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Rozdzia wstpny.

m

W ogniach wojny powszechnej przetopiy si po-

worne przsa pancernej budowli XIX wiel\u: le po-

^krcane na grzzawicy podmol<ej krwi caego poko-

enia w^szystkich niemal ludów^ ziemi. Krwi zlane poko-

lenie siedzi na zgliszczach, zbiedzone, przygnbione, i na-

w et na zwycizcach zna jakie pospne skupienie. Zwy-
cizcy, jakby nagym tknici paraliem, stanli bezradni,

nie wiedzc, co pocz z wasnem zwycistwem. Trud-

no powiedzie, kiedy wiksz i cisz bya powaga
,ciw iii; czy, gdy wypowiadano sobie wojn, czy te obec-

ie, kiedy od roku ju przeszo ukada si pokój; to pew-
na, e dzi stosunki s o w iele zawalsze. Powaga odpo-

wiedzialnoci wywouje naprenie, nie sprzyjajce ra-

doci ycia; to te panuje w caej Europie przygnbienie.

A tymczasem z pod gruzów i zgliszcz sycha raz

wraz jakie ruchy, których nie umie si okreli: czy to

odruchy s ostatnich konwulsyj gruboskórych potworów%
zmiadonych dopiero co, czy te zapowiedzi odrodzetiia

jch ? Nasuchuje przeto w przygnbieniu skpane w krwi
okolenie, bo ma wtpUwoci, czy zici si owo Dobro,

w imi którego wstrznito twaat w posadach. Cza-

sem narzuca si rozpaczliwa myl, czy tylko nie zamienia

si starego Za na jakie nowe, do którego powstania

wojna powszechna sama si przyczynia? A czy nowe
Zo nic bdzie gorsze od dawnego? A moe to wanie
dobrze, e nie ma si jeszcze pewnoci, czy owe przsa
pancerne dynastycznoci i militaryzmu nale do przesz-

oci niepowrotncj. czy one istotnie stay si przeyt-
kami?
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Czy wytwarzamy nowe w dziejach pojcie Dobra po-

wszechnego, czy te zburzywszy ustrój europejsi^i po-

przedni, bezsilni do wzniesienia budowli! nowej, radzi b-
dziemy, gdy nam si po pewnym czasie uda przywróci

ad i spokój pod tarcz reakcji— oto pytanie naszej doby!

Zasmuca zwycizców brak pewnoci, czy osignite

bd cele zwycistwa — i dlatego zamiast triumfalnej ra-

doci panuje przygnbienie. Gryzie dusze robak zwt-
pienia.

Jest kraj w Europie, jakby wyznaczony na zbiór

wszelkiej radoci: to Polska. Czy iistniieje bowiem na

wiecie naród, kochajcy bardziej wolno, umiejcy ce-

ni wyej niepodlego? I oto zicio si nam to, o co

od lat dziecinnych bagalimy Pana w codziennym pa-

cierzu! Zwyciya wreszcie Sprawiedliwo, o caego
ukadu duchowego makrokosmu i mikrokosmu, to te pod

niebiosa bije una radoci od caego wiata, pragncego
uoy si wedug sprawiedliwoci. Czy kwestja pol-

ska nie bya probierzem wszelkiego Ideau?
Pomidzy niebem a ziemi, pomidzy Ideaem a rze-

czywistoci suy za po)most tcza uwita z siedmiu ofiar

:

powicenia, mioci, zachwytu, czuoci, z hartu, sta-

oci, niezomnoci; po tej wstdze przymierza zstpo-

way na ziemi wszystkie radoci niiebiaskie, gdy nie-

podlego Polski z marzenia stawaa si faktem zisz-

czonym, spenionym, by si napawa najpotniejszym

w dziejach triumfem D - a, uproszonym przez ofiary,

nakadane dziedzictwem z pokolenia w poikolenie a oto

do skutku. Gdziekolwiek tedy w przestworzach krya
si iskierka radoci, wszystkie zbiegy si i zczyy, by

wieci ponad Polsk wielk zorz wesela od wiata ca-

ego. A mymy to widzieli, mymy toi przeyh!
Jaki robak ma gry nasze umysy?!
Umysowo polska ksztaJ^cona na poziomach, „gdzie

granicz Stwórca i natura", przywyka zdobywa coraz

dalsze i gbsze postulaty dla widoków doskonaleniia si,

pomnaa przez to samo nieustannie wymagania etyczne,
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a wic utrudnia zarazem zadowolenie z stebic. Myl
polska, wiedziona przez wieszczów narodowych na

szczyty ludzkiego poznania, do najwspani'alszych nawy-
ka tam horyzontów, znajduje jednake w teme sw
udrk. Wysoko wielka polskoci, jeeli ma by utrzy-

man, zobowizuje do równie wielkiej gbi obowiz-
ków, a skoro si to rozumie i przyjmuje, m^a si do czy-

nienia z nie koczcym si nigdy rachunkiem sumienia.

Chcielimy niepodlegoci, bo si nam naleaa, i umie-

limy upomina si o ni wyraniej i dosadniej od jakie-

gokolwiek innego narodu, nie szczdzc ofiar w adnem
pokoleniu. Ale nigdy — równie w adnem pokoleniu —
nie uwaaMniy odzyskania niepodlegoci za koniec na-

szej drogi, tylko za pocztek drogi w a c i w e j, mo-
gcej ju naprawd prowadzi do celu. Niepodlego
uwaalimy i uwaamy za rodek do skutecznego wspi-
cia si na szczyty ludzkoci, aeby speni wobec cywi-

lizacji powszechnej jak najlepiej nasze obowizki.

Czy pastwo polskie zdatne do tego pochodu ku

szczytom, czy spoeczestwo podoa? I czy rzeczywi-

sto mao gotuje zgryzot Polakowi, zadajcemu sobie

takie pytania?

A umysowo ix)lska nie umie si wprost obej
bez roztrzsania tych zagadnie, a e stanowi one ro-

dzaj narodowego rachunku sumienia — skonno ta

wiadczy dobrze o charakterze narodowym. Na tego ro-

dzaju roztrzsaniach moe si myl polska i rozszerza
i pogbia.

Autokrytyka wysuwa musi oczywicie wszystkie

w tpliw oci', nie cofajc si przed kwestjami najbardziej

draliwemi. Ale w Polsce min ju dawno, bardzo da-

wno okres, kiedy-to trzeba byo schlebia, chcc by sy-
szanym!

Chromalibymy, gdybymy nie mogli czerpa otu-

chy na nowy okres dziejowy z przewiadczenia o naszej

wartoci i poytecznoci, i wiemy, e znaczenie zalee
winno od wartoci. To te musimy wej odwanie

1*



w zawio zagadniienia naszej wartoci, które naley
lij jasno i okreli cile. Wykluczamy odpowied na

to zagadnienie tak, któraby polegaa na indywidualnem

czyjem przekonaniu, a sformuowana byaby w ogólniki

jakie; trzeba nam odpowiedzi opartej na specjalnych

studiach^ takiiej, któraby posiadaa objektylwn warto
miary i wagi, wynikajc nie z indywidualnoci samej ba-

dacza, lecz z zebranych rzeczowo faktów. Sowem: za-

gadnienie to winno sta si przedmiotem docieka nau-

kowych.

Naley wyjani trzy sprawy, a mianowiicie

:

1) Jakii jest udzia Polski w kulturze umysowej eu-

ropejskiej ?

2) Jaki rodzaj twórczoici polskiej, stopie jej nat-

enia i wydaitnoci?

.3) Czy i o ile sprawa polska posiadaa lub posiada

zmaczenie powszechne ?

Trzy te pytania stanoiwi trzy stopnie jednej i tej

samej kwestji. Pierwsze, najmniej skomplikowane, po-

suy do roztrzsania drugiego, obydwa razem stainoiwi

bd podstaw do szukania odpowiedzi na trzecie z nich.

Myl poiska kouje niejako cigle okoo kwestji, ja-

kie jest znaczenie Polski w dziejach powszechnych,

i jaki jej cel? Czy nie próne, bezuyteczne koowanie?
Czy si Ikouje, czy posuwa naprzód, to ju zaley

od metody, z jak si zagadnienie dane traktuje; wszak

mona koowa napróno przy wszelkiem zagadnieniu,

nawet przy zadaniu matematycznem! Chodzi o to, by

nareszcie z koowania 'wybrn i ju nie popa w nie

na nowo. Odszuka trzeba punkt, od którego mona za-

cz pochód ku prawdzie.

Chodzi jednak o co wicej: czy samo dociekanie

znaczenia i celu jakiego narodu jest naukowo dopusz-

czalne? Czy pewien naród moe mie jakie specyficzne

znaczenie historyczne pod wzgldem cywilizacyjnym i ja-



ki specyficznie swój cel? Ale wtpliwo moe siga
jeszcze dalej: czy narody wogóle posiada mog jakie

cele z poza siebie? czy jedynym celem kadego z nich,

wspólnym jednakowo wszystkim, nie jest utrzymanie

si? Moe naród nie dy nigdy do niczego wicej, jak

tylko do tego, eby si utrzyma, eby zabezpiecza so-

bie byt coraz dokadniej, wszechstronniej i coraz dogod-

niej? Moe .walka o byt stanowi jedyne kryterjum y-
cia narodowego, a wszystko bez wyjtku mieci si
w tem jedynem zadaniiu jego prac i trudów?

Chodzi o to, czy kwestja znaczenia i celu Polski nie

jest fikcyjn; czy prosty frazes literacki nie odgrywa roli

bdnego ognika?

Nie wymijajc odpowiedzi na t wtpliwo, pójd-
my w cisoci jeszcze dalej — i zacznijmy od posunicia

wymaga okrele dokadnych, cisych, a do pytania:

co to jest naród? Dopóki sobie nie ustalimy tego poj-
cia, póki si nie porozumiemy jasno, co do znaczenia te-

go wyrazu — wisiaaby dopraiwdy w powietrzu caa dy-

skusja o tem, czy naród moe rnie cel jaki z poza walki

o swój byt.

Narodowo nie jest wcale czem danem zgóry.

Niema w caym wiecie takiej krainy, o której mieszka-
cach monaby powiedzie, e byli od zarania dziejów

przeznaczeni nalee do narodowoci danej zgóry, takiej,

a nie innej. Samo przyrodzenie, tj. czynniki etnograficzne

i antropologiczne, wytwarza z rodów plemi, mówice
wspóln gwar: z plemion lud, uywajcj^ wspólnego na-

rzecza — i na tem koniec; zwizków wikszych czyii-

niki przyrodzone nie wytwarzaj. Narodów, wród któ-

rych z narzeczy wytwarza si jzyk narodowy, dostar-

cza ludzkoci historja.

Narodowo nie jest bowiem wcale si dan zgóry,
przyrodnicz czy antropologiczn, wrodzon pewnemu
ywioowi etnograficznemu, lecz jest si aposterjory-
czn, nabyt, wytworzon przez czowieka, a wytwa-
rzaln dopiero na pewnym stopniu kultury. S ludy.



wród których nie wytworzya si adna narodowo.
Nie mona te przewidywa, czy z pewnych ludów wy-
tworzy si narodowo jedna, dwie lub wicej, bo w tej

dziedzinie nie rozstrzygaj adne czynniki wrodzone, a-
dne siy aprioryczne, lecz rozwój historyczny.

I dlatego wanie tak nam jest drog narodowo
wasna, jako wcielenie wszystkich ideaów ycia, bo ona

jest wytworem pracy, nabytkiem rozwoju, wiadectwem
udoskonalenia, dO' którego doszo si cikim trudem

licznych pokole, wród walk, bolóiW;, zawodów, ale te
z myl przewodni, majc wie do coraz wj^szego
uduchowienia przyrodzonego materjau etnograficznego,

zebranego w naród przez dostojestwo pracy kulturalnej.

A praca ta niemoHwa jest w stopniu wyszym i w za-

kresie wszechstronnym ani w ludzie, który nie dorós
jeszcze do wiadomoci narodowej, ani te w kosmopoli-

tycznem „obywatelstwie wiata"; praca kulturalna da

si bowiem zorganizowa wszechstronnie tylko w naro-

dach. Tylko przez naród mona suy skutecznie ludz-

koci.

Mylne to zapatrywanie, jakoby osobnym byo naro-

dem, co jest etnograficznie odrbne! Pewien ywio et-

nograficzny moe by absolutnie niezdatny na naród —
indziej znowu rónolite ylwioly etnograficzne skadaj
si na jeden naród. MJoe by lud opywajcy w wyra-
ziste wielce odrbnoci etnograficzne, a pomimo to nie

stanowi zawizku jakiej narodowoci. Pomylenie po-

j etnograficznych z narodowemi prowadzi do nmó-
siiwa pomyek^).

Bdnem te jest mniemanie, jakoby narody istniay

wszdzie, gdziekolwiek s ludzie, po caym wiecie, ja-

koby caa ludzko skadaa si z narodów.

Ludzko mona dzieli fizycznie i duchowo. Pró-

by podziaów fizycznych na rasy, szczepy i t. d. s po-

') Obszerniej pisaem o tem mc wstpie do I. tomu swych

,,Dziejów Rosji" (Warszawa ,1917). .



wszechnic znane; jest tych systemów kilkanacie. Wia-

dome s te systemy filologiczne podziau ludzkoci we-

dug grup jzykowych, wielce zawie, ogromnie trudne,

a zawodne, bo nauka wykrya fakt, e s ludy, zmienia-

jce w cigu wieków jzyk, nawet kilkakrotnie. Otó
moe by inny jeszcze podzia ludzkoci, irzeciego ro-

dzaju, wedug sprawdzianu duchowego, a mianowicie

wedug cywilizacyj. Cywilizacje stanowi najwiksze,

najrozleglejsze skupienia, mogc obejmowa w sobie spo-

ecznoci rozmaitych grup jzykowych i rozmaitego po-

chodzenia rasowego.

Ze wszystkich cywilizacyj jedna tylko zawiera w so-

bie ix)jcie narodowoci: cywilizacja chrzecijasko-kla-

syczna (zachodnio-europejska, aciska). Poczucia na-

rodowego nie posiada cywilizacja bizantyska, ani te
adna z azjatyckich: ni arabska, ni turaska, ni chiska,

ani te ydowska.
Badanie pojcia narodowoci zawiodo nas do po-

woywania si na pojcie cywilizacji. Ale czy wolno

jedn niewiadom wyjania zapomoc drugiej niewia-

domej, równie niewyjanionej? Naley tedy zada so-

bie z kolei rzeczy pytanie, co naley rozumie przez cy-

wilizacj?

Definicja moe brzmie, e cywilizacja, to metoda
ustroju ycia zbiorowego (wic nie tylko publicznego, bo

ycie rodzinne równie jest zbiorowem, chocia niepu-

blicznem). W metodach odrónia naley rónice za-

sadnicze i drugorzdne odmiany — to te w danej cywili-

ajcji mieci si moe szereg odmian cywilizacyjnych,

które zwijmy kulturami^). Tak np. w obrbie cywilizacji

') Odrónianie cywilizacji a kultury w tym sensie, eby jed-

nego z tych wyrazów uywa do oznaczenia zewntrznej (mate-

rjalnej) strony ycia, drugiego za do wewntrznej (duchowej),

utrzyma si nie da wobec tego, e jedne i drugie objawy spla-

taj si jak najcilej, nierozerwalnie. Wszelka kultura mieci

w sobie obie strony: duchow i materjaln, które rozwijaj si

historycznie mniej wicej równoczenie i równojegle. Poniewa,



8

chrzecijasko-klasycznej (aciskiej) mówimy o kultu-

rze polskiej, która stanowi wprawdzie jedno cywiliza-

cyjn z kultur francusk, angielsk i t. p., a jednak po-

siada swe odrbnoci i to wybitne. Odrbno kultural-

na nie wymaga zreszt odrbnoci etnograficznej. Na
rozmaitem podou etnograficznem istniaa np. rednio-

wieczna kultura rycerska.

Definicja potrzebn jest do ciso)ci rozumowania,

lecz przedmiot sam wyjania si dopiero przez stwier-

dzenie objawów, cech zasadniczych i najwaniejszych

cech znamiennych (czyli charakterystycznych)^) — za-

stanówmy si wic nad cechami poród objawów cywi-

lizacyj.

