podstawę i prawidło
wszelkiego bohaterstwa, i rzucił syntezę
— ,.wszystko przez ducha i dla ducha"!

Nowy człowiek tak mówi, odcinający się bezwzględnie od
Polski wczorajszej, od całego starego świata. Więcej, niż ktokol
wiek inny protestuje Słowacki przeciw panującym dotąd konstrukcyom życia. „Wszystko przez ducha i dla ducha", — to bez
względna pogarda dla klas i typów, które dotąd w Polsce pano
wały. Odtrącenie całej płaskości egzystencyi „zjadaczy chleba";
odtrącenie bytu szlacheckiego, w którym poeta widzi uosobioną
„wieprzowatość życia"; odtrącenie jedynego heroicznego wzoru,
który ta klasa wydała, który miał swoje porywy męstwa, ale czę
sto fizycznego, aż w r. 1831 małem swem sercem zupełnie zban
krutował: odtrącenie więc ideału „kolorowego ułana", a zarazem
cienia, towarzyszącego mu dotąd —w czarnej sutannie, z chytrym
uśmiechem:
Roma!
Nie jesteś ty już panią i królową,
Boś jest jak szatan cielesny łakoma,
A niższa sercem od ludów i głową.

Tym starym typom przeciwstawia poeta nowy swój świat,
nową wiarę: wszystko przez ducha i dla ducha.
Wiemy, że do wiary w potęgę ducha, stanowiącej treść
Słowackiego od pierwszego występu, stosunki dodały pewne
czynniki, które wzniosły jego spirytualizm mącą pojęciami zbyt,
materyalnemi. Od Towiańskiego przejął je poeta, od mistrza,
który bezwątpienia miał w sobie „ton" wysoki, wiarą i miłością
dążący do sprowadzenia Chrystusa na ziemię, ale który zarazem
zbyt małą miał inteligencyę i zbyt mało wykształcenia, by idee
swoje módz przemyśleć filozoficznie, bez pierwiastków antropomorficznych. Słowacki był między towiańczykami bezwątpienia
najwyższym: on, co nigdy nie dał się porwać do czynów ze sta
nowiska narodowego wątpliwych; on, co miał wzrok najuważniej
skierowany ku biegowi nauk przyrodniczych i przeczuł jedną
z najświetniejszych jej zdobyczy: zasadę rozwoju.
Od czasu był zależny poeta, czasowi trzeba przypisać jego
dualizm poznania, własną była jednak treść: odczucie duszy w ka
żdym tworze, zasada wszechuduchowienia, przyjęta dzisiaj także
przez najwybitniejszych przedstawicieli przyrodoznawstwa filozofi
cznego, nareszcie wiara we wszechmoc ducha, inicyującą, twór
czą, zwycięską ...

275

ROK SŁOWACKIEGO"

I nie można „ducha" Słowackiego traktować po średnio
wiecznemu, wrogo dla piękna i siły człowieka. Od pojęć mnisich
zawsze daleki był ten, co wierzył, że Bóg jego
...nie jest on tylko robaków
Bogiem i tego stworzenia, co pełza;

a i w ostatniej swej epoce uwielbiał, że
Duch życia to rycerz dumny!

Nie można też „ducha" rozumieć jako pogardę dla form i ko
nieczności walki środkami realnymi, bez których żadne zwycięstwo
na ziemi nie da się osiągnąć. Wiemy, że ten, co „Do autora
trzech psalmów" wspaniały swój słał manifest, bojownikiem był
w miarę biednych swych sił fizycznych, bojownikiem w sferze
myśli nieustraszonym: „żywot ducha na księżycu" urągowiskiem
dlań był i wstrętem, sam nietylko „żadnego nie klął ruchu"
ludowego, lecz przeciwnie, właśnie tym ruchom ludowym, stają
cym „wpoprzek" łodzi Charonowej, pełnej trupów przeszłości,
rewolucyjny podał sztandar — on, wyznawca i zwiastun nowej
Polski, ludowej, on — republikanin, ale zawsze indywidualny
i wierny hierarchii wartości podług siły twórczej:
więc „republikanin z ducha"...
I oto „wszystko przez ducha i dla ducha" staje przed nami
jako najgłębsza istota Słowackiego: poety i proroka. Poeta -tylko
z ducha czerpie i tworzy świat
...jak tworzy Bóg...
Ale nie świat realnych scen,
Lecz nikły świat, jak ze snu — sen...

świat „sennych królestw", w którym jednakowoż taka peł
nia i prawda życia, jak prawdziwą jest wszelka wysoka symbo
lika; prawdziwszą od historyi nazwała tę poezyę już starożytność.
Z tego królestwa prorok przemawia, w przyszłość zwrócony,
w nową, jutrznianą dolę ludzkości. „Wszystko przez ducha i dla
ducha" tu się dzieje — w tym świecie, gdzie człowiek czuje się
w prawdziwej swej ojczyźnie, obywatelem jest Nieskończoności,
najwyższą, nieśmiertelną ma miarę ludzi i rzeczy. „Wszystko przez
ducha i dla ducha" — więc tryumf pierwiastka „wiecznego rewolucyonisty", odrzucenie form dogmatów, natomiast tworzenie
siebie i świata przez siebie w poczuciu zupełnej wolności. Wol
ność ta rozumie przy czy nowość ziemską, uwzględnia ją, ale się
przed nią nie korzy: ma w sobie moc wyższą, bo pierworodną:
Czasem przed prawem natury,
Jako przed piorunem stanie,
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Zblednie i siły natęży
I skacze w ognia otchłanie
Wskoczy i piorun zwycięży!

Tak, istnieją nowoczesne cuda, czynione „przez ducha" —
„i dla ducha", nie dla cielesnego celu, nie dla odrzuconych kategoryj: wieprzowatości — błyszczącego ułana — jezuityzmu, który
„jak wąż ...łamie"; istnieją nowoczesne cuda, gdyż wypływają
z potęgi, która jest najwyższą i najrealniejszą zasadą wszelkiego
bytu...
— „Zwie się Wola" — wypowie potem ten, który wiesz
czów polskich jest streszczeniem a zarazem najbardziej nowożytnem ujęciem: Stanisław Wyspiański.
Wola — to najprawdziwszy wyraz zasady: wszystko przez
ducha dla ducha...
Tę ducha twórczego potęgę śpiewa Słowacki w wiele, wiele
lat przed Nietzschem, i podobnie jak Nietzsche, zaklina go w ży
wot nieśmiertelny — w pierścień wiecznego powrotu go wplata —nawet lucyferyczne pierwiastki mu daje — lecz o ileż czystszy,
wznioślejszy jest ów duch Słowackiego! Nigdy się nie wcieli
w uosabiającą najczęściej „ wieprzowatość" — blond-bestyę, i nie
Cezar Borgia jego ideałem, gdyż „Wszystko przez Ducha i dla
Ducha
to moja daleka

Moc i pieśń, która serce przeobraża
I niewolnika przedzierzga w człowieka.

I w tem kresowy punkt poety : poety ducha i człowieczeń
stwa, poety nowego Jutra...
A dzisiaj, gdy do kraju mamy sprowadzić, co w Nim było
śmiertelnem, czy mamy już wpośród siebie to, co w Nim nie
śmiertelnem ?
Jesteśmy-ź godni, czyśmy istotnie godni posiąść tę relikwie,,
resztki tej czary, w której tak cudowny płonął ogień?
Znajdąż one przytułek w sercach? Zapłodnią-ż święte po
pioły pokolenie dzisiejsze, jałowe, czekające iskry ożywczej? Wnikną-ż one w życie, by zharmonizować się z ideami wielkich braci
z ducha i stworzyć kulturę narodową?
Na to, na to przedewszystkiem niech odpowie Rok Słowa
ckiego.

277

NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

K. Stefański.

Dl EPODLEGŁOŚĆ POL5KI
w programach socyalistów polskich i nowe jej uzasadnienie.

Mam przed sobą dwie książki, napisane przez wybitniejszych pu
blicystów P. P. S. i omawiające z różnych stron prawdziwą bolączkę
programów socyalistycznych narodu naszego — hasło walki o niepodle
gło ść kraju. Są to wydane przez „Życie “ krakowskie: „Socyalizm
i kwestya polska", jednego z wybitniejszych rewizyonistów naszego socyalizmu, dra Wł. Gumplowicza, oraz „Marzenia polityczne" prawowier
nego nietyle marksisty, co zwolennika programu minimum P. P. S.
zaboru rosyjskiego, Tytusa Filipowicza. Zanim przejdę do omówienia
obu tych, nad wyraz ciekawych książek, chciałbym dłuższy wstęp sa
memu ich tematowi poświęcić.
Ze wszech miar zasługuje on na to. Dziwne bowiem losu koleje
przechodziło hasło walki o niepodległość Polski w trzydziestoletnim
przeszło okresie dotychczasowym naszego ruchu socyalistycznego. W za
raniu jego, pierwszy z wybitniejszych apostołów socyalizmu u nas, Waz ryński, w niemały kłopot wprawił posiwiałych w walce rewolucyonistów,
gdy na kongresie - międzynarodowym w Chur wezwał ich do ostrego po
tępienia niepodległościowych dążeń socyalizmu polskiego. W ciągu ca
łego okresu tego żadne hasło programowe nie było zajadlej dyskutowane,
niż kwestya, czy rewolucyjny socyalista polski ma prawo walczyć o nie
podległość swego narodu.
Już po wprowadzeniu hasła niepodległości do programu partyjnego,
hasło to, powiada Filipowicz, trzy razy stało się krawędzią, o którą
rozbiła się jedność organizacyi. Żarliwym zaś rozprawom za i przeciw
nie było nigdy końca. „Nec locus, ubi Troia fuit", mówili z tryumfem
o hasłach niepodległościowych ich przeciwnicy, odsądzając „socyal-patryotów“ od prawowierności teoretycznej i praktycznej, choć ze swej strony
zelanci odradzającego się wciąż, niby Feniks, hasła tego powoływali się
na „samego" Marksa lub Engelsa, starali się o bilety polecające od
starego Liebknechta, a nawet, jak Krauz, wyciągali cały materyalizm
ekonomiczny na poparcie racyonalności swej idei.
W dyskusyi posuwano się czasem do niebotycznych absurdów.
Dość powiedzieć, że rewolucyoniści, potrząsający krwawym sztandarem
przewrotu, racyonalność walki o niepodległość z całą powagą uzależniali
bądź od konjunktur pomyślnych lub niepomyślnych dla perkalików łódz
kich, bądź od poglądu rządu pruskiego na dogodność dla siebie istnienia
W
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Polski, bądź wreszcie od humoru towarzyszy niemieckich, czy rosyjskich,
których wszak drażnić nie można. Dawno zamarłej „Pobudce44 paryskiej
kiedyś w zapale polemicznym wyrwało się zdanie: „do niepodległości
dążymy, bo jest ona nam potrzebną, a potrzebną jest wprost dlatego
że jej nie mamy". Było to bodaj jedyne postawienie kwestyi jasno. Poza
tym, dziwnie nieśmiałe i często nawet naciągnięte argumenty zwolenni
ków niepodległości (pomijam Limanowskiego i Krauza) prawie nigdy nie
były w stanie sprostać energicznym napaściom przeciwników.
Wśród socyalistów polskich nie zawsze znajdowali się odważni,
coby głośno i stanowczo oświadczali, że prawo ujarzmionego narodu do
walki z najazdem i konieczność własnej organizacyi państwowej dla
normalnego rozwoju narodowego, to są aksyoma.ty, nie wymagające do
wodzeń.
Zresztą, nie wińmy tak bardzo socyalizmu o to, że hasło walki
o niepodległość przeszło wśród zwolenników jego tak ciężkie tarapaty.
Narodowa demokracya, monopolizująca patryotyzm, od hasła powstania
doszła do przedpokojowania u październikowców i od wallenrodyzmu do
uznania „konieczności państwowych'4 caratu. Nie łudźmy się! hasło nie
podległości Polski — niezbędna, jak to pysznie uzasadnił Cdumplowicz,
przesłanka demokracyi — ma dziś bardzo słaby grunt w społeczeństwie
właśnie z powodu zbyt małej demokratyzacyi narodu naszego. Tarapaty,
jakie „niepodległość*4 przechodziła w obozie socjalistycznym, przeszłaby
ona i w każdym innym. Socyaliści więcej wysunęli je na światło, gdyż
właściwie oni najczynniejsze życie polityczne prowadzili w ciągu osta
tnich lat trzydziestu.
W „Legionie44 Wyspiańskiego jest potężna scena.
Mickiewicz
i Krasiński w ruinach Kolizeum mówią i marzą. Każdy na swój sposób)
o wolnej a potężnej Ojczyźnie. Nagle ku nim zstępuje przywołana przez
obu wieszczów olbrzymia postać Polski z brzmiącym tęsknotą, lecz
i mocą zarazem, okrzykiem: „Synowie, synowie moi!44
Potężne widmo
czyni niesłychane wrażenie na obu: z początku stają oni w osłupieniu,
z jego zaś zbliżeniem, szybko uchodzą z trwogą.
Wyspiański wieszczą intuicyą odczuwa tu wrażenie, jakie w dzi
siejszej Polsce — może wywrzeć nowa Polska. Polska mas ludowych,
chłopska i robotnicza, dłońmi od młota i pługa czarnemi zbudowana
i krwią ludową spojona. Samo jej widmo dzisiejszym patryotom gorącym
sen z oka spędzi.
T
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i głos pierwszy, głos człowieka
bedzie wielkim krzykiem strachu!
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Dzisiejszy „dobry Polak “ ,, cierpi “. On kocha Polskę, tę z Wa
welu lub sal Muzeum Narodowego w Sukiennicach, czy na zamku
w Raperswyllu i wierzy święcie, lubo mocno platonicznie, że Polska ta
kiedyś zmartwychpowstanie. Przykazaniem jednak obywatelskiem „dobrego
Polaka“ jest Polskę w sercu chować i przejęcie się nią odsunąć z chwilą
zejścia z góry Wawelu, lub w drodze między Sukiennicami i Hawełką.
Taki też patryotyzm upiorny, stęclilizną grobów głuszący świeże po
wiewy życia, musi stanąć na drodze każdemu prądowi nowemu w spo
łeczeństwie. On ideę narodową w grobowcach więzi, a myśli politycznej
nie pozwoli wyjść poza witryny muzealne,
I każdy patryota czynu
każdy, kto widzi szczęście narodu w życiu i wolności, musi być wzgledem tego upioru przeszłości Konradem z „Wyzwolenia", każdy musi za
trzaskiwać drzwi i ogień żywy wrzucić do odurzających stęchlizną
i świecących próchnem grobów podziemi przeszłości, przygniatającej te
raźniejszość i przyszłość narodu. Każdy, bez względu na to. czy będzie
uzasadniał nowe tory wstecznictwa. czy bedzie niósł odrodzenie myśli
czy będzie politykiem, czy pionierem nowych prądów społecznych. Byli
Konradami takimi na małą skalę — stańczycy, byli nimi pozytywiści,
a nawet... endecy. Jest nim poniekąd Dobrzyński, polityk bezwzględny,
był Smolka, tak samo, jak Szujski. Jest nim subtelny twórca nowych
kierunków myśli filozoficznej swego pokolenia Świętochowski, i nawet
dobroduszny pozytywista Prus. Kola ta nie ominęła i socyalistów. Prze
ciw patryoty zmówi mogił w idei, a lojalizmu i apatyi w czynie, wystą
pili i pierwsi nasi ideologowie socyalizmu, chcący stworzyć nowe życie
i rzucić hasła nowe w masy ludowe.
Czysto lokalne i przemijające warunki sprawę patryotyzmu z so•cyalizmem skomplikowały mocno odrazu. W chwili pierwszych ruchów
i kółek socvalistycznych u nas. mądrością patryotyzmu był związek ścisły
z konserwą i klerem. Na zachód od nas wzrastała potężna fala socyaldemokracyi w Niemczech, na wschód pękały bomby bohaterskich naro.
dowolców. Pierwsi apostołowie socyalizmu z małymi wyjątkami byli to
szlachcice kresowi, narodowo oderwani od ludu, wśród którego dzieciń
stwo wpędzili, lub synowie świeżo zasymilowanej burżuazyi żydowskiej,
również obcy swojemu etnograficznie ludowi, a niezwiązani niczem z lu
Pierwsi więc socyaliści mogli być demokratami przededem polskim.
wszystkiem wyrozumowanymi. Odczuć potrzeb ludowych, ducha ludowego
nie byli w stanie. Gnębiona przez najazd kultura skrzywiła rozwój
i spowodowała zastój w myśli umysłowości narodowej, która nie mogła
wystarczać
Prometeistom ówczesnego pokolenia, zmuszonym czerpać ideoc
logię i wykształcenie ze źródeł obcych. Pierwsi więc socyaliści nie byli
W
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materyałem na patryotów czynu. Reakcya zaś ze strony społeczeństwa,
które natychmiast wyeliminowało ich z polskości, sprawiła, że walcząc
z patryotyzmem mogił, nie zdołali oni i nie mogli stworzyć hasła anty
tezy jego — patryotyzmu żywego czynu. Mimo też ucisku narodowego.,
mimo patryotyczno-rewolucyjne trądycye robotnika warszawskiego, pierw
sze polskie organizacye uległy modnej w tym czasie w socyalizmie międzynarodowości, ściślej zaś — poza-narodowości.
Nestor socyalizmu polskiego, nieugięty socyalista-narodowiec, Li
manowski, z niewielką garścią zwolenników stał na uboczu, nie zyskał
również powagi w sferach robotniczych patryotyczno-socyalistyczny „Lud
Polski44. Po rozbiciu pierwszych organizacyj odbudujący ruch w postaci
„Proletaryatu44 przybyli do kraju Polacy-narodowolcy, zbyt byli ideowo
zależni od petersburskiej swej macierzy na to, ażeby świeżą krwią so
cyalizmu ożywić wyblakły mocno sztandar walki o wolność narodu.
Długie też lata zapatrzony w bliską, huraganową rewolucyę socyalną
„ Proletary at44 rządził niepodzielnie. Przeciw jego krańcowości protesto
wała jedynie apolityczna zupełnie „Solidarność44, tak samo jednak, jak
pokrewny jej późniejszy „Związek robotników44 nie zbyt długo trwała..
Odrodzona myśl patryotyczno-społeczna w inteligenckim ruchu narodowosocyalistycznym w końcu lat ośmdziesiątych z. w. zyskała popularność,.
lecz nie stała się punktem wyjścia dla konsekwentnego i praktycznego
programu „mimo kilku tez w swej teoryi, szczęśliwie pomyślanych44.
W roku zeszłym w „Krytyce*4 krótko wyłożyłem warunki, w ja
kich walka o niepodległą Rzeczpospolitę Polską uznaną została za punkt
programu P. P. S., partyi, uznającej się za polski korpus międzynaro
dowej armii proletaryatu. Teraz przypomnę tu tylko związek programu
P. P. S. z zaburzeniami łódzkiemi 1892 r. Mówiłem tam również o zej
ściu pepesowców z właściwej drogi na manowce polityczno-taktycznefrazeologii powstańczej, co pociągnęło zastój w ideologii politycznej socyalistów polskich. Frazeologia- ta niepodległą Polskę przyszłości oto
czyła mglistością, wcielanie zaś stopniowe w życie ideałów, ciągła i upor
czywa walka o prawa narodowe i obywatelskie, uznane zostały za
czynniki, obniżające ideał dążeń politycznych proletaryatu i jako takie
ignorowane, lub nawet zwalczane. W rezultacie zaś tego wszystkiego.,
gdy niespodzianie wojna japońska i zamęt rewolucyjny w Rosyi powo
łały P. P. S. jako rzeczniczkę klasy robotniczej polskiej do sformuło
wania jakichbądź dążności wobec niebywałego wybuchu energii masowej
Powstańczość okazała
tej klasy, P. P. S. znalazła się „na rozdrożu"4,
sie frazesem bez treści, szczytem zaś realnych, niczem sam ś. p. Bis
większości ogółu ci. co namarck polityków, wydali się sami sobie
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woły wal i również do powstania, lecz nie w jakiejś mglistej Polsce,
a w państwie o urzędownie zatwierdzonych granicach -— Rosyi, lub też
ci, co pragnęli uzyskać nie Polską niepodległą, lecz Królestwo Polskie,
federacyjnie złączone z Rosyą...
Minęło lat kilka zamętu, który zresztą trwa dalej. Koło setki socyalistów, zarówno niepodległościowców — jak federalistów, lub autonomistów nawet, zawisło na szubienicy, tysiące poszły na Sybir i do
więzień, patrzeliśmy na kilkakrotne „przewartościowanie" wszelkich rze
czy ze szczególnem uwzględnieniem dążności i ideałów politycznych...
no i kwestya hasła walki o niepodległość znów stoi na porządku
dziennym.
Książki Filipowicza i Gumplowicza — jak mówiłem — uzupeł
niają się wzajemnie. Gumplowicz rzecz całą stawia na gruncie czysto
naukowym, opracowawszy ją źródłowo, choć temperament unosi go bar
dzo często na tory polemiki. Filipowicz traktuje rzecz więcej publicy
stycznie, czasem nawet może felietonowo — ale opracował ją również
poważnie. Wogóle, obie książki są poważnym dorobkiem w naszej lite
raturze politycznej.
Gumplowicz zaznacza swą indywidualność zaraz na wstępie, zry
wając ze zwyczajem dawnych rzeczników hasła walki o niepodl egło ść.
Obala on mianowicie jeden z największych ich atutów, rozpatrując kry
tycznie „niepodległościowość“ obu „założycieli naukowego socvalizmu“:
Marksa i Engelsa. W krytyce swej potwierdza G. i uzasadnia szere
giem cytat, że obaj mistrze byli zwolennikami odbudowania Polski i to
„od morza do morza“, wypływało to jednak z ówczesnego ułożenia sto
sunków politycznych w Europie. Demokracya bowiem polska, dążąca do
rewolucyi agrarnej i poruszenia z jej pomocą mas ludowych polskich
przeciw trzem filarom reakcyi ówczesnej — rządom Austryi. Prus
i Rosyi, była naturalnym sprzymierzeńcem rewolucyi europejskiej. Pol
ska zaś — co, będąc rozszarpaną, spajała — według Fryderyka Wiel
kiego — nakształt komunii mocarzy: schizmatyka. ewangelika i katolika,
odbudowana, jako państwo niezależne, zdaniem Marksa, musiałaby stać
się przedmurzem Zachodniej rewolucyi przed reakcyą Wschodu, nie mó
wiąc już o tern, że istnieniem swem rozsadziłaby owe trzy reakcyjne
mocarstwa. Dzięki też ternu, Polska, jedyna z narodów słowiańskich,
uznaną została przez Marksa ze naród rewolucyjnie „historyczny “.
z prawem panowania nad niehistorycznemi: Litwą i Rusią.
Takież samo zresztą prawo przyznawał Marks Madziarom nad
Kroatami, a Niemcom nad Czechami i pozostałą słowiańszczyzną, wzglę
dem której uznawano wówczas za konieczną „walkę aż do zagłady
•
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i bezwzględny terror
nie w interesie Niemiec, tvlko w interesie rewolucyi", jak głosi cytowany przez autora urywek listu Marksa.
Nie na autorytecie więc Marksa i Engelsa opiera Gumplowicz
swoje uzasadnienie konieczności wprowadzenia do programów socyalistów polskich walki o niepodległość kraju.
Jedyną konsekwentną demokracyą jest dziś socyalizm i naodwrót —
demokracya musi być istotą socyalizmu współczesnego, Czy więc demokracya może współistnieć z najazdem? pyta Gumplowicz i odpowiada
przecząco. Prawdziwa bowiem demokracya zawiera w sobie demokratyzacyę kultury. Środkiem zaś tego i jedyną, a w naszych błogich cza
sach — niezbędną gwarancyą — jest własne państwo. Swojskie więc
państwo jest niezbędną przesłanką demokracyi, co w zastosowaniu do
Polski znaczy, że wywalczenie trójzaborowej Polski w granicach etno
graficznych jest niezbędną przesłanką utrwalenia demokracyi i socya
lizmu w naszym narodzie. Prawda, że o tę Polskę stoczyć trzeba bę
dzie walkę, lecz, gdy chodziło o sprawy wolności i postępu kraju ro
dzinnego, socyaliści Włoch, Niemiec, czy Francyi, szczerze międzynaro
dowi. pierwsi biegli pod sztandary walki.
Dziś jeszcze domagają się
a nawet wzmocnienia
niezawisło
uzbrojeń Anglii przeciw możliwemu najazdowi Niemiec.
I polski więc socyalista ma nietylko prawo, lecz i obowiązek
walczenia o niepodległość swego kraju. A zresztą, czyż najbardziej ze
wszystkich odczuwający ucisk narodowy, robotnik, może się bawić w beznarodowość, jak kosmopolityczny dynasta, arystokrata lub kapitalistą?
Oczywiście nie może. Musi więc on i jako proletaryusz, najbar
dziej upośledzony w społeczeństwie pod względem dostępu do skarbów
kultury narodowej, i jako socyalista, dążący do stworzenia państwa,
będącego zorganizowaną gospodarką narodową, uznawać konieczność
niepodległości Polski, i w razie nadarzającej się sposobności o tę nie
podległość wystąpić do walki.
Z przesłanek powyższych wynika, że przyszła niepodległa Polska,,
będąca ideałem politycznym proletaryatu polskiego, może mieć jedynie
granice etnograficzne. Polskie terytoryum etnograficzne winno być jedynym terenem polityki narodowej polskiej. Zyjące gromadami, czasowo
lub stale poza tem terytoryum grupy polskie mogą być jedynie terenem
działalności kulturalno-narodowej. Pod względem zaś politycznym po
winny one otrzymać prawo na zupełną odrębność kulturalną, jako
mniejszości narodowe Litwy, Rusi lub Niemiec. Toż samo prawo przy
sługuje grupom osiadłych w Polsce Litwinów, Rusinów, Niemców i mówiących w żargonie Żydów.
7