Penia cywilizacji polega na tem, eby posiada ta-

kie ustroje ycia pryiwatnego i publicznego, spoeczne-

go i pastwowego, tudzie taki system moralno-intelck-

tualny, i wszelkie dziedziny ycia, tak uczu, jako te
myi i czynów, tworz zestroj o jednolitym umiarze,

konsekwentne w zespole swych idei. Niewszdzie atoli

panuje penia cywilizacji. S cywilizacje bardziej i mniej

wielostronne, jednolite i imieszane, oryginalne i nalado-

wcze, w caoci naladowcze lub czciowo; s twórcze

kultury i bierne, ponce wiatem wasnem i poyczanem;
s cywilizacje pene i niepene; s kultury i pókultur.w

Zasadnicze cechy cywilizacji wynikaj z tego, czy

opiera si ona na religji lokalnej (wzgldnie wycznie
szczepowej), czy te na uniwersalnej; czy mieci w so-

bie pojcie narodowoci, czy te obchodzi si bez niego;

czy posiada odrbne prawo publiczne, czy te pastwo-

za zachodzi potrzeba odróniania czyci cywilizacji (np. i^)!-

skiej) od caoci (aciskiej), — proponuj uywanie wyracii;

kultura, cywilizacja — na oznaczenie tego wanie stosunku czci
(io caoci. Nic bd si upiera przy tej terminologji, jeeli kto

wskae inn.

') Z a s a d n i c z e, bez których przedmiot przestaby i)y

sob; znamienne: przedmiot od przedmiotu odróniajce

w sposób najwidoczniejszy, najuchwytnicjszy dla zmysów wogólc.



wo opiera si na rozszerzonem prawie prywatnom;

wreszcie: , czy organizacja spoeczna moe by samo-

dzieln, czy te spywa w jeden system z organizacj

pastwow.
Do najwaniejszych za cecli znamiennyci rozmai-

tych cywilizacyj nale: pojcia witoci, wasnoci,

zwaszcza ziemskiej, i maestwa, w czem w Ziwizkii

prawo familijne i spadkowe, wreszcie dwie ogólne kate-

gorie mylenia: jak zapatruj si gdzie na jedno a je-

dnostajno, na rozmaito a rozbieno, o ile mieszaj

jedno z drugiem, identyfikuj lub te odróniaj cile

jedno od drugiego. Np. bizantynizm nie pojmuje jednoci

inaczej, jak przez jednostajno, a rozmaito uwaa za

zaprzeczenie jednoci.

Tylko jedna tedy z metod ustroju ycia zbiorowego,

metoda cywilizacji chrzecijasko-klasycznej, dopuszcza

do rozwoju pojcia narodowoci; jest ono nawet zasad-

niczeim w obrbie t e j cywilizacji. Inne cywilizacje maj
inne znów zasadnicze pojcia, a adna z cywilizacyj nie

posiada wszystkich poj tyczcych ycia zbiorowego

— i std trudno w^zajemnego zrozumienia si, skoro

czonkowi pewnej cywilizacji moe by brak zupenie

pojcia, najbardziej wanie rozpowszechnionego w innej.

Nie byo bowiem nigdy, ani obecnie niema jakiej

cywilizacji ogólnej, powszechnej, wszechludzkiej, lecz

w rozmaitych miejscach i w rónych czasach powstawa-

y odrbne cywilizacje. Cywilizacja chrzecijasko-kla-

syczna jest dalszym cigiem rzymsko-helleskej, upr-,

wianej na chrzecijaskiem podou. Pojcie narodo-

woci pochodzi w samej istocie swej ze wiata klasycz-

nego, jakkolwiek ulego znacznemu rozszerzeniu i po-

gbieniu. Dla Hellena narodowociami odrbnqmi byy
zrazu Ateny i Sparta, ale ju Herodot zwraca uwag na

jedno Hellenów, a Rzym doszed do tego, i wszystkich

Italików uzna wspóobywatelami, rodakami. Dalszy

ro2:wój pojcia narodowoci ucierpia przez dopuszczenie

wpy-w6w azjatyckich (z cywilizacyj nie posiadajcych
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tego pojcia), a bizantynizm (powstay z mieszaniny kla-

syczno-orjentalnej) pojcie to cal<;iem utracii Zanika

ono i w zacliodmej Europie w okresie upadku studjów

klasycznych, aeby pojawi si na nowo na tle chrze-

cijaskiem stosunkowo bardzo póno. Najwczeniej sta-

o si tO: w Polsce (w wieku XIV); W; innych stronach

Europy wytwarza si pojcie nowoytne narodowoci

mniej wicej równoczenie ze wskrzeszeniem studjów

klasycznych. Humanizm by prdem powszechno-euro-

pejskim, ale przyczynia si jak najbardziej do uwiado-
mienia indywidualnoci narodowych, wanie dlatego, i
stanowi odbicie poj klasycznych.

W jaki sposób zrzeszaj si spoecznoci w cywili-

zacjach nie posiadajcych pojcia narodowoci? Rzumy
okiem jeszcze na te objawy dziejowe, a odpowied na

pytanie: czy naród moe mie cel jaki z poza walki o byt

— nasunie si sama przez si.

Ani Hunowie, ani Chazarzy, ni Mongoowie, ni Ta-

tarzy redniowieczni, ani Turcy nastpnych wieków nie

byli nigdy narodem. Wród Turaców moe lud utra-

ci nawet cakowicie jzyk ojczysty, doj tedy do tego,

co wedug naszych poj jest ju samem dnem wynaro-

dowienia, a jednak nie przesta by tem samem, czem

by przedtem. Tak np. potomkowie owych Mongoów,
którzy zdobyli Ru w XIII. w., mówi narzeczami turec-

kiemi; turecka za grupa jzykowa nie ma etnograficznie

nic wspólnego z mongolszczyzn, lecz jest równorzdn
grupie fisko-ugryjskiej, jako drugi dzia pónocnych Tu-

raców. Mongoowie przyjli tedy mow tur^sk, nie

przestajc by Mongoami. Podzia jzykowy nie czy
si |W Azji niemal nigdy z innemi cechami etnograficzne-

mi. W Azji zgoa nie mona mówi O' narodach, czy

choby o ludach, skupiajcych si historycznie wedug
powinowactwa jzyko(wego. W chaosie ludów azjaty-

ckich mona grupowa tylko jzyki, ale nie ludy same.

Nie tylko nie byo narodu huSkiegO', chazarskiego

i t. d., ale waciwie nie byo nigdy jakiej etnograficznej



11

si>olecznoci huskiej, madiarskiej, mongolskiej, chazar-

skiej. mandurskiej, tatarskiej lub tureckiej. Byy to

zwizki polityczne rozmaitych ludów, wystpujce
pod owemi nazwami, a zoone pod wzgldem etnogra-

ficznym wielce niejednolicie.

Spoecznoci historyczne azjatyckie s zrzeszeniami

nie ctnogrficznemi, lecz wycznie politycznemi. Hasa,

pod któremi dokonyway si w Azji formacje spoe-

czestw, byway ekonomiczne i spoeczne. Wród lu-

dów cywilizacji turaskiej ekonomiczne dziaay silniej,

a na pierwszy plan wysun si pewien rodzaj walki

o byt, znany w Europie zaledwie w minjaturze: utrzy-

mywanie si z rzemiosa wojennego. Ten rodzaj walki

o byt sta si -w Azji pierw^szorzdnym czynnikiem twór-

czym spoeczestw i paiistw. Wyobramy sobie zaci-
ne najmictwo, ogarniajce cae narody! Najbardziej od-

znaczay si w tym kierunku ludy tureckie; te ludy — to

puki; przybieraj te czsto nazwy od wodzów (np.

Osman).

Czynniki polityczne odegray te w tworzeniu si
spoeczestw azjatyckich rol znacznie wiksz, bardziej

rozstrzygajc, ni w Europie. Nad Azj historyczn

przewalay si losy duej, ciej, wszechstronniej i cz-
ciej, ni nad Europ. Spoeczestwa azjatyckie przera-

biay si, przetwarzay, rozchodziy i skupiay na nowo
a odmiennie, przemianarni takiemi, wobec których rewo-

lucje europejskie i nasze zmiany pastwowe wydaj si
ledwie drobnemi odmiankami jakby rzeczy w istocie

swej niezmiennych.

Wystarczy zestawi choby tylko kondotjerstwo

w Europie a w Azji. Metoda zrzeszania si wojskowego

tworzya w Azji cae cywilizacje, kiedy w Europie zdo-

aa posuy za podoe ledwie drugorzdny;m lokalnym

dynastiom. Naw^et handel schodzi w Azji na plan drugi

wobec wyolbrzymionego kondotjerstwa. Turecki „ka-

gan", to przedsibiorca wojskowy, zamieniony we wad-
c. Gdy odwróci si od niego fortuna, i gdy nie moe
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ju opaca swych poddanych-onierzy, rozpuszcza ich,

a ludy-puki jego szukaj utrzymania pod innym jakim

sztandarem. Losy wojny, wiecca lub gasnca gwiazda

kagana-kondotjeta rozstrzygay o tworzeniu si i zani-

ku ludów Azji turaskiej i mongolskiej. W taki-to spo-

sób, kondotjerstwem, powstao spoeczestwo politycz-

ne Mongoów Niebieskich, zdobywców wschodniej Eu-

ropy, zoone z 45 ludów, urzdzonych po wojsikowemu.

Wielki ich organizator Temudin wyrós na kondotjer-

stwie w Chinach, a iwkocu sam Chiny zdoby. On to

utworzy pierwsz w wiekach rednich armj regularn,

z kadrami oficerskiemi i regularnym awansem, z kwater-

mistrzostwem i sztabem generalnym, ze studjami stra-

tegicznemi — i dziki t&mu by niezwycioTiym. A gdzie

sia fizyczna zorganizowaa si raz w militaryzm, tam

polityka musiaa pozyska przewag stanowcz ponad

wszelkiemi innemi kategoirjamii ycia zbioroiwego. lii-

storj Azji monaby te scharakteryzowa jednean so-

wem, jako elephantiasis polityki.

Na azjatyckich spoecznociach studjoiwa mona
kwesti ciekaw nie tylko dla historyka, na co naraone

s zrzeszenia polityczne, nie majce innego celu jak tylko

walik o byt. Niema bowiem w caej Azji -^ ani w In-

djach, ani w Chinach — spoecznoci, której geneza nie

tkwiaby wycznie w przyczynach ekonomicznych. Na-

uka, mstwo wojenne, poezja, wszystkie przejawy myli

i uczucia zwrócone s i uywane w tym jednym kie-

runku: dla uatwienia walki o byt. W tym tylko celu

istniej tam pastwa, bo tylko z tej przyczyny powsta-

way. Wyczno ta nie zdaa si jednak na nic: ludy

turaskie i mongolskie byy i s ubogie, najpracowitsze

Chiny najwicej cierpi godu, a najbardziej uduchowione

Indje zdobyy si w swej myli filozoficznej tylko na pry-

mitywne odrzucenie wszelkiej walki o byt, na podniesie-

nie ndzy do godnoci zasady.

Cywilizacje, nie nakadajce swym uczestnikom in-

nych obowizków, ani nie wskazujce annych celów, jak
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tylko materialne, wynikajce z walki o byt, nie docho-

dz przeto zgoa do pojcia narodowoci. A zatejn pcj-

jcie to moebne jest tylko tam, gdzie spoecznoci zrze-

szaj si nie tylko ze wzgldów ekonomicznych i ekono-

miczno-politycznych, a zrzeszone wytykaj sobie cele

z poza. walki o byt. Gdyby byo inaczej, historja Europy

nie róniaby si od historji Azji, i nie byoby w Europie

narodów.

Zestawienie Europy i Azji doprowadza do wniosku,

e naród nie tylko moe mie cel z poza walki o byt, ale

naprowadza wprost na definicj, e naród jest to

spoeczno ludów zrzeszonych do ce-

lów z poza walki o byt. Walka ta stanowi dla

narodu tylko rodek do celu. Sama ta walka nigdy na-

rodu nie wytworzy, ani nawet z innych przyczyn wytwo-

rzonego, nie utrzyma. Ody naród nie ma innego zajcia,

jak tylko sam walk o byt, gdy przywiecaj mu same

i\'lko cele ekonomiczne, zblia si do upadku.

Celem jedynym istotnym narodu nie moe by samo

utrzymanie narodowoci, w materjalnem znaczeniu tego

wyrazu, skoro narodowo powstaje z przyczyn nie tyl-

ko materialnych. Utrzymanie narodowoci mieci) tedy

w sobie bezwarunkowo pierwiastki z poza walki o byt;

lidyby je przeto zlekcewaono, zachwia musiaaby si

sama istota narodowoci, sabn i upada. Naród nie

tylko wic moe mie cele z poza walki o byt, lecz mie
je musi; inaczej ginie.

Wykrelmy z ycia narodów europejskich t cech,

a zamienimy si po niedugim czasie w spoecznoci azja-

tyckie. Wiek XIX próbowa tego — i obdarzy Euro-

p militaryzmem, przerostem polityki, midzynarodów-

kami i t. p., zbliajc si do azjatyckich form zrzeszania

si. Dochodzio si wreszcie do tego„ e sztuka

i nauka poczynay si wysugiwa militaryzmowi

i handlowi...

Ale nie o porównania cywiliizacyj tu chodzi, wic prze-

rwijmy te uwagi, skoromy doszli do tego, czego naa^n
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byo trzeba, tj. eby uzyska okrelenie narodowoci

i wykaza, e cociekanie znaczenia i celu pewnego narodu

jest naukowo dopuszczalne.

Celowo nie cieszy si wogóle opinj ,,nauko-

woci", dziki pewnego rodzaju sekciarstwu, które wy-

kluczao t kategori mylenia, odsdzajc j zgóry od

wszelkiej wartoci naukowej; ta zastrzeon bya wy-

cznie dla przyczynowoci. Jednostronno ta przeno-

sia si z nauk przyrodniczych na humanistyczne, i w za-

kresie Historji syszao si jako o najwyszem zadaniu

tej nauki, tylko o wytumaczeniu „przyczynowego zwi-
zku faktów". Nigdy nikt nie przypuszcza moliwoci
celowego.faktów ziwizku.

Zastrzec si trzeba, e co innego przyroda, a co in-

nego objawy historyczne. Przyjto a priori, e jednako-

we s prawa materji a ducha, przyrody a umysowoci —
i popeniono grub pomyk.

Badanie stosunku praw wiata materialnego do praw

wiata duchowego stanowi najwyszy szczyt nauki; ale

te trzeba prawa kadego z nich bada zosobna i nastp-

nie porównywa. Orzekanie, e znajc prawa przyrody,

zna si prawa wszelkich objawów ycia; zbadanie

jednej tylko dziedziny, i odniesienie jej praiw w czambu
do drugiej, bez specjalnych dochodze, moc apriorysty-

cznego jakiego dekretu — byo postpowaniem zaiste

wielce nienaukowem.

Zdaje mi si, e stosunek wiata fizycznego do du-

chowego jest pod tym wzgldem trojaki: niektóre prawa

s wspólne, niektóre dziaaj wrcz przeciwnie, nadto

za kada z tych dziedzin m prawa wycznie swoje,

nie zachodzce w dziedzin drug ani pozytywnie, ani

negatywnie.

Np. wspólnem jest prawo bezwadnoci. W wiecie

duchowym, równie jak w materjalnym, dziaa wszelka

sia jeszcze przez pewien czas po zajmkniciu swego ró-
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da. Dla przykadu zwrómy uwag, jakto Niemcy za-

chowuj si wci jeszcze tak, jak gdyby prusactwo mia-

o nadal kierowa niemi i Europ wschodni. Podobnie
i Polska ulega cigle jeszcze siom z czasów rozbioro-

wych; do wskaza na t (zabawn zaiste) okoliczno,

e w sejmie walnym Rzplitej niepodlegej, wi caej orga-

nizacji wyborczej, w dziennikarstwie i t. d. istnieje nadal

podzia na stronnictwa wedug szablonu z r. 1913. wiat
cay zmieni si, a stronnictwa polskie uywaj dla sie-

bie kryterjów... pozbawionych jakiegokolwiek znaczenia;

a co najciekawsze, o kryterja te (faktycznie ju nie ist-

niejce) wre w najlepsze walka stronnictw! Na podobne

objawy monaby zwróci uwag we wszystkich krajach

europejskich, jakkolwiek nie w tak wielkim stopniu jak

w Polsce.

Bywa za, e pewne prawo dziedziny materjalnej

zamienia si na wrcz przeciwne w duchowej. Np. chy-o na obwodzie ciaa bdcego w ruchu jest wiksza,

ni w czci rodkowej, najmniejsza za przy saumem

centrum; chyo taka wzrasta z dugoci promienia.

Wrcz przeciwnie ma si z chyoci socjologiczn i hi-

storyczn:^) jest ona najwiksz wanie w centrach

(w stolicach, w prowincjach centralnych).