«■

Z

•

•

NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

283-

Dobrze bardzo obmyślanym i starannie opracowanym, lubo zepsu
tym polemiką rozdziałem o samodzielności ekonomicznej Polski i obala
jącym teoryę t. zw. ..organicznego wcielenia" do Rosyi. kończy Gumplowicz swą książkę.
„I my Polacy — prowadziliśmy kiedyś politykę realną. Ci realni
politycy wprowadzali w czyn wielkie marzenia. Stawiali oni przed sobą
wielkie cele i szli ku nim. licząc się z rzeczywistością. To ich czyniło
wielkimi.
nie licząc się z rzeczywistością, to ich czyniło małymi. Drugi typ mę
żów w rezultacie zwyciężył, lecz pierwiastek idealistyczny, wprowadzony
przez nich do czynu politycznego, stał się przyczyną upadku państwa.
Z upadkiem państwa zamknęła się era polityki konkretnej; pozostała
nam dziedzina marzeń politycznych. I znów byli marzyciele, co ku wiel
kim celom szli, nie licząc się z rzeczywistością. Zginęli, lecz żyją, jako
siła moralna: byli znów inni, co ku małym celom szli, nie licząc się
z marzeniami. Zginęli, lecz zarazem zabici zostali moralnie. Taką jest
ekspozycya „Marzeń politycznych44 Filipowicza.
Dziś w łonie socyalizmu polskiego znów starły się te dwa stare
prądy, zarysowując się, jako dążenia niepodległościowe mniejszości
i </?óa.S7-realna polityka większości, która program ntininium politycznych
dążności proletaryatu uznaje walkę o autonomię Królestwa, lub też
stworzenie federacyjnego związku Polski z Rosyą.
Zaznajomiwszy czytelnika w zbyt, niestety, chaotycznym i po
bieżnym wykładzie, z dawniejszem pojmowaniem niepodległości Polski
przez teoretyków i komentatorów programu Polskiej Partyi socyalistycznej, Filipowicz, jako epokowe zjawisko zaznacza, postawienie przez
tę partyę postulatu zwołania konstytuanty w Warszawie w pamiętnym
1905 roku. Było to bowiem zerwanie z dawną mglistością co do
przyszłej Polski, jako celu polityki P. P. S. i zarazem zaznaczonem
przez P. P. S. porzuceniem wszelkiego powoływania się na jakiebądź
prawa historyczne. Dając takie hasło. P. P. S. obrała za terytoryum
przyszłej Polski konkretnie dziś istniejące Królestwo Polskie ze sto
licą Warszawą. Rzecz prosta, niepodległe Królestwo będzie jedynie eta
pem w drodze do ostatecznego celu polityki proletaryatu polskiego —
Rzeczpospolitej Polskiej w granicach etnograficznych. Etap ten jednak
autor uznaje za konieczny i proponuje dążenie do niego za’ program
pozytywny socyalistów zaboru rosyjskiego. Przygotowanie zaś środków
materyalnych do walki za taktykę polityczną.
Po streszczeniu w ten sposób „marzeń niepodległościowych44 Fili
powicz przechodzi do szczegółowego rozpatrzenia „marzeń autonomi
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cznych" wszelkiego rodzaju. Zaznaczywszy zupełny brak jakiegobądź
pozytywnego programu polityki w obozie socyalistycznym, który znalazłby
się w kłopocie nawet w wywalczonej przez siebie konstytuancie war
szawskiej, autor poddaje surowej krytyce wszelakie próby ,.realnej“ po
lityki postępowej, narodowej i socyalnej demokracyi. Realizm ich bo
wiem okazał się właściwie nie mniejszem, niż dążenie do niepodległości,
marzycielstwem. Umiejętną i z punktu teoryi prawa publicznego dobrze
opracowaną jest tu krytyka projektów autonomii, ogłoszonych przez
Koło Polskie i Postępową demokracyę. Nielitościwie też autor drwi
z prawno-politycznych łamańców lewicowców P. P. S., którzy w poszu
kiwaniu symbiozy między niepodległościowością polską a państwowością
rosyjską, doszli do „utopii federacyi" wTszechrosyjskiej.
Ze wszystkich rozpatrzonych powyżej „marzeń", marzenie o nie
podległości Filipowicz uznaje za najbardziej ziszczalne wobec przewidy
wanego ułożenia się na przyszłość stosunków cesarstwa rosyjskiego, do
tkniętego niezwykle silnym kryzysem. Rosya bowiem może dalej iść.
albo drogą, rewolucyi, albo powolnej demokratyzacji, lub wreszcie musi
rozkładać się powoli. Każla z tych dróg prowadzi do rozczłonkowania
potężnego obszaru caratu na terytorya, bądź rewolucyjne, bądź naro
dowościowe, bądź, jak przy ostatniej ewentualności — do stopniowego
tworzenia się nowych jednostek państwowych. W każdym zaś razie
Królestwo ma wszelkie dane do roli takiego odrębnego tervtoryum.
Krytycznej ocenie niedawnych wypadków w Rosyi i Polsce poświęcone są dwa ostatnie, najlepsze bodaj rozdziały pracy Filipowicza.
Rozumowanie jego, oraz punkt wyjścia dla. tej oceny, będący zarazem
leitmotywem całego dziełka, streścić można tak:
Marzycielstwo niech
panuje wszechwładnie w ideologii, lecz szkodzi, gdy wprowadzimy go
środków. Realizm zaś wszechwładnie winien
ków, lecz — wprowadzony do ideologii, zabija całą sprawę. Utrzymanie
więc w równowadze stosunku wzajemnego marzycielstwa i realizmu jest
koniecznym warunkiem powodzenia wszelkiej polityki i wszelkiej rewocyi. Brak właśnie tego cechował dotychczasowy okres kryzysu rosyj
skiego. Partye, rzucające hasła i programy zrewolucyonizowanym tłumom,
cele stawiały nikłe, natomiast środki dla ich osiągnięcia bezmiernie
idealizowały.
Wynikało to z pewnego gnuśnego optymizmu względem
potęg zewnętrznych, walczących jakoby o naszą sprawę. Optymizm ten
miał źródło w niewiarze we własne siły. „Marzycielstwo autonomiczne",
wynikające z optymistycznej wiary w kadetów, „towarzyszy rosyjskich",
nareszcie mieli zrowreszcie w „rozum stanu“
zumieć, jakie błędy popełniają, gnębiąc Polaków, objęło większość na-
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szego myślącego politycznie ogółu. Marzy zaś o niepodległości, lecz za
razem realnie traktuje środki dla jej zdobycia, garść ideologów proletaryatu, grupy społecznej z samego położenia swego najbardziej do
idealizmu skłonnej. Być może, nie doceniają sił rewolucyi rosyjskiej
ideologowie ci; wzmacniają jednak oni przez to swoje własne — pol
skie, propagując bezwzględny separatyzm polityczny i przygotowując
środki materyalne do walki o niepodległość. Separatyzm jednak poli
tyczny, zdaniam autora, nie pociąga za sobą separatyzmu taktycznego:
i przymierze rewolucyi rosyjskiej i polskiej było zawsze, jest i będzie
koniecznością.
„Jedynym realnym wynikiem wszystkich utopijnych programów
autonomicznych, wszystkich marzeń o federacyi jest dotychczas tylko
i wyłącznie propaganda państwowości rosyjskiej, osłabiająca siły, to
cząca mózgi i serca. Plany, które stać się miały źródłem potęgi, stają
się źródłem niemocy. Tak rzeczywistość drwi z tych, co drwią z ma
rzeń... Tej rzekomej polityce realnej, będącej w rzeczywistości miesza
niną skażonego idealizmu i fantastycznego realizmu, klasa pracująca,
w której tkwi siła i przyszłość narodu i wszystko, co jest u nas ży
wotnego, musi przeciwstawić politykę zasadniczą, opartą na , idealizmie
prawdziwym. Marzenia o lepszej przyszłości społecznej, byłyby niekompletne, gdyby nie były uzupełnione marzeniami o lepszej przyszłości
politycznej. Kiedyś te wielkie marzenia ziścić się muszą, bo do marzeń
należy przyszłość świata" — kończy Filipowicz swoje „Marzenia poli
tyczne".
(Dok. nast.).

L,eort Wasilewski.

SPRAWY LITWY.
(Dokończenie).

III.
‘
, ■'
Z pomiędzy wydawnictw w języku polskim, poświęconych
Litwie, jakie ukazały się w ostatnich czasach, część wyszła z obozu
polskiego, część z narodowo-litewskiego. W pierwszej grupie mamy
popularne dziełko niżej podpisanego1), mające dać pojęcie o Litwie
i jej ludności, losach dziejowych, stosunkach ekonomicznych i kul
turalnych, litewskim ruchu narodowym, narodowościach nielitewskich
ł) Leon Wasilewski „Litwa i jej ludy" Warszawa 1907. Biblioteka Spół-

czesna.
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i prąciach oraz stronnictwach politycznych na Litwie. O dziełku
tem z łatwo zrozumiałych powodów pisać nie będę. Tak samo ogra
niczę się jedynie wymienieniem pracy p. Wł. Stadnickiego o poło
żeniu ekonomicznem Litwy1), nie wkracza ona bowiem w dziedzinę
stosunków narodowościowych. Zatrzymam się nieco dłużej tylko
nad wydawnictwem, podjętem przez grono osób w Warszawie, a mającem na celu poinformowanie ogółu polskiego o tem, co dotych
czas pisała prasa polska o litewskim ruchu narodowym.2)
Dziełko to zawiera około 40-tu artykułów mniejszych i’ więk
szych, pochodzących z prasy wszelkich kierunków — od ugodowego
i narodowo-demokratycznego aż do socyalistycznego. Zebrano te
artykuły bez żadnego systemu, to też powstał zbiór chaotyczny,
w którym trudno się oryentować. Bądźcobądź jednak zbiór ten nie
jest pozbawiony wartości, chociażby dla tego, że daje nam dość
zupełny obraz zapatrywań przedstawicieli rozmaitych obozów pol
skich na ruch narodowo-litewski, po części zaś i .na stanowisko
narodowców litewskich wobec Polaków w oświetleniu polskiem.
Spotykamy więc tu głosy jak najprzychylniejsze dla ruchu narodowo-litewskiego obok wycieczek szowinistycznych przeciwko „litwomanii44, objektywne informacye historyczne obok jawnie tenden
cyjnych elaboratów, notatki świadczące o zupełnej ignorancyi auto
rów w sprawach Litwy obok cennych artykułów, istotnie informu
jących o rzeczywistym stanie rzeczy. Mamy tu i cały bukiet wy
jątków z artykułów prasy litewskiej, przenikniętych wprost dziką
nienawiścią do Polaków i polskości na Litwie. Pomimo całej swej
chaotyczności dziełko to posiada pewną wartość jako elementarne
źródło informacyjne, wprowadzające in medias res zatargu polskolitewskiego.
.
.
Przechodząc do. prac, które wyszły z obozu litewskiego, na
pierwszem miejscu musimy postawić dość obszerny zbiór artykułów
z prasy litewskiej3), wydany dla przeciwwagi wyżej wymienionemu
zbiorkowi pod hasłem „Audiatur et altera pars44. Uważając, że ów
zbiorek, o którym mówiliśmy wyżej, zawiera przeważnie głosy „a la
hakata44, wydawcy zbioru „Ze stosunków litewsko-polskich44 pra
gnęli — jak mówią w przedmowie — dać Polakom możność prze
*) Wł. Studnicki „Stosunki społeczne i ekonomiczne na Litwie i Rusi"
w zeszycie VII. 2-go tomu „Polski" Macierzy Polskiej. Lwów, 1908.
-) „Kwestya litewska w prasie polskiej". Warszawa. 1905.
3) Ze stosunków litewsko-polskich. Głosy Litwinów. Wydane staraniem
J. K. w ograniczonej liczbie egzemplarzy. Warszawa, 1907.
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konania się „nie z opowiadań dziennikarskich recenzentów, ale ze
źródeł — prasy litewskiej — co mówią sami Litwini w kwestyi
litewskiej.“ Wydawcom zbioru chodzi o oczyszczenie z zarzutów
narodowców litewskich, którzy jakoby „nie mając nic lepszego do
roboty, czyhają na kulturę polską w Litwie i żywią do niej nie
przezwyciężony wstręt, jak starają się udowodnić szowiniści polscy “.
Zamiar to bardzo chwalebny; niestety jednak cel, jaki zbiór
omawiany osiąga, jest najzupełniej sprzeczny z tym zamiarem.
Albowiem artykuły, pracowicie wyszukane na łamach wszystkich
pism litewsko-żmudzkich („Yilniaus Żinios**, „Lietavin Laikrasztis**,
„Szviesa*‘, „Lietuvos Ukininkas** i „Szaltinis**) i w systematycznym
układzie podawane publiczności polskiej, odźwierciadlają bezgrani
czne zacietrzewienie szowinistyczne publicystów litewskich. Nawet
tam, gdzie bronią najzupełniej słusznej sprawy, uciekają się do
argumentów, pozostawiających daleko poza sobą wszystkie, najbar
dziej antylitewskie argumenty szowinistów polskich.
Narodowcy litewscy, wnosząc z głosów ich, zebranych w omawianem wydawnictwie, wprost nie uznają samego istnienia Pola
ków na Litwie. Nazywają ich bowiem „Litwinami, mówiącymi
tylko po polsku“, „Litwinami, noszącymi miano Polaków “, „spolo
nizowanymi Litwinami4* lub wreszcie „polomanami, przerobionymi
na Polaków-Litwinów**. Nienawiść do Polaków narodowej prasy
litewskiej każę jej szukać powodów do zwalczania polskości już
w czasach zamierzchłych. Dowiadujemy się bowiem z „Yilniaus Żinios“, że Polacy w V-tym wieku po Chrystusie „zajęli samo serce
ziemi, zamieszkałej przedtem przez naszych praojców “ (82), a prezes
„Litewskiego Towarzystwa Naukowego** — jeden z najwybitniejszych
narodowców litewskich, dr Jan Baranowicz, zapewnia, że „były czasy,
kiedy na całym tym obszarze, zamieszkałym dziś przez Polaków,
żyli po litewsku mówiący ludzie** (str. 56): Cóż dziwnego, jeśli
Litwini czują niechęć do „zaborców**, którzy wrzekomo wyparli
ich’z obszaru, ciągnącego się „zacząwszy od gór Karpackich, a koń
cząc etnograficznemi granicami Litwy (str. 56) i nigdy nie zapo
minali skorzystać ze sposobności, aby skrzywdzić Litwinów, czy to
wycinając w pień Jadźwingów, czy odbierając Litwie Wołyń i Po
dole, czy wreszcie zakładając w r. 1800 w Warszawie „Towarzy
stwo Przyjaciół Nauk** (sic!). Polacy obrabowali Litwinów, zabie
rając im Mickiewicza, Rejtana, Kościuszkę, Siemiradzkiego, choć „to
są rodowici Litwini, filary sławy litewskiej*' (str. 150). Zwłaszcza
o Mickiewicza im chodzi — o Mickiewicza, który „naśladując błąd
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całego społeczeństwa, nie podniósł się ponad swoją dobę” (str. 9).
Ziejąc nienawiścią do Polaków, narodowcy litewscy przeniknięci
są najwyższą pogardą do współczesnej kultury polskiej, do polskich
uczonych tej miary, co Bruckner, do nauki polskiej, albowiem „Po
wszechnie znanem jest, że w języku polskim niema poważnych
dzieł naukowych” (str. 35).
Nie będę mnożył przykładów, zaczerpniętych z omawianego
zbioru, a świadczących o niesłychanem rozjątrzeniu antypolskiem
prasy litewskiej. Zatrzymam się tylko na małej ilustracyjne metody,
używanej przez narodowców litewskich w walce z Polakami. Oto
,,Vilniaus Żinios44 na dowód łotrowstwa polskiego cytuje „Opis
ziem, zamieszkałych przez Polaków44 (wyd. „Gazety Polskiej“) i po
wiada: „Znajdujemy w niem (str. 285) ubolewanie, że Niemcy
czysto polskie nazwy miejscowości: Kłajpeda, Wołowa, Szyłokarczma, Gębin, Wy struć, Darkejmy, Goldapn przerobili na niemieckie/4
Zaglądamy do cytowanego dzieła polskiego i na str. 285 nic po
dobnego nie znajdujemy. Jest tam wprawdzie spis nazw niemieckich
i polskich miejscowości Prus Wschodnich, bez wszelkiego jednak
ubolewania. Dalej ten sam dziennik litewski demaskuje szowinizm
polski w następujący sposób: „We wzmiankowanem dziele (str. 288)
czytamy: „Posła Polaka do sejmu pruskiego wysyła tylko Kłaj
peda, reszta Niemcy — Polaka ani jednego”. Wyrazy te, (str. 78)
mają ilustrować wrzekomą zaborczość polską za ziemiach pruskolitewskicli. Tymczasem na str. 288 owego dzieła czytamy o całych
Prusach Wschodnich: „Z 17 okręgów 16 reprezentują Niemcy, jeden
(Kłajpeda-Szyłokarczma) wybiera posła litewskiego. Polacy, którzy
stosownie do swej liczby powinniby posiadać conajmniej 3 posłów,
nie wybierają dotąd ani jednego4*. Widzimy więc, że dziennik litewski
gwoli pohańbienia szowinizmu polskiego wprost zmyślił cytatę.
Podsumowując wszystko, co się da powiedzieć o wydawnictwie
„Ze stosunków litewsko-polskich*4, należjr stwierdzić, że daje ono
obraz niesłychanie niskiego poziomu prasy litewskiej, odbijającej
fanatyzm szowinistyczny przywódców narodowego ruchu litewskożmudzkiego.
IV.
Temu właśnie ruchowi jest poświęcone obszerne dzieło p. M.
Romera1), który z nadzwyczajną drobiazgowością śledzi krok w krok
’) Michał Homer „Litwa,
Lwów, 1908.

studyum o odrodzeniu

narodu

litewskiego1',
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wszelkie objawy odrodzenia narodowości litewsko-żmudzkiej. Znajdu
jemy tu szczegółową charakterystykę wszystkich grup i grupek narodowo-litewskich, historyę ich programów i poglądów, traktowaną z wielką
miłością przedmiotu. P. Romer nie jest skrajnym nacyonalistą i tra
ktuje wybryki szowinistyczne narodowców litewskich krytycznie,
ostro też piętnuje wszelkie ich usiłowania zadzierzgnięcia węzłów
sympatyi ze sferami rządowemi. Niestety, nie możemy uznać dzieła
jego za pracę, stojącą na wysokości zadania. A to przedewszystkiem
z powodu jego tendencyjności, następnie zaś skutkiem zupełnie fał
szywego stanowiska w sprawie wynaradawiania się Litwinów
w ciągu wieków.
Właściwie mówiąc, „Litwa" p. Romera jest zbiorem praco
wicie nagromadzonych materyałów, które mają uzasadnić poglądy
p. Romera na dzieje i przyszłe losy Litwy. Te zaś poglądy nace
chowane są znaczną oryginalnością, niestety, nie znajdującą uza
sadnienia w realnej rzeczywistości.
Samo pojmowanie Litwy przez p. Romera odznacza się' wielkim
subjektywizmem. Mówiąc o Litwie, ma on na myśli „Litwę etno
graficzną, skrystalizowaną, po dokonanem odrodzeniu, w zwarty
i dojrzały do samodzielnego rozwoju — naród litewski" (str. 3).
.Zdawałoby się, że w tem pojmowaniu Litwa jest terytoryum, na
którem siedzi w zwartej masie ludność, mówiąca po litewsku — to
samo terytoryum, które zostało dokładnie przedstawione na dodanej
do jego dzieła „Mapie etnograficznej Litwy". Tymczasem tak nie
jest. Oto na str. 25 p. Romer mówi: „Wilno jest obecnie w ogrom
nej większości swych mieszkańców polskie, stanowi kulturalną
wyspę polską na terytoryum litewskiem". Ponieważ
zaś wystarczy rzutu oka na mapę p. Romera, aby spostrzedz. że
Wilno leży poza terytoryum etnograficzno-litewskiem, przeto tra
cimy nić oryentacyjną w poglądach autora „Litwy".
P. Romer dalekim jest od chęci gwałtownego zlitwinizowania
Polaków na Litwie, uważa on jednak za konieczne „zespolenie oby
watelskie i polityczne" żywiołów polskich na Litwie „w jedno
lity naród litewski" (str. 207). Proces ten ma się odbyć „bez
tykania ich kulturalnej indywidualności polskiej. Nie może chodzić
o to. aby Polacy litewscy zaniechali języka polskiego i wyrzekli
się swej kulturalnej współzależności od Polski" (str. 207)... Wcie
lenie Polaków litewskich (nie mówiąc oczywiście o chwilowych
gościach i kolonistach, jeno o stałych mieszkańcach, o krajowcach)
do litewskiej formacyi narodowej może i powinno się dokonać.
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ale jeno na podstawie czynnika obywatelstwa krajowego - —
bez tykania ich polskiej indywidualności kulturalnej (str. 268). Jak
może powstać „jednolity “ naród o dwóch językach i dwóch indy
widualnościach kulturalnych, to musi pozostać dla nas zagadką,
gdyż nigdzie nic podobnego — jako zjawisko normalne, stałe, nie
istnieje i chyba istnieć nie może.
Ale pomińmy koncepcyę przyszłości Litwy, podaną nam przez
p. Romera. Gorzej jest, że i z przeszłością postępuje on tak samo
subjektywnie i dowolnie. Bo jeśli jego poglądy na ewolucyę naro
dową Litwy dadzą się wyeliminować z cennych informacyj, jakie
jego dzieło zawiera, to jego traktowanie przeszłości narodu litewskiego wypacza najzupełniej cały obraz stosunków, jakie nas naj
bardziej obchodzą, mianowicie stosunków polsko-litewskich. P. Romer
bowiem niemal ignoruje trwający od wieków proces białoruszczenia
się Litwinów, poprzedzający proces ich polonizacyi.
Przecież zanim Litwa poczęła ulegać kulturze polskiej, kul
tura ruska poczyniła w tym kraju już bardzo znaczne postępy
i polszczenie się Litwy polega właśnie na uleganiu wpływom pol
skich żywiołów, oddawna zbiałoruszczonycli. Wszak już po połą
czeniu się Litwy z Polską językiem kultury i życia publicznego
na Litwie przez długi czas pozostawał białoruski język aktów urzę
dowych „Statutu Litewskiego “ i t. d. Tymczasem p. Romer mówi,
ulegając bezkrytycznie pseudonaukowym teoryom nacjonalistów
litewsko-żmudzkicli: „...jednocześnie z nabytkiem chrześcijaństwa
rozpoczął się proces oddziaływania na Litwę państwowości i kultury
polskiej... Płynąca do Litwy wielkimi potokami kultura polska,
dobrze dopasowana do chrześcijaństwa, zetknęła się z kulturą po
gańską litewską... I oto w takich warunkach najpodatniejsze do
kulturalnego rozwoju elementy narodowe, znaczna część najwyższej
szlachty i mieszczaństwo większych miast, nie mogąc w sobie sharmonizować pogańskiego podłoża litewskiego z napływającą kulturą
chrzęścijańsko-polską, po prostu zaczęła chłonąć w siebie nowe
wpływy, nie ustalając ścisłego łącznika międzjr niemi w swem pod
łożem i przeto się wynaradawiając (str. 14—16). Takie przedsta
wienie sprawy nietylko że jest fałszywe, ale i rodzi całe mnóstwo
wniosków, dotyczących stanu obecnego i dalszych losów stosunków
litewsko-białorusko-polskich.
Należy jeszcze zaznaczyć, że część dzieła p. Romera, poświę
cona najnowszej fazie narodowego ruchu litewskiego, odznacza się
nadzwyczajnym optymizmem, tłómaczącym się chyba sangwinicznemi
f
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złudzeniami, jakie wywołać mogło krótkotrwałe życie rosyjskiego
„konstytucyonalizmu“. Dziś ten sam p. Romer nieco inaczej oceni
sytuacyę. Hasła i ideały wolności, które przed laty trzema zapalały
pragnienia czynn i, przełamując się przez rozmaite pryzmaty potrzeb
klasowych, stanowych, narodowych i innych, tryskały na wsze
strony w niezliczonych przejawach zwierzeń i działań, zbladły dziś
w oczach rzesz ludzkich i tkwią w umysłach osamotnione, jak widma
,„marzeń“ gorączkowych, jak blade upiory, niezdolne do zapłodnienia
serc i woli. Przestały one być drogowskazami dla licznych zastępów
swych wyznawców wczorajszych, zostały usunięte w cień, jako ru
piecie bezużyteczne i nieraz szkodliwe, a ilekroć są dziś głośno
lżone i na pośmiewisko włóczone w trywialnych orgiach gnuśnego
odwrotu wstecz! — pisze obecnie1) p. Romer, stwierdzając tryumf
klerykalizmu litewskiego, panoszącego się dziś na ruinach usiłowań
demokracyi i nawet demoralizującego swych przeciwników.
___

•

►

'

V.
W lipcu roku ubiegłego poczęło wychodzić w Wilnie pismo
miesięczne w języku polskim2), mające służyć potrzebom Litwinów,
nie znających języka litewskiego. Pismo to. którego 6 numerów
mamy pod ręką, sprawia wrażenie jakiegoś wprost nadzwyczajnego
curiosum pod każdym względem. Pomijając już horendalny język,
w jakim „ Litwa “ jest drukowana, na każdej niemal stronie tego
pisemka spotykamy się ze zdaniami i twierdzeniami, mogącemi wy
wołać poważne wątpliwości co do poczytalności umysłowej ich
autorów. Oto np. w numerze 6 znajdujemy artykuł wstępny p. t.
„Maryawici — endecy, — ,,litwomani“, w którym udowadnia się
ni mniej ni więcej, jak to, że Narodowa Demokracya jest szerzycielką m ary a wity zm u. Mało tego, ten sam artykuł oskarża Narodową
Deraokracyę o sojusz z Murawiewem po powstaniu 1863 r. Zupełnie
sery o! ,. Litwa “ pisze: „Wszelkie zastraszanie prawowiernych kato
lików ruchem litewskim jest tylko machjowelską (sic) chytrością,
z której skorzystała?. Narodowa Demokracya Polska jeszcze za
czasów Murawiewa... Wtedy to „endecya“ miała wielkie sukcesy:
wynaradawiała okolice Wilpa, Kowna, Dynaburga, Kiejdan i innych
miast, gdzie nasi „polacytbiw' większem skupieniu... Ponieważ tę
-------------------------------------------------------

') M. Romer „Listy Litewskie". „Kultura" z grudnia 1908.
2) „Litwa", miesięcznik illustrowany litewski w języku.;,polskim. Redaktor
i wydawca Mieczysław Dowojna Sylwestrowicz.
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taktykę udało się wtedy przeprowadzić Narodowej Demokracyi przy
pomocy Murawiewa, próbują oni i teraz, zastraszając Kościół kato
licki, dowieść, że niby ruch litewski prowadzi do maryawityzmu....
na ten haczyk Litwini nie dadzą się wziąść, tembardziej, że niema,
już Murawiewa, który mógłby w przeprowadzeniu endeckich planów
im pomagać“ (str. 73).
Już to „endecya“ jest prawdziwą idee fixe „Litwy". Widzi
ona ją wszędzie, a ponieważ uważa, że ,.jest podobną do strąco
nych ź nieba aniołów, którzy się przemienili w dyabłów“, więc
zwalcza ją z wielkim animuszem, nierzadko po prostu utożsamiając
z „endecyą44 wszystkich Polaków na Litwie. Trzeba bowiem wie
dzieć, że — jak pisze „Litwa44 — rodowitych Polaków jest w Li
twie bardzo mało. Ci, których nazywają „polakami4*, są tylko
na nich kandydatami. bo albo używają zepsutego narzecza pol
skiego , albo mówią w domu po litewsku lub białoruski!. Polski
język u nich zgrywa (sic) rolę „francuskiego" (str. 31). Ludność
polska na Litwie — to zdaniem „Litwy" — „Litwini spolszczeni"
„Litwini, mówiący po polsku44, „Litwini z ducha".
Tak samo zresztą za „Litwinów44 „Litwa44 uważa i Białorusinów-katolików. Po bliższem zbadaniu można się przekonać, że cała
Litwa katolicka, czy to mówiąca po litewsku, czy po białorusku,
czy po polsku, należy do jednego szczepu, do jednego narodu litew
skiego... Litwa z ludnością katolicką stanowi bez zaprzeczenia jeden
naród litewski, mówiący teraz trzema językami" (str. 18). „Litwa"
idzie nawet dalej. Wychodząc ze stanowiska, że co katolickie, to
litewskie, zagarnia na rzecz narodowości litewskiej Litgołów witeb
skich (str. 46), aż ją musi mitygować przedstawiciel tego szczepu.,
udowadniając, że Litgołowie są takimi samymi Łotyszami, jak i ich
bracia kurlandzcy (str. 70), nie zaś Litwinami.
Napróżnobyśmy z powodzi dziwactw, jakiemi raczy swych
czytelników „Litwa", starali się wyłowić jakiś program konkretny,
dający się zrealizować ku wspólnemu pożytkowi ludności Litwy
bez różnicy narodowości, jakieś modus vivendi, umożliwiające współ
życie Polaków z Litwinami. W artykule naczelnym N. 1-go „Litwy"
spotykamy się z twierdzeniem, że „Zgodę44, przeważnie w katolickiej
Litwie, można będzie osiągnąć wtedy, gdy jej mieszkańcy zrozu
mieją, że są z pochodzenia Litwinami lub że są obywatelami jednej
ziemi44. Ale rzeczywistość poucza, że to najzupełniej nie wystarcza.
Albowiem jeśli część ludności Litwy — słusznie czy nie słusznie —
kwestyonuje swe pochodzenie litewskie, to niema grupy politycznej
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na Litwie, któraby nie oświadczała, że jej członkowie „są obywa
telami Litwy. Na tem stanowisku uznawania obywatelskości litew
skiej całej ludności tego kraju stoją nietylko „krajowcy44, ale
i Narodowa Demokracya, która niejednokrotnie oświadczała się
w tym duchu. Tymczasem „Litwa44 zionie nienawiścią do Narodo
wej Demokracyi. a poczuwanie do litewskości nie zapobiega zja
wianiu się takich listów, jak ów otrzymany przez jednego z kazno
dziei wileńskich z powodu wprowadzenia kazań litewskich -—- list,
pisany przez prostą Litwinkę, nie umiejącą nawet pisać ortografi
cznie ’)•
z
—
Widać więc, że ani przyznawanie się do narodowości czy
obywatelskości litewskiej jeszcze „zgody44 nie buduje. Tak samo
nie doprowadzi do zgody koncepcya „Litwy44, według której ludzie,
uważający się za Polaków lub Białorusinów, są Litwinami, bo
należą do „litewskiego szczepu’4. Na tej podstawie każdy naród
bez wyjątku musiałby się wyrzec największych słów swej kultury,
gdyż znaczna ich liczba szczepowo jest obca ogółowi narodu. Mybyśmy /się musieli wyrzec Kościuszki, Mickiewicza, Szopena, Ma
tejki, Pola, Grottgera, Rosyanie — Puszkina, Lermontowa, Grybojedowa, Gogola, Niemcy — Leibnitza, Nietzschego. Francuzi —
Renana, Anglicy — Swifta i t. d. i t. d.
Litwa trójjęzyczna, oparta jedynie na pochodzeniu szczepowem,
i wyznaniu katolickiem, jest zupełnym absurdem, nawet ze stano
wiska wydawców „Litwy4. Jeśli bowiem przynależności do narodu
litewskiego nic nie szkodzi, że część jego członków mówi po białorusku, część po polsku, w takim razie i szerzenie się białoruszczyzny
lub polszczyzny wśród ludności, mówiącej po litewsku, nie naru
szałoby interesów narodowych Litwy. Tymczasem „Litwa44 przepeł
niona jest skargami na ten proces, rozwijający się i obecnie. F. Dowojna-Sylwestrowioz powiada: „Jeżeli łatwa kulturalnie nie pójdzie
samodzielnie — to zginęła. Ona się powinna wybijać wszędzie
’) Jako illustracyę panujących na Litwie stosunków przytaczam końcowy
ustęp tego listu: „...jeżeli kto ma światło nauki i zna Historija. to wie, że
litwa i Polska są połączone węzłem nierozdzielnym, litwa i Polska są to dwie
rodzona siostry, jeżeli One będą się kłucie, będzie to nikczemnie i podle... My
jesteśmy rodowite litwini, to nasze dziady i naddziady to nasza Ojczyzna, my
Ją tak kochamy, jak niema na to wyrazu; Kochamy tak Jak kochał Ją Nasz
Wielki Poeta, Adam Mickiewicz. Kochamy te lasy, puszczy, pagurki. doliny.
Cudowna Natura Naszego Kraju Uświęcona Cudami łask Bożych i Święto Polsko
Mowo Wprowadzona ze Święto naszą wiarą. A pogański język (t. j. litewski)
I)aj Boże żeby tak zaginoł jak zaginęło pogaństwo...44 („Litwa44 str. 66.)
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z pod wpływu polskiego i innego: w rodzinie, kościele, szkole, to
warzystwie, dworze, teatrze itd.“ (str. 18). Stanowisko to można
byłoby uznać za słuszne, gdyby wy powiadający je redaktor ,.Idtwy“
trzymał się gruntu czysto-etnograficznego litewskiego. Ale ze sta
nowiskiem Litwy trójjęzycznej stoi ono w najzupełniejszej sprze
czności.
Zresztą to ostatnie stanowisko przez narodowców litewskich
piszących po litewsku, jest odrzucane, jak nas o tem przekonuje
wyjątek z artykułu pisma „Drangija44, przytoczony w „Litwie44
(str. 45). Uważanie mowy polskiej za ,.swojską mowę Litwinów44
jest zdaniem „Drangii” zwykłą intrygą endecką. Warto też dodać,
że — jak pisze „Litwa” — „Litwini, a pomiędzy nimi i pan Landi..
uważają „Litwę” za pismo, hojnie przez Polaków opłacane, ponie
waż ma być zupełnie w duchu polskim44 (str. 23). Niech to posłuży
za wymowną ilustracyę tego bigosu, jaki istnieje w głowach szo
winistów litewskich skutkiem chorobliwej polonofobii.
Nie, „Litwa” p. Dowojny-Sylwestrowicza nie może być źródłem
informacyj o Litwie i ruchu litewskim i szkoda, że do informowania
Polaków o nim nie zabrał się ktoś w sposób poważniejszy, ktoś,
coby zaniechał propagowania nie wytrzymujących krytyki poglą
dów, dawałby natomiast objektywny obraz tego, co się robi w obozie
narodowo-litewskim. Niestety, informacyj o ruchu litewskim w „Li
twie” jest bardzo mało.

P. S. Artykuł niniejszy został już ukończony, kiedy otrzyma
liśmy cenne wydawnictwo „Kuryera Litewskiego44 p. t.: „Mapa
Litwy i Białej Rusi", opracowane przez p. Benedykta Hertza, a wy
dane nakładem Edmunda Nowickiego. Jestto pierwsza od lat kilku
dziesięciu mapa polska Litwy, wykonana bardzo starannie, a wydana
nader estetycznie. Wobec absolutnego braku u nas nowszych wy
dawnictw w tym rodzaju, praca p. Hertza może oddać wielkie usługi
każdemu, kto się Litwą interesuje. Przyda się ona i dziennikarzom,
którzy nierzadko — wobec braku map polskich — ulegają pokusie
zastępowania nazw miejscowych Litwy dzikimi nowotworami rusyfikatorskimi.
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Mary a-Aleksandra Walewska
(hr. W.).

RELiGin w nnucznriiu i WYCi-iownniu.
(Dokończenie.)