Najdoniolejszem zagadnieniem z dziedziny ducha

jest dociekanie prawa wzajemnego przestrzennego sto-

sunku cywilizacyj. Prawo fizyczne nieprzenikli^voci nie

obowizuje tu, bo na tern samem miejscu mog istnie

obok siebie i rozwija si rozmaite cywihzacje, jakto wi-

') o chyoci historycznej zob. „Przegld Powszechny" z maja

1920. — Bardzo wany przykad stosunku pravra materji do wiata

duchowego podaje Erazm Majewski w swej „Nauce o cywilizacji",

tom III, str. 369: „Gdy bowiem zwykej energji lub materji musi

koniecznie ubywa tyle w jednem miejscu, ile przybywa w innem —
nie tak jest z potg duchow. Ta moe przyrasta bez adnej

straty dla miejsc, skd si rozchodzi, bo waciwie nie rozchodzi

si ona znikd — tylko bywa wzbudzana pod wpywem istniejcej

ju gdziekolwiek potgi".
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dzimy we wszystkich niemal znaczniejszych ogniskach

Orjentu i... w Polsce (cywilizacja ydowska obok aci-

skiej, w niektórych stronach nadto sowiasko-turaska

kultura). By moe, e kultury zachodz wzajemnie na

siebie jak koa od dwóch kamieni rzuconych do stawu

idowiadczenie Lionarda da Vinci) — a mo'e naksztalt

krzyowania si fal wietlnych? Moe okae si, e co

innego nieprzeniikliwo materji, jako masy, a inna spra-

wa z ruchem lal objawów fizycznych (gosu, wiata, ele-

ktrycznoci); moe wic objawy duchowe podlegaj pra-

wom objawów ruchowych, ale moe zachodzi tu podo-

biestwo tylko czciowe,, lub nawet pozory tylko u-

dzce przy pierws^em badaniu, niedokadnem i jedno-

stronnem, a które rozwiej si przy dalszem studjów po-

gbieniu. Narazie caa kwestja zamyka si jeszcze

w tern, e... mona zwróci uwag na jej istnienie.

Skoro za naukowe badanie stosunku praw mate-

rjalnych do duchowych jeszcze waciwie nie' rozpoczte,

nie mona braku celowoci w przyrodzie odnosi do

wiata duchowego. Choby przyrodnicy zupenie byli

zgodni, co do zarzucenia celoiwoci (zagadnienie to na-

ley pozostawi oczywicie im samym w zakresie przy-

rodoznawstwa), nie moe to powstrzyma humanisty

od zaznaczenia celowoci, ilekro znajdzie sposobno
stwierdzenia jej w zakresie swych bada. Czas ju spo-

ry na reakcj pod tym wzgldem! Mylenie jednostron-

ne pod ktem wycznie przyczynowoci osabio nad-

zwyczaj duchow sfer ycia, wzmógszy nieproporcjo-

nalnie materialn. Co gorsza, osabio niesychanie kul-

tur czynu, która musi si opiera na poczuciu celowoci,

bo inaczej wyradza si w odruchowo, w marnowanie

energji na próne zabiegi i wysiki. Bdne koo czynu

stao si nieuchronnem nastpstwem' bdnego koa my-
li. Monopol przyczynowoci wprowadzi nas zaiste

w bdne koo monomanji umysowej.

Przyczynowoci wyjani mona nie wszystko z te-

go, co ju jest, z tego za, co b d z i e, to tylko, co si
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sta ma sam sil bezwadnoci; jako prosty wynik tego,

co b y o. W kategorii przyczynowoci nie mieci si

tedy nic istotnie nowego. Ludzie umiejcy myle tylko

przyczynowo, ksztaccy si wycznie zapomoc docie-

kania przyczyn, niezdatni s przeto do wzbogacenia za-

sobów kulturalnych adnym nowym pomysem twór-

czym; umiej tylko przerabia i przeuwa rzeczy stare,

a zatem cofaj rozwój ludzkoci, bo odnosz wszystko

do kategorji przeszoci, w której zawsze tkwi przyczy-

na. Przestarzao ich punktu widzenia, zakrywana fra-

zesem, wychodzi jednak najaw w skutkach. Chocia,

doszukujc si nieustannie nowych przyczyn, wysnuwaj
z tego wnioski now^e, wszystkie one oparte s z koniecz-

noci na przeytkach, to te stosowane do przyszoci

wywouj skutki wrcz. przeciwne zamierzonym, bo co-

faj rozwój spoeczestwa. Z samej bowiem przyczyno-

woci spraw przeszych nie da si wykrzesa nic nowe-

go, tj. zdatnego do ycia w przyszoci, wiodcego ku po-

stpowi. Nowy wniosek, wysnuty t drog, stanowi le-

dwie odkrycie nowej formy dla rzeczy przestarzaej.

W taki sposób po\ysta cay ruch socjalistyczny. Sta-

nowi on zajmujcy przykad, jak niezdolni s do usunicia

przyczyny ludzie mylcy wycznie przyczynowo: so-

cjalici zrezygnowali ju dawno z usuwania przyczyn za
w nowoczesnym ustroju spoecznym, nie mogc wybrn
ze swego bdnego koa inaczej, jak tylko postanowieniem

rozwizania caego ustroju spoecznego. To te rewo-

lucja, która miaa by rodkiem, staa si dla nich sama
celem, i tak krc si wkóko.

Zdawanie sobie sprawy z przyczynowoci zjawisk

jest oczywicie nieodzownym warunkiem wyksztacenia

nowoczesnego czowieka; ale chodzi o to, eby nie uwa-

a tego za jedyny sposób mylenia „naukowego", i nie

uywa, a waciwie naduywa metody tej do wszyst-

kiego z zaniedbaniem metod innych, a zwaszcza myle-
nia celowego. Jednostronno dosza do tego, e w szko-

ach rednich naucza si wycznie wedug kategorji

Polskie Logos a Efhos. • ^
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przyczynowoci. By rozumnym, znaczy wedug tego

przepisu, umie w kadej sytuacji ycia odpowiedzie na

pytanie: dlaczego?

Praktyka ycia poucza jednake, e niema absurdu,

którego nie daoby si pokry formu przyczynowoci.

Musi to bowiem wie do absurdu, jeeli stosuje si przy-

czynowo w takicii objawach ycia, z któremi ona nie

pozostaje wogóle w adnym ziwizku, gdzie stosowanie

jej jest naciganem, a pochodzi std tylko, e si nie

umie myle pod inn kategorj. Czy np. biurokracja

nie umie napoczekaniu uspraiwiJedliwi najwikszych

swych nonsensów powoaniem si na przyczynowo?
Napoczekaniu wytumacz, dlaczego musz co ro-

bi wbrew rozsdkowi! Wyuszczaj nawet w takich

wypadkach zwykle po kilka przyczyn. Wogóle nigdy

nie brak nikomu z naszego pokolenia odpowiedzi na py-

tanie: dlaczego, bomy wywiczeni w tem na wszyst-

kie strony od awy szkolnej. Obfitujemy te w zdolnoci

„krytyczne", mniej zdolni do twórczoci.

Nie umiemy te patrze z otuch w przyszo, bo-
my przywykli wyobraa j sobie, jako skazan zgóry na

pewien ksztat nieuchronny, skutkiem „przyczynowego

zwizku faktów". Skoro za przyszo zgóry jest „zde-

terminowana", na nic myle o tem, jak ona by winna

i stara si, eby bya tak, jak tego pragnlibymy ; pra-

gnienia nasze nie maj tu nic do rzeczy, a caa inteligen-

cja nasza wysila si musi jedynie nato, by odgadn, ob-

liczy to, co jest nieuchronnem i nieodiwrotnem i... zasto-

sowa si do tego z jak najmniejsz dla siebie szkod,

a jeeli si da, wic z jak najiwikszy^n zyskiem. Oto

ostatni skutek ekskluzywnoci mylenia wedug kate-

gorji przyczynowoci. Mona to miao nazwa niedo-

stwem yciowem. Wypadki przewalaj si nad bier-

nymi wiadkami toku dziejów, z których najlepsi, myl-
cy myl tylko o tem, jaka przyczyna tego, co si koo
nich dzieje. O kierowaniu wypadkami, o zapobieganiu

zemu jake trudno mówi z takimi ludmi ; o wytwarza-
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niu za dobra, o tworzeniu w y p a d k ó w nie da

si z nimi mówi zgoa.

A jednak moebnem jest tworzenie wydarze! Gdy-
bymy cho poow zabiegów, zuytych na pogrzebanie

w inteligencji europejskiej kategorji mylenia ce-

lowego, uyli na wskrzeszenie tej zdolnoci, jesz-

cze bylibymy ocaleni z odmtu straszliwego, w jaki nas

pogrya bierno ostatnich pokole, nie posiadajcych

ju kultury czynu celowego, tj. zastosowanego nie

do wniosków wysnutych z dociekania przyczyn, ale do

pragnie cywilizacyjnych.

Mona posiada zdatno do czynu, nawet wielk,

a przej przez ycie biernym, lub co najwyej zerwa
si czasem do jakiej akcji na niedug met i nie wyma-
gajcej wysiku woli. Czowiek istotnie czynny jest czyn-

nym zawsze; on nie zna wypoczynku poza fizjologiczn

koniecznoci, bo nie da mu spokoju popd twórczy: on

musi tworzy. Sto przeszkód koo niego nie poradzi

wtkowi twórczoci, który on snuje z siebie samego.

Okolicznociami zmuszony, bdzie zastosowywa twór-

czo sw w kierunku innym, niby pragn, ale nie da

jej spocz. Epizodyczno czynu nie stanowi zgoa ni-

czego o charakterze pewnej osoby, bo najwikszy nawet
niedoga lub le -moe by okolicznociami zmuszony
do wyjtkowego okazania czynnoci, (np. egzamin, a na-

wet praca naukowa jednorazowa celem pozyskania bez-

poredniej korzyci). Niema tak biernego „zjadacza

chleba", któryby nie potrafi przybra wyjtkowo na si
roli umysu twórczego. Ogólna zdatno do czynu jest

powszechn — a jednak niewszyscy s na tym wiecie
czynnymi.

Podobnie powszechna jest zdatno do mylenia.

Wyjtkowo kto skazany jest przez macosz dla siebie

przyrod na niemono mylenia; s to matoki, chorzy

pewnego rodzaju i t. p., osobniki, które fatalnym a wyjt-
kowym trafem znalazy si poza linjami ludzkiego przy-

rodzonego rozwoju. To wyjtiki, o których monaby po-
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wiedzie, e stwierdzaj tyli^o regu. Z reguy kade
dziecko zdatne jest do rozwinicia w sobie mylenia nie

'tylko spostrzegawczego, ale krytycznego (chocia w sto-

pniu niejednakowym). Niebardzo przesadz, jeeli po-

wiem, e kade dziecko mogoby wyksztaci si na

umys krytyczny, a jednak jake mao ludzi przywyko
do mylenia krytycznego!

A nie mona nawet powiedzie, eby do tego byli na

ogó niezdatni, bo gdy chodzi o bezporedni interes oso-

bisty, o niebezpieczestwo, a zwaszcza o strat material-

n, jake odnajduje si nagle zdolno do orientowania

si w zawikanem nawet pooeniu i krytycznego ocenie-

nia sytuacji i szczegóów jej! Powiadaj, e do zbogace-

nia si nie potrzeba rozumu, wystarczy spryt. Waciwie
znaczy to, e pewni ludzie uywaj daru mylenia tylko

wtedy, gdy chodzi o bogacenie si, a zreszt pozwalaj

sobie pozostawa stworzeniami bezmylnemi — ale nie

sdmy, e nie maj zdolnoci do mylenia! Zapewne,

jeeli si jakiej wadzy nie uywa przez lat kilkadzie-

sit, znajdzie si ona nareszcie w stanie zaniku. Gdyby
kto przesta chodzi, chocia majc nogi zdrowe, po la-

tach nogi jego nie dawayby sobie rady z chodzeniem;

tem bardziej myl, leca odogiem, musi wkocu wyja-

owie. Myl uywana jednostronnie stanie si nieczu
na inne podniety. Kupiec „najsprytniejszy" w swym skle-

pie, okae si niezdatnym poza swym kramem. Jest to

specjalizacja myli. W zasadzie zupenie to samo jak

uczono ultra-specjalisty, który zna si dioskonale na

uamkowym zomku uamkowej nauki jakiej, a poza tem

zdradza objawy braku prostej inteligencji. Ale czy nie-

ma kupców naprawd wiatych, posiadajcych niemae

wyksztacenie naukowe, artystyczne lub dowiadczenie

yciowe, które umiej przybra doskonale w kategorje

teoretycznego mylenia? Czy niema uczonych, tak

w swej ultra-specjalnoci tgich, e mog si popisa

przed najbardziej ograniczonym specjalist, a jednak
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ogarniajcych cao nic tylko przedmiotu swego, ale

i cao ycia?
Z powszechnej zdatnoci do mylenia powszechnie

nie korzysta si. Oto cae zagadnienie! Podobnie po-

wszechna zdatno do czynu pozostaje powszechnie bez-

czynn.

Ni.€ wystarcza tedy zdatno sama, trzeba chci,

a raczej silnej woli korzystania ze zdatnoci, wyzyskania

jej i wywiczenia. Obie one za niaj to do siebie, e
uywanie ich przyjemnem z pocztku nie jest, bo polega

na wysiku, a to sprawia ból. Od mylenia boli gowa
nieprzywykego, a przytem zabiera to czas, którego mo-
na uy na atwiej dostpne i napoczekaniu wypacaj-
ce si przyjemnoci ycia. aden wysiek nie sprawia

sam przez si fizycznej przyjemnoci, i dlatego ludzie

prymitywni go unikaj.

Poprzez szereg nieprzyjemnoci, dotkliwych czsto-

kro, musi si wyrobi w sobie kultur mylenia i kul-

tur czynu — tj. zdolno mylenia cigego, i zarazem

czynnoci nieustannej — i wtenczas dopiero jest si czo-

wiekiem mylcym i osobnikiem twórczym.

Stosunek myli do czynu decyduje o ksztacie ycia,

tak indywidualnego jako te zbiorowego. Jak bywaj
czyny bezmylne, podobnie nie brak myli bezpodnych.

Caa rzecz w tem, eby skoordynowa obie te dziedziny,

eby denia oprze o myl dojrza, eby nie byo czy-

nów bez dokadnego przygotowania si do nich, a myl
eby nie poprzestawaa na badaniu przyczynowociv lecz

— by bya te celow, poszukujc dróg czynowi.

Kultura czynu polega na myleniu wedug kategorji

celowoci. Niema tedy nic poyteczniejszego dla narodu

jak zastanawianie si nad jego celem i popularyzowanie

tego toku myli; pomnaa to bowiem zdatno do czynu.

Przejmowanie si celem musi wie do pragnienia, eby
cel speni, a wic w rezultacie do mylenia celowego.

Poznanie siebie samego stanowi musi pierwszy

szczebel na tej drodze, a czy trzeba rozwodzi si nad
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korzyciami z tego pyncemi? Cel narodu nie moe
bowiem pochodzi z zewntrz niego, z poza niego, lecz

musi tkwi w nim samym i n nuc i wysnutym by jako

wnioseik, z jego zasobów i zdolnoci. Nie moe naród

aden mie celu z poza siebie, bo w takim razie cel ten

byby mu obcy, narzucony. Rzecz jasna, e cel musi by
dobrowolny, z wasnej wynikajcy ochoty, z wasnego
zaczerpnity ducha.

Jak naród nie stanowi formy apriorycznej, jak naro-

dowo nie jest si aprioryczn, tak te cel narodu aprio-

rycznym by nie moe. Mylnemu byo roizumienie „misji

dziejowej", jako celu wytknitego narodowi zgóry przez

nadprzyrodzony porzdek (przez Opatrzno). aden
naród nie ma koniecznie celu, wszak, wolno mu y' y-
ciem niepenem, wegetowa w granicach walki o byt. Mo-
na nawet w granicach tych wykona niemay szereg

,,czynów historycznych"! aden naród nie musi w-zno-

si si do celowoci swego bytu; wolno kademu poprze-

sta na przyczynoiwoci, która zdziaaa w pewnym
okresie czasu z pewnych ludów dany naród, a skoro ju
istnieje, wic dba o zabezpieczenie istnienia, któr to

drog mona doj nawet do wielkiej potgi. Celowo
bytu narodowego stanowi ciar, który si dobrowolnie

nakada na siebie, i który moe by kadej chwili zrzucony.

Naród sam sobie swój cel oznacza. W rónych cza-

sach moe on by zmienny, a wic tem sam.em stanowi
moe przedmiot bada historycznych. W danym za
czasie mog postawi si rozmaite denia co do celu,

wtpliwoci co do jego wyboru lub odrzucenia, a zatem

sprawa celu moe stanowi przedmiot roztrzsania.

Wszystko za, nad czem zastanawia si mona powa-
nie, moe, a raczej winno stanowi przedmiot docieka-

nia naukowego.