Szanuję talent literacki pana Baumfelda, umiem ocenić to ciepło
serdeczne, które drga w jego słowach, kiedy o dziecko chodzi, a którego
darmo bym szukała w pedagogach naszych tego pokroju naprzykład co
Dr K. Krotoski (współpracownik jezuickich: „Broszur o chwili
obecnej11) —- ale muszę przyznać, że niezupełnie rozumiem, czego
•
*
•
*
j>an Baumfeld od szkoły przyszłej wyczekuje.
Biorę słowa jego bez przenośni. Więc:
Dziecka nie trzeba uczyć katechizmu, ale... trzeba je wycho
wać w atmosferze religijnej i nauczać, że Chrystus jest bogiem, a więc
że jest Bóg. Koniec końców... trzeba je uczyć katechizmu, bo jakże mu
inaczej wytłómaczę transsubstancyę bóstwa w człowieczeństwo, a czło
wieczeństwa — (może i to?) — w chleb ?
Dziecka nie trzeba uczyć obserwowania świat i niedziel chodzęniem przymusowem do kościoła, ale... trzeba je nauczyć, aby do kościoła
chodziło i czerpało ztamtąd poezyę, ideały, wzniosłe natchnienia i t. d.
Biorę pierwsze lepsze dziecko za rękę, także bez katechizmu cho
wane i prowadzę je do kościoła pierwszego lepszego. Mówię mu po dro
dze — w myśl pana Baumfelda — o ciszy kościelnej, o jej pięknie,
jej poezyi, o duszach rozmodlonych, oderwanych od pospolitości spraw
ziemskich. Nie mówię dziecku o istotnem znaczeniu duszy ludzkiej, która
i w najpiękniejszym kościele zamknąć się nie da; nie mówię o znacznych
sumach, które i najuboższy kościół pochłania, że „poezya“ jego jest
więc cokolwiek kosztowna. Wchodzimy. Ksiądz odprawia „służbę bożą“.
Ciszy nie ma. Przeciwnie. Organy grają zajadle a fałszywie kompozycyę,
zapewne miejscowego organisty. Organista śpiewa przez nos, nietyle
czysto, ile monotonnie. Najstraszniejsze produkta rzemieślnicze ozdabiają
ściany i ołtarze. Mamże dziecku mówić dalej o pięknie i poezyi, które
w krysztalną jego duszyczkę wsiąknąć tu powinno?
Tymczasem ono odzywa się pierwsze:
— Kto jest ten pan przy ołtarzu ?
— Ksiądz.
£
— Co to ksiądz ? Co on robi tam w tej złotej sukni ?
— On sie modli.
Co to jest: się modli? A ten mały chłopczyk, który koło niego
biega i coś mu usługuje?
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— On sie też modli.
— Też ? To on się inaczej modli ? Dlaczego ksiądz modli się
stojąco, w złotej sukni, a chłopczyk klęcząco, w szarej ? Co teraz ksiądz
pije ze złotego kielicha ?
Pan Baumfeld nie wie, że dziecko ciągle i wszędzie się pyta ?
.Także mu odpowiem na tamte pytania, bez katechizmu i dogmatyki
w ręku? Kazać dziecku patrzyć na to wszystko, jak na teatralne przed
stawienie ? Ależ — czyż nie lepiej w takim razie poprowadzić je do
teatru, gdzie sztuczki grać będą pouczające, jemu odpowiednie ?
Sądzę, że pan Baumfeld nie marzy, aby się dało po wsiach bu
dować kolońskie katedry , w których paliły by się tajemnicze lampy,,
organy najpiękniejsze grały Bacha i Pergolesego — dymy się rozciągały
z cyzelowanych kadzielnic Benyenute Celliniego, a księdza nie było
nigdzie i nigdy.
Ale — choćby nie było księdza, to musi być Chrystus — w myśl
pana Baumfelda — na ołtarzu takiej katedry.
Czy dziecko wówczas nie zapyta:
— Kto to ten człowiek, który tam wisi na krzyżu ?
To jest Bóg, Chrystus, który dla miłości ludzi stał się czło
wiekiem.
— Jak mógł Bóg stać się człowiekiem?
I cóż dziecku odpowie pan Baumfeld ?
A jeśli na pytanie dziecka, kto to, pouczy je pan Baumfeld śla
dem Nonadorantów, że to jest jeden z tych wielkich ludzi, o których
dziecku prawił,- z tych najlepszych, najofiarniejszych, czy dziecko nie
zapyta:
— Tak? Dlaczego tylko on jest tutaj i ludzie się do niego schodzą?
Dlaczego nie Jan Hus, o którym mi też mówiłeś, że był dobry i nie
bał się śmierci dla przekonań? dlaczego nie ten mądry i odważny Giordano Bruno? nie Galileusz, ten biedny, dobry staruszek, który tyle
wycierpiał dla prawdy?
I cóż się dziecku odpowie ?
Przecież to są retoryczne zwroty jedynie, poetyczne rojenia duszy
poetycznej — to, co pan Baumfeld podaje jako program pedagogiczny,
sam kończąc: „Trudno jest wchodzić w szczegóły “. Zaiste
nie sposób wchodzić w szczegóły takiego programu, którego całość jest
mistycznym elaboratem , nie dającym się w żadnym razie do życia
praktycznego zastosować.
Duszy dziecka zada sie zawTsze gwałt, gdy się będzie wobec niej
połowicznym w określeniach. Dorosły może w7ejść do kościoła i obojętnie
O
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patrzyć na wszystko, co się dokoła niego dzieje — dziecko zaś,
właśnie dlatego, że ma duszę wrażliwszą, zażąda wyjaśnień, a tych
wyjaśnień nie pogodzi nigdy ze zredukowanemi pojęciami tej szkoły półracyonalistycznej (?), której p. Baumfeld pragnie. Jeżeli dziecko chcemy
prowadzić do kościoła, m u s i m y mu absolutnie wytłumaczyć,
czem jest kościół- świątynia, w stosunku do kościołat e o r y i. Jeżeli zaś nie chcemy, aby o tej teoryi, jako zgubnej, wie
działo — nie powinniśmy go do kościoła prowadzić. Innego wyjścia nie
ma i nie będzie.
Ze wszelkiemi możliwemi przenośniami biorąc słowa p. Baumfelda,
przypuszczam, że chodziło mu o tę stronę idealną formującej się duszy,
stronę, którą właśnie zabija — według niego — kierunek racyonalistycznej szkoły. — „Faktem jest, powiada, że żywa, wrażliwa
dusza dziecka, mniej jeszcze, niż zesztywniałe i n tel
le k t y starszych, zdolna jest do zasklepiania się w t. zw.
racyonalis tycznym sposobie myślenia. Czy podobna
wyobrazić sobie dziecko, kt ó-r e b y z a d o w o 1 n i ł o się
stwierdzenie m , że „tego nie wiemy44, że o tem tylko
mówić możemy, co „ widzimy “ — k t ó r e b v nie tworzyło
sobie własnych gmachów marzeń i p o m y s ł ó w ? “
Więc — karmić je kłamstwem z tej racyi ? Karmić legendami
i baśniami i zabobonem, aby oderwać trochę od ziemi rozbujałe duszyczki
i wpoić w nie „iskrę bożą44 ?
Dziecku daleko lepiej trafia do przekonania myśl, że ziemia jest
płaska, bo je „widzi44 płaską, że słońce krąży naokoło ziemi, bo je
„widzi" zachodzące i wschodzące — po cóż kłaść “tamę dziecięcym po
mysłom ? Z założenia pana Baumfelda wychodząc, po co je uczyć, że
ziemia jest kulą, a słońce nieruchome? Po co dawać prawdę, kiedy
kłamstwo dziecięce jest piękne, pomysłowe i impulsywne? Po co przeczyć
i oblewać zimną wodą duszyczki gorące i samoistne?
Mojem zdaniem, lepiej jest wytłumaczyć dziecku, że wszystko, co
znamy i „widzimy44, podlega pewnym prawom, ale — że nie znamy
jeszcze wszystkich praw, że pracują nad tem poznaniem setki ludzi i że
ono — też, kiedyś, pracować nad tem będzie — niż mówić dziecku, że
są prawa, ale ich właściwie nie ma, bo jest wola wyższa ponad wszelkie
prawa i ta wola zburzyć może w jednej chwili i wszystkie prawa i całą
naukę o_ prawach.
Dlaczego pierwsze miałoby być mniej dostępne dla dziecka, niż
drugie ?
Właśnie bujność dziecinnego temperamentu i umysłu kierować
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lepiej do tego całego świetnego aparatu przyrody, nad którego kółkami
i kółeczkami łamać będzie sobie główkę daleko pożyteczniej, niż nad...
poezyą obrzędów kościelnych. Nie żabi je to w dziecku poezyi i strun
serca tkliwszych, gdy zrozumie, że naokoło niego miliardy żyją istot
i żyjątek, intenzywnym rozpędem, borykając się, walcząc, cierpiąc
a pośród nich wyrasta człowiek, ten, na którego formacyę złożyły się
wieki, aby był koroną stworzeń. A dlaczego jest koroną stworzeń? Dla
tego, że jest świadom tego, co czyni, że jest, świadom wszystkiego, co
się naokół niego dzieje, że dostępne mu są uczucia wysubtelnione, uczucia
poświęceń bezmiernych, wysiłków olbrzymich... które... naśladujcie, dzieci,,
ile wam sił starczy...
Powiedzieć dziecku:
Widzisz, to wszystko jest, bo jest, bo stworzył to p. Bóg-,
znudzony Wiecznością, jednego dnia?
Tern się właśnie ukróci fantazyę dziecka, które by się ćwiczyło
powoli w rozwijaniu zagadnień ewolucyjnych, zadowolone, bo mające
odpowiedź na wszystkie wymogi swego niespokojnego umysłu, a pełne
podziwu dla tych, którzy pracą lat utorowali drogę jego świadomością
Ferdynand Buisson rzekł:
„Może pozostać niezliczone mnóstwo faktów
tajemniczych, to jest niewyjaśnionych, z czego jednak
bynajmniej nie wynika możliwość choćby jednego cudu.
Bo właśnie cud nie jest stwierdzeniem faktu niewyja
śnionego. lecz jest r z e k o m e m wyjaśnieniem faktu
s t w i e r d z o n e g o “.
Po cóż więc dziecku prawić o cudach, wbrew naszemu przekonaniu?
Po cóż trwać ciągle przy starej metodzie wychowawczej, opartej na
kłamstwie i wyzyskiwaniu wiary dziecięcej ? Pan Baumfeld notuje zna
komite wyniki pedagogiczne, zaobserwowane na dzieciach, którym się
długo bajało o Chrystusie ewangelicznym. Po pierwsze: Któż myśli
ze szkoły racjonalistycznej wyrzucać pamięć Chrystusa! A powtóre, niech
p. Baumfeld spróbuje dzieciom mówić z równą miłością o Hieronimie
z Pragi, o Janie Husie, o Francu, Gentilu, Serwecie, Galileuszu, Janie
Tyszkowicu, Janie Łaskim, Melchiorowej Wajglowej, Łyszczyńskim, Ja
nie Niemojewskim, Arnoldzie z Brescyi, o tych wszystkich ofiarach
obskurantyzmu lub przewrotności — a ujrzy, że i tu wyniki będą dobre.
A gdy przytem zerwie z dawnym systemem, który wytwarzał nietolerancyę i szowinizm i powie dziecku, że nie trzeba się zapalać nie
nawiścią do katów tychże wielkich, ofiarnych ludzi, bo człowiek po wsze
czasy był omylny i po wsze czasy nie rozumiał wyprzedzających go•
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kulturą lub geniuszem — wtedy ujrzy wyniki jeszcze lepsze — i po
myśli, że jednakże „szkoła racyonalistyczna“ jest szkołą słonecznego
jutra. Ze na punkcie Chrystusa godzę się z p. Baumfeldem, może za
świadczyć choćby artykuł mój „Trzy rodowody C h r y s t u s a“
(drukujący się w „Kulturze" . warszawskiej), ale dlaczego uderzać specyalnie w podania o Chrystusie, jak to czyni p. Baumfeld? Są naszemu
stuleciu wszakże bliższe jednostki, równie wielkie i poświęceń pełne,
więc mogące z równym skutkiem służyć za wzór kształtującym się umy
słom. Są historye bardziej pewne i znane w szczegółach, niż historye
z ewangelii. Powtarzam: nikt nie chce, aby pamięć Chrystusa wyrzucać
ze szkoły, nigdy! niech stoi zawsze między tymi, którzy ludziom przo
dować będą i którzy mu byli równi życiem gorącem w dążeniach, a tragicznem w przebiegu — ale nie zrozumiem nigdy, dlaczego na tę postać
ma się kłaść nacisk szczególny. Ze pozostała po nim nauka, nie mająca
równej ?
Wychowawca powinien stać ponad powierzchownością faktów, sięgać
głębiej, w samo dno rzeczy, której los może nie ziścił, a więc powinien
uznać, że choć nie równa się politycznej potędze chrześcijanizmu, budaizm
ma równie piękną zasadę. Ze na 600 lat przed Chrystusem, książę Kapilawastu uczył tego samego, co Chrystus, tego samego miłosierdzia, tej
samej miłości, a wzbił się rozumowo wyżej, bo z góry godząc w ewen
tualne udogmatyzowanie swoich teoryj, rzekł: „zaprawdę, kazałem
wam wierzyć temu tylko, co zgadza się z przeświad
czeniem waszem“ i stworzył późniejszą słynną formułę indyjskiej
wiary: „Budda ma słuszność, Budda nie ma słuszności,
B u d da ma i nie ma słuszności".
Dlaczego więc p. Baumfeld nie próbował mówić dziecku o Buddzie,
że był 1 csięciem krwi, a zostawiwszy wszystko, poszedł na nędzę, szukać
tego, co miało dać szczęście ludzkości, że nie sponiewierał indywidualności rozumu ludzkiego jakąś arbitralną teoryą i — kiedy to? W zaraniu
historycznych lat. Na 600 lat przed Chrystusem, który zadziwił świat
„nowością44 swoich demokratycznych idei! Dlaczego o nim nie próbo
wał mówić?
;
Pan Baumfeld nie umie stawiać, ale i nie chce burzyć.’ Chce dróg
pośrednich, chce — sam może nie wiedząc o tem — aby wilk był syty
i koza cała. Zbyt wielkiej wagi jest jednak przedmiot, który poruszył,
aby módz go formułować tak... transcendentalnie.
Trzeba sobie powiedzieć jasno, albo: kierunek religijny,
wraz z wszystkiemi jego przyznanemi wadami, a całą „poezyą44, albo:
ten kierunek n o w y, na wiedzy ścisłej oparty, a więc nie odrzucający
*
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niczego, co umysł ludzki wytworzył, ale segregujący każdągał ąź twórczości
dokładnie. Poezya zatem będzie poezyą i nie da się jej żadnej naukowej
etykiety — a nauka będzie nauką, bez żadnych poetycznych nalepianek.
Nie będzie się niczego szukało po zdewastowanych kościołach. To ąuantum
poezyi. które p. Baumfeld chce, aby dziecko zaczerpnęło z kościoła
i piękna kościelnego, zaczerpnie dziecko z Natury, z lasu n. p. pełnego
fiołkowi anemonów i z życia takich wielkich, oderwanych dusz, których
dzieła i pamięć przetrwały.
Jakże piękno mamy „wydzierać i n s t y t u c y i kościel
nej i wprowadzać między nas?“ Wszystkie filharmonie mają już
organy. Elektryczność panoszącą się po kościołach, ma każda nawet ka
wiarnia. Najpiękniejsze okazy sztuki kościelnej — tej umarłej, jak sam
pan B. twierdzi — znajdziemy w gablotkach muzealnych, dokąd powę
drowały przez „świętokradzkie“ ręce... żydów. Czy nie lepiej pracować
nad tem. aby galerye były każdemu dziecku dostępne i koncerty sym
foniczne ?
Panna Elizabeth Duncan, siostra sławnej Isadory, przysłała mi
illustrowane sprawozdanie ze swojej szkoły w Griinewald. Pomijając
celowość tejże szkoły x) — jakże zachwyca poezya tego zakładu, gdzie
dzieci, nawet grając w piłkę, mają niewysłowioną harmonię ruchu,
zręczność idealnego korpusu i gdzie żyją tylko muzyką i pięknem bezwzględnem — na tle przejasnych' sal i lasów. Nauki pobierają również
w zakładzie, ale cała uwaga jest skierowana na hygienę, na piękno
tych ciał młodych, szczęśliwych i wolnych, jak ptaki, w swoich białych
i błękitnych greckich tunikach. — Ile by się dało z tej szkoły ukraść
dla naszych szkół przyszłych! Nie — nie będziemy czteroletniemu dziecku
opowiadać o teoryi Demenge’a i skutkach arteryo-sklerozy, ani o KrafftEbingu, ale nie będziemy go prowadzili po oddech świeży do kościoła,
ani obok racyonalnego kierunku wychowania, stawiali owe specyficzne
jakieś resztki pojęć religijnych. Jestem zdania Tyndalla, że nie możemy
zasadzać drzewa wiedzy, obok drzewa zabobonu, w nadziei, iż korzenie
pierwszego, będą dość silne, aby wyciągnąć wszystkie soki i zabić
tem drugie.
Uznawszy jedną zasadę za złą, trzeba ją zupełnie odrzucić.
A chyba czas już, aby upadła zasada, iż Bóg kazał umrzeć Bogu, aby
przebłagać Boga. Dzisiejszemu dziecku wydaje się to już nieprawdopo
dobieństwem, temu dziecku, które potrafi spytać z miną subtelnego filozofa:
3) Wszystkie dzieci kształcą się tam na tancerki. „Chcę — pisze Isadora
Duncan — obudzić tę sztukę, która spała dwa tysiące lat.
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— W r ó b e 1 może dziękować Bogu, że stworzył ro
baka, ale czy robak może dziękować P. Bogu, że stwo
rzył wróbla?
Ktoś może powiedzieć: nie było szkół racyonalistycznych, a przecież
był Multatuli. jest Mieczników, jest Lew Tołstoj... Tak. Ale my chcemy,
żeby tacy, jak oni, nie powstawali wbrew temu, co ich
szkoła uczyła i kierunkowi, który im dało w dziecins t w i e w y c h o w a n i e.
Przy tern system nerwowy dziecka jest dzisiaj inny, i tego, co ono
heroicznie wytrzymywało temu lat sto. dziecko nowoczesne nie przetrzyma.
Wracając jeszcze raz do poezyi kościelnej, której p. Baumfeld
pragnie dla dziecka, aby się duszyczka mała uszlachetniała i wznosiła
na szczyty, zacytuję opowiadanie jedno Anatola France’a, dające dosko
nałe pojęcie o tern, co dziecko zaczerpnąć zdoła z kościoła.
— „Jesienią r. 1895, znajdując się w St. Emilion , poszedłem
zwiedzić dom pani Bouąuey. Pani ta, jak wiadomo, ukrywała w ciągu
miesiąca w galeryi podziemnej siedmiu żyrondystów. Jej poświęcenie
zgubiło ją, a ich nie uratowało. Ścięto ją w Bordeaux. Salle zaś, Guadet
i Barbaroux zginęli na tern samem miejscu, Buzot i Pótion odebrali
sobie życie w polu. Gdy przyszedłem do domu p. Bouąuey, braciszkowie
z Kongregacyi św. Jana utrzymywali tam szkółkę. W te dni wakacyjne
było one puste. Przyjął mnie przeor.
I przeor oprowadzał Anatola France’a po całym domu, gdzie
wszędzie pełno było pamiątek po p. Bouąuey i żyrondystach.
„Unikając starannie z mej strony dotykania wierzeń i doktryn,
powiedziałem mu parę słów o tych ludziach wymownych i młodych,
którzy utracili świetną popularność, porzuceni przez wszystkich, wyjęci
z pod prawa, pełni jeszcze entuzyazmu dla swej sprawy już straconej,
dbający w oczekiwaniu śmierci o obronę swej pamięci, i wyrzekłem
.z sympatyą imię tej kobiety, która karmiła ich w chwili głodu, gdy
sama musiała się ograniczać do racyi wymierzonej, i stawała się podej
rzaną, ilekroć wychodziła po żywność“.
„Wysłuchawszy mnie bardzo uważnie, brat przeor przez chwilę
milczał, skrzyżowawszy ręce i opuściwszy oczy. Następnie potrząsając
głową i kręcąc kluczem między palcami, rzekł:
— Napróżno się temu przyglądam, nie znajduję tu ani z jednej
strony, ani z drugiej dzieł chwalebnych, czynów dobrych. Widzę tu tylko
cnoty ludzkie.
Podziwiałem go. W kilku słowach została tu streszczona cała
^doktryna. Uznawał, że dzieła bez wiary są próżne”.
Z1
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Baumfeld może nad tem pomyśli i przyzna, że od takich
dziećmi jak najdalej.
królestwo francuskie upadło, a kler wzbraniał się uznać Re
pierwszej chwili, miał powiedzieć Leon XIII, wskazując na
na krzyżu:
,, T o jest, jedyny trup, do którego Kościół powi
nien b v ć p r z y w i a z a n y “.
Istotnie — cóż wobec tej formy tragedye królów, którzy szli
dumnie na szafot — cóż epopea ludu, który walczył o swoje prawa?!
My nie możemy się trzymać formy, wizyi, mary i mytu. Musimy
sie trzymać życia i prawdy. Uczci jmv Chrystusa, jak wszystkie duchy
wzniosłe czcimy, ale na sposób bezszowinistyczny Renana, który rzekł:
— Słowa Jezusa są piękne i święte, ale nie są do
skonałe, bo Jezus urzeczywistnił nie ideał bez w z g 1 ęd n y, lecz pewien m o m e n t ideału ludzkiego, k t ó r y
przetrawia sie i w z r a s t a w raz z nasza ś w i a d o m o ś c i ą.
Porzućmy raz pół-tomy, pół-śródki, pół-drogi. Dziecku dajmy prawdę,
z prawdy uczmy go czerpać poezyę, a z serc naszych miłość i —- przy
najmniej „pewien moment ideału ludzkiego" zostanie ziszczony, skoro
w ciągłej ewolucyi zagadnień ludzkich nie może być ideału bez
względnego.
„A jeżeli jest możliwy ideał zdolny do połącz en i a ludzi w pewien rodzaj r e1 i g i i przyszłości, to musi
się opierać tylko na z a s a d a c h n a u k o w y c h. A jeżeli to
p r a w da, co t w i e r d z ą często, że żyć nie m o ż n a bez
w i a r y, to wiarą t a k ą b e d z i e tylko w i a r a w e w s z e c hm o c w i e d z v“.
Tak zakończył Mieczników swoją wspaniałą książkę o „Naturze
ludzkiej “ x).*i
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') Umieszczając artykuł szan. autorki bez zmiany, zaznaczamy, iż w korespondencyi zwracaliśmy uwagę przedewszystkiem na stosunki galicyjskie. Tutaj
o ile mowa o ruchu „wolnomyślnym44, jest on natury w najlepszym razie ab
strakcyjnej. Dość wskazać na dwie ilustracye. Dążność do zmiany postanowień
ustaw cywilnych , uniemożliwiających zawarcie ponownego małżeństwa osobom
„rozwiedzionym4* wyznania rzymsko-katol., wywołała w kraju pewne współczucie
i jedną broszurę dra Hibla — i na tem koniec. W ostatnich dniach zajmowała
się opinia publiczna przymusem moralnym, wywartym przez władze szkolne na
nauczycielstwie celem skłonienia go do uczęszczania na rekolekcye; Rada miasta
Krakowa omawiała tę sprawę szeroko, większość — w duchu niewątpliwie wolnomyślnym, i ...na debacie się skończyło; ani krakowska ani lwowska Rada
miejska nie zdobyła się na energię czynu. Wogóle na praktyki klerykalizmu
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Wielkie teorye socyologiczne, wyjaśniające całokształt warunków
społeczno-politycznych i kulturalnych pewnych epok rozwojowych, powstają na tle stosunków realnych i są wynikiem ich oddziaływania na
twórcze umysły naukowe.
W każdej takiej teoryi odnaleść można zazwyczaj pierwiastki
ściśle naukowe, krytyczne, oraz twierdzenia dogmatyczne, pośpieszne,
przedwczesne, hypotezy ryzykowne, czasami nawet awanturnicze. Nie
kiedy te silne i słabe strony pewnej teoryi socyologicznej łączą się po
zornie bardzo harmonijnie, tworząc niby całość nierozerwalną, imponującą
nietylko pod względem naukowym, lecz i estetycznym.
Takie jednolite, zaokrąglone i symetryczne teorye socyologiczne
najłatwiej stają się dogmatami nietylko dla ludzi na ogół niewykształ
conych, lecz i dla inteligentnych i oczytanych, pozbawionych jednak
krytycyzmu, ścisłości w rozumowaniu i gruntownej znajomości faktów,
których wyjaśnienienie jest zadaniem tych teoryi.
Żadna teorya socyologiczna nie miała w dziejach ludzkości przez
czas równie długi tak olbrzymiego wpływu na umysły i taktykę pewnych partyi politycznych w rozmaitych krajach, jak — marksizm. Ża
dna też teorya socyologiczna nie była tak uniwersalna, nie obejmowała
tak rozległych horyzontów naukowych. I ona jednak w interpretacyi
niektórych swych adeptów nie uniknęła losu innych teoryi socyologicznych.
Marks dał niewątpliwie socyologii potężne podstawy rozwoju. Ge
niusz jego i wszechstronne wykształcenie uchroniły go na ogół od do
gmaty zmu.
Opracowując szczegółowo przeważnie zagadnienia ekonomiczne, nie
miał możności sam rozwinąć i całkowicie uzasadnić swych genialnych
teoryi socyologicznych, oraz poglądów filozoficznych. W tym względzie
o

*

W

w szkolnictwie skarży się prawdziwie postępowy „Głos nauczycielstwa ludowego“,
bez najmniejszego skutku. — Wolnomyślnych haseł mamy dosyć, a brak nie
tylko czynów, lecz nawet zbadania prawnych warunków, w jakich żyjemy: przy
pominamy sprawę p. Szpotańskiego, który z powodu bezwyznaniowości nie zostaje dopuszczony do egzaminu dojrzałości, a nikt nie wyjaśnił dotąd strony
prawnej tego faktu. Otóż pragniemy wyjść ze sfery haseł abstrakcyjnych i przy
gotowywać grunt dla działalności realnej. W tem cel naszej dyskusyi; motywy
nasze określiliśmy już niejednokrotnie.
Red.
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usiłowali go wyręczyć: towarzysz i współpracownik Engels, oraz liczni
uczniowie, niestety nie zawsze szczęśliwie.
Engels nie dorównywał Marksowi pod względem twórczości i ści
słości umysłu, krytycyzmu oraz erudycyi, co też z godną uznania skro
mnością sam uznawał i wypowiadał. Z pośród uczniów autora „Kapitału“
trzej wzbili się najwyżej: Kautsky, Plechanow i Krzywicki. Krzywicki
poszedł odrębną od innych drogą i w swych pracach naukowych odbiegł
od ortodoksalnego marksizmu, zachowując z tej teoryi jednak to. co
stanowi jej rdzeń.
Kautsky oraz Plechanow są ortodoksalnymi marksistami, dalekimi
od wulgarnego marksizmu. Twórczość Kautskiego ujawniła się przeważnie
w badaniach ekonomicznych i historyczno-socyologicznycli; Plechanow
wzbogacił literaturę studyami przeważnie filozoficznemi, socyologicznemi
i estetycznemi. 1)
Poza tymi pisarzami jest mnóstwo innych marksistów w Niemczech,
Rosyi, Włoszech, Francyi, Polsce, Belgii i t. d. Prace ich, chociaż
w pewnym zakresie cenne, albo nie mają tego ogólnego znaczenia co
tamtych, albo też posiadają charakter popularyzatorski. Tak np. Mehring
jest sumiennym historykiem niemieckiej soc. dem.; Lenin badaczem dzie
jów kapitalizmu w Rosyi; inni, jak zmarły Labriola, Bogdanów2), Cunow
i t. d. są utalentowanymi popularyzatorami marksizmu, niepozbawionymi
nawet pewnej samodzielności.
Oprócz tych pisarzy jest wielu publicystów, rozpatrujących zaga
dnienia bieżące z punktu widzenia teoryi autora „ Kapitału “, ludzi bar
dzo nierównego talentu i wiedzy. Ogromna ich część, zwłaszcza w Rosyi.
Niemczech i u nas, składa się niestety z ciasnych doktrynerów. upra
szczających marksizm do krańcowości, rozstrzygających z łatwością naj
zawilsze zagadnieuia społeczno-polityczne, piszących z ogromną brawurą
i arogancyą. Między publicystami tej kategoryi prym trzyma Róża Lu
ksemburg, która w Niemczech, u nas. a po części i w innych krajach,
wśród ortodoksalnych marksistów zdobyła uznanie i popularność. Dla
socyal-demokratów Król. Polskiego i Litwy autorytet jej jest wielki.
W ostatnich czasach wpływ ten rozszerzył się po części i na inne
koła polskich socyalistów, powstaje więc konieczność zbadania metody
rozumowania tej publicystki i jej ważniejszych twierdzeń, dotyczących
spraw społeczno-politycznych.
’) Pomijam tu jego prace, specyalnie dotyczące rozwoju społecznego w Ro
syi, bardzo cenne, mające jednak znaczenie lokalne.
■’) W filozoficznych poglądach Bogdanów odbiega od Marksa, natomiast
w ekonomiczno-socjologicznych popularyzuje go.
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Na wstępie zaznaczam, że dla braku miejsca nie będę tu omawiał
wszystkich poglądów Róży Luksemburg, zwłaszcza tych, które już roz
patrywałem gdzieindziej, albo takich, które oświetlano już z rozmaitych
punktów widzenia. Zatrzymam się przeważnie na artykułach, drukowa
nych w „Przeglądzie Socyaldemokratycznym'4 z 1908 r. pt. „Kwestya
narodowościowa i autonomia". Krytykę swoją zatytułowałem „Legendy
Luksemburskie “, gdyż poglądy wspomnianej publicystki są, zdaniem
mojem, w takim stosunku do prawdziwie naukowych wywodów w tej
dziedzinie, jak legendy historyczne do prawdziwej historyi.
I. Metod a.

Podstawą wywodów Róży Luksemburg jest oczywiście teorya materyalistycznego pojmowania dziejów i walki klas, interpretowana w spo
sób ciasny i dogmatyczny. Do chwili obecnej teorya materyalistycznego
pojmowania dziejów nie została przez nikogo z jej zwolenników opra
cowana w sposób wyczerpujący. Wszystko, co napisali, stanowi dopiero
poważne przyczynki do takiego opracowania. Z pośród tych przyczynków
wyróżniają się prace Plechanowa: „K waprosu o razwitji monisticzeskawo
wzgliada na istorju“ oraz „Beitrage zur Geschiclite des Materialismus“.
Między samymi nawet zwolennikami tej teoryi istnieją mniej lub więcej
duże różnice w jej pojmowaniu, w samem nawet sformułowaniu. W ar
tykule niniejszym nie mogę omawiać tej teoryi, zrobiłem to zresztą
w „Zarysach podstaw socyologii ogólnej“, oraz w „Materyalizmie socyologicznym“. Tu zaznaczę tylko, że dla mnie teorya ta nie jest pra
wem socyologicznem, za pomocą którego wszystkie zjawiska społeczne,
w ostatecznej analizie, sprowadzają się do sił wytwórczych, albo które
dla wszystkich objawów życia społecznego znajduje równoważnik w życiu
gospodarczem, lecz — metodą badań socyologicznych, która nakazuje
nam w zjawiskach ekonomicznych widzieć ośrodek podstawowy stosun
ków społecznych. Zjawiska te jednak nie mogą nam bynajmniej wyjaśnić
całego bogactwa objawów życia zbiorowego.
Metoda ta jest płodna i pożyteczna, o ile stosowana jest ostrożnie,
o ile podlega ciągłemu sprawdzaniu za pomocą faktów.
Marks i Engels, w rozmaitych epokach swego życia, formułowali
teoryę materyalizmu socyologicznego niejednakowo. Fakt ten można łatwo
■ wytłumaczyć nietylko ciągłym rozwojem umysłowym tych badaczy,
uwzględniających coraz nowy materyał, lecz i zjawiskiem, że byli nie
tylko chłodnymi uczonymi, ale i ludźmi walki w sferze myśli i czynu,
ludźmi, na których sam przebieg tej walki w różnych czasach wywierał
wpływ rozmaity.
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Już Engels pod koniec swego życia w listach do różnych osób
on w walce z idealizmem niekiedy szli
zaznaczył wyraźnie, że Marks
zbyt daleko i formułowali teoryę materyalizmu socyologicznego zbyt je
dnostronnie. W jednym z takich listów Engels mówi, że śmieszną jest
rzeczą wyprowadzać z sił wytwórczych wszystkie istniejące prawa cy
wilne albo karne, oraz zmiany w granicach między państwami.
To wyznanie jednego z założycieli naukowego socyalizmu spotkało
się z niechęcią, naganą, a nawet zaprzeczeniem niektórych jego uczniów
i komentatorów. Jedni wyrazili żal, że Engels przez to sam dał broń
w rękę rewizyonistom: inni znowu, wbrew twierdzeniu samego Engelsa,
usiłowali wykazać, że Marks i on przez całe swe życie w sposób iden
tyczny pojmowali materyalizm socyologiczny.
Wspominam o tem dlatego, żeby wykazać, jak silne jest doktry
nerstwo i zaślepienie niektórych marksistów, którzy, chcąc utrzymać
teoryę nietkniętą, gotowi są twierdzić, wbrew świadectwu jednego z jej
twórców, że występowała w ich umysłach zawsze w sposób jednakowy.
Teoryę materyalistyczną Róża Luksemburg pojmuje bardzo prosto:
nie nastręcza jej żadnej wątpliwości. Omawiając zagadnienia programo
we i taktyczne, opiera się wyłącznie na twierdzeniu, że wszystkie żą
dania proletaryatu dalsze i bliższe wyprowadzane być powinny nie
z tego, co na podstawie mniej lub więcej logicznego rozumowania uznać
można za pożyteczne dla niego, jako klasy społecznej, lecz wyłącznie
z objektywnego procesu dziejowego, sprowadzającego się ostatecznie do
sił wytwórczych.
Pogląd powyższy wypowiadała aż do znudzenia w wielu artyku
łach, pismach i wydawnictwach Soc. Dem. Król, i Litwy: za nią po
wtarzali to w sposób bardziej jeszcze stanowczy i uproszczony jej ucznio
wie, a członkowie tej samej partyi.
Niedawno Róża Luksembug wypowiedziała go w Nr. 7 „Przeglądu
Soc. Dem.11 na str. 598 w poniższym ustępie:
„Stojąc na gruncie historycznym, na gruncie rozwoju kapitalisty
cznego społeczeństwa, socyalna demokracya dzisiejsza wywodzi nietylko
swe cele krańcowe, ale i interesy częściowe, postulaty dzisiejsze prole
taryatu nie z subjektywnych li tylko rozumowań o tem. co byłoby
„dobre“ lub „pożyteczne“ dla proletaryatu, lecz szuka w samym rozwoju
objektywnym społeczeństwa zarówno probierza dla rozpoznania rzeczy
wistych jego interesów, jak środków materyalnych dla ich urzeczywi
stnienia... “
Pozornie zdawaćby się mogło, że autorka tego ustępu uznaje, iż
postulaty proletaryatu nie mogą być wyłącznie wyprowadzane z subje-
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ktywnej oceny tego, co jest dla niego pożyteczne, a co szkodliwe, lecz
także z objektywnych tendencyi rozwojowych; faktycznie chodzi tu o co
innego, jak to widać z ustępów w innych jej poprzednich artykułach
i z dalszego toku rozumowania. Mianowicie sądzi, że wszystkie postu
laty klasy robotniczej wyprowadzane być winny li tylko z objektywnych
tendencyi rozwojowych. Ze tak jest istotnie, przekonamy się jeszcze
w dalszych ustępach tej pracy, przy omawianiu jej poglądów w sprawie
autonomii.
Pogląd powyższy podziela wielu marksistów, co więcej u samych
ojców powyższego kierunku znaleźć można ustępy, które zdają się prze
mawiać na korzyść tego poglądu. Mówię „zdają się“, gdyż u Engelsa
w słynnej przedmowie do „Walk klasowych we Francyi od 1848 do
1850“ znajdujemy ustęp, w którym wypowiada się zupełnie inaczej.
Oto co mówi:
„Przy omawianiu bieżących wypadków nie można dojść do ich
ostatecznej
ekonomicznej przyczyny.
Nawet w naszych
czasach,
pomimo bogatej literatury społecznej, niepodobna jest nawet w Anglii
śledzić z dnia na dzień wszystkich zmian w sposobach produkcyi, ca
łego przebiegu działalności przemysłowej i handlowej na rynku wszech
światowym tak, aby w każdym momencie mieć całkowity obraz tych
złożonych, przeplatających się i wciąż zmieniających się czynników. Głó
wne czynniki życia ekonomicznego działają zazwyczaj długo ukryte,
zanim z nieoczekiwaną siłą wyłonią się na powierzchni życia. Jasne poj
mowanie historyi ekonomicznej pewnego okresu nigdy nie jest natychmiast
udziałem współczesnych; możliwe jest dopiero później, kiedy niezbędny
po temu materyał zebrany jest i zbadany. Koniecznym do tego środkiem
jest statystyka, która zawsze się spaźnia. Przy przedstawianiu historyi
współczesnej wypada często ten najważniejszy czynnik przyjmować za
stały, uważać położenie ekonomiczne jakie było na początku pewnego
okresu za niezmienne w stosunku do całego czasu jego trwania, albo
też uwzględniać jedynie te przeobrażenia gospodarcze, które wypływają
z faktów oczywistych i dlatego znajdują się na powierzchni.
Z tych
wszystkich względów metoda materyalizmu często ograniczać się po
winna do sprowadzenia konfliktów politycznych do walki interesów mię
dzy istniejącemi, przez rozwój ekonomiczny powołanemi już do życia
klasami, albo ich frakcyami, i do charakterystyki odrębnych partyi, jako
do mniej więcej dokładnych wyrazicielek tych klas i frakcyi.
Naturalnie, to konieczne ignorowanie odbywających się jednocześnie
przeobrażeń stosunków ekonomicznych musi być źródłem błędów. Ale
jednolite przedstawienie historyi bieżącej, ze względu na warunki w jaW
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kich się odbywa, z konieczności zawiera źródła błędów; jednakże nikogoto nie powstrzyma od pisania historyi bieżącej’4 x).
Wstęp powyższy jest bardzo charakterystyczny. Engels wykazuje
w nim niemożliwość wyjaśnienia wypadków bieżących, a nawet bardzo
niedawnej przeszłości — za pomocą metod materyalizmu socyologicznego
w całej rozciągłości. Do tych słów Engelsa, pisanych na kilka miesięcy
przed śmiercią 5 marca 1895 roku, po kilkudziesięciu latach doświadczenia
na polu działalności społeczno-politycznej, dodać wypada szereg uwag
ściśle z nimi związanych. A wiec trzeba przyjąć, wbrew temu co mówi
Róża Luksemburg, że o interesach proletaryatu na dziś nie może roz
strzygać li tylko objektywny proces rozwoju, wynikający z sił wytwór
czych, gdyż ten w szczegółach w życiu bieżącem występuje niewyra
źnie — lecz i przeświadczenie, wypływające, rzecz prosta, z rozumowania,
opartego na ścisłem wnioskowaniu i faktach. Na tem polega właśnie
rola racyonalizmu, w ograniczouym naturalnie zakresie, zastosowanego
ściśle do pewnych faz rozwoju społecznego, wiążącego się z podstawo
wymi tendencyami tego rozwoju.
Marksiści-doktrynerzy usuwają całkowicie racyonalizm, przeciwstawiając mu materyalizm socyologiczny. Nie chcą, czy też nie mogą
pojąć, że tendencye rozwoju społecznego dają się zupełnie objektywnie
stwierdzić tylko w najogólniejszych zarysach. Przy szczegółowem oma
wianiu różnorodnych potrzeb proletaryatu opieranie się wyłączne na
nich jest niedostateczne.
Istotnie, wyobraźmy sobie, że chodzi o różne systemy ubezpieczeń
robotników na wypadek braku pracy, celem przyjęcia jednego. Powstaje
teraz pytanie: czy n. p. znany system gandawski jest bardziej zgodny
z tendencyami objektywnemi rozwoju społecznego od innego jakiegoś
systemu n. p. czysto państwowego, czy też odwrotnie ? Objektywne ten
dencye rozwoju społecznego nie mogą same przez się rozstrzygnąć tego
pytania, na które odpowiedź dać może praktyka i odpowiednie rozumo
wanie, wychodzące z pewnych racyonalistycznych przesłanek.
Przypuśćmy, że omawia się reformę w procedurze sądowej, i cho
dzi o to, czy dopuścić obronę do śledztwa, czy nie. Z góry można prze
widzieć, że przedstawiciele proletaryatu głosować będą za powyższą
reformą. Dlaczego jednak? Dlatego, że daje więcej gwarancyi sprawie
dliwości. Napróżno jednak szukalibyśmy jej związku z objektywnemi
tendencyami rozwojowemi, które wynikają z rozwoju sił wytwórczych.
*) Nie mając pod ręką wydania niemieckiego, cytuję ustęp powyższy wedle rosyjskiego. „Kłassowaja borba we Francyi“ 1848—1850. str. 3 i 4.
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Przykładów takich, zaczerpniętych z najróżnorodniejszych dziedzin
życia społecznego, politycznego i kulturalnego, przytoczyć można wiele.
Wszystko to dowodzi, że omawiane wyżej twierdzenie Róży Luksem
burg, jak i wielu innych marksistów, będące metodą rozważania zaga
dnień programwo taktycznych, nietylko nie wytrzymuje krytyki, ale nie
wynika nawet koniecznie z materyalizmu socyologicznego, jako teoryi
ogólnej.
W ramach pewnej zasadniczej tendencyi rozwoju społecznego
pewne sprawy szczegółowe, ale ważne, mogą być rozmaicie załatwiane.
Wogóle doktrynerzy w stylu Róży Luksemburg, dla uzasadnienia
swych poglądów co chwila powołują się na objektywne tendencye roz
woju społecznego. Pojęcie to ma jednak u nich zupełnie niewłaściwe
znaczenie.
Przedewszystkiem zauważyć należy, że te „tendencye objekty
wne44 rozwoju stosunków społecznych, co do siły swej i wynikającego
stąd znaczenia, są bardzo różne. A ponieważ sami marksiści, w ich
liczbie i Róża Luksemburg, uznają, jak zobaczymy później, w rozwoju
społecznym istnienie nieraz sprzecznych tendencyi, więc już to jedno
zasadniczo komplikuje sprawę. Następnie uwzględniwszy, że socyologia
nie ma żadnej możności mierzenia ilościowego napięcia pewnych ten
dencyi rozwojowych, wciąż sprzecznych ze sobą, przyjść musimy do
przekonania, że przy ocenie kompleksu stosunków, w pewnym czasie
i miejscu, niezmiernie jest trudno a nawet najczęściej wprost niepo
dobna, na podstawie samego procesu objektywnego szukać szczegółowych
drogowskazów dla polityki bieżącej proletaryatu, co zalecają z taką pe
wnością siebie doktrvnerzv.
Nie chciałbym być źle zrozumiany. Bynajmniej nie mam zamiaru
przeciwstawiać materyalizmowi socyologicznemu i wogóle objektywizmowi —
metody subjektywnej, jak to robią niektórzy w Rosyi ; sądzę tylko, że
należy oględnie kierować się wyprowadzaniem wniosków z objektywnego
procesu rozwojowego stosunków społecznych, i że w działalności prak
tycznej nie można się obejść bez pewnej dozy racyonalizmu w tworze
niu programów i ideałów, jak uczony obejść się nie może bez hipotez
naukowych, które z czasem mogą być obalone albo stwierdzone, ale
które muszą być jednem z narzędzi badania.
Róża Luksemburg i jej pisklęta duchowe, oceniając pewne prądy
socyalno-polityczne, ograniczają się zwykle do zaznaczenia zgodności
a
*
ich albo sprzeczności z tendencyami rozwojowemi wogóle (jeżeli chodzi
o czasy współczesne — z tendencyami rozwoju kapitalizmu) i, stosownie
do tego, skazują je na zagładę, albo wróżą powodzenie. Nigdy jednak
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nie przychodzi -im na myśl zastanowić się, czy pewne dążności są zupełnie
sprzeczne z rozwojem kapitalizmu, czy tylko w części; innymi słowy, czy
tryumf tych dążności uniemożliwiłby wogóle rozwój kapitalizmu, czy
też stworzyłby mu tylko pewne trudności.
Naprzykład omawiając w swym artykule centralistyczne tenC»
dencyę kapitalizmu, Róża Luksemburg powtarza niejednokrotnie, że w inte
resie kapitalizmu Jeży stworzenie jednego rynku, jednego prawodawstwa
i t. p., o ile to jest możliwe na całym świecie. 1A jednakowoż nie zastanawia jej to bynajmniej, że pomimo tych, zdaniem jej. stałych ten
dencyi kapitalizmu, nie widać bynajmniej, żeby państwa poszczególne
miały zniknąć, żeby, jeżeli już nie cały świat, to chociażby jedna tylko
Europa utworzyła w bliższej przyszłości jedno państwo i jedną granicę
celną z jednern prawodawstwem. Przeciwnie, ’ od drugiej połowy XIX
wieku we wszystkich państwach ujawnia się dążność do uzyskania mo
żliwie dużej samodzielności ekonomicznej. A jednak, pomimo istnienia
odrębnych państw, kapitalizm doskonale się rozwija. Czegóż to dowo
dzi ? Tego, że jakkolwiek niezawodnie dla rozwoju kapitalizmu byłoby
dogodnie, żeby zamiast wielu państw, istniało jedno z jednolitem prawodawstwem, systemem podatkowym i t. p., to jednakże fakt istnienia
wielu państw stanowi dla kapitalizmu pewne tylko niedogodności, ale
nie nieprzeparte przeszkody do potężnego nawet rozwoju. Innemi słowy:
centralistyczne tendencye rozwojowe kapitalizmu nie mają tej mocy,
aby usuwać to wszystko, co stoi im na przeszkodzie. Czyli: tendencye
są rozmaite ze względu na swą siłę i ważność dla rozwoju życia go
spodarczego.
Stosunek podstawowych tendencyi rozwojowych do rozmaitych
postulatów programowych może być pięcioraki: mogą być z nimi cał
kowicie zgodne, albo tylko częściowo: mogą być całkowicie sprzeczne,
albo tylko częściowo, mogą być obojętne.
Mając to na względzie, praktyczni politycy przy
formuło w a n i u s w y c h żądań kierować się powinni n ao g ó ł zasadą: żeby program ich nie był całkowicie
sprzeczny z tendencjami rozwoju społecznego. Jeżeli
zaś pewien program społeczno-polityczny jest tylko w częściowej z niemi
sprzeczności, to żeby ocenić jego realność, należy w przybliżeniu zba
dać stopień napięcia tego antagonizmu w każdym poszczególnym wy
padku, a nie poprzestawać na ogólnikowem jego stwierdzeniu.
To zwężanie polityki do konstatowania tylko tendencyi objektywnych rozwoju społecznego i do współdziałania z nimi, doprowadzić
musi do taktyki, opierającej się na twierdzeniach ogólnikowych, nie
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liczącej się z całem bogactwem faktów życia społecznego. To też doktrynerzy typu Róży Luksemburg otwarcie mówią, że dla socyal-demo
kratów kwestya szczegółów walki, oraz mechanizmu urzeczywistnienia
ich dążeń, nie jest doniosła; ważne jest tylko przeświadczenie, że walka,
którą wiodą, jest i będzie walką klasową, i że doprowadzi ich do
zwycięstwa. Wspomniana publicystka jest tego zdania, że skoro społe
czeństwo musi się w pewien sposób przekształcić, co wynika z objektywnych tendencyi rozwojowych: to kwestya sposobu przekształcania
.się i skuteczności towarzyszących temu sił, nie ma znaczenia. Pogląd po
wyższy powtarza bardzo często w „Czerwonym Sztandarze", w „Prze
glądzie Socyal-demokratycznym" i w broszurach. Nie mogę tu robić
wielu cytat na poparcie powyższego twierdzenia, poprzestanę na jednej:
„Metoda naukowego socyalizmu ma to do siebie, że względem uzasa
dnionych za jej pomocą dążeń proletaryatu zbytecznem zupełnie jest
pytanie: jaką drogą to lub owo dążenie ma być urzeczywistnione. Po
nieważ już z góry punktem wyjścia przy stawianiu zadań klasowych
dla proletaryatu jest tu uświadomienie sobie istniejących tendencyi
rozwoju historycznego, więc między samem dążeniem a akcyą, do niego
prowadzącą, istnieje najzupełniejsza jednolitość. W najogólniejszej for
mie jest to zawsze walka klasowa, która w tej lub owej postaci po
sługuje się rozwojem społecznym, aby na jego prądzie dotrzeć do celu" 1).
Powyższy pogląd dowodzi, że Róża Luksemburg nie zdaje sobie
zupełnie sprawy z istoty polityki, jako sztuki działania Istotnie, dla
każdego polityka, poczuwającego się do odpowiedzialności wobec społe-czeństwa i tych zwłaszcza, których prowadzi do urzeczywistnienia ich
pragnień, ważną jest rzeczą nietylko to , czy będą wogóle urzeczywi
stnione, albo nie, lecz także, czy osiągnięte zostaną prędzej albo pó
źniej, z większemi albo mniejszemi ofiarami.
Dla socyaldemokraty, o ile jest umysłowo poczytalny i moralnie
odpowiedzialny, tembardziej kwestyą doniosłą być powinno, czy klasa
robotnicza prędzej dojdzie do celu, albo później, czy w walce doświadczy
więcej albo mniej cierpień, gdyż znać powinien opłakany stan proleta
ryatu, jego wszystkie niedomagania, i wiedzieć, że każde ich przedłu
żenie jest dla niego bolesne. Objektywne tendencye rozwoju społecznego,
odbywającego się w formie walki klas, nie mogą dać wskazówek wy
starczających we wszystkich zagadnieniach taktycznych, dotyczących
polityki proletaryatu. A jednak taka albo inna polityka, na tle tych
samych tendencyi ogólnych rozwoju społecznege, ma olbrzymią donio’) „Przegląd Socyalno-demokratyczny" z roku 1902. Nr. 3, str. 11;
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słość praktyczną dla proletaryatu. Umiejętne więc oryentowanie się
w sytuacyi bieżącej, wyzyskiwanie wszystkich okoliczności na korzyść pe
wnej polityki, jest bardzo ważne. Wszystko to jednak dla Róży Lu
ksemburg. posiadającej kamień filozoficzny w marksizmie, pojmowanym
w sposób uproszczony, nie ma żadnego znaczenia. Może wierzy w to, że
ludzkość jest tak celowo zorganizowana i dopasowana do rozwoju sto
sunków objektywnych, że skoro te się przeobrażają, to rozmaite jej
grupy, natychmiast uświadamiając sobie tylko kilka ogólników socyologicznych o ,.siłach wytwórczych'4 i „walce klas" — znajdą najodpo
wiedniejszą drogę do wyzyskania tych tendencyi na swą korzyść.
Historya poucza nas, że tak nie jest; zresztą sami doktrynerzy
marksizmu wiedzieć powinni, ile nieraz wysiłków zużyć muszą, zanim
teorya44 ich. będąca niby tylko „sformułowaniem istniejących tenden
cyi rozwojowych4‘, przyjmie się wśród mas.
Do jak opacznych wniosków doprowadza rozpatrywane tu twier
dzenie Róży Luksemburg, widać z artykułów jej zwolenników.
dniowym zeszycie „Przeglądu Socyaldemokratycznego44. w artykule wstę
pnym podpisanym War.... znajdujemy charakterystyczne ustępy, dotyczące
polityki marksistów:
„Polityka konjunktury44 jest niezawodnie bardzo ważna dla tych
co grają na giełdzie, ale partyom rewolucyjnym taka polityka ’ nie przy
niosła jeszcze nigdy żadnej innej wygranej, prócz guzów historycznych.
I w tezach VI Zjazdu (Soc. dem. Kr. P. i L.), kreślących sytuacyę obe
cną, niema wcale mowy o „obecnej“ konjunkturze, ani o „obecnej“ fali
opadającej lub podnoszącej się rewolucyi dla tej prostej przyczyny, że
marksiści posiadają tylko metodę poznawania materyalistycznego, objek
tywnego i dyalektycznego rozwoju wypadków, a nie posiadają wcale
metody łowienia nieuchwytnych konjunktur i nastrojów, które w co
dziennych utarczkach politycznych mogą odgrywać poważną rolę, które
jednak jako podstawowy materyał dla określenia wytycznej linii rozwoju i taktyki, należą już do dziedziny beletrystyki politycznej44: str. 781.
A więc zbiera się VI. Zjazd Soc. Dem. Król. Pol. i L. i zamiast
zająć się głównie analizą obecnej sytuacyi, to jest właśnie tych konkon
junktur lekceważonych przez War..., poprzestaje na powtórzeniu ogólników socyologicznych, które możnaby równie dobrze uchwalić i przed
rokiem, dwoma, trzema laty, albo za rok i za kilka lat. War... uznaje
sam, że konjunktury i nastroje w codziennych walkach politycznych
„mogą odgrywać poważną rolę44, ale mimo to lekceważy je dlatego, że
niema ścisłej metody ich badania. Nie rozumie tego, że jeżeli nie mo-
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nie przynosi nam pożytek.
Gdyby ogół ludzi działających myślał jak War... w przeszło
ści, kiedy jeszcze nie było „jedynej44 naukowej metody badania zjawisk
„materyalizmu socyologicznego“
gramów, niktby nie mógł dążyć do niczego określonego, nie mając
„metody44 badań tendencyi objektywnych. Szczęściem dla ludzkości, Róża
Luksemburg nie była jeszcze wówczas autorytetem i jej „metoda” nie
była znana.
Zapewne, każdy poważny polityk, a nie szarlatan, powinien brać
za punkt wyjścia swych kombinacyi objektywne tendencye rozwojowe,
ale nie powinien przy określaniu swej działalności na nich tylko po
przestawać.
War..., w dalszym ciągu artykułu, chwaląc taktykę swej party i
i rosyjskich bolszewików, powiada:
„1 gdyby później okazać się miało, że w Rosyi zwyciężyła droga
pruska i w ten sposób historya zadałaby kłam proroctwu tez zjazdo
wych (Soc. dem. Kr. P .i L.). to i wtedy jeszcze socjalistyczny histo
ryk ruchu rewolucyjnego w Rosyi będzie musiał stwierdzić to samo,
co w obozie międzynarodowego socyalizmu niejednokrotnie już zostało
stwierdzone względem wszystkich proroczych błędów Marksa, Engelsa.
Lassalla, mianowicie, że ich . błędne proroctwa były o całe niebo wyż
sze od „trzeźwej44 ograniczoności oportunistycznej przez to, X że każdorazowo zapładniały myśl socyalistycyną, zaostrzały wzrok historyczny
przednich warstw proletaryatu, rozszerzając widnokrąg ich myśli rewo
lucyjnej i pobudzając ich zdolność i energię czynu.
„Idea zdobycia w otwartej walce przez proletaryat przy pomocy
rewolucyjnych warstw włościaństwa44, a więc dla zwycięstwa rewolucyi
burżuazyjnej chwilowa dyktatura proletaryatu, a więc nie proletaryatu
i chłopstwa, jak chcą bolszywicy, nie hegemonia faktycznie, nie istnie
jącej rewolucyjno-demokratycznej burżuazyi, jak chcą mieńszywicy, jak
kolwiek poraź pierwszy na Zjeździe w ten sposób sformułowana, nie
jest i nie była żadną nowością dla uczestników Zjazdu, gdyż jeszcze
w literaturze taktycznej naszej organizacyi z r. 1905 i następnie,
zwłaszcza w broszurze o „Konstytuancie i Rządzie tymczasowym44,
była zawsze mowa o „rządzie robotniczym'4, str. 783). Przytoczyłem
cały ten ustęp, gdyż odsłania przed czytelnikami bezgraniczną naiwność
tego „teoretyka44 Soc. Dem. Kr. P. i L.
Nie wchodzę w to, czy Rosya przekształcać się będzie na wzór
Prus, czy nie, sprawę tę omawiałem gdzieindziej. Chodzi mi tylko o to,
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że War... uznaje, iż gdyby nawet się okazało, że taktyka jego partyi
była przystosowana do innej ewolucyi Rosyi, niż ta, która się odbyła.,
to i w tym wypadku jeszcze nie byłaby błędna, gdyż „ zapłodniłaby “
myśl socyalistyczną, zaostrzyła wzrok historyczny proletaryatu i t. p_
War... powołuje się na to, że i Marks, Engels, Lassalle, mylili się,
a jednak historycy soc. dem. uznają ich błędy za prorocze. Otóż tak
jest dlatego, że myśliciele ci i działacze częściej daleko trafnie przemylili;
widywali wypadki
wypadki,, niż się mylili:
że wreszcie w sprawach zasadnio
czych, dotyczących rozwoju stosunków społecznych, prawie zawsze mieli
racyę. Natomiast sąd o ludziach w rodzaju Róży Luksemburg i War...
będzie inny. Ludzie ci wzięli gotową teorye od tamtych. „Twórczość“
zaś ich ograniczyła się do uproszczenia tej teoryi i do komentowania
jej w sposób doktrynerski, oraz do przewidywań politycznych, którym
rzeczywistość zadała kłam, Mogą się pocieszać, że życie nie było dość
ortodoksalne i nie zrozumiało należycie „tendencyi objektywnych". Po
ciecha taka byłaby jednak bardzo wątpliwa.
Socyal-demokracya całego świata w swej działalności wyróżniała
się tem od i innych szkół socyalistycznych, że na pierwszym planie sta
wiała codzienne realne ekonomiczne, polityczne i kulturalne interesy
proletaryatu.
Kierownicy i teoretycy Soc. Dem. Kr. P. i L. są innego zdania:
dla nich najważniejszą rzeczą jest, bez względu na to, jakim kosztem
się opłaca, popularyzacya idei dyktatury proletaryatu w ustroju burżuazyjnym, pogłębienie antagonizmów klasowych, odczuwanych już bar
dzo silnie przez polską klasę robotniczą w Królestwie, i wykazanie, że
niema „faktycznie “ w Rosyi demokratyczno-rewolucyjnej burżuazyi.
Pozostają jeszcze: „zaostrzenie wzroku historycznego" i „horyzonty "....
rzeczy bardzo piękne, które jednak rozwijać można zapomocą mniej
hazardownych środków, niż te, którym posługiwała się u nas Soc. Dem.
Kr. P. i L.
Ciekawą jest rzeczą, jak party a, biorąca za punkt wyjścia swych
koncepcyi materyalistyczne pojmowanie dziejów, w praktyce przerzuca
się do krańcowego idealizmu najgorszego gatunku. Partya, mająca niby
na celu zdobycie przedewszystkiem lepszych warunków życia dla klasy
robotniczej na dziś, stawia na pierwszym planie pewne zmiany psy
chologiczne wśród robotników kosztem olbrzymich strat materyalnych.
Tego jednak przeobrażenia się naszych soc. dem. z materyalistów
na idealistów nie należy brać zbyt poważnie. Jest ono tylko mane
wrem, ratowaniem honoru partyjnego. Ponieważ polityka ich „materyalistyczna“ zrobiła zupełne tiasco, więc chcąc ją obronić i nie mogąc
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tego dokonać na gruncie materyalistycznym, uciekają się o pomoc do
idealizmu.
Teorye przywódców Soc. Dem. Kr. P. L. są parodyą marksizmu,
działalność ich — parodyą socyal-demokratyzmu. Cechy ich .. metody “
w sferze myśli i czynu są równie ujemne.