Dociekanie znaczenia i celu jakiego narodu nic jest

tedy niczem innem, jak pogbieniem bada nad waci-
wociami tego narodu; polega ono na ujciu znanego

i powszechnie uznanego zagadnienia naukowego w inn
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metod. Biorc rzecz cile, nie wprowadza si nowego
przedmiotu, a tylko now metod.

Nasuwa si jedna jeszcze wtpliwo: czy przedmiot

jest historyczny, czy te „historiozoficzny", filozoficzny,

a przynajmniej filozofujcy (z czem czy sic podejrzenie

dyletantyzmu...) — czy mieci si w granicach metody

historycznej?

Za mojej modoci ostrzegano mi przed historjozofj

jako przed zaraz, która moe wyjaowi mózg frazesami

i zmarnowa zmys historyczny w badaczu przeszoci.

Zwracano te uwag, e historjozofj nie trudni si ni-

gdy historycy, lecz rozmaici ochotnicy, historji nie zna-

jcy. Uwaano te „historjozofj" za filozofj historii,

a wic kady system filozoficzny móg sobie, jeeliby ze-

chcia, mie swoj historjozofj; jeeli kto wymyli no-

wy system, bdzie te o jedn historjozofj wicej —
a historyków nie bdzie to i tak nic obchodzi. Dla histo-

ryka stanowio to co, co znajduje si poniej jego god-

noci naukowej ; i patrza na te zabawy dyletanckie z po-

baliwym, a nieco pogardliwym umiechem. Uczony hi-

storyk ma si ograniczy do „przyczynowego zwizku
faktów"; to te nie przynio si nikomu wyrywa hi-

storjozofji z rk dyletantów filozofujcych i spróbowa,
czem byaby, gdyby j oprze na metodzie historycznej.

Powiedziano niestety susznie, e nauka polska sta-

na w przedpokoju nauki niemieckiej). Metoda histo-

ryczna niemiecka ma strony dobre, ale tycz si one

ciasnego zakresu dociekania szczegóów; w tem wymy-
lili Niemcy rzeczywicie kilka udoskonale metody; ale

metoda ta, uyta do osdzania caoci nauk historycz-

nych, okazaa si jak najbiedniejsz, a przedewszystkiem

niewystarczajc, i ju dla tej samej wady wiodc na

manowce. Jako zawioda tam niejednego polskiego

uczonego...

') wyraenie lwowskiego profesora Szelgowskiego.
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Wiedzie uczonego na manowce wszelka jednostron-

noi, a historjografja polska przeja si wycznie me-

tod niemieck, nie próbujc nawet uzupenie ni korek-

tur skdind. Nie zarzekajc si niczego, co jest dobre-

go u Niemcóiw, trzeba si strzec ugrznicia w ich me-

todzie, która opanowawszy polskie dziejopisarstwo, do-

prowadzia do skurczenia obszaru bada historycznych

w Polsce. Niegdy Lelewel roztrzsa dzieje narodowe

na tle powszechnych, a warsztat jego naukowy siga
od Rusi do Hiszpanji, ale potelm zacieniano si coraz

bardziej. Byli jednakowo zawsze wyjtkowi uczeni,

którzy pync przeciw prdowi, woleli opiera si na

metodach zachodnich, a przynajmniej uwzgldniali je

obok niemieckiej; faktem za jest, e tacy wanie po-

siadaj w swoim dorobku naukowym zawsze co po-

wszechno-dziejowego, rozprzestrzeniajcego horyzont

nauki polskiej.

Llelewel zna dokadnie wszelkie odmiany metod

w nauce europejskiej, a dorzuca do nich i wasny doro-

bek niepoledni metodyczny. Nie waha si danej me-

tody ksztaci dalej wasnemi pomysami — i za naj-

wysz chwa stanie mu fakt, e gdyby potem mniej

byo si prowadzio polemiki pomiertnej z Lelewelem-

politykiem, a zato gdyby si byo iwicej uczyo od Le-

lewela-historyka, byoby si zapewne doszo ju do pol-

skiej metody w naukach historycznych, tj. bylibymy
wzbogacili metod t polskiemi pomysami na tyle, i
polski dorobek nadawaby jej cech.

A naley si spieszy z dostrojeniem si do szerszych

przestrzeni historycznego mylenia, bo ju tymczasem

historja powszechna z europejskiej staa si naprawd
powszechn, obejmujc pi czci wiata faktami co-

raz bardziej nie tylko spltanemi przyczynowo, ale te
spenianemi celowo, a faktami o doniosoci ogólnoludz-

kiej. Jeeli nauka poUka historyczna nie ma stan wo-

bec najgroniejszego dla nauki niebezpieczestwa, a mia-

nowicie pozosta w tyle poza rozwojem ycia — musi
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si na nowo rozprzestrzenia co do zakresu zagadnie po-

dejmowanych, i to rozprzestrzenia wielce. A sam tylko

niemieck metod wydaje mi si to niemoliwem, bo
umyslowo niemiecka nie chwyta naleycie wtku po-

wszechno-dziejowego; dokadna w ograniczonym' cile
zakresie, potrafi nieraz nawet po mistrzowsku zbada
I skreli obraz dziefów danego narodu, kadego zosobna;

ale gdzie zachodz szwy cznikowe pomidzy dziejami

jednego a drugiego narodu, tam sabnie zmys history-

czny niemiecki, a czsto nie umie sobie wprost dawa
rady.

Nigdy nie ograniczali si historycy polscy tak cile
do tematów wycznie polskich (z najwiksz dla historji

polskiej szkod oczywicie), jak w tym okresie ugrz-
nicia w niemieckiej metodzie; pod koniec nie przekra-

czao si ju niemal Polski etnograficznej, piastowskiej.

A dzieje narodowe natenczas tylko przedstawi dadz
si naleycie, gdy si je osadzi na tle powszechnych,

choby tylko na tle jakiego odcinka historji powszechnej.

Niewszystko bowiem jednako jest powszechncm;

zwizek pewnego faktu lokalnego ze stosunkami ogólne-

mi moe by wtlejszy lub cilejszy, luny lub istotny,

jednostronny lub wielostronny. W zasadzie niema wyda-

rze cile lokalnych w spoecznociach cywilizowanych,

bo przyczyn lub skutkiem wi si wydarzenia wszy-

stkie ze stosunkami terytorjów ssiednich (osad, rodów

czy klanów, a tem bardziej tam, gdzie mona ju odró-
nia gminy, miasta, prowincje), nie mówic ju o wy-
szym stanie uspoecznienia, gdzie moe zachodzi dzia-

anie celowe, które dotyczy obszarów tem rozleglejszych,

im wysze przywiecaj mu cele.

W konstrukcji historycznej jest lokalizm wacfwie
tylko fikcj, majc uatwi prac, podobnie jak np.

w geometrii fiikcja punktu i linji. Badacz, który lokalizm

pojmuje w historji dosownie i kontentuje si nin, jest nie

historykiem, lecz tylko pracownikiem pomocniczym,

przygotowywajcym materja dla historyków. Metoda
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niemiecka zgrzeszya wanie tern, e wzita za nauk
sam to, co jest tylko rodkiem naukowym.

S trzy stopnie pracy historjograficznej i trzy szcze-

ble metody. Na pierwszym chodzi o naukowe stwier-

dzenie i okrelenie faktu lub grupy faktów"').

Jest to seminaryjny stopie nauki historycznej.

Niemieccy uczeni poprzestaj na nim po wikszej cz-

ci, to te z reguy ucze pocztkujcy róni si przy

niemieckiej metodzie zasadniiczo niczem, od swego pro-

fesora, który, biorc rzeczy cile, nie postpi jakocio-

wo ni kroku poza swoj niegdy pierwsz prac semina-

ryjn. Difficile est satyram non scribere, e co podobne-

go zaszczepiao si w Polsce, i to do tego stopnia, i wy-

klinao si takich, którzy odwayli si sign pracami

swemi poza te kratki nieTnieckiiej metody. Doprawdy,

poczynaa panowa zasada: im wicej kto zoy dowo-

dów ciasnoty, tem uczeszy.

Zaznaczam z najwikszym naciskiem, e ów semi-

naryjny stopie jest wprost niezbdny i e nie mona nic

a nic opuci z jego wymogów; uznaj, e kto nie nab-

dzie znacznej biegoci w stwierdzaniu i okrelaniu fak-

tów, nie moe absolutnie by historykiem; ani te sam

nie uwaam za historyka nikogo-, kto nie pracuje dkoo
zagadnie z tego pierwszego szczebla stale, cige, nie-

^) Tu nale takie prace, jak np. dociekania, kiedy zaczy-

nano w latopisach ruskich rok nowy; jak moga by polityka

Krzyaków w latach 1389 i 1390; jakie zajmowa stanowisko który

z inflanckich landmistrzów Zakonu (np. Plettenberg) wobec Prus,

Litwy, Moskwy w pierwszej wierci 16. wieku; kwestja, czy pe-

wien ksi wydawa pewnego dnia gdzie pewien dokument (np.

Jerzy wiatosawicz smoleski w Sandomierzu d. 22 maja 1386);

blisze zbadanie sprawy, jako to ksiciu twerskiemu zabrako w Sa-

raju w r. 1371 gotówki i* jakie z tego wypyny nastpstwa po-

midzy Rurykowiczami; a czy Jerzemu Dymitrowiczowi odebrano

gród Dmitrow w r. 1432, czy 1433? i t. p. — Dla uniknienia nie-

porozumie, jakobym z kogokolwiek chcia szydzi, zaznaczam, e
przytoczyem... swoje wasne prace z lat rozmaitych.
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usiannie; przestrzegam, e bez tego caa nauka zawisaby

w powietrzu, zamieniajc si w krótkim czasie na indy-

widualne pomysy, zoone z dowolnych domysów;
uznaj, e waciwoci metody niemieckiej czyni j
bardzo a bardzo dobr do nauczania elementów pracy

historycznej, ale chc, eby uczono polska nie poprze-

stawaa na biegoci w robotach seminaryjnych.

Drugi stopie dziejopisarstwa polega na poszukiwa-

niu przyczynowego zwizku faktów, co moe obejmowa
znaczniejsze obszary i dusze czasy. Wymaga to grun-

townego opanowania przedmiotu, ujmowanego wielo-

stronnie, przyczem przejrzyste ugrupowanie wtku spraw

dostpne jest tylko talentowi. Tego ostatniego przymio-

tu brak te najczciej Niemcom, ale pomima to nie brak

im wybitnych monografij i udatnych caoksztatów. Za-

sadnicz wad tych dzie (nie mówic o wyjtkach), e
nic dotykaj tych stcon przedmiotu, które mieszcz si
poza mechanicznemi objawami dziejów, tj. poza wtldem
w y d a r z e , choby powizanych najsubtelniej przc-

staw'ion przycz^Tiowoci. Bo nauka niemiecka po-

przestaje bd co bd na opisie faktów^).

Nauka nie moe poprzesta na uprawianiu ze-

wntrznej szaty dziejów. W takiem ograniczeniu obja-

wy historyczne musz by ujmowane w cao mniej

wicej sztucznie, skoro m a t e r j a historji powszech-

nej bierze si mylnie za jej p r z e d m io t. W najwybit-

niejszych dzieach niemieckich zna skutki tego pomie-

szania, wynikego z grubego nieporozumienia.

Nie lekcewamy dorobku nauki^ opartej na okrelo-

nych tu dwu szczeblach metody, ale nie wahajmy si

stwierdzi, e nauka musi si pi wyej. Pnie si za
tylko poza metod niemieck, w dzieach uczonych wo-
skich, francuskich, angielskich; tudzie w takich niemiec-

kich, które nie na niemieckiej wyrosy metodzie.

') Najwikszy historyk niemiecki, Leopold Ranko, stawia his-

torji za zadanie ..sagen, wie's hatt gewesen".



Za daleko zaprowadzioby! nas poza temat niniejsze-

go dzieka rozpatrywanie tych prdów naukowy cli ; star-

czy zaznaczy, e chodzi o to, jak pojmowa historj po-

wszechn, jaki cel bada historycznych, a wic pored-
nio i o tos co ma stanowi kryterjum naukowe historjo-

grafji — w czem zdania s podzielone. Naley czytel-

nika zgóry uprzedzi, jak w tern dzieku kwestja ta jest

traktowana.

Dzieje powszechne mona bdzie
ukada dopiero na tle walki cywiliiza-
syj i prób syntez cywilizacyjnych. Do-

piero wtedy bdzie miona mówi o umiejtnoci
bada historycznych (a nie o sztuce narracyjnej), bo zy-

ska si podstaw porównawcz i bdzie si wiedziao,

co za cel tylu docieka na stopniach niszych, do czego

przydatny cay ten materja, który dotychczas sam so-

bie za cel uchodzi.

Pojawia si wprawdzie gdzie obok Historji jakowa
„historja kultury", ale to tylko schowek niewyrobionych

jeszcze naleycie dziaów Historji; istny przytem maga-
zyn niemowlctwa naukowego, bo z zupenym brakiem

metody. Có stanowi przedmiot tej nauki i na jakie kwe-
stje poszukuje ona odpowiedzi?

Miejmy otuch, e na miejsce tej mtnoci wstpi

jasna nauka o c y w i 1 i z a| c j a c h^), jako wynik

wszelakiej rozmaitoci docieka historycznych, jako naj-

wyszy szczebel Historji.

Jeeli przy wznoszeniu si do tego szczebla nie obej-

dzie si bez wyksztacenia filozoficznego, teni lepiej!

Zawoa naley; „nareszcie"! Od dawien bowiem w H-

^) Erazm Majewski w pomnkowem zaiste swem dziele:

„Nauka o cywilizacji" traktuje spraw cywilizacji ze stanowiska

przyrodniczego. Traktujc rzecz ze stanowiska historycznego, s-
dz, e nauka o cywilizacji wymaga wpierw nauki o C3'^wilizacjach.
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cznych naukach uznano niezbdno takiego wykszta-
cenia, jeeli uczony mia 'by przygotowanym do prac

nad syntez danej nauki; tylko w Historji hylo o tern

gucho. Nie sdz, eby to byo zaszczytnym wyjtkiem
— sdzibym natomiast, e brakiem tym da si wyjani
doskonale, dlaczego w Historji synteza tak okrutnie

chrom, dlaczego nawet dochodzio do powtpiewa, czy
ona tu wogóle moliwa, a zdarzay si twierdzenia, e
niepotrzebna!

Historja nie potrzebuje adnej zgoia filozofji historji;

ale historykowi filozofja przydatna, aeby móg wspi
si na ten trzeci stopie swej nauki, gdzie nil h u m a n i

a se alienum putans ogarn moe wszystko, co

ludzkie, we wszystkich cywilizacjach i zestawia je po-

równawczo, a naodwrót oznacza miejsce i stopie da-

nego spoeczestwa w danej cywilizacji.

Walnym do tego rodkiem bdzie badanie znaczenia

i celu danego spoeczestwa, w cywilizacji za chrzeci-

jasko-klasycznej: narodu.

Musi si wic bada imetodycznie stosunek myli do

czynu, zdatno mylenia i kultur czynu w danem y-
ciu zbiorowem. Nie obniy si zapeiwne poziomu nauki

historycznej, jeeli si wskae jej zadanie badania sto-

sunku Logosu i Et ho su w yciu zbiorowem spo-

eczestw (narodów), kultur i cywilizacyj. W tych

dwóch terminach', posiadajcych w filozofji znaczenie tak

cise, zmieci si cile cay a cay ogrom bada histo-

rycznych. Logos i Ethos stanowi o wszystkiem
u czowieka i we wszelakich odamach ludzkoci. Ich

wzajemny stosunek urabia stosunki ludzkie^

Rozum a wola, myl a czyn, rozwaanie a wykony-
wanie — oto granice pojemnoci czowieczestwa. Po-
niewa za kultura czynu wymaga mylenia wedug ka-,

tegorji celowoci, rozum wtenczas dopiero pobudzi wol
do skutecznego wykonania zamierze, gdy zbadawszy
przyczynowo oprze si na celowoci, gdy myl przej-

dzie do tej wyszej kategorji; inaczej bowiem skutki wy-
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konania mogyby zawie, ol^azujc si niezgodnemi

z zamiarem, wywoujc zjawlsl^a mijajce si z upra-

gnionym celem, a nawet mu przeciwne. Mylenie celo-

we stanowi pomost od rozumm do woli, cznika Logosu

z Ethosem, rkojmi harmonijnego ich zwizku.

Przeczylibymy przeto istnieniu kategoryj Logosu

i Ethosu, gdybymy nie uznali, e naród moe mie cei,

i to z wasnego wyboru, zi wasnego popdu. A skoro

moebn jest celowo narodu, otwiera si tem samem
kwestja jego znaczenia poród narodóiw, w obrbie danej

cywilizacji.

Znaczenie pewnego narodu jest rezultatem jego kul-

tury umysowej, niektórych danych przyrodzonych (da-

rów przyrody) i jego siy twórczej ; wynika bowiem z te-

go, co naród ten posiada i do czego jest zdolny, sowem
z tego: na co go sta. Cel za, obrany z po^za wasnej
walki o byt, pozostajc w zwizku z bytem narodów in-

nych, staje si przez to samo wykadnikiem stopnia i ro-

dzaju powszechnoci sprawy tego narodu, tj. poiwszech-

nego interesu w jego istnieniu i rozwoju, przydatnoci je-

go innymi narodom. Oznaczenie sobie celu stanowi za-

razem kryterium twórczoci, bo wynika z jej rodzaju,

kierunku, zamiowania, a wkracza w dziedzin nieistnie-

jcego jeszcze Dobra, które wypada dopiero urzeczywisi-

ni. To te sia twórcza pewnego narodu stanowi po-

midzy jego kultur umysow a powszechnoci czyn-

nik stay, bez którego dziaalno umysowa' byaby ja-

ow, a znaczenie narodu wycznie lokalne, wobec po-

wszechnoci nacechowane biernoci. Bez siy twórczej

niema ni kultury umysowej czynnej, ni stanu czynnego

wobec powszechnoci.

Rozdzielimy sobie przeto roztrzsania nasze na trzy

czci, w ten sposób, e nad twórczoci polsk zasta-

nowimy si w czci rodkowej, a rozwizanie powszech-

noci sprawy polskiej przesuniemy do czci trzeciej, e-
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by móc si ju powoywa na pewne wyniki czci dru-

giej; wstpem za do caego przedmiotu bdzie okrele-

nie stopnia i rodzaju kultury umysowej jako materjalu,

na którym oprze si musi wszystko inne.

Zaczynamy wic od kultury umysowej polskiej.

Zbierzemy jak najwicej faktów znamiennych, po-

sugujc si bezwarunkowo metod indukcyjn, aeby
w nastpnych czciach operowa czem konkretnem,

a nie pomysami literackiemi. Nie bdziemy bujali po

obokach, lecz ziemi si trzymajc, poddamy kultur pol-

sk anahzie.

Bylimy i jestemy czstk cywilizacji aciskiej,

zachodnio-europejskiej. Okreli dokadniej wielko tej

czstki — to bodaj czy nie najpowaniejsze zadanie hi-

storyka; jest w tem i obrachunek dziejowy i korzy nie-

zawodna z zastosowania zasady „znaj siebie samego".

Oznaczenie czyjego miejsca w dorobku ogólnym

cywilizacyjnym dokonywa si musi wedug prawida,

e równ warto kulturaln maj ci, którzy caeteris pa-

ribus oka równe warunki. Wydatno pracy naley
ocenia proporcjonalnie do monoci, zawisej od warun-

ków i okolicznoci. Chodzi o to, czy spoeczno pewna
jest w ogólnej grupie cywihzacyjnej biernym czonem,

czy czynnym, czy uzna j wypada dunikiem czy te
wierzycielem owego ogóu; to za zaley od stosunku

wydatnoci udziau w dorobku cywilizacyjnym do mini-

mum, czy te do maximum tego, co mona wytworzy
\y danych warunkach. Warto kulturalna zawisa od

stosunku monoci do faktycznego dorobku.





CZ^ I.

KULTURA UMYSOWA.

Rozdzia I.

Historyzm a podkad ludowy.

1. Historyzm.

Kultura rodzi si z tradycji i tradycj ywi; tradycja

jest koci pacierzow wszelkiej kultury. Do tradycji

naley z przeszoci to tylko, co weszo w wiadomo
nastpnych pokole i wywiera cigle wpyw na umysy.
Do narodowej tradycji nale czyny przodków takich,

którzy „non omnes mortui", wspópracuj z ywymi da-

lej z poza grobu, a nawet nieraz przoduj im, posugujc
si pokoleniem póniejszem jako wykonawc swych po-

mysów. Obcowanie p.o kole jest zasadniczi^m

pewnikiem dowiadczenia dziejowego; z czegó cigo
historyczna? Niema w tem nic mistyki, sprawa jest na-

der prosta, a zrozumie mi wlot kady Polak, gdy dla

przykadu powoam si na fakt, jakto my wszyscy yli-

my i pracowali pod wpywem Kociuszki i Mickiewicza,

czyli tradycj kociuszkowsk i mickiewiczowsk.

Z faktów historycznych bywa tradycja bardzo nie-

równej dugoci czasu. Niektóra staje si sta i wchodzi

w sam istot narodu tak dalece, i naród ów przestaby

by sob, gdyby si jej wyzby. Im wicej w historji

faktów, nie traccych pewnej aktualnoci dla pónych
pototnków, tem bardziej skomplikowan staje si trady-

cja, i tem bardziej... krpuje kroki potomnych.

Polskie Looos a Ehos. •'
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Takie krpowanie wspóczesnoci przez przeszo,
jeeli wspóczeni poddaj mu si w i a d om i e i ch-
tnie — nazwijmy iistoryzmem.

Tradycja moe by biern i czynn. Moe stanowi

motyw natclmienia artystycznego, rodzaj estetyzmu lub

przedmiot kultu, z odcieniem nawet religijnoci w mniej-

szym czy wyszym stopniu, a jednak nie nakada ad-
nych obowizków realnych w yciu praktycznem, pry-

watnem czy publicznem. Moe atoli by inaczej: tra-

dycja moe by czynn w dosownem znaczeniu wyra-

zu, bo pobudza do czynów, wywoywa je i nadawa
im kierunek, moe by sterowniiiczk ycia praktycznego.

Obok kultury tradycji pomieci si zupena niezaleno
ycia wspóczesnego od niej (to swoj drog, a tamto

swoj), ale moe równie zachodzi zawiso wyrana.
Stanowi to jeden z najciekawszych przedmiotów stu-

djum; historycznego, dociekanie zawiego stosunku tra-

dycji a wspóczesnego ycia rzeczywistego w danem po-

koleniu; jake rozmaicie przedstawia si ta sprawa

w rozmaitych cywilizacjach, w rónych czasach, u prze-

rónych ludów. Badanie tej strony stosunków ludzkich

wprowadza równoczenie i równomiernie tak do ogólno-

1

ludzkiego widoku czowieczestwa, jako te do szcze-

góowych jego dziaów i poddziaów w czasie i prze-

strzeni; wiedzie i do chwytania rysów ogólnych i uczy

zarazem orientowa si cile w przebogatem zrónicz-

kowaniu ludzkoci. Jest to jedna z najwdziczniejszych

zaiste dziedzin bada historycznych.

Historyzm opiera si na tradycji czynnej. Nie o to

bowiem chodzi, czy si rozumie ycie przodków, bo to

kategoria naukowa; np. moemy rozU|mie doskonale

urzdzenia staroytne faraoskie, a jednak nie prz^^ni

nam si przystosowywa czego z nich do ycia dzisiej-

szego;— chodzi wanie o praktyczn donioso tradycji.

Historyzmu mog by rozjmaite rodzaje i stopnie, ja-

kociowo, tudzie ilociowo. Niewszystko w przeszoci
byo dobrem; co wicej, niewszystko, co dobrem
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byo w przeszoci, zostaje dobrem dla potom-

nych; s rzeczy i sprawy ze zasadniczo czv

z pomyki ludzkiej, i s rzeczy, które mog by
dobremi lub zemi, zalenie od okolicznoci, a zwa-
szcza od czasu i miejsca, które tedy z dobrych sta si
mogy w toku czasów^ zemi; tradycja ich przeto jest tra-

dycj z, i im czynniejsza, tem gorzej dla spoeczestwa.
Nie wszelka tradycja stanowi dodatni pozycj w bilan-

sie narodowym.

Uniknoby si niebezpiecznej tradycji za, gdyby si
nie posiadao tradycji wogóle. Nie brak te doktryne-

rów% rzdzcych si w sprawach ycia zbiorowego czy-

st logik, jakby w geometrji, którzy odrzucaj tradycj

1 w racjonalistyczny mniej lub wicej sposób snuj pro-

gramy spoeczne, zdecydowani rozpoczyna now er
ludzkoci od daty... swego przyjcia na wiat. Tacy,

jedyni do burzenia, okazywali si jednak zawsze niedo-

gami ostatniego rzdu, gdy trzeba b^^o co stawia;
sta ich byo i jest jedynie na domki z kart i zamki na

lodzie. Niema w nich istotnej kultury czynu, bo oni znaj-

duj si poza wszelk kultur, do adnej cile nie nale-

c, nalee nie chcc, skoro zajci s widokami wytwo-
rzenia nowTj. Ale kultury nie improwizuje si; i' nawet
wtedy, gdy w toku dziejów ma powsta cowa, musi po-

wstawa na podou dawniejszej, z niej si w^yaniajc,
inaczej nastaje stan akulturalny. Racjonalistyczni dol^-

trynerowie, odrzucajcy tradycj, s te w spoecze-
stwie czynnikiem akulturalnym. Nie obarcz oni spoe-
czestwa niczem zem, zaczerpnitem z ujemnego histo-

ryzmu, ale zatruj je, a gdy uda si im wdzia gór, do-

prowadz spoeczestwo do stanu nicoci. Tradycja nie-

waciwa wiedzie do szkód, ale brak tradycji jest nieza-

wodn drog do rozkadu, do nicoci. Wszelki czyn
twórczy musi nalee do pewnego systemu kultural-

nego, a bez jakiej tradycji (jakiejkolwiek) niema zgoa
kultury. Czyny, zmierzajce zasadniczo do wywrócenia
wszelkiej tradycji, s anormalnemi wyskokami; stanowi
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w umysowoci to samo, co nowotwory w ciele, którycli

nikt nie bdzie uwaa za objaw siy twórczej organizmu

fizycznego, za objaw zdatnoci wzrostu.

Odrzucenie tradycji jest tedy czem bez porów-

nania gorszem od wszelakich moliwych ujemnych skut-

ków historyzmu. Od szkód jego broni si trzeba inn
drog, a mianowicie bliszern zbadaniem jego waciwoci.

Przerzumy si teraz w roztrzsaniu tego przedmio-

tu do drugiego bieguna: przypumy, e historyzm osi-

ga maximum, e wszystko a wszystko z przeszoci ob-

rócio si w teraniejszoci w tradycj czynn. Nie-

trudno spostrzec, e w samem takiem przypuszczeniu

popadamy w bdne koo. Skoro wszystko pozostaje

nietknite przez synów, stosujcych si we wszystkiem

do ojców, zaciera si rónica pokole, nic si nie zmde-

nia, a zatem... niema historji, nie moe tedy by histo-

ryzmu. Zastój powszechny i cakowity sprawiby, e
zaginaby te sama zdolno wytwarzania tradycji, bo

nie byoby do tego pola po niedugim czasie. Gdzie nic

a nic nie zmienia si, ustaje ycie, zanika myl, stpia

si odczuwanie — a skutkiem tego zabraknie wreszcie

wprost materiau, z którego mogaby si wytwarza ja-

kakolwiek tradycja. Gdyby stan taki mia trwa przez

szereg pokole^i, zjawi musiayby si wkocu zmiany

wsteczne, cofanie si, powrót do ycia prymitywnego,

do coraz prymitywniejszego. Kto wie, czy niejeden

z t. zw. „ludów dzikich" nie jest waciwie... zdziczaym,
doprowadzonym do stanu „dzikoci" przez wyuszczone
nastpstwa zbytnio przeduonego zastoju.

ycie historyczne mieci si przeto w granicach po-

midzy odrzucaniem tradycji, a niemonoci posiadania

jej, pomidzy cakowitem bezwzgldnem naladowni-

ctwem poprzedniego pokolenia, a zatraceniem zwizku
z jego spucizn. Historyzm powstaje porodku tych

ostatecznoci.

W spoeczestwach, wiodcych ycie historyczne,

tj. rozwijajcych si przez odpowiednie dla swej pomyl-
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iioci zmiany (choby wbrew niekorzystnym warunkom),

nie wszystkie przejawy ycia zbiorowego przechodz

w tradycj; bywaj bowiem i takie, które nie przetrwaj

nawet jednego pokolenia i gin; te za przejawy, które

przechodz w tradycj, niejednakowo dugo b3^vaj przez

ni przechowywane, pielgnowane. Tradycja przybiera

w biegu czasów^ nowe pierwiastki, a gubi niejedne stare,

podczas gdy niektóre, chocia starsze, zachowuje. Tra-

dycja bywa wic zmienn, ma te sw historj. Z uzna-

wanej dzi tradycji ubdzie co w nastpnych pokole-

niach, moe ju w najbliszem, podobnie jak niema ju
w niej niejednego pierwiastka, który zajmowa wybitne

moe miejsce w tradycji, uznawanej przez naszych oj-

ców, dziadów% a tem wicej ubyo nam zapewne z tra-

dycji pradziadów — jakkolwiek obok tego pielgnujemy

nadal pierwiastki jeszcze dawniejszego pochodzenia.

Gdyby diagramem przedstawi historj tradycji danego

spoeczestwa, wypadoby kreU duo linij równoleg-

ych o najrozmaitszej dugoci, a nadto zaczynajcych si
i koczcych w rozmaitych miejscach. Byyby te w -ob-

razie tym linje przerywane; zdarza si bowiem, e .pe-

wien przejaw ycia zatraca trad3xj i odzyskuje na no-

wo w niej miejsce, porzucany i przywracany na nowo do

ycia. Tradycja zmienia tedy swoje kryterja, upodobania,

swe pojcie wartoci, wedug którego rozdziela pochwa-

y i nagany poprzednim czynom i stosunkom.

Chwa i nagan, zawart w tradycji, kieruje si

iiistoryzm, unikajc powtórzenia si tego, co tradycja ga-

ni, starajc si utrzyma, a nawet w danym razie przy-

wróci to, co uchodzi w tradycji za chwalebne. ycie
wspóczesne obraca si w znaczna-m stopniu w grani-

cach historyzmu, stosujc do niego swe cele, wysuwajc
z niego swe obawy i nadzieje.

Stopie napicia historyzmu moe by rozmaity,

sabszy i mocniejszy, stosownie do doniosoci tyc^i dzia-

ów ycia zbiorowego, które pragniemy oprze na tra-

dycji; drugorzdne ju tylko ma znaczenie kwestja ilo-
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ciowa, czy mniej czy wicej objawów ycia zbiorowe-

go usiujemy sprzc z przeszoci i zacliowa przy y-
wym, aktualnym z ni zwizku, bo bardziej zaway na

szali historyzmu jeden dzia, a zasadniczy, ni szereg

spraw drobniejszych, niiie posiadajcych rozstrzygajce-

go wpywu na ustrój ycia zbiorowego i prdy umyso-
we danego pokolenia..

My tkwimy w historyzmie gboko; od upadku pa-
stwa historyzm by nasz ostoj, a odzyskanie niepodle-

goci pogbia narazie jeszcze bardziej t stron pol-

skiej umysowoci. Ile-bo zawdziczamy historyzmowi!

Poród narodów odzyskujcych niepodlego skut-

kiem klski tych pastw, które niegdy Polsk rozebray,

my jedni dobijalimy si jej po wielekro z orem w r-
ku. Posiadamy yw tradycj wolnoci i nieprzerwal-

no w snuciu wtku myli pastwowo-twórczej, która

nigdy stumi si nie daa ani najciszym nawet ucis-

kiem. Posiadamy równie nieprzerwalno wasnej kul-

tury narodowej, któr doskonalilimy bez przerwy na-

wet w niewoli. W dziejach polskiej myli niema luk;

niejna w historji polskiej adnego okresu zaniku polskoci

(czem rónimy si od wszystkich innych Sowian'. Histo-

ryzmowi obecnie nie chodzi o budow ycia narodowe-

go wogóle, lecz tylko o uzupenienie go wasn pastwo-
woci, która to strona ycia polskiego przechodzi z dzie-

dziny teorji w praktyk codziennego dowiadczenia, ma-
jc si tem wanie dowiadczeniem doskonali.

Niepodlego stanowi podstaw naturaln ycia
zbiorowego w narodzie. My o tem- wiemy co wicej
ni inne narody, i zdajemy sobie spraw, jak nienatural-

nem byo nasze ycie w cigu dziejów porozbiorowych.

Dziaalimy i rozwijalimy si pomimo braku wasnego
pastwa — ale byo to jakby w gorczce, a nadto jake
nierównomierne. S bowiem dziedziny yd^a zbioro-

wego, dostpne w praktyce tylko dla narodów posiada-

jcych niepodlego. Teraz wiele rzeczy zejdzie z wy-
yn poezji na niziny ycia powszedniego, bo bd nam
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potrzebne na kadym kroku, do uytku codziennego, a nie

tylko dla „pokrzepienia ducha".