Junius.

WSPÓŁCZEŚNI POLITYCY POLSCY.
Dr. Leon Biliński.
Minister finansów austryackich (po raz wtóry), były gubernator
Banku austro-węgierskiego, były (prowizoryczny) minister dla Galicyi,
były generalny prezydent kolei państwowych itd. itd. — jeden z najwyższych dygnitarzy monarchii, kapiący złotem mundurów, orderów i....
największych kas wielkiego państwa, gdzie go los z uporczywą stawia
systematycznością i gdzie długo jeszcze będzie strażował. Patrząc
£ na
inteligentną, tryskającą humorem i werwą głowę przeszło sześćdziesięcioletniej Ekscelencyi, na różową, uśmiechniętą twarz, okoloną białym
zarostem, na mądre, przenikliwe pod grubemi brwiami oczy, widzi się
odrazu, że w człowieku tym żyje zarówno rozum niepospolity, jak i ogro
mna ochoczość do życia i działania. Istotnie, bez tej potrzeby aktywności,
bez tej wielkiej ainbicyi, która dąży zawsze do czynów i to na wielkiej,
największej widowni, nie byłby rzucił stanowiska gubernatora Banku
państwa, gdzie panem był rynków i instytucyj pieniężnych obu połów
monarchii, trząsł potentatami i za kulisami niejednokrotnie ogromny
wpływ wywierał na wypadki polityczne. Mało np. kto wie, ile swojego
czasu Biliński się przyczynił do poskromienia Węgrów w walce ich
z koroną, zapomocą tego prostego środka, którym jest przykrócenie kre
dytów pewnym filiom Banku i jednostkom. Stanowisko ministra, jest bezwątpienia bardziej skrępowane i niewygodne: musi się słuchać impertynencyj od pierwszego lepszego posła, można runąć najniespodzianiej —
ale nie jest się fiołkiem w ukryciu, ma się władzę i cały świat te sztukę
rządzenia widzi!
Szybko szedł do władzy p. Biliński i to od pierwszej młodości,
Talent niepospolity, wcześnie sie wybił, w dwudziestym piątym roku
życia był profesorem n adz wy c z aj ny m uniwersytetu lwowskiego, przyczem
miał ten historyczny zaszczyt, iż pierwszy na tym uniwersytecie zaczął
(1869) wykładać po polsku, a w trzydziestym roku życia był zwv•7
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czajnym członkiem Akademii umiejętności. Otworem stała przed nim
droga naukowa świetna. Pracowity bajecznie, ogłaszał dzieło po dziele,
które dotykając przeważnie kwestyj praktycznych („Studya nad'podatkiem
dochodowym", „Procent a czynsz", „Kataster", „Die Luxussteuer, ais
Correctiy der Einkommensteuer", „Die Eisenbahntarife", „Die Gemeindebesteuerung" etc. etc., oraz podręczniki ekonomii i skarbowości) — wy
sunęły go w Polsce na czoło pracowników zaniedbanej umiejętności, za
pewniły mu rozgłos w Niemczech. Posądzano go o socyalizm z katedry,
w latach siedmdziesiątych tak popularny. Dr Biliński obrał drogę inną.
Umysł jego nawskróś realistyczny nie czuł się nigdy dobrze w świecie
teoryi — nie wzbogacił też t.eoryi, i dzieła jego dzisiaj są mało czytane
z całą natomiast forsą oddał się polityce czynnej. Droga typowa
polity kujących profesorów. Rada miasta Lwowa, c. k. Towarzystwo
gospodarcze galicyjskie, ukłonów parę w stronę agraryuszy, wybór do
parlamentu (1883). Ale w sercu było jeszcze trochę młodości, po głowie
chodziły jeszcze rojenia. Polemizował wówczas profesor Biliński ze stań
czykami („Znamiona polityki narodowej i krajowej tzw. stańczyków,
1882"), delikatnie, miękko, ale przecie zarzucał im fałszywą metodę
działania, oziębianie serc itd. Odpowiedział Szujski — i stańczycy tego
łagodnego ataku Bilińskiemu dotąd nie zapomnieli. Ale bo też dopiero co
był wyrósł z okresu młodzieńczości, a miał jej jeszcze tyle w sobie, że
kandydując w r. 1883 do parlamentu ze Lwowa, tak gorące wygłaszał
mowy patryotyczne, z takim zapałem mówił o niepodległości Polski, że
aż c. k. rząd wiedeński się przestraszył. Były to jednak ostatki skro
mnych zapędów farysowskich: znalazłszy sie we Wiedniu dr Biliński
raz na zawsze przestał polemizować ze stańczykami, raz na zawsze
przestał mówić o niepodległości — został we Wiedniu stale, i od lat
rzadko tylko zagląda do kraju, „zaszczycając" go obecnością np. przez
trzy dni podczas sesyi sejmowej.
Urósł na jednego z najwyższych dygnitarzy austryackich, a nawet
austro-węgierskich. Przedewszystkiem oczywiście dzięki zdolnościom nie
pospolitym i pracowitości: jako poseł obejmował najtrudniejsze referaty;
jako prezydent kolei opanował wszystkie tajniki kolejnictwa, jak naj
tęższy fachowiec; jako minister skarbu i gubernator Banku państwa im
ponuje najbardziej szczwanym giełdziarzom i finansistom; dopomaga mu
niemało zmysł praktyczności, do najdalszych granic posunięty i ogromna
umiejętność zażywania ludzi. Postanowiwszy osięgnąć władzę i to naj
wyższą we Wiedniu, bezwzględną drogą szedł tam, gdzie jej źródła.
Nie krępował się żadnymi przesądami ni — przeszłością. Jako profesor
napisał był całe dzieło w obronie sprawy upaństwowienia kolei: otrzy
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mawszy w r. 1884 referat w sprawie upaństwowienia kolei północnej
— wystąpił z wnioskami przeciw; o przeszło dwadzieścia lat opóźnił
•objęcie tej drogi przez państwo: ile dziesiątków milionów Galicya za to
Rotszyldom zapłaciła, nikt nie potrafi obliczyć. Dość, że kandydujący
do stanowisk w finansach publicznych dr Biliński zyskał poparcie wiel
kiego kapitału. Gdy Czesi prowadzili namiętną przeciw przymierzu
państwa z Niemcami kampanię, dr Biliński (24 czerwca 1890) przeciw
atakom na trójprzymierze stanowczo wystąpił: zyskał poparcie Niemców.
Teoretycznie był przeciw podatkom pośrednim, i jakkolwiek jako minister
gabinetu Badeniego zaprowadził podatek osobisto-dochodowy, najulubieńszem jego źródłem dochodów są właśnie podatki pośrednie i to najbar
dziej obciążające ludność pracującą; o podatku od przedmiotów zbytku,
który propagował był kiedyś teoretycznie, jakoś nie słychać: zyskuje
tem sobie ogół klas posiadających. I tak praktyczność zwycięża na całej
linii. Doskonały znawca ludzi, taktyk nader zręczny, umie Ekscellencya
korzystać nawet z małych słabości ludzkich. Będąc prawą ręką gabi
netu hr. Badeniego, umiał jakoś nie zrazić sobie Niemców. Przedstawiając wówczas parlamentowi budżet z niezaprzeczonym deficytem, umiał
go zamaskować, księgując część wydatków osobno, jako „budżet inwestycyjny“. Niegdyś przeciwnik stańczyków — jest dzisiaj dobrym
konserwatystą — i po mandat sięga nie z domeny konserwatystów,
lecz od miast; rozumie się, że jako zręczny polityk okazuje w ostatnich
czasach sympatye stronnictwu narodowo-demokratycznemu. We wszystkich
nielogicznościach — logiczny. Szczytem zręczności było osiągnięcie portfelu
finansów w gabinecie obecnym: jako znawca sprężyn życia współczesnego
p. Biliński doskonale umie się posługiwać prasą, ma też zawsze kilku
dziennikarzy do dyspozycyi; może sobie nawet pozwolić na ten luksus,
iż jego głównie sumptem wychodzi we Wiedniu specyalne polsko-niemieckie
•czasopismo — i robi opinię.
Co kraj ma z tych wszystkich zaiste bogatych zdolności ? Trudno
się spierać. To jedno jest pewnem, że smutny jest los narodu, nie po
siadającego własnego bytu. Najlepsze swe siły oddaje na żer obcym.
Młodzieńczy niegdyś irredentysta polski i powiększyciel nauki polskiej,
•dziś jest jednym z najzasłużeńszych — dygnitarzy austro-węgierskich.
I
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PRZEGLĄD.
Z Kongresówki.
Podmuch wojenny, co przeleciał dość ostrym wietrzykiem po kraju
naszym, niedyskretnie uchylił draperye, kunsztownie okrywające życie
społeczne i pojęcia polityczne inteligenckiego ogółu, ukazując wiele rze
czy dość ciekawych. Rozpatrywać je szczegółowo nie mogę dla braku
miejsca w liście politycznym, postaram się jedynie czytelnikom przed
stawić najbardziej bijące w oczy. W zeszłym liście ■*■) mówiłem o zupełnem nieprzygotowaniu opinii naszej do reagowania na możliwe wypadki,,
do których kraj nasz łatwo mógłby być wciągnięty. Dziś chciałbym pomówić o jeszcze jednym rysie naszej współczesności w Królestwie..
o nadmiernym rozwoju haseł ugodowych.
Gdy 15 lat temu dzisiejsi endecy, początkująca wówczas partya,
mająca na celu rozbudzenie patryotyzmu opozycyjnego, w wydawnictwie
Z dzisiejszej doby", rzucali pytanie: Ugoda czy walka? śmiało mogli
oczekiwać w 90 °/0 wypadków odpowiedzi: Walka za wszelką cenę,
Nieśmiertelny prowokator pruski", używany przez ugodę wówczas, jako
argument bardzo żywo działający na wyobraźnię masy, był nielitościwie przez wydawnictwa narodowo-demokratyczne wydrwiwany, a wszelkie wzmianki o zdobyciu czegoś inaczej, niż na drodze „chronicznej
rewolucyi" — uważano za coś pośredniego między bredzeniem głuptaka,
a nabieraniem publiczności przez mało wyrobionego, ale podłego oszusta.
A dziś ? Bardzo tu ułatwiona antyteza. Organ endecyi — tejże
samej grupy, co ongi pluła na ugodowość, wyśmiewała „prowokatora
pruskiego", a słów potępienia nie miała dla tłómaczenia represyj rządowych, jako kary za nasze krzywienie nosem na system polityczny,
lub „ lekkomyślne wybryki", czy zamiary rewolucyjne — organ urzędowy
Dmowskiego i Koła polskiego, „Głos Warszawski", we wstępnym artykule Nr. 90, zatytułowanym wymownie „Intryga niemiecka” — pisze
i '-<■
zupełnie inaczej,
Owo „inaczej"
przekroczyło co do śmiałości nawet
wszelkie możliwe enuncyacye „Piltza i Sp.“, swego czasu tak zajadle
zwalczanych. „Intrygą
Intrygą niemiecką" było, zdaniem „Głosu Warszawskiego",,
użycie przez dyplomacyę austryacko-niemiecką groźby wywołania po
wstania w Królestwie R, jako argumentu przeciw Bosyi w sprawie
uznania austryackiej aneksyi Bośni i Hercegowiny przez Rosyę. Przy
toczywszy odnośne urywki paryskiego „Temps a" i depeszę „Frankfurter
Zeitung", urzędówka endecka z całą furyą uderza na owe niecne za
miary.
..Korespondent „Temp:sa“ zrozumiał tendencyę tych informacyj. nie
posiadał jednak na tyle zmysłu krytycznego, aby ocenić należycie inne
informacye prasy wiedeńskiej i berlińskiej o „propagandzie powstań czej" w Królestwie i o nieznanych nikomu w społeczeństwie polskiem
przygotowaniach do jakiegoś ruchu zbrojnego.
«*
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„Temp’s“ powołuje się na socyalistów polskich, jako na rzeczone
narzędzia zapowiadanego ruchu zbrojnego w Królestwie.
„Wśród socyalistów
nawcze naw et dla p o 1 i ty ki pruskich agentów p r o w o k a t or ó w (podkreślenie nasze). Inna rzecz, z jakiem przyjęciem spotkałyby się
podobne usiłowania w społeczeństwie polskiem, które nie jest do tyła
ślepe, by nie rozumiało, gdzie się ukrywa kierująca tymi wysiłkami ręka.
„Nie wiemy, czy i o ile oddziałało na dyplomacyę rosyjską stra
szenie powstaniem w Polsce; wiemy jednak skądinąd, że informacye
dziennika paryskiego są o tyle słuszne, że argumentu tego użyto isto
tnie w Petersburgu, że zaś nie pozostał on bez echa, świadczy artykuł
em.“ (jeni), który cytowaliśmy niedawno
ć może, że
w związku „z informacyami", jakich dostarczono w Pe
tersburgu o p r z y g o t o w u j ą c e m się rzekomo powstaniu
w Królestwie, p o z o s t a j e i znane wystąpienie Szczeg ł o w i t o w a w D u m i e“ (podkreślenie nasze).
Umyślnie przytoczyłem dłuższy urywek, po którym idzie zupełnie
poważne motywowanie tezy, iż sprawcą wszelkich ucisków i gwałtów
rosyjskich w Polsce jest rząd pruski, który „używa całego swojego
wpływu, celem niedopuszczania naprawy i uregulowania stosunków pol
sko-rosyjski ch“ .
Artykuł „Głosu Warszawskiego" powszechnie z małemi wyjąt
kami przyjęto z zachwytem, mimo krzyczącej wprost jego naiwnej prze
wrotności, bezcelowej, bo zbyt głupiej, a niesłychanie szkodliwej, bo
mącącej pojęcia mało uświadomionego ogółu.
Rozumowanie to i cała argumentacya, jaknajbardziej odpowiadają
usposobieniu i rozwojowi umysłowości naszej. Cały artykuł jest typo
wym przejawem powszechnej wśród szlachecko-b,urżuazyjnej inteligenc.yi
naszej ugodowości, którąbym nazwał uczuciową. Uczucie tu zresztą jest
całkiem specyalne, jest to uczucie bitego psiaka, ratującego się od
razów przeraźliwem skomleniem i pokorą nikczemną, gdyż nawet na
pogróżkę go nie stać. Mało tego, gotów on jest nawet złościć się na
wszelki wypadek, co biciu jego przeszkodzi, bo spodziewa się. iż po
czasie pewnym razy podwoją się, a w pasyi gniewu oprawca bić będzie
gorzej.
Taką uczuciowością psiaka przejęty jest ogół nasz inteligencki.
Bity, bity nieludzko, niesprawiedliwie, gotów on jest winowajcę swego
bicia widzieć w dawnych powstaniach, w socyalistach, „prowokatorach
pruskich", „młodzieży", „zapaleńcach", „bandytach" i t. d., byle nie
w rządzie, który go bije. Ten bije, bo jest albo podjudzony przez Prusy,
albo zniecierpliwiony przez rewolucjonistów, albo wreszcie myli się i do
piero Dmowski go nauczy, jak z korzyścią dla siebie prowadzić politykę
polską.
Uczuciowa ta „ugodowość" nasza jest tłem, na którem wszelka
polityka ugodowa, prowadzona przez byle kogo, rozwinie się szybko.
Jest ona w dodatku nastrojem, któremu ulegną zarówno realista, jak
rewolucyonista. W okresie rewolucyjnym mieliśmy przykłady tego. Wszyst
kie nasze partye chwytały się na gwałt za poły rosyjskich potencyj:
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realiści — „sfer“ petersburskich, narodowcy i postępowcy — kadetów:
socyaliści — endeków, a wszyscy razem szykując się do walki, ogła
szali nie to, o co clicą walczyć, a to tylko, jakie ustępstwa rządowi
zrobią przy zawieraniu pokoju. Ugodowość też tu wżera się w duszę
coraz bardziej i jest objawem patologicznym, groźnym dla naszej myśli
politycznej niesłychanie.
Weżmy przykład: Kaliski poseł Parczewski, stary bojownik, wy
czerpany walką w najmarniejszych warunkach, prowadzoną z całą sforą
piesków administracyjnych „minorum gentium“, ale zawsze jeszcze czujący konieczność reakcyi na cyniczne obelgi, rzucane narodowi, publi
cznie zaprotestował przeciw cywilnej odwadze Koła polskiego, które
z godnością zniosło obelgę ministra Szczegłowitowa w Dumie. Krok ten
pośrednio zmusił „Koło“ do obrażenia się na Szczegłowitowa po dwu
tygodniach, lecz jednocześnie wywołał namiętną polemikę. Teoretycy tej
,.cywilnej odwagiktóra pozwoliła posłom polskim spokojnie obetrzeć
ślinę z twarzy, dowodzą, że właśnie jest to zwycięstwo moralne, bo
w dwa tygodnie później wszyscy październikowcy klaskali „odcięciu się“
ministrowi, no i głosowali za wprowadzeniem sądów przysięgłych do
Królestwa. Dodajmy, że „zwycięstwo" to miało miejsce pomiędzy opu
blikowaniem okólnika, ażeby w Królestwie nie dopuszczać Polaków do
posad płatnych więcej niż 1000 rubli rocznie, a najwyższem zatwier
dzeniem projektu wyodrębnienia Chełmszczyzny, który już wbrew zapo
wiedziom organów Koła polskiego, wniesiony będzie do Dumy.
Drugi przykład: Pamiętamy wszyscy skandaliczny fakt głosowa
nia
• frakcyi * S. D. w Dumie za rządem, gdy chodziło o potępienie wykluczenia Polaków od posad sądowych w Królestwie. Logicznie rzecz
biorąc, frakcya. odrzuciwszy budżet w zasadzie i wyjaśniwszy swoje
stanowisko, nic już do powiedzenia nie miała przy omawianiu . poszcze
gólnych pozycyj, i jedyną taktyką jej było wstrzymywanie się od gło
sowania, gdy przeróżne burżuazyjne partye kłóciły się o poprawki.
Tymczasem skromna poprawka posła Dymszy wywołała protest S. D.
i czynne poparcie ministra bezpośrednio po jego mowie, będącej szczy
tem arogancyi czynowniczej i nacyonalistycznego szowinizmu. Wogóle
gdy rosyjscy soc. demokraci dumscy, którzy, według praw istniejących,
po rozpuszczeniu Dumy powinni iść do kozy na zasadzie § 126 kode
ksu karnego za należenie do zakazanej partyi, głosują za rządem a la
Jaures, czy Millerand, sprawia to wrażenie komiczne, gdy jednak robią
to wraz z Puryszkiewiczami, Markowana! i Sp. w obronie rusytikacyjnej polityki, jest to wstrętne i tłumaczyć ich może- jedynie analfabe
tyzm polityczny. A jednak znalazły się pisma, które wystąpiły w ich
obronie. Spostrzegłszy się zresztą nieco później — starały się popra
wić swą omyłkę, ale fakt pozostał faktem.
Umyślnie wybrałem dwa fakty, gdzie ta uczuciowa ugodowość
przejawiła się u grup, które głośno wszelką ugodę zwalczają. Gdybyśmy jednak wzięli przykłady ze sfer fachowo, że tak powiem, ugo
dowych, przejawy byłyby o wiele jaskrawsze.
Wprowadzenie kwesty i polskiej do zasad dyplomatycznych i wy
sunięcie groźby możliwego powstania, jako straszaka dla Rosyi, jest
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w każdymbądź razie naszym atutem, co ważniejsze — niezasłużonym
zupełnie. Pokazuje się, że politycy pruscy i austryaccy mają lepsze po
jęcie o narodzie naszym, niż my sami, i lepiej kwestyę polską rozu
mieją. niż nasi politycy. Może fakt ten, że po długiej przerwie nare
szcie dowiedzieliśmy się, że uważają nas za jakąś wielkość, za słaby,
ale bądź co bądź w pewnych chwilach — ważny czynnik polityczny,
©tworzy oczv i naszym domorosłym Met tern i choin i Bismarkom.
Tymczasem uderza przewrotność urzedówki endeckiej, spekulują
cej na głupocie ogółu. Wszystkim aż nadto wiadomo, że frakcya rewo
lucyjna P. P. S., oraz Związek Robotniczy Narodowy mają w pr ogramie swym powstanie zbrojne przy pierwszej nadarzającej się sposo
bności. Czy obie te partye, szczególniej Związek, zdołają w czyn
wprowadzić swoje zamiary, to inna kwestya. Dotychczasowe dzieje
zbrojnej taktyki ■ obu tych organizacyj, począwszy ' od mistrzowskiej
w szczegółach, choć urągającej praktycznemu rozsądkowi w założeniu
boj owej działalności frakcyi, a skończywszy na terorze szkolnym Związku,
świadczą, że prędzej nie, niż tak.
O tem, że obie organizacye powstańcze z możliwych zawikłań
międzynarodowych, które mogą do walki na gruncie naszym doprowadzić,
zechcą skorzystać dla swoich celów, nikt, tembardziej politycy, nie mógł
wątpić. Ta „powstańcza propaganda" ze strony tych partyj prowadzona
była, o tem wiedziano. Po co więc „Głos Warszawski" kłamał, że ręka
pruska kieruje tą propagandą? Ot skomlał pod razami z jedyną troską,
aby więcej razów nie otrzymać. Naiwne to krętactwo rządu nie oszuka,
jest więc, bezcelowe, do dalszego zaś ogłupiania ogółu,, aż nadto uczuciem
ugodowości przejętego, przyczyni się niemało, to pewne.
Obok tego „uczucia" drugim filarem wszechwładzy polityki ugo
dowej u nas jest tradycyjna od lat 200 przeszło polityka naszych ży
wiołów myślących i działających politycznie.
Pamiętajmy, że od czasów Sejmu Niemego w 1717 r. cała mą
drość polityki polskiej polegała na wyszukaniu dla siebie protekcji tej
lub innej potencyi.
„Familia" z Petersburgiem, Konfederacya Barska
z W ysoką Portą, cesarzem i Francyą, patryoci Sejmu czteroletniego
z Prusami, Targowica z Katarzyną, Kościuszko z Konwencją, Dą
browski z Hohenzollernami, a później z Dyrektoryatem, Czartoryski, Lubecki, Gołuchowski, Wielopolski, Emigracja zarówno Hotel Lambert, jak
i.Tow. Demokraktyczne, aż do Stańczyków, zawsze każdy polityk polski
przedewszystkiem poszukiwał protektora, legitymista u legitymizmu, rewo
lucjonista u rewolucyi. Toż samo ma miejsce i dziś w Królestwie: En
dek i szukają protekcyi u Guczkowa, postępowcy wierzą w Kadetów,
a esdecy i lewica P. P. S. reprezentację proletaryatu polskiego oddaje
„socyałdiemokratom jewo prewoschoditielstwa", jak słusznie zwać można
frakcyę S. D. w Dumie po usłudze oddanej przez nią ministrowi Szczegłowitowowi.
Fakty te tłómaczą się jasno. Rewolucjonistom brak poparcia w ma
sach. Legitymiści zawsze dążą do sojuszu z rządem przeciw własnej
„anarchii^.. Zarazem zaś jak zawsze w takich razach przodująca niestety
*
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dotąd u nas narodowi szlachta i burżuazya, powoli muszą asymilować
się z najeźdźcą, jak na razie politycznie i państwowo. Ugoda więc jest
zupełnie normalną polityką naszych warstw posiadających i w postaci
jawnej czy ukrytej zawsze przejawiać się musi.
Pozostaje nam powiedzieć tylko, czy ma ona racye bytu, lub wi
doki powodzenia.
Mojem zdaniem absolutnie żadnych. Dla nawskróś czynowniczego
państwa, jakiem jest Rosya, nacyonalizm najbezmyślniejszy, byle najintenzywniejszy, jest koniecznością. Nowo zdobyte obszary, lub też ziemie
„inorodców” są pewnego rodzaju koloniami do zbytu całych hord czynowników, będących jedynie w możności żyć z „kazny“, niezdolnych do
niczego innego.
Zmiana polityki względem kresów, toż to wyrok zagłady dla. dwu
dziestu kilku tysięcy rodzin urzędniczych w samem Królestwie.
Jeżeli energiczny i ruchliwy duch polski nie dopuścił do straszli
wej katastrofy, gdy wskutek reform w siedmdziesiątych latach 14.000
przeszło Polaków spadło z etatu, ustępując miejsca Rosyanom, to trudno
sobie przedstawić, coby się działo, gdyby autonomia Królestwa wyrzuciła
na bruk całe hordy pasożytów, żyjących z dnia na dzień, bez troski
o jutro, jakimi są urzędnicy Rosyanie w Królestwie. A przecież każda
taka rodzina ma swoje stosunki, przecież wszyscy niemal menerzy reakcyi rozpoczynali karjerę swoją w Polsce. Koncesye więc narodowe
i polityczne dla Królestwa przyjdą nie prędko, dane będą jako coś wy
muszonego gwałtem... w ostateczności. Bez praw wyjątkowych, ochron
wzmocnionych, nadzwyczajnych, groźby stanu wojennego, jednem słowem,
bez zupełnej samowoli carat nie potrafi nigdy rządzić Królestwem.
A wszelkie nadzwyczajne środki rządowe siłą reakcyi wywołują spiski
rewolucyjne. Polityk więc zawsze musi stać między temi dwiema
ostatecznościami i zawsze musi je w swych kombinacyach brać pod
uwagę.
Ugodowiec, uznający państwowość rosyjską, a nie zwalczający re
wolucyi, będzie podejrzany, gdy zaś zwalczać będzie rewolucyę, zmniej
szy dane dla osiągnięcia korzyści narodowych. Przeszłość tego dowiodła.
Ugodowcy też nasi stale byli w rozterce i stale mówiąc trywial
nie pozostawali ,,w durniach”, oszukiwani przez biurokracyę. Wybi
jali otwarte drzwi, zapewniając rząd, że naród polski o powstaniu
nie myśli, gdy rząd o tem aż nadto dobrze wiedział, ale wiedział
i o tem, że dla ciągle wzrastającego czynodialstwa potrzebne są po
sady, i to posady lepsze, z przywilejami. Inorodcy nie budowali pań
stwa rosyjskiego, nie powinni więc mieć praw żadnych, była to teorya
dawna, która przychodziła na pomoc praktyce w razie potrzeby zawsze,
gdy już zbankrutowały wszelkie dawne teorye walki ,,z ksiendzom i pa
nom/* w obronie uciskanego chłopa.
W ubiegłym miesiącu zaszedł fakt doniosły w rozwoju działalności
zwolenników polityki realnej. Faktem tym jest utworzenie z inicyatywy
prowadzonego przez realistów Tow. popierania pracy społecznej — De
legacji obywatelskiej. Celem nowej organizacyi, jak poucza odezwa przez
nią wydana, jest łączna obrona realnych interesów kraju, tj. „poszcjsególr
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nych, konkretnych spraw społecznych, ekonomicznych i kulturalnych,
spraw, nieraz drobnych na pozór, ale takich, które w sumie wzięte,
wpływają na dobrobyt kraju, na jego kulturalny postęp, na jego moralną
i narodową siłę'4. Polityka i taktyka parlamentarna mają być wyłączone
z pod kompetencyi delegacyi zupełnie. Uchwały większości delegacyi
i umotywowane zdania mniejszości mają być przesyłane Kołu polskiemu
w Dumie i wogóle Delegacya ma być instytucyą pomocniczą w pra
cach Koła.
Wśród 51 członków Delegacyi znajdujemy przeważnie prezesów
różnych instytucyj ekonomiczno-społecznych, 2 posłów, kilku ludzi zna
nych jako gorliwi działacze: Wojciechowski, inicyator wciąż rosnącego
u nas ruchu kooperatywnego, Puławski, szlachcic z Kaliskiego, zasłużony
organizator Kółek rolniczych. Sa i osobniki czysto partyjne, są wreszcie
i „firmy44: Sienkiewicz, ordynat Zamojski. Co do obozów przeważają realiści, z endecyi jednak, obaj regimentarze: Dmowski i Balicki zasiedli
wraz z doborem podkomendnych i „głowaczy44, jak Bukowiecki, i „rębaczv'4, jak Sadzewicz, a nawet i „krętaczy44, jak Nowodworski.
Przed tą Delegacyą i zebraniem członków Towarzystwa popierania
pracy społecznej miał przed Wielkanocą poseł Grabski referat, będący
zresztą streszczeniem niedawno wydanej pracy. W referacie tym zawarty
jest bardzo logicznie umotywowany i nieźle skonstruowany nowy program
polityki ugodowej, program będący zwrotem zarówno dla endecyi, jak
i dla realistów. Grabski wychodzi z założenia, że trzeba uznać cechę
wyłącznej rosyjskości w ogólnej organizacyi państwa. Wobec zaś tego,
jako program, stawia dążność do równouprawnienia Królestwa z innemi miejscowościami Rosyi. Uważając za niemożliwe na dziś uzyskanie
jakichbądź ulg narodowych, zdaniem Grabskiego, trzeba politykom pol
skim poprzestać na wyzyskiwaniu koncesyj kulturalnych i ekonomicznych,
oraz dążyć do zniesienia specyalnych ograniczeń życia miejscowego, nie
poruszając spraw ogólnej polityki rosyjskiej.
Polityka więc naszych ugodowców wszelkiego rodzaju po długich
błądzeniach i próbach powraca do bardzo dawnych czasów, do swej po
staci w r. 1880, kiedy to Zygmunt Wielopolski, Ostrowski i kilka in
nych osób zainicyowało adres wiernopoddańczy z racyi 25-lecia rządów
Aleksandra II. W adresie swym ówcześni realiści prosili o puszczenie
przeszłości w niepamięć i o zniesienie wszelkich ograniczeń miejscowych
wraz ze zrównaniem ciężarów i korzyści państwowych Królestwa i Rosyi.
Dziś w okresie konstytucyjnym te same dążności mają być hasłem polskiej p oli ty ki parł amen tar n ej.
Czy obecni ugodowcy nasi będą szczęśliwsi od swoich poprzedników ? Przyszłość pokaże. Ja osobiście wątpię.
Stosunki w Królestwie zaostrzają się coraz bardziej. Długoletnie
panowanie stanu wojennego, a stała samowola wszelkiego rodzaju żoł
daków, policmajstrów, czy naczelników powiatu, wytworzyły atmosferę
demoralizującą w najwyższym stopniu i uniemożliwiają prace kulturalne
zupełnie... Przeglądając sprawozdania sądów wojennych, działających
w Warszawie i Bodzi bez ustanku, widzieć można ciągły rozwój i głę
bokie zakorzenienie się ohydy prowokatorskiej. Przytem idyotyczny jakiś
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szał zemsty ogarnął administracyę, wyszukującą przewinienia z okresu
rewolucyjnego z chciwością. Kuch też rewolucyjny ustał dawno, a wię
zienia wciąż przepełnione, areszty i deportacye na porządku dziennym.
Jak sobie wyobraża p. Grabski i Tow. popieranie pracy społecznej,
rozwój kulturalny w takich warunkach nie wiem. Pasożytnicza biurokracya, która dziś n. p. nie zatwierdza stowarzyszeń współdzielczych.
ponieważ nie zostało dotąd wyjaśnione, w jakim języku ma być pieczęć
stowarzyszenia, najmniej ma danych do opieki nad pracami kulturalnemu
Dodajmy blizkie wyodrębnienie Chełmszczyzny i nową falę stra
szliwych prześladowań religijnych na wzór dwóch okresów z lat 1875
i 1884, nowe gwałty kleru prawosławnego i dobranej tam specyalnie
z pośród ostatnich wyrzutków, niższej i wyższej biurokacyi, a. zwątpimy
bardziej jeszcze o możliwości jakiejbądź ugody. Przykłady ??.,Macierzy
szkolnej44, Związków zawodowych, szkolnictwa polskiego, mogą nas nau
czyć, że tępa biurokracya nie cofnie się przed największemi szkodami
dla społeczeństwa, gdy sobie nawet coś uroi.
A uroić sobie zawsze coś się postara.
Jedyną realną polityką zaboru rosyjskiego dziś może być tylko
intenzywna demokratyzacya życia narodowego, które mimo wszystko jest
dotąd w zaczątku i to kiepskim zaczątku. Dopóki życie społeczne, na
rodowe i kulturalne będzie, jak dotąd, w rękach ,,wyższych dziesięciu
tysięcy', dopóty wszelkie programy polityczne będą frazeologią, a zawsze
na tle powszechnej apatyi i bezsilności objawami polityki naszego kraju
pozostaą z jednej strony samowola, a z drugiej liberum conspiro l) rewolucyonistów i liberum foederaico -) legitymistów.
Lecz tę realną politykę nie Tow. popierania pracy społecznej i nie
Delegacya obywatelska z Ostrowskimi, Dombińskimi. Zamojskimi, Natansonami, lub Dmowskimi i Balickimi prowadzić będzie. Musi ona
wejść w program demokracyi i radykalii naszej.
Czy wejdzie? Musi, Nim jednak wejdzie, „uczuciowa ugodowość‘~
nie jeden jeszcze program spaczy.
20 kwietnia.
Koronict)

Ruch kobiecy.
Zamierzona reforma ordynacyi wyborczej do Sejmu i Rad gmin
nych w Galicyi — oraz spodziewany w Królestwie samorząd wywołały
w naszych kołach kobiecych wzmocnioną akcyę w kierunku zdobycia
pełni praw w przyszłem przedstawicielstwie.
We Lwowie i w Krakowie „czasowe44 — jak chce ustawa —
„Komitety równouprawnienia" zorganizowały w ubiegłych miesiącach
tłumne wiece, uchwalające rezolucye w duchu równouprawnienia płci.
Obok akcyi agitacyjnej, prowadzono rokowania „dyplomatyczne" z przed
stawicielami różnych grup politycznych. P. Marya Dulębianka, jedna
’) Wolne spiskuję.
-) Wolne zawieram sojusze.
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z leaderek ruchu. dowodzi w artykule, drukowanym w „Reformie44, iż
rokowania zdawały się wróżyć sprawie pomyślne rezultaty. Działaczka
lwowska powołuje się miedzy innemi na słowa prezydenta miasta Lwowa,
p. Ciuchcińskiego, który oświadczył delegacyi kobiet, iż: „wraz z re
formą wyborczą wejdą do Rad gminnych. — Wszyscy uznajemy to za
słuszne — dodał — i sądzę, że nie będzie co do tego żadnej w c a ł y m
kraju opozycyi “.
Podobne poglądy wypowiadały, podczas ostatnich wyborów do
Rady miejskiej Lwowa, wszystkie kluby radzieckie, nie wyłączając cen
trum i katolicko-narodowego. W odezwach wyborczych, liczących sie
widocznie z wpływem kobiet — uzasadniano: „dojrzałą potrzebę przyznania obywatelkom głosu, na razie przynajmniej w rozstrzyganiu spraw
gospodarki miejskiej“. Tymczasem obecnie, gdy nadchodzi chwila przejścia od słów do czynów, horyzont się zaciemnia...
W Krakowie sprawa przybiera w projekcie opracowywanym przez
komisyę statutową niekorzystny obrót. Reforma ograniczyć się ma na
zniesieniu systemu pełnomocnictw dla przedstawicielek kuryi u przy wilejowanych.
Z nowej kuryi powszechnej wykluczono kobiet y.
Przeciw podobnemu pokrzywdzeniu szerokich warstw ludności,
protestuje energicznie krakowski „Komitet równouprawnienia44, doma
gając się w liście otwartym: „praw zupełnych bez żadnych ograniczeń.“
Czy postulaty te mają szanse doraźnego urzeczywistnienia?
Pewne światło na sytuacyę rzuciły dyskusye, rozwinięte podczas
ostatniego wiecu kobiet w Krakowie. Na interpelacyę referentki p. Bujwidowej, radca miejski Dr Gertler oświadczył imieniem polskiego stron
nictwa demokratycznego, iż uważa żądania kobiet za słuszne, wątpi je
dnak, czy będą one mogły być w całości zrealizowane. Prawo wyborcze
bierne kobiet (nawet zaprojektowane przez radcę) spotkałoby się w Sej
mie i u rządu z silną opozycyą, „Rzecz wymaga44, zdaniem mówcy,
Jy
„dłuższego przygotowania terenu i zmiany pojęć ogółu", Podobne poglądy wyrażał poseł i radca Dr Gross, zapewniając ze swej strony
„sympatycznej dlań sprawie’4 poważne poparcie. W toku obrad uwydatniła się konieczność oparcia ruchu na organizacyi nieuświadomionych
mas kobiecych, w celu wytworzenia siły, z którąby się liczono.
Do „zespolenia usiłowań w tym kierunku, bez względu na par
tyjność44, nawoływała Dr Daszyńska-Golińska. Sprawa powinna poruszyć
najszersze warstwy, ponieważ na plan pierwszy wysunięto żądanie:
„praw nie z tytułu własności, ale w imię godności ludzkiej i obywa
telskiej44. Zainteresowane są w niej bezpośrednio wszystkie ko
biety, nie wyłączając wyborczyń na razie uprawomocnionych. Wraz
z demokratyzacyą ciał przedstawicielskich upadają bowiem wszelkie
cenzusy, a co za tem idzie, i przywileje kobiet i klas „posiadających44.
Tą drogą szły reformy odnośne do parlamentu. Hr. Badeni nadając
przed 1S laty kuryę powszechną, pominął w niej również kobiety. Przy
dalszym rozwoju reformy, to jest przy zniesieniu kuryj, kobiety całko
wicie utraciły prawa. Groźba podobnej ewentualności powinna zjedno<
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czyć rozproszone siły w imię zasady, iż: „wyzwolenie kobiet musi być
dziełem kobiet44.
W trudniejszych i bardziej skomplikowanych warunkach, rozgrywa
się pokrewna kampania w Królestwie.
Dzieje jej streszcza p. Bo janowska w ostatnim zeszycie „ Steru 44.
Starania o dostęp do instytucyj samorządnych rozpoczęło około r. 1905
„Koło pracy kobiet44 przez opracowanie odnośnego memoryału, wydanie
odezwy (opatrzonej 4000 podpisów) i zwołanie pierwszej w tej sprawie
konferencyi.
W okresie wolnościowym na wszystkich niemal wiecach i zgromadzeniach o zabarwieniu postępowem, a przedewszystkiem na walnym
Zjeździe kobiet polskich, domagano się swobód dla wszystkich obywateli
bez różnicy płci. W tym duchu wypowiedziało się nawet na ogół kon
serwatywne „Koło ziemianek44. Z żądaniami terni nie liczyła się jednak
tak zwana Komisya obywatelska. Opracowana przez nią w r. 1906
ustawa Samorządu pozwalała głosować osobiście jedynie właścicielkom
kamienic lub zakładów. Drobne te ustępstwa uległy obecnie dalszym
obostrzeniom w „Głównym zarządzie praw gospodarstwa lokalnego"',
Według brzmienia zmienionych paragrafów, ograniczono kategorye wyborczyń, a dla szczupłej garstki uprzywilejowanych przywrócono zarzueony obecnie w Galicy i system pełnomocnictw, wzorując się na prawach ziemstw z 1863 r.
Przepisy te, wraz z całokształtem ustaw samorządnych, poddane być mają niebawem pod obrady Dumy, która roz
patrywać je będzie z punktu widzenia ogólno-państwowego.
Jakim będzie ten punkt widzenia odnośnie do omawianej przez
nas kwestyi?
Odbyty przed paru miesiącami w Petersburgu Zjazd kobiet wykazał, iż rozwijający się żywotnie pomimo przeszkód formalnych ruch
kobiecy, posiada na całym obszarze państwza szeroko rozgałęzione organizacye, zjednoczone obecnie w „Narodową
Radę kobiet rosyjskich4*,
??
Ruch ten posiada w sferach postępowych, poważnych sprzymierzeńców,
W obradach Zjazdu przyjmowali udział wybitni
członkowie dawnych
o
Dum i obecnej, a w tej liczbie prof. Pietrażycki, Karejew, Szyngarew.
i ofieyalny przedstawiciel Rady miasta Petersburga Bruzew. Życzenia
pomyślnych rezultatów wyrażali Kongresowi przedstawiciele partyi odrodzenia, kadetów’, trudoyyików’, muzułmańskiej, ukraińskiej hromady;
program równouprawnienia płci wyznaje cała lewica. A choć żywioły
te nie są w okresie panującej reakcyi czynnikiem rozstrzygającym, tem
niemniej wpływ ich zaznaczył się ostatnio w przeprowadzeniu lub zaprojektowaniu pewnych reform.
Ustanowienie n. p. oddzielnych paszportów’ dla mężatek, opracowanie wniosku dotyczącego uregulowania spadkobrania odnośnie do kobiet, wyniesienie do Dumy projektu ustawy wyższych kursów7 politechni
cznych żeńskich, nadające wychowankom prawo inżynierów’ i t. p„
stwierdzają, iż pośród reprezentacyi Dumy i sprawrn kobieca ma pewne
grono faktycznych obrońców’.
Czy posiada ich i u nas — w kraju pośród obecnych przedsta
wicieli Koła polskiego? Poseł Grabski, w referacie, wygłoszonym w War
<■
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szawie w „Towarzystwie popierania pracy społecznej"', zapowiedział, iż
„najbliższa akcya Koła polegać ma na wniesieniu do Dumy wniosków
prawodawczych w sprawie samorządu"'. Czy uwzględnią one i prawa
wyborcze kobiet — niewiadomo. A jednak nie żadne „hasła przewro
towe" (tak niemiłe naszej reprezentacyi), ale racya stanu, obowiązują
cej Koło polityki realnej wymaga liczenia się z rzeczywistością, a co
za tern idzie, dążenia do przystosowania norm prawnych do wytworzo
nych przez życie stosunków.
Faktem jest, iż w naszych nienormalnych warunkach funkcye,
wchodzące w zakres gospodarki gininnej^.^^vjŁftil5sWrał-y~-wśród. najcięż
szych przeciwności instytucye i zrzeszenia prywatne ■"“przy wybitnym
<
współudziale kobiet. Otóż krzywdą i pfiekonsekwencyą jest og
graniczanie
pracy kobiet w dziedzinach, w których trudem ofiarnym zdobyły faktyczne równouprawnienie, w chwili, gdy cały niemal zakres tej pracy
przejść ma pod opiekę organizacyj samorządnych,
Nie zapominajmy, iż udział kobiet w przedstawicielstwie
telskiem nie byłby nowością, ani ,,ryzykowną próbą"'. Kobiety
stały z praw czynnych i biernych w „Macierzy", „Uniwersytecie dla
wszystkich", „Towarzystwie analfabetów" — zasiadają w Radach i Zarządach „Zjednoczenia postępowego-', „ Towarzystwa Kultury". Towarzystwa hygienicznego", „Kółek Staszycowskich" i tym podobnych. Czy
nasi działacze postępowi, uprawniający kobiety w swych szeregach, nie
uważają chwili obecnej za odpowiednią do wywołania sprawy udziału
kobiet w przyszłym samorządzie przed forum opinii, i zwrócenia na
nią uwagi społeczeństwa, jako na jedną z kwestyj aktualnych, d o m agających się uregulowania w duchu czasu i istot n y c h
potrzeb całej ludności?
Doniosłość zagadnienia tego zrozumiano w innych krajach.
Po Anglii i Norwegii Dania powołała do instytucyj samorządnych
szeregi kobiece. Odbyte przed paru tygodniami w Danii wybory zadały
kłam rozpowszechnionym uprzedzeniom, jakoby udział kobiet wzmacniał
wpływy reakcyi. Wszystkie stronnictwa utrzymały dotychczasowy stan
posiadania, i we wszystkich obozach znalazły się współtowarzyszki pracy,
Sprawie, badania rozwoju sprawy kobiecej i jej związku, z całym
splotem zagadnień i przejawów współczesnych, oddać może usługi utworzona przed trzema miesiącami w Paryżu instytucya, pod nazwą: N i eustający kongres spraw kobiecych.
Na miesięcznych zebraniach Towarzystwa przedstawiciele różnych
narodowości zdają sprawę bądź osobiście bądź też w nadsyłanych korespondencyach z przebiegu przeprowadzanych reform w ich stronach,
Wytwarza się stąd stałe środowisko wzajemnej wymiany poglądów,
informacyj i wskazówek, którego brak dawał się odczuwać niejednokro
tnie rzecznikom równouprawnienia. Przy Kongresie czynnem jest Cen
tralne biuro informacyi. Dział polski znajduje w pracach Zjazdu szero
kie uwzględnienie. Członkiem korespondentem z Galicyi jest p. Kazimira
Bujwidowa, sekretarką p. J. Orka, do której zgłaszać się można po
bliższe informacye, Paryż, rue de Penthievre 38.
Skiba.
J *
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Z trzech zaborów.
(,/Y>