Co byo ideaem : pastwowo polska — ziszcza si,

zamienia w rzeczywisto. Wszelkie za urzeczywist-

nianie myli pociga za sob sporo rozczarowa i wyni-

kajcych, std przykroci, a mianowicie dlatego, ponie-

wa historycy, statyci, a tem bardziej t. zw. politycy

aktualni ulegaj cigle zudzeniu, jakoby wprowadzanie

czego w czyn mogo si dokona, gdy rozporzdza si

siami, jakie teoretyczne uprzednie rozwaenie przed-

miotu uznao za stosowne i dostateczne. Jest to mylne

zapatrywanie. Zachodzi tu jeden z tych wypadków,

w których wiat fizyczny i duchowy podlega temu sa-

memu prawidu. Fizycy, mechanicy poznali je ju od

dawien, jako t. zw. „tarcie", które uwzgldnione by mu-

si przy budowie kadej machiny i przy najprostszych za-

biegach mechanicznych jednakowo. Lina, majca wy-
trzyma napór, musi by dobrana z poród takich, które

wedue teoretycznych prawide fizyki zdolne s podoa
naporowi 2x = 5x, stosownie do okolicznoci; po wi-
kszej bowiem czci w praktyce marnuje si na „tarcie"

znacznie wicej energji, ni 'jej pochania waciwa praca.

Mechanik, któryby tego nie wiedzia, byby zdatny tylko

do psucia robót, chociaby by znakomitoci w zakre-

sie fizyki. Otó ycie podlega równie takiemu prawu
„tarcia", które wystpuje w caej jawnoci dopiero

w miar, jak si urzdza pastwo niepodlege.

Nasi statyci wiedzieli jasno, jakiem pastwo by
winno; nieobcem im nawet byo znawstwo si, przy

urzdzaniu pastwa potrzebnych. miem nawet twier-

dzi, e przedmiot ten by wród inteligencji polskiej do
spopularyzowany. Ale z „tarciem" zapozna nas moe
dopiero praktyka i na to niema rady. Zawody i szkody,

pochodzce z nieuwzgldnienia tarcia, czy te choby
z nieumiejtnego uwzgldnienia go, s przeto konieczno-

ci nieuchronn. Trzeba przecierpie... kurs nauki

o „tarciu".
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Tymczasem jednak doznawane zawody wplyfwaj

deprymujco na psychik narodow. Im bardziej spopu-

laryzowane byy wyobraenia o tern, jakto pastwowo
.polska zerwie z wadami wybujatemi w „pastwie nowo-

ytnem", im wyej ku ideaom sigay nadzieje, e pol-

ski ustrój pastwowy bdzie idealnym — tem^ wikszy
ból rozczarowania. Czy pastwo nasze takie, jakiem

jest w rzeczywistoci powszedniego z niem obcowania

(z biurokracj!), jest w czemkolwiek podobne do tego

marzenia, za które cierpiano przez cae pokolenia?!

Oto obok ogólnego europejskiego przygnbienia jesz-

cze specyficzne przygnbienie polskie...

Przeczulenie chorobliwe, czy co?! Skd takie po-

mieszanie kwestyj ideowych z tem, co musi by na-

wskro realnem, z pastwem?... zapyta „polityk". Od-
powie mu historyk: a czy tiistorja nie dostarcza mnó-
stwa dowodów, e kwestje ideowe s wanie najreal-

niejszemi (chocia nie zwykli si niemi zajmowa histo-

rycy niemieccy)? Czy nie, od idei zawis ksztat ycia
realnego?

U kadego narodu, nie tylko w Polsce, czy si na

pewnym stopniu rozwoju ambicja polityczna z popular-

noci pewnych hase niepolityczinych, majcych suy
polityce za podkad polityczny i za jej wytumaczenie.

Nawet Prusacy usprawiedliwiali sami przed sob polity-

k sw wobec ociennych tem, jakoby ich cywilizowali

(„kulturtraeger"); nawet prusactwo tedy miao swój „ro-

mantyzm polityczny".

Pierwiastki tego objawu znajd si wszdzie a wsz-
dzie w cywilizacjach opartych na religjach uniwersal-

nych, bo dobre czy faszywe zrozumieniie takich rehgij,

choby nawet przekrcanie ich istoty, wiedzie do ten-

dencyj propagandystycznych, 'które tak gboko tkwi
w umysach, i nawet objawy najgrubszej walki o byt

osania si osonkami pseudopropagandy jakiej, gdy
tylko religije lokalne lub plemienne udzielaj sank-

iDJi gnbieniu innych ludów jako wyznawców „cu-
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dzego boga", w imi „swojego boga". W chrze-

cijastwie nawet taki, który postpuje wbrew nie-

mu, wysila si bdzie na wynalezienie jakiego ogól-

no-ludzkiego motywu na pokrycie swego postpowania.

Najgbiej signy pierwiastki tego objawu w ducha

narodu polskiego, a rzecz sam ujto nader wielostronnie,

dotykajc stron ignorowanych u innych narodów, mia-

nowicie wzgldów etycznych. Chodzi oczywicie o ety-

k ycia zbiorowego, a wic o kategorj, z któr inne

narody nie mogc sobie dawa rady, rozprawiy si rady-

kalnie, zaprzeczajc zgoa jej istnieniu. Podczas gdy
caa Europa uznaa, e polityka nie ma zwizku z moral-

noci i mie nie moe, my w XIX. nawet wieku nie opu-

cilimy redniowiecznego, wiecznego marzenia. Ci,

którzy ka nam si wstydzi tego, pytko myl. Do-
skonaoci nie osignie si wprawdzie nigdy, ale dosko-

nalenie si jest pomimo to obowizkiem. Wieczne ma-
rzenie naprowadza na coraz waciwsze drogi ku do-

skonaleniu si, kiedy zaniechanie marze moe stanowi
najgbsz przyczyn cofania si i upadku. Idealny cel,

im gorcej wyznawany, tem niezawodniej naprowadzi na
rodki realne.

Jeeli przez „romantyzm polityczny" rozumie usi-

owania skierowane poza bezporedni korzy i poza

interesy bezporednio wasne, usiowania ku wzmoeniu
dobra powszechnego — w takim razie ów nasz „roman-

tyzm" datuje doprawdy jeszcze z wieków rednich.

Na soborze w Konstancji wystpowa w r. 1417 rek-

tor uniwersytetu krakowskiego Pawe Wodkowic z Bru-

dzewa w obronie pogaskich ludów, w obronie swobody
wiar, choby pogaskiej wiary nawet. Potem nie przy-

ja Polska mandatu kurji rzymskiej do opanowania hu-

syckiego królestwa czeskiego, a si swych uywaa na

wspieranie Litwy w jej wojnach wschodnich i wpltaa
si w wojny z krajem, z którym nie stykaa si cakiem,

z Moskw. Nastawiaa gowy za innych Turkowi.

W ziemiach ociennych propagowaa wolnoci obywatel-
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skie, do równoci pocigaa tych, nad którymi' mogta bya
panowa. A gdy sama utracia niepodlego, gdy nikt

za niani nie uj, walczya „za wasz i nasz wolno".
A gdy ledwie poczynaa pastwem by na nowo, zaka-

daa ociennym pastwa niepodlege krwi wasnych
synów, wasnego pa'nowania moliwo uszczuplajc...

Czy nie monaby streszcza historji polskiej w ten spo-

sób? „Romantyzm" bardzo stary, a bez koca!
Chcielimy zawsze czego ponad wspóczesno,

a czy dzi nie jest tak samo? Chcielimy zawsze nie

tylko miewa korzyci, ale te by poytecznymi. Nie

pojmowalimy za poytku nigdy poza uczciwoci. I oto,

co tkwi na dnie polskiego historyzjmu: poszukiwa-
nie etycznego ustroju ycia zbiorowe-
g o. Nie nasze pokolenie to wymylio', ale stare to dzie-

dzictwo; im za starsze, im wicej pokole tsknoty nas

obarczaj, tem cisze nasze obawy i tem wiksza przy-

kro, emy dalecy od celu. Historyzm nasz ródem
naszego obecnego przygnbienia.

Postulat etycznoci ycica zbiorowego stanowi cech
•istotn polskoci, tj. tak, bez której polsko si nie

obdzie, boby przestaa by sob. Jak wszystko, co

ludzkie, ma te i ta zaleta, tak wysoka, swe strony sabe,

pocigajc za sob nieraz nastpstwa niepodane,

zwaszcza gdy si nie ma siy do zmuszania innych, by

si równie liczyli z etyk. I bywalimy tyle ju razy

„mdrzy po szkodzie", a jednak „romantyzim polityczny",

zaegnany w jednym kcie spraw polskich, wyania si
gdzie w drugim i opanowywa umysy. Teraz np. za-

miast, eby ogó powiedzia sobie, e niechby sobie pa-
stwo polskie byo jak najgorsze, byle byo, i oddawa si
bezwzgldnej radoci z tego, e ono jest — tny smucimy
si nad ujemnemi stronami naszej pastwowoci, prze-

konani, e pastwo polskie jest od tego, eby by lep-

szem od innych. Teraz, skoro mamy wasne pastwo
polskie, wszystkie polskie ideay musz si urzeczywist-

ni — tak rozumuje przecitny inteligentny Polak.



43

Rónica kapitalna od tylu innych narodów! Nieche
kto wyliczy Ideay, przywiecajce rozmaitym pastwom
europejskim — i potem signie .w polsk umyslowo,
a znajdzie si w jednej chwili jakby w innym
wiecie.

Odmienno ta stanowia czsto szkopu dla badaczy

sprawy polskiej. Wszak zaczto si zabiera z najwik-
sz powag do zmienienia charakteru narodowego, eby
wypleni ów „romantyzm polityczny". Kazano paka
nad historj polsk, e nie byo w niej Fryderyków, Mi-

koajów i Bisimarków... Czy suszno mieli, nie majc
Bismarkowi nic innego do zarzucenia, jak tylko to, e
nie Polakiem by, czy te bdziU zasadniczo, próno si
o to spiera; mnie chodzi o to, jako dowiadczenie uczy,

e niema takiej siy, któraby nas moga oduczy cze-
nia z polityk etyki. Skoro nas tego nie oduczono w nie-

woli, tem mniej obecnie.

Zamiast doktrynerskich zabiegów o przystosowanie

charakteru narodowego do jakiej zgóry powzitej for-

muy (a zaczerpnitej ze studjów nad historj niepolsk),

lepiej bdzie zastanawia si nad tem, jak z charakteru

polskiego wykrzesa walory polityczne.

Nasza polska metoda polityczna moe si okaza
wcale niegorsza od innych, jeeli si j naleycie urobi,

uksztaci, aeby moga by nie tylko ogólnikowym wy-
razem pewnego kierunku, ale. narzdziem politycznem.

Polskie pogldy na ycie zbiorowe rozwijay si poza

pastwem, w okresie porozbiorowym, w wieku XIX, kie-

dy powstaway i wyrabiay si wanie nauki socjologi-

czne w Europie. Byliimy, jakoby fizycy lub chemicy,

oddani z zapaem badaniom naukowym, lecz pozbawieni

wasnego laboratorium. Std niedomagania. Wiedzie-

limy, do czego zmierzamy, lecz poza ogólnem wskaza-
niem kierunku daleko nam byo (i jest) do cisego okre-

lenia dróg; znalimy cel, lecz w doborze rodków
szwankowalimy, szlimy zawsze na niepewne, padali-

my (i padamy) ofiar pomyek. Mylnym atoli jest wnio-
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sek, jakoby wina spoczywaa w same] zasadzie polskiej

;

zJo tkwi w niedostatecznem jeszcze opracowaniu meto-

dy. Jeszczemy dyletanci! Historycy, statyci, praw-

nicy, uczeni nasi powoani za s nie do tego, by konty-

nuowa próby przerobienia nas na jaki dziwny naród

mylcy nie po swojemu, ebymy porzucili polskie po-

gldy, lecz do tego, by polsk metod mylenia uzupeni
odpowiedni metod dziaania. Ogólnikowe rzuty myli
trzeba wyksztaci w cile ujty system, a- lune pory-

wy zamieni na szczegóowo obliczony mechanizm wy-
konawczy.

My pragniemy by wspótwórcami nowego okre-

su dziejów, ywymi czonkami spoecznoci narodlów cy-

wilizowanych, spragnieni pozyska sobie zasugi okoo
postpu cywilizacji wogóle, a cywilizacji ycia zbioro-

wego zwaszcza. Niepodlego stanowi dla nas rodek

do tego wanie celu. adn miar nie zdoalibymy po-

przesta na roli biernych przetwórców cudzych dzie do

wasnego uytku; my chcemy sami by twórcami,

a z dzie cudzych korzysta drog wzajemnoci, mjajc

te wasne do rozpowszechniania na cudzy poytek. Po-

wszechno czynna, europejsko myli i pracy twór-

czej — to nasz ywio. Z zasug naszej cywilizacji okoo
ogóu narodów pragniemy wysnu swe znaczenie.

Nam bowiem potrzebne jest wewntrzne przewiadcze-

nie, emy warci niepodlegoci, e wznowienie pastwa
polskiego potrzebne jest dla ogóu narodów miujcych
wolno i dla zupenoci pracy cywilizacyjnej.

Takie ujcie amibicji narodowej, tkwice gboko
w duszy polskiej, nie jest czcz frazeologi „romanty-

czno-polityczn", gdy wiedzie ono do zadania sobie py-

tania, czymy przygotowani naleycie do spenienia tak

wielkiego obowizku. Polak nigdy a nigdy nie ograni-

cza si do wywodów swych praw w Europie, lecz za-

wsze poczuwa si do obowizków wobec Europy i my-
la o tem, jak je speni, gdy nabdzie do tego monoci.
S tego lady nader liczne a wymowne w pimiermictwie
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polskiem, w filozofji polskiej, w poezji nremniej. Wiedzie

nas to do pewnej surowoci wzgldem samycti siebie, do

coraz wikszych wymaga od siebie samych, do cige-
go doskonalenia siebie. W ten sposób to, co wielu wyda-

je si z pozoru niebezpieczn pretensjonalnoci, moe
sta si najlepsz rkojmi skromnoci, szkol nieustan-

nej wytonej pracy nad sob, poczonej z cigiem ba-

daniem wasnej indywidualnoci, z nieustann autokryty-

k. Pogld na spraw wMsn, zwizany w myli polskiej

ze spraw powszechn, prowadzi musi przez prost kon-

sekwencj z jednej strony do studjow obejmujcych co-

raz szersze horyzonty wiata — z drugiej za strony wy-
maga bdzie badania siebie samych, roztrzsania nasze-

go bilansu duchowego, moralnego. Tego rodzaju pojmo-

wanie wasnej narodowoci wiedzie nieuchronnie do

wniosku, e naley wpierw spenia obowizki, zanim-

by si mona byo odwoywa do praw, nalenych nam
od ogóu narodów.

Im mocniej podamy europejskiego dla polskoci

miejsca, tern mocniej koata musz w nas pytania, czy

zdoamy, czy podoamy, czy si nie udzimy, czy nie ule-

gniemy nadmiarowi zwizanych z naszym bytem spraw

i zada, czy nie przypisujemy Polsce wartoci nadmier-

nej? Czy Europa tracia co istotnie na tem, e nie byo
w niej przez pótora niemal wieku pastwa polskiego, i co

zyskuje na przywróceniu go? Czy suszno tylko, czy

te take interes Europy wymaga, eby popierano nasze

interesy w pewnym kierunku i w pewnej mierze? Czy
Polska posiada warto dla innych i jak? czy da si
to okreli cile, nie po Uteracku, lecz naukowo? A z te-

go dociekania konsekwentne dalsze: Czy stosunek nasz

do Europy da si oprze na teim, do czego jestemy zda-

tni, tj. na naszej poytecznoci ? A czy to kwestja tylko

dzisiejsza? Jakim by stosunek nasz do Europy pod
wzgldem politycznym i kulturalnym? czy bylimy bier-

nym tylko uczestnikiem kultury europejskiej, czy te
umielimy sami jej przymnaa i doskonali j? Czy
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stanowimy tedy cz istotn Europy — i jakie nasze

dla niej znaczenie?

Wtpliwoci, nurtujce obecnie dusz polsk, nie-

chaj si zamieni na badania i roztrzsania naukoiwe, po-

wicone n a u c e o p a s t w i e.

Zgóry mona powiedzie, czem nauka ta bdzie si
odznacza w Polsce. Sajm zakres jej bdzie odmienny,

ni u innych narodów, a godzi si przypuci, e zcza-

sam rozpowszechni si polska metoda traktowania tej

nauki.