burzy — cisza burzami brzemienna, Zbrojenia i przygotowania..
Przewidywane zajęcie Królestwa.
Powolne wycofywanie się Posyi z Królestwa i zagarnianie rabunkowych
zdobyczy. Jedną z nich Cliełmszczyzna. Walka w Poznańskiem.
Brak myśli politycznej. Stosunek clo Rusinów. Skazanie Siczyńskiego\

Miesiąc temu pół Europy stało pod bronią, wypadki parły, zda
wało się. że lada chwila uderzą o siebie, jak chmury gromowładne :
wybuch bvłbv był straszliwy. Skończyło sie zwycięstwem koalicyi AustroNiemiec. Europa przyjęła warunki, przez te dwa mocarstwa podykto
wane. Cesarz Franciszek Józef, który w pierwszych latach swego panowania prówincyę tracił po prowincyi, w niespełna ośmdziesiątym roku
życia nowa na głowę wkłada koronę: Niemcy okazały, że umieją być
„sekundantem". Porządek zapanował, tylko w kotle tureckim wre i kipi,
a przy tym ogniu Bułgarya upiekła swoją pieczeń, zdobyła uznanie swej
niepodległości. (Ma śmiałość polityczną i.... rozum; przymioty, które
trzeba podziwiać u młodoturków: ci rewolucye robić umieją! Lepiej niż
bohaterzy z „Cara Patiomkina, Kronsztadtu itd. Posiadają nietylko siłę
idei, lecz także i kulturę).
A jednak porządek i spokój mocno to podejrzane. Wielkich wvpadków, których oczekiwano, widzieliśmy nie koniec, lecz początek,
Z olbrzymiego reflektora, jakim się posługuje wojskowość nowoczesna,
padło światło silne i oświeciło sytuacyę jaskrawo.
Europa więcej, niż
kiedykolwiek, przemienia się w obozowisko wojenne: ściśle mówiąc: w dwa
obozy: z jednej strony — rozporządzające pięciumilionową armią „trójprzymierze" (lubo Włoch jest niepewny, jak zwykle nim jest „ten
trzeci), z drugiej — „trójporozumienie": Anglia — Francya — Bosva.
Bzecz jasna, że mocarstwa te nie mogą
ścierpieć. aby koalicya
z
Austro-Niemiec panowała nad całą Europą, Ściślej: nie mogą ścierpieć.
aby panem losów połowy świata były Niemcy. Siła rzeczy Niemcy stały
się arbiter mundi.. Podziwia się dzisiaj talent dyplomatyczny bar. Aehrentala: łatwo być stanowczym, jeśli ma się za sobą kilkumilionowa armie
Niemiec, Gdyby te nie były dopisały. Europa wyglądałaby już dzisiaj
inaczej, Po ustalenia tej przewagi nie mogą inne mocarstwa dopuścić,,
najmniej zaś Anglia. Okazuje się raz jeszcze, co akcentuję oddawna.
że węzłowym punktem polityki światowej pierwszej połowy XX. wieku
jest antagonizm angielsko-niemiecki. Podkład ekonomiczny tego antagonizmu, hasło, że „przyszłość Niemiec leży na wodzie", wywołały u obu
stron rozdrażnienie tak silne, że dwaj bracia-germanie coraz bardziej
stają się wrogami dziedzicznymi
dziedzicznymi:: ultima ratio: potrzeba,
potrzeba siły zbrojnej,
głównie morskiej, wywołała u obu stron zbrojenie się tak szalone, iż
Niemcy w krótkim czasie zdołały zorganizować liczbę warsztatów okretowych i wybudować ilość olbrzymich pancerników (typu „Dreadnouglit"),
dorównującą już prawie Anglii: w odpowiedzi — angielski rząd wliigów.
wiec przeciwników wojny, zażądał od narodu 3 milionów funtów na 3
lub 4 nowe potwory morskie. Niemcy oczywiście nie pozostaną, w tyle,
A dokoła tych kolosów — całe flotyle podwodne i podniebne.
«
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Ugrupowanie stron się rozszerza: Zarówno Anglia, jak i Niemcy
starają się o przyjaźń Stanów Zjednoczonych, jako potęgi morskiej;
Japonia wyciąga stąd odpowiednie konsekwencye. Austrya musi podjąć
olbrzymie zbrojenia morskie, by być użytecznym sekundantem dla Niemieć — to będzie pierwsze następstwo zwycięstwa bar. Aelirentala;
Francya, zawsze zagrożona inwazyą niemiecką, zacieśnia swój stosunek
do Anglii, a Kosya ? ta zbiera skutki odwiecznego fałszu, na którym jej
byt państwowy zbudowany blichtru na zewnątrz, zgnilizny na wewnątrz,
Kłamstwo słowianofilskie postawiło ją w kolizyi z Austryą - Niemcami —
i oto dożyła drugiej Cuszimy; dla ratowania nimbu słowiańskiego
oraz interesów na Wschodzie musi wbrew woli wiązać się z Anglią,
choć z ducha i najbliższych interesów złączona jest z Niemcami: wystawiona jest więc znowu na konflikt.
Ciężary ekonomiczne, nakładane na ludy przez ową wojnę w czasie
pokoju, są tak straszne, perspektywa wojny jest tak barbarzyńska i de
nerwująca, iż stan obecny potencyalny długo chyba trwać nie może.
Gdy tak ważą się interesy kroci żywotów ludzkich i państw wiel
kich, widać — jaką my stanowimy w Europie cyfrę nieważną i niewidzialną! Dwadzieścia milionów ludności na jednem miejscu zbitych
a nie widać ich, nie czuć ich. Europa więcej słyszy o Macedończykach
i musi nimi sie zajmować — Polacy istnieją jako „Kanonenfutter“.
A przecie nie ulega wątpliwości, że w dniach przesilenia radzono
o nas — tylko że bez nas.
PIanów strategicznych sprzymierzonych armij nikt oczywiście nie
zna, ale to pewna, że wojna z Kosya sprowadziłaby w granicach Królestwa znaczną zmianę. Są podstawy do przypuszczenia, że krążące od
lat wiadomości o tem, jakoby Królestwo całe z Warszawą miały zająć
Niemcy — są błędne, przynajmniej w tej formie. P. Studnicki dowodzi
W „Kuryerze Lwtncskim* (nr. 170). że Niemcy ani w r. 1866 po zwyciestwie nad Austrya. ani obecnie o aneksyi Królestwa nie myślą; sądzę,
że twierdzenie to zbyt szerokie: na pewną część Królestwa Niemcy mają
apetyt niezawodny, gdy Austrya miałaby w razie zwycięstwa zabrać
przeważającą większość, oraz prowincje ruskie, Kosya sama uważa widocznie Królestwo za teren z góry na wypadek wojny obronić sie nie
pający. Zniosła też wszystkie swoje fortytikacye w Królestwie, twierdze,
których olbrzymie koszta znajet' Boh i gienerał Dien.
AA tym stanie rzeczy zarysowuje się nasze położenie bardzo wyraźnie. „Neoslawizm ", który do niedawna był frazesem „kulturalnym “,
otrzymuje treść ścisłą, Chcemy przyszłość naszą budować w związku
z Rosyą, po tem wszystkiem, co się stało, i po dowiedzeniu przez dwie
Cuszimy, co warta Kosy a, jako poręcz i osłona, czy mamy — jak cli ca
inni — budować na Austryi ?
Przedewszystkiem na sobie samych — na własnej woli, na własnym ludzie, który należy organizować i uświadamiać. A o ile będziemy
silni, Austrya więcej niż Niemcy, więcej niż Kosya, będzie nasz interes
uwzględniała — najwyższy, jaki sformułować i obronić zdołamy.
Kwestya to nie abstrakcyjna, lecz najżywotniejsza pod względem
politycznym, jaka naród może obchodzić. Ona i tylko ona może być
«
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regulatorem naszego stosunku do państwa i dynastyi. jeżeli mamy prowadzić politykę nie austryacką, lecz polską.
Równocześnie oświetla blask ostatnich zdarzeń jaskrawo stosunek
do nas — innych państw zaborczych. Zniesienie fortyfikacyj w Króle
stwie Boiskiem jest dla mnie ważną wskazówką, której nie dostrzegają,
nasi publicyści: że rząd rosyjski uważa prowincyę tę za straconą, za
przeznaczoną do przejścia prędzej czy później w inne ręce. Odpowiednią
więc stosuje do niej politykę: Rauł>wirtschaft. Póki się da, jak najwięcej
wyzyskać, wyssać — jutro może być za późno; conajwyżej — zrusyfi
kować, to co do zrusyfikowania może się nadaje. Więc Chełmszczyznę;
oderwać od prowincyi polskiej ludność, wśród której jest 485.787 t. j.
51'64°/0 katolików, przyłączyć do „Kraju Zachodniego“ i tam poddać
ciśnieniu aparatu rusyfikacyjnego. Jeśli starczy czasu i sił — spróbować potem tejsamej metody z innemi cząstkami kraju. Powtarzam:
jedyna to jeszcze myśl „polityczna" w systemie gospodarki rabunkowej,
a i ta myśl jest niczem innem, tylko rabunkiem. Bo ze stanowiska póstepu nie możemy przyznać państwu prawa mięszania się do jakichkolwiek spraw wyznaniowych; bo przyłączenie ludności Królestwa do wscho
dniej jest poddaniem wyższej kultury pod dziką przemoc niższej; a co
n aj ważni ej sza:: trzeba być pozbawionym elementarnych uczuć obywatelskich , by z :zimną krwią patrzeć na wycięcie szmata ciała z kraju
ojczystego. Wszak nawet wybitniejsi Rusini nie są za przyłączeniem
ich braci do ziemi kijowskiej, gdyż nie o wyznaniowe cele tu chodzi,
nie o naprawienie „ krzywdy “ czyjejkolwiek, lecz o umożliwienie najdzikszej rusyfikacyi.
Drugim wnioskiem, jaki wyciągam ze zdarzeń ostatnich, jest ten,,
iż Rosya nie wierząc w utrzymanie Królestwa przy sobie, chcąc prowa
dzić gospodarkę rabunkową, nie da też Królestwu szerszej autonomii
nie oświadczył s i e też za n i a nowy Zjazd słowiański
w Petersburgu — i że wogóle polityka ugodowa nie ma szans
poważniejszych. Mimoto obstaję przy tem, co pisałem w ostatnim Prze
glądzie i co dużo krwi napsuło w pewnych sferach Warszawy,
.Jest
rzeczą psychologicznie zrozumiałą, że Królestwo ma polityków ugodowych.
Trzeba ich zostawić ich losowi, a nie żądać niemożliwości, np. by Koło
polskie z Dumy w obecnej chwili ustąpiło. Organizować natomiast
kadry postępowe, jako odrębną, bezkompromisową siłę, świeżą myśl po
lityczną w nie wlać — to najważniejsza.
Podział sfer interesów, jaki w Europie nastąpił, nie wróży pole
pszenia zaborowi pruskiemu. Dyskusya, przeprowadzona w Sejmie pru
skim nad budżetem komisyi kolonizacyjnej, świadczy, że maszyna biuro
kratyzmu liakatystycznego pracuje niezmordowanie — i miele nasz do
bytek. Tu skargi nie pomogą, potrzeba czynów. Czynów moralnych;,
zobaczymy, jak zachowają się pierwsze ofiary wywłaszczenia; czy będą
między nimi Drzymałowie, coby tak potrafili się bronić, aby cały świat
widział i słyszał. Potrzeba czynów, wzmacniających ekonomicznie. Nau
kowy konsulent hakatyzmu, prof. Bernhardt opracowuje plany podboju
miast polskich. A przecie w Poznańskiem są kapitały polskie; mogłyby
się znaleść i większe; czy społeczeństwo się nie zdobędzie na akcyę
«
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dalszą metę obejmującą ? Najważniejszą cechą polityki Polaków współczesnycli — można powiedzieć: polskiej — jest ton rezygnacyi, w najlepszym razie: biernego oporu, nie zaś twórczość we wszystkich zaborach. Z jaką apatyą przyjmowano przed miesiącem wypadki, które
mogły zmienić fizyognomię Europy! Ba, są pisma, co wyśmiewają wszelkie
złudzenia, ruchy, przygotowania bodaj umysłów, bo o czynach nie ma
mowy! Narody zdobywcze — działają inaczej. Wśród Rusinów powstała
np. myśl zawiązania sojuszu z Litwinami , myśl doniosła. U nas myśli jutra
sięgających nie widać. Oto Galicya w sprawie ruskiej tylko na bierny
opór się zdobywa. Nawet o piękny gest tu trudno. Nie jest nim
wyrok
przysięgłych lwowskich, wydany na Mirosława Siczyńskiego. Ska<
zano go na śmierć i polecono łasce monarszej. Powtarza się to, co już
raz scharakteryzowałem. Ozem sie kierowali przysięgli, za nimi opinia,
podzielająca ich zdanie ? .Tesli humanitaryzmem w stosunku do młodego
chłopca — to nie trzeba było widma szubienicy wywołać. .Jeśli „ h umanitaryzmem politycznym “ (bo i taki odkryto!) — można było sarnemu
ułaskawić oskarżonego, nie zaś wymiar łaski i zyskanie sobie serc milionów Rusinów zostawić Wiedniowi. Stało sie raz żywiołowa siłą wywołane nieszczęście — śmierć namiestnika, stał sie teraz błąd,
€• / będący
V €• <.
drugiem nieszczęściem, bo rozmyślny, nie z elementarnego pOpCdll płynący. Rusini zbroją się obecnie, przygotowują szturm na ministerstwo
galicyjskie (chcą je podzielić na dwie sekcye) i na szkolnictwo krajowe
(zaczynają propagować bojkot polszczyzny) —- czas już najwyższy wyjść
ze sfery afektów i frazeologii
T). 25. IV.
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Katalog tcypozijczaliii przeźroczy Toicarzystica, Szkoły Ludowej.
Kr a k ów 7.9 O 9.

Str. 72.

Staraniem dra M. Stępowskiego urządzona wypożyczalnia przeźroczy do
odczytów popularnych oddaje już prelegentom ogromne usługi. Katalog, ułożony
bardzo starannie i przejrzyście, nietylko ma służyć do oryentowania się w bo
gactwie wypożyczalni, ale podsuwa tematy, podaje do nich literaturę, wskazuje
gotowe odczyty. Wielką zasługą tej książeczki jest zebranie wszystkiego, co
w Polsce zrobiono na polu wydawnictwa przeźroczy. Odczytów gotowych można
bvło znaleźć wiece i i bardziej różnostronnych — nie uwzględnione sa np. wcale
sprawy społeczne i dzieje kultury. Katalog nie zużytkowuje wydawnictw ..Ksią
żnicy ludowej„Spółki wydawnictw ludowych", „Biblioteki społecznej" ani
nawet „Książek dla wszystkich", choć znaleźć w nich można wiele odczytów
wysokiej wartości.
Podkreślając te braki, podnieść należy znaczenie wypożyczalni, pierwszej
na taką skalę na ziemiach polskich, (były przedtem usiłowania, zniweczone
w zarodku, podejmowane przez P. M. S.). i trud mozolny w urządzenie tej instytucyi i układ katalogu włożone.
II. O.
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Jerzy Kurnatowski. Rozejm pomiędzy pracadawcami a pracownikami.
Warszatra 1909. Księg. Wendego.
Szkoda, źe doskonała broszurka p. K. ukazała się w zbyt skromnej for
mie wydawniczej, bo omawiana w niej kwestya wzbudzićby powinna jak naj
szersze zajęcie. W kraju, gdzie każdy strajk budzi sympatyę, ponieważ mamy
w nim dowód rozbudzenia świadomości wśród mas robotniczych, opowiadanie
o instytucyach rozjemczych brzmi jak muzyka przyszłości. A jednak przyszłość
tę należałoby zbliżyć, wychowując masy robotnicze do solidarności i szerząc
wśród nich oświatę. Wszak tylko na tej drodze doszła Australia (Wiktorya)
do panującego dziś okresu, w którym pojęcie strajku już nie jest znane. Bro
szurka omawia instytycye rozjemcze w Anglii. Francyi, w Niemczech, Ameryce
i Australii. Na końcu dodaje autor rozdział o teoryi rozejmu. Co do termino
logii proponowałabym stałą zamianę wyrazu p r a coda w c a na z ar obko da wca.
Pracę daje robotnik, nie przedsiębiorca.
Dr Z. D. G.
Jan Dmochowski. Rozwój instytucyj społecznych w XIX stuleciu.
War
szawa 1908.
Tytuł za szumny, obiecuje niemożliwe na 38 stronach pogłębienie przed
miotu. Pomimo to broszura, powstała z odczytu, nie jest bez wartości. Autor
w ponętnej formie zebrał w niej najważniejsze dorobki współczesnej polityki
społecznej, zaczynając od związków zawodowych i kooperatyw, a kończąc na
inicyatywie państwa, jako zarobkodawcy. Za materyał służyło mu głównie wy
dawnictwo wystawy paryskiej z 1900 r. ujmujące materyał całego działu spo
łecznego. oraz trochę danych z lat późniejszych, dotyczących np. rowoju mie
szkań robotniczych.
Nie można się dziwić, że przebiegając pobieżnie tak liczne dziedziny
autor popełnił niejeden błąd, jak np. w ocenie monopolu alkoholowego w Szwajcaryi. Monopol ten alkoholizmu ludności szwajcarskie i nie obniżył, zapobiegł
jedynie wzrostowi konsumcyi wódki. Spożycie win owocowych stale wzrasta,
a Szwajcarya co do ilości wypijanego alkoholu stoi na jednem z miejsc naczel
nych w Europie (po Francyi i Belgii). Zakaz używania trunków w kantonie
Vand odnosi sią tylko do absyntu. Uznając korzyść broszurek w rodzaju oma
wianej, pragnęlibyśmy przecież, ażeby literatura popularna systematyczniej po
dawała materyał i uczyła, nietylko pobudzała do myślenia.

poleca wielki wybór automatów muzycznych „Orchestron“,
gramofonów i pathefonów z pierwszorzędnych fabryk oraz płyt
najnowszych zdjęć.
Ceny konkurencyjne. Katalog gratis.
Także na dogodne spłaty miesięczne.