I w powstaniach XIX. wieku i obecnie w wojnie tej

powszechnej my dobijalimy si czego wicej, ni nie-

podlegoci, która nigdy nie bya dla nas celem ostate-

cznym, lecz rodkiem do celów jeszcze dalszych. Chcie-

limy i chcemy zaj na nowo nasz posterunek history-

czny poród narodów Europy, aeby pracowa okoo
rozwoju nowego okresu dziejowego. My nie potrafimy

by biernymi, my musimy dziaa na tle europejskiem;

bez tego niema dla nas ycia, bo dla nas yciem tylko

p e n i a y c i a. W tejm najwyszy i najczulszy szcze-

bel ambicji narodowej polskiej.

Jak wszystko ludzkie, ma i to strony ujemne, mona
te ponie z tego niejedn szkod. Grozi to wyrywa-
niem si, zapdzeniem, rozmachem, kiedy rozsdek po-

wiada, e im wicej ruchów, temi wicej sposobnoci do

guza... Rozsdek stanowi cz rozumu powan, ale

bd co bd cz tylko.

Patrzmy na najrealniejsz rzeczywisto, przema-

wiajc faktami z sytuacji midzynarodowej, jaka wy-
tworzya si niemal natychmiast po upadku pastw roz-

biarowych. Czyby to byo wykonalnem, eby zamkn
Polsk cile w granicach piastowskich? Tylu wrogów
stara si o to z caych si, zabiega o to najwiiksza imi-

dzynarodowa potga (ydostwo), nie brak w Londynie
chci do jak najwikszego uszczuplenia granic polskich').

^) Pisano w pierwszej poowie sierpnia 1920.
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tecznie uszczuplenie Polski okae si, niewykonalnem.

Wzgldy i potrzeby midzynarodowe pr do tego, by

Polska bya mocarstwem.

Siy znaczniejsze i wysze nad siy jednego narodu,

stosunki ogólno-europejskie nadaj sprawie polskiej zna-

czenie europejskie i stanowi to... europejsk konieczno.

Dziaa tu sia dziejowa, potniejsza ponad wszelki opór,

jakibymy jej stawi mogli. Gdybymy chcieli' by pa-
stwem biernem, neutralnem, którego celem jedynym za-

pewnienie sobie bezpiecznego istnienia, gdybymy sami

usuwali si na drugi plan w polityce powszechnej, prze-

stalibymy istnie wogóle po niedugim czasie. Próbo-

walimy ju raz skromnego wycofania si na stanowisko

pastwa drugorzdnego, usunlimy si za czasóiW sas-

kich do zacisznego kta — i doczekalimy si rozbiorów.

Utrata ponowna niepodlegoci 'czekaaby nas niewtpli-

wie, gdybymy zdecydowali si prowadzi polityk nie-

mocarstwow. Kto nie spenia swego powoania,, pod-

rywa sam korzenie swego bytu. Zreszt, poniewa w tem
miejscu, gdzie znajduje si Polska, potrzebne jest ze

wzgldów geografji politycznej, a wic ze wzgldów od

woli naszej nawet niezalenych, mocarstwo potne,
a wic ono tu by musi; jeeli nie chciaaby by niem

Polska, musiaoby sta si niem jakie inne pastwo na

miejscu Polski, a zatem: pastwo Polsk zagarniajce

i pozbawiajce j niepodlegoci. Na to niema sposobu.

Miejmy otuch, e wystarczy nam lekcja jednorazowej

utraty niepodlegoci, i e nie naraziimy si na to powtór-

nie. Kurczenie wszelkie polityki polskiej prowadzi i pro-

wadzi musi do tego niebezpieczestwa, poniewa poo-
enie Polski w Europie jest tego rodzaju. Zachodzi tu

vis m a i o r.

Musimy zmierza na nowo do pozyskania mocy, jak
posiadalimy niegdy. Musimy przyszo nasz nawi-
zywa do przeszoci i trwa przy historyzmie. Cho-

ciabymy sami byli mu nieradzi, najrealniejsze stosun-
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ki popchnyby nas na t drog. Poniewa sprawy na-

sze nie dadz si adn miar oddzieli od spraw naro-

dów ociennych, wic najoczywistsza rzeczywisto do-

koa nas wywiera tu wpyw tego rodzaju, i gdybymy
wyrzekli si historyzmu, zeszlibymy na stanowisko pod-

rzdne, staczajc si po równi pochyej do rzdu igrasz-

ki politycznej w rku ociennych, którzy musieliby
naladowa nasz historyzm choby przeciwko nam, na-

ladujc go bbdaj tylko zewntrznie (bo do istotnego na-

ladowania trzebaby przygotowania dugich pokole).

Gdyby Polacy zaniechali praktycznego stosowania swe-

gO' historyzmu, wymyliliby je ocienni.

Historyzm polski, to federacja. W. jakiej forimie?

Bdzie o tem mowa niej, e niekoniecznie w formach ro-

ku 1569 (unja lubelska) musi si mieci historyczna myl
polska. Nie mona po doktrynersku chwyta si w imi
historyzmu pewnej formy z przeszoci, gdy chodzi

o wznowienie dawnej myli w nowych okolicznociach

— i gdy sama myl wymaga uzupenie. Czy ideje ma-

j by pozbawione postpu? czy skamieniao ma sta-

nowi kryterium doskonaoci w zakresie idei historycz-

nych? Nie! one take musz rozwija si.
Nie naley te rozumie historyzmu polskiego, jako

nawrotu nieodmiennego do granic z r. 1772. Historyzm,

to co bardziej skomplikowanego, ni taka formuka gra-

niczna, majca by raz na zawsze, i od wszystkiego. To
tylko symbol, którego interpretacja zaley od czasu i oko-

licznoci; ktoby rozumia haso „granic roku 1772" li-

teralnie, byby doktrynerem, nie umiejcym zasto-

sowa w praktyce danej ogólnikowej formuy. Chodzi

o to, aeby na równinie sarmackiej byo jak najmniej gra-

nic pastwowych, i eby wykluczon bya moliwo
wojny pomidzy pastwami tej równiny, z zachowaniem
jednak wolnoci wszystkich. Oto historyzjm polski, a nie

pewna linijka na mapie! A nuby w danych okoliczno-

ciach lepiej byo inaczej wytycza granic mocarstwa
polskiego? Nuby si okaza miao, e np. 1 e p s z e pó
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lska, ni dwie Ukrainy^)? Nuby wypado
uy energji narodowej w kierunku poudniowym a na

Bakan?
Nie pisz broszury politycznej, wskazuj tylko po

akademicku moliwo denia do celu niekoniecznie

zapomoc linji roku 1772. Ostrzegam przed doktryner-

stwem w historyzmie, bo doktryneryzm oddala od celu,

a nie zblia do niego; to nie latarnia, owiecajca drog,

lecz bdny ognik. Tern bardziej za naley tpi lepe

doktrjmerstwo, im bardziej pewnikiem jest, e albo po-

doamy zadaniom naszym historycznym, albo zejdziemy

znowu z mapy politycznej... Wypado nam by albo mo-

carstwem, albo w najlepszym razie tolerowanym traban-

tem którego z pastw ssiednich, z niezawisoci tytu-

larn, z aski, a do odwoania. Tak jest sytuacja Pol-

ski zasadnicza, nie dajca si odmieni.

Zamiast tedy odwodzii rodaków od wielkich szla-

ków polityki powszechnej, lepiej stara si o to, by roz-

szerzone byy w Polsce wiadomoci i rozmnoone ta-

lenty, potrzebne do prowadzenia takiej polityki w spo-
sób roztropny. Bdy popenione przy robocie nie

uprawniaj do wniosku, eby przesta pracowa!

Czsto spotka si mona z zarzutem, czy nie za

wiele w nas historyzmu? i z obawami, e skutkiem zbyt-

niej jego przewagi nie zdoamy by spoeczestwem no-

woytnem, zdatnem do politycznej i ekonomicznej walki

o byt w nowoczesnem wspózawodnictwie pastw i na-

rodów.

Jeeli historyzmu nazbyt, to przez konsekwencj
musiaoby by w Polsce niewiele podkadu ludowego.

Przyjrzyjmy si z kolei tej sprawie.

') Wyraenia tego uyem po raz pierwszy przed laty dwu-

dziestu. Dla uniknicia nieporozumienia dodaj, e Wileszczyzn
zaliczam do Polski etnograficznej (wiadomo kademu geografowi,

jako granice etnograficzne s zmienne).

Poishie Logos a Ethos. 4
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2. P o d k t a d ludowy.

„My wszyscy z chopa" — syszy si na kadym
kroku, jako spopularyzowany „pewnik" historyczno-so-

cjologiczny. Doktryna o rzekomem wspólnem pochodze-

niu wszystkich stanów od ludu wiejskiego wytworzya
si, niby jakie wynagrodzenie ludowi za to, e bywa
tak dugo zaniedbywany w spoeczestwie ; przesadne

ocenianie znaczenia ludu w narodzie ma niejako stanowi
zwrot, chocia spóniony, nalenych mu zalegoci. Do-
prowadzio si do tego, e na sto osób z inteligencji dzie-

widziesit dziewi gotowo przysic, e na pocztku
byli sami chopi, a wszystkie inne warstwy spoeczne
powstay z ludu przez nastpne dopiero róniczkowanie.

Ów wiek zoty, aurea prima aetas, to jaki okres chop-
ski.

Dawniejszy przesd o pochodzeniu szlachcica od Ja-

feta, a wocianina od Chama, nie by rozpowszechniony

tak ogólnie, ni zakorzeniony tak gboko, jak dzisiejszy

przesd, e nie byoby narodu, gdyby nie byo ludu wiej-

skiego; przesd, jakoby lud wiejski stanowi ródlisko

narodu.

W takim razie ludno Stanów Zjednoczonych albo

znajduje si cigle jeszcze w jakim okresie przedwstp-

nym chyba do przedhistorycznego, albo popada w stan

niedorozwoju spoecznego — bo tam niema ludu wiej-

skiego. Chopa tam niema, ani te nigdy nie byo —
a gdy przybyy z Europy wocianin osiedli si tam na

stae, „chopem" by przestaje. Stany najwybitniej na-

wet rolnicze nie posiadaj ludu wiejskiego. Podobnie
maj si rzeczy w rolniczej Australji. Fakty nam wspó-
czesne stwierdzaj, e kraje rolnicze mog si doskonale

obchodzi bez „chopa" — a zatem nie jest to prawd,
jakoby chop by pra-warstw wszelkiego spoecze-
stwa.

Geneza spoeczestw by\Va rozmaita. Geneza spo-

eczestwa polskiego jest szlachecka. W Polsce szlach-
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cic stanowi warstw najstarsz, pierwotn, bezwarun-

l^owo starsz od ludu wiejskiego.

Niemieccy osadnicy nazwali staroniemieckim wyra-

zem „slahta" ludno rodzim polsk, której cech bya
organizacja rodowa; wyraz „slahta" znaczy bowiem

dosownie to samo, co „rodowcy". Przybysze, zorgani-

zowani li tylko na podstawie ssiedztwa w „gminy", do-

strzegli w organizacji rodowej zasadnicz rónic tu-

ziemców od siebie samych. PoniewA organizacja rodo-

wa siga czasów przedhistorycznych, ród za uzupenia

si tylko przez urodzenie (adopcja herbowa lub familijna,

to sprawy znacznie póniejsze), naley przyj, e wszy-

scy rodowcy okresu piastowskiego s potomkami au-

tochtonów z czasów przedhistorycznych^). A czy au-

tochtonowie mog popa gromadnie') we wasnym kra-

ju w stan ograniczenia wolnoci osobistej lub rzeczowej ?

Musiaby wydarzy si jaki szczególny fakt historycz-

ny, któryby mona byo wskaza wyranie, jako przy-

czyn takiego dziwu, a którego w polskich dziejach nie

byo.
Tylko obcy staj si niewolnymi. Nigdzie niewolny

nie bywa jednego pochodzenia etnograficznego ze swym
panem; dopiero w dalszem pokoleniu moe si zasymi-

lowa.
Pierwotnie jedynem ródem niewoli bya w Polsce

niewola jeców wojennych, osiedlanych w osobnych osa-

dach pod grodami, z zajciem przymusowem. na rzecz

grodu, czyli t. zw. narokiem. Narocznicy naleeli do or-

ganizacji pastwowej (grodowej) jako niewolnicy ksi-

cy, lecz nie naleeli do spoecznej. To te gdy runo
pastwo po katastrofie Mieszka II., a w spoeczestwie

nlie byo dla nich miejsca, musieli je zdobywa sobie

') „Wszyscy" w znaczeniu reguJy, której nie obalaj wyjtki,

które s zreszt stosunkowo zbyt nieliczne, by o nich mówi
w pracy, nie powiconej specjalnie temu przedmiotowi.

°) Wypadki indywidualne nie nale tu do przedmiotu; chodzi

tu wycznie o gromadno, stanowo.

4*
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gwatem'; — ale skoro tylko przywrócono wadz pa-
stwow (Kazimierz Odnowiciel), nasta spokój.

Kiedy w XII. w. rozprzga si ekonomiczna forma

organizacji rodowej, t. zw. wspólnota rodowa, a rozwi-

na si wasno indywidualna, osobista, nastaa po-

trzeba niewolnika prywatnego jako siy roboczej. Ku-

powano go u ydów. Niewolnicy prywatni nie byli je-

dnak parobkami, pracujcymi wedug wskazówek i pla-

nu gospodarskiego waciciela. Wszak nie znano jesz-

cze gospodarstwa folwarcznego. Pan wydziela niewol-

nemu kawa ziemi, eby na niej gospodarowa (owami,

ryboóstwem, bartnictwem, rolnictwem), a pozostay po

wyywieniu rodziny niewolnej plon przypada wacicie-
lowi. Zczasem okrelano dokadniej ilo nalenych ka-

dej stronie plonów, ozinaczano cilej, coraz cilej, wza-

jemne prawa i obowizki. Nigdy nie istniaa w Polsce

niewola; w cisem znaczeniu tego wyrazu, tj. stan nie

dopuszczajcy zasadniczo posiadania praw adnych.

Rzecz prosta, e yd nie móg w danym kraju han-

dlowa tuziemicami, lecz tylko sprowadzanymi cudzo-

ziemcami (w olbrzymiej wikszoci ze wschodniej So-
wiaszczyzny). Gi polszczyli si po pewnym czasie

i w ten sposób powstay u nas dwie warstwy rolnicze,

pracujce wasnerai rkoma na roH: reszta pozostaej

w rodowych wspólnotach ludnoci wolnej, „rodowej",

gospodarujca na rachunek wasny, i ludno niewolna,

gospodarujca na rachunek cudzy. Waciciele wasno-
ci indywidualnej wyjtkowo tylko pracowali rk
wasn.

Po pewnym czasie nastpio spolszczenie potomstwa

kupionego niewolnika, a naleao ono do organizacji spo-

ecznej (w przeciwiestwie do dawnych naroczników),

z pastwow nie majc natomiast adnego zwizku.

Kupno niewolnika ustao po4 wpywem Kocioa,

i wtenczas zaczto sprowadza osadnika wolnego (od r.

1175), od którego pobierano zrazu tylko czynsze. Po na-

jedzie tatarskim niemieckie wsi czynszowe stay si
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zjawiskiem pospoliteni. Skutkiem wyludnienia kraju

przybyo mnóstwo ziemi niczyjej, a ksi czyni nada-

nia chtnie, nie pytajc o pochodzenie, przyznajc prawo
wasnoci ziemskiej chtnie wyzwolecom narówni

z „rodowymi", czego mamy w ródach szereg dowo-
dów. Pod koniec XIII. w. spotykamy si z nadawaniem
ziemi na wieczyst w^asno nawet potomkom narocz-

ników. Co dla rodzimej „slahty" byo ju starowiec-
czyzn, zaczyna si odradza wród wyzwoleców:
i tak skutkiem najazdów tatarskich odradza si i prze-

dua wspólnota rodowa.

O pozyskanie wasnoci byo atwo, ale niekady
chcia podj si trudu nowego gospodarstwa. Kto nie

chcia si mozoli, lub komu nie udao si osign was-
noci, szed na osadnika. Waciciele przecigali si
w podawaniu osadnikom jak najlepszych warunków, do-

starczali inwentarza i rodków wszelakich chtnie, przy-

jemniej wic i snadniej byo pój na osadnika, ni gos-

podarowa na wasnem w niefortunnych warunkach, gdy
si nie posiadao niczego prócz pary rk wasnych.
Mnoy si tedy warstwa gospodarujcych na cudzem,

lecz wolnych, zwanych w ródach „cmethones".

Wedug naszych poj prawniczych kmie by dzier-

awc; by bowiem wolnym, a wacicielowi opaca pe-

wne naleytoci, umówione zgóry. W warstw t wsi-
kna wikszo potomstwa naroczników i niewolników

prywatnych, tudzie cz „szlachty", jaka nie utrzy-

maa si po przewrocie, wywoanym najazdami- mongol-

skiemi, przy wasnoci osobistej. Ta warstwa dzieraw-
ców — oto przodkowie polskiego ludu wiejskiego, które-

go geneza nie siga tedy poza wiek XIII.

Reformy Kazimierza W., wynike z troski o po-

wikszenie siy zbrojnej pastwa, zmusiy do suby wo-
jennej kadego waciciela ziemi, przez co znikna ró-
nica midzy szlacht rycersk a nierycersk. Przedtem
powoywany by do wojska ten tylko, kto posiada wa-
sno indywidualn z nadania ksicego, odtd za ka-
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dy, kto z jakiegokolwiek tytuu posiada ziemi na wa-
sno. Obok onierza starej daty „rodowc6w", staje

kmie, który dorobiwszy si, naby wasno, i staje so-
tys (miles e cmethone, miles e sculteto). Wyrane po-

stanowienie ustawodawstwa wilioko - piotrkowskiego

Kazimierza W., notujce „onierzy z kmiecia", a wic
wacicieli ziemskici, wyszycli z kmiecego stanu, wiad-
czy o najzupeniejszej tego stanu wolnoci osobowej

i rzeczowej.

Dzierawa kmieca bya dziedziczna na czas nieogra-

niczony, a wyrobio si prawo zwyczajowe, e jest ona

wieczyst. Rugowa kmiecia nie wolno, chyba e byby
jawnym szkodnikiem na gospodarstwie; wolno za
przenoszenia si ograniczona jest u kmieci temi tylko

wzgldami, jakich wymagaa suszno i prosty rozs-
dek (wszak i dzi dzieraiwca, odchodzc, musi zostawi
gospodarstwo w porzdku).

Za Kazimierza W. nie byo ludu wiejskiego, prócz

kmieci. Warstwy zagrodników i komorników powstay
póniej, zrazu równie zupenie wolne. Za Kazimierza

W. nie byo cakiem' ludu niewolnego, i niema mowy o ja-

kiemkolwiek poddastwie.

W okresie piastowskim i za Wadysawa Jagiey
ziemia miaa warto stosunkowo niewielk; w sajm raz

tak, i mona si byo z niej utrzyma. Kto posiada

ziemi wicej, ni na wasn potrzeb, rad by, gdy móg
j wydzierawia innym za skromnym czynszem. Nikt

nie dzierawi wicej, ni znów tyle tylko, ile trzeba byo
na utrzymanie wygodne rodziny. Nikt z kmieci nie

dzierawi nigdy wicej, ni jeden an, tj. okoo 30 mor-

gów, z czego 10 morgów stao zawsze ugorem. A nie

bywao w XIV w. iw jednej wsi wicej, jak 7—10 gospo-

darstw kmiecych; sam waciciel zachowywa dla sie-

bie jeden albo co najwyej dwa any. Jakkolwiek za

Kazimierza W. wraz z rozkwitem miast podniosa si
te produkcja zboa, znajdujcego zwikszony zbyt

w zamonych miastach, jednake i za tego króla opiekun
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skada rachunki z opieki tylko z trzód, ze stadnin

i z czynszów; dochód ze zboa by tedy jeszcze bez

znaczenia, z reguy nie byo go cakiem.

Zaczyna si to zmienia w XV wieku, kiedy pojawia

si handel zboowy, nastaje wywóz polskiego ziarna do

Gdaska i do czarnomorskich przystani. Uprawa roli

poczyna by intratn, przygotowywa si zwolna gospo-

darstwo folwarczne. Okres przejciowy trwa przeszo

sto lat; dopiero okoo roku 1550 mona stwierdzi na pe-

wno w^ kadej niemal wsi polskiej folwark i to, co pocz-

to nazywa gospodarstwem dworskiem. Najstarsza je-

dnak wiadomo o zaoeniu folwarku pochodzi z r. L404,

a mianowicie ze wsi witnik pod Krakowem, wasnoci

biskupstwa krakowskiego. Co si dziao przy tej prze-

mianie gospodarstwa w witnikach, jest tak wymowne,

e na tym przykadzie wyjani mona... ca dalsz hi-

stori stosunku dwóch warstw rolniczych w Polsce:

szlachty i kmieci.

Otó kiedy w roku 1404 zakadano w witnikach
folwark, powinno uprawy gruntów folwarcznych na-

oono na kmieci-dzierawców, policzajc im t roboci-

zn spraiwiedliwie za cz naleytoci czynszowej. Fol-

wark by nieduy, ludno za wsi tak starej jak wit-
niki (powstaej jeszcze z naroczników), liczna, a wic
wypado na kadego tej robocizny tak minimalnie, i nikt

nie uwaa tego za pogorszenie warunków dzierawy...'

A jednak z tego-to miaa powsta kiedy niewola ludu

wiejskiego. Wytworzya si bowiem tylko przez cige
pogarszanie w^arunków dzierawy, przez nieustanne

zwaszcza przyczynianie robocizny, a zepchnicie czyn-

szu dzierawnego na plan coraz dalszy. Kmie, biorc

rzeczy cile formalnie — a do koca Rzpltej nie prze-

sta nigdy by dzierawc, i to dziedzicznym na wie-

czystej dzierawie, jak jego przodek za Kazimierza W.,

a jednak istota rzeczy jake si odmienia!

Warto ziemi w Polsce, zaczwszy podnosi si

z kocem rzdów Kamierza W., rosa i rosa bez koca;
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coraz wic gorzej musiao by tym, którzy si na cudzej

ziemi ywili. Gdyby warto ziemi bya spadaa, byo-

by przeciwnie : coraz lepiej dla kmieci, a coraz gorzej dla

wacicieli i take nie byby nikt na to poradzi.

Administracj publiczn wsi sprawowa sotys, po-

siadajcy cztery any zazwyczaj, monopol karczmy

i myna, tudzie grzywny z sdownictwa pier^wszej in-

stancji. Aeby mie wicej gruntów do uprawy na wa-
sny rachunek, wykupywaa szlachta soectwa we
wsiach, zyskujc na tem okoo 120 morgów ziemi najle-

piej uprawnej, bo gospodarstwa soeckie byway naj-

lepsze. Ale pocigao to za sob nastpstwa nie tylko

ekonomiczne: przez wykupnio takie przechodzia w rce
waciciela wadza administracyjna i sdowa na wsi —
i w tem geneza poddastwa ludu polskiego. Wiiejski

„dziedzic" nie dlatego sta si wadc nad chopem, i
by szlachoicejm, ale przez to, i sta si jego sotysem.

Po pewnym czasie dokonano skupu soectw tak dokad-

nie, e nie tylko zagina dawna warstwa spoeczna so-

tysów, ale nawet zatara si tradycja, jakim to /Sposobem

szlachcic sta si samowadc swojej wioski. Odkd po-

czyy si w jednem rku przewaga ekonomiczna

z wadz administracyjn i sdow (i przynalenem pra-

wem nakadania kar); odkd kmie sta si podwadnym
tego samego, od kogo zawisym by ekonomicznie — od-

td zmiana stosunku dzierawczego w poddastwo mo-

ga nastpi sam si faktów, skoroby tylko nastay

niekorzystne dla potomków kmieci warunki osad-

nicze.

Sam kmie nie upatrywa zrazu nic zego w tem, oo

póniej miao stanowi najciemniejsz stron podda-
stwa: w paszczynie, która bya prostym tylko ekwi-

walentem czynszów. Sam kmie nakada paszczyzn
na warstwy wiejskie od siebie zawise: na komorników.

Robocizna nie bya bowiem zrazu oznak poddastwa,

a tylko sposobem uiszczania si z naleytoci dzieraw-

czej. Bya to dzierawa na odrobek.
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Dalszy rozwój stosunków wsi polskiej do roztrz-

sa naszych tu nie naley — a zreszt rzecz ta jest po-

wszechnie znana. Tylko pierwsza cz tematu tego,

geneza naszych wiejskich stosunków spoecznych, poj-

mowana przez ogó cakiem faszywiie, wymagaa tu

omówienia, aeby zwTÓci uwag, e nasz prawarstw
spoeczn nie jest wcale lud wiejski i e geneza tego ludu

da si dokadnie okreli historycznie, e nie tylko nie

pochodzi on z czasów przedhistorycznych, ale wytwo-
rzy si w^ czasach stosunkowo pónych.

Pojcia inteligencji o ludzie wiejskim maj w Polsce

ciekaw historj. W XV. w. lud by wcale bliskim szlachty,

przechodzi czsto do jej szeregów, nieraz bi si dobro-

wolnie z ni. i za ni, jak np. w bitwie pod Nakem r. 1431

podczas najstraszniejszego najazdu krzyackiego. W wie-

ku dopiero XVI szlachectwo poczyna przybiera cechy

kastowoci, ale obie warstwy rolnicze s sobie jeszcze

naprawd bliskie. W poezji polskiej „zotego okresu"

nie brak dowodów, jak dobrze lud znany by n-aszym

pisarzom, co wypada uwaa za wskazóiwk, e obie

warstwy rolnicze pozostaway z sob w stosunkach kul-

turalnych. Nie mówic o Reju, peno aluzyj do ludu wiej-

skiego u Jana Kochanowskiego; u Szymonowicza za pod

klasycznem przybraniem sielanek przeziera chop ruski,

a nieraz polski. Ile za wzmianek o kmieciach i kmio-

tównach w caej literaturze podrcznej XVI wieku,

w wierszykach ulotnych i w tem pimiennictwie, które

stanowio ówczesne „ksiki do czytania"! Gdyby do

ludowoci wystarczao samo zajmowanie si ludem, nasza

literatura „zota" byaby doprawdy wielce ludow, a lu-

dowo polska zaczynaaby si ju od wieku XVI.

Od drugiej poowy XVII. w. zmienia si sprawa.

Wzmianek o ludzie ubywa w dzieach literackich, poezja

przestaje czerpa natchnienie z tematów ludowych. Pod
koniec wieku poczynaj przewaa wzmianki lekcewa-
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ce, coraz bardziej satyryczno-pogardliwe, ai zjawiaj si

i czysto wzgardliwe; jeszcze tylko l^iedy niekiedy w ka-

zaniach zdarzy si, e duchowny autor pomówi serjo

o wieniakach.

W XVIII. w. nastpia pewna sztuczno kultury. Gi-

n! zmys historyczny, zanika historyzm i jako równo-

czenie (to fakt!) zmys polityczny z jednej strony,

a z drugiej zmys teoretycznego orientowania si w bez-

poredniem otoczeniu. Z ustaniemi zajcia dla studjów

przeszoci nasta szczególny brak zrozumienia teraniej-

szoci. Mona obserwowa nieraz w toku historji po-

wszechnej objaw ten w rónych krajach; gdy bowiem

zabraknie zmysu historycznego, otaczajce nas stosun-

ki poczynaj si wydawa czem apriorycznem, danem

zgóry, staem, niewzruszonem. Zmys historyczny sta-

nowi rkojmi postpu, bO' pomaga zrozumie potrzeb

zmian, a nawet konieczno samej zmiennoci. Tak jest!

historyzm moe suy za najlepszy fundament postpu.

Sztuczno kultury trwaa v/ Polsce krócej, ni na

Zachodzie. Po^kolenie z drugiej poowy panowania Sta-

nisawa Augusta jo si naprawd ycia praktycznego,

i w szeregu wybitnych osób tego czasu zna to, co na-

zywa monaby mioci rzeczywistoci, ukochaniem

warsztatu ycia. Wtargn np. take w poiskie pimiien-

nictwo wieniak ikosmopolityczny, styliizowiany, peen
cnót i urody, jak gdyby jakie wcielenie pierwszych wier-

szy Metamorfoz Owidiusza. Naladowano u nas te utwo-

ry pseudo-ludowe, ale nie przejmowano si t sztuczno-

ci. Bo te inn bya wie francuska, a inn zgoa pol-

ska. Szlachcic francuski nie mieszka wród swych pod-

danych, podczas gdy polski siedzia poród nich na roli.

To te doszlimy w krótkim czasie do pomysu oczyn-

szowania, a niebawem nawet zupenego^ uwaszczania

wocian.
Niesposób oprze si myh, e w krótkim stosunkowo

czasie stosunki rolniczych warstw spoecznych w Polsce

stayby si byy zupenie normalne, gdyby spoecze-
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stwu i pastwu danem byio przez jedno choby jeszcze

pokolenie rozwija si naturalnym trybem. To atoli zo-

stao wstrz\Tnane.

Tern zaamaniem toku polskiego rozwoju skutkiem

utraty niepodlegoci tumaczy si przeduenie sztucz-

noci w pojmowaniu ludu wiejskiego. Jeszcze „Wiesaw"

Brodziskiego jest dziwn mieszanin owego fikcyjnego

wieniaka stylizowanego, kosmopolitycznego, z pewnem

zaciciem narodo.wem; nie jest on jednake wcale kra-

kowskim chopem, ale tylko dowodem, e poczynaa roz-

budza si ochota, by odkry polskiego chopa dla pi-

miennictwa. Miao jednak upyn duo wody, zanim

to nastpio.

Z pocztkiem wieku XIX. rozmiowano si tak nagle

w chopie dlatego, e uwaano dusz jego za „tabula ra-

sa", na której mona pisa, co si komu pisa uda. Po-

niewa czasy owe obfitoway w przerónych reformato-

rów, z których ani jeden nie byby zdoa urzdzi po-

rzdnie jednej gminy, ale kady reformowa zato odrazu

„ludzko ca", wic potrzebne im byo jakie pole do-

wiadczalne. Takiem polem wyda im si „kmiotek",

jako „niezepsuty cywilizacj" materja, dajcy si uro-

bi wedug ycze reformatorów. Trwao to dugo, nim

si spostrzeono, e chop ma swój wasny wiat; spo-

strzeono si, e chopska gowa nie jest zupenie pusta,

e co vv^ niej siedzi, ale co takiego, co reformatorom

z reguy zawadza... W taki dopiero sposób doszo si do

stwierdzenia osobnej chopskiej kultury.

Tak jest; w l^ulturze narodowej istnieje poddzia

kultury ludowej wiejskiej. Skada si' ona z poj rehgij-

nych, etycznych, prawnych, spoecznych, z poj o y-
ciu rodzinnem, o wzajemnym stosunku pci, z pojcia

godnoci osobistej, z zapatrywa na prac fizyczn

a umysow i z zasobu wyobrae przyrodniczych, obej-

muje te nie tylko odrbny zwyczaj i obyczaj, ale od-

rbne wobec wspóczesnego rozwoju estetycznego ob-

jawy sztuki i poezji.
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Przyjo si uwaa kultur ludow za oryginaln,

za swoisty wytwór ludu; a skoro lud uchodzi za pra-

warstw, cakiem tedy logicznie wysnuto wniosek

o przedhistorycznej genezie poj i zwyczajów ludo-

wych.

W rzeczywistoci rzecz ma si atoli zgoa inaczej.

Sprawa ta ma równie swoj historj. Zwyczaje i po-

jcia ludowe s ludowem dzi, ale czy byy niemi za^

wsze? Prawie na kadym kroku nabiera si wtpliwoci
co do tego, gdy si przedmiot podda naukowemu badaniu;

czsto za ma si zupen pewno, e n i e.

Znaczn wikszo zwyczajów ludowych mona od-

nie do pewnego cile oznaczonego czasu, czstokro
do niebardzo- dawnego okresu historycznego. Obrzdy
weselne ludowe nie s po wikszej czci niczem innem

jak kopj zwyczajów szlacheckich, powszechnych po

wiejskich dworach i diworkach jeszcze w XVIII. w. Mnó-
stwo szczegóów .wieniaczego ceremoniau towarzys-

kiego znajdujemy w starych podrczniikach savoir-vivre

z wieku XVIL Zachowanie si przy stole dzisiejszego

kmiecia jest te przestarza formi elegancji; nie-

gdy kasztelanki jaday tak, jak dzisiaj czyni to

Maryki.

Ledwie czstka tego, co tkwi w kulturze ludu, jest

oryginalnym jego wytworem. Lud yje po wikszej

czci przeytkami. Jego sztuka i literatura da si ozna-

czy chroinologicznie z kroniki kultury szlacheckiej; lu-

dowem jest obecnie po wikszej czci to, co niegdy by-
«

o szlacheckiem. Kultura ludowa powstaje przez opó-
nione naladownictwo kultury warstw bardziej ukszta-

oonych. Naladownictwo opónia si czasem tak niepo-

miernie, i ledwie przeytki! dostaj si z dworu i z mia-

sta pod strzech. Skutkiem za rozbiorów nastaa taka

stagnacja w rozwoju duchowym naszego ludu wiejskiego,

trwajca mniej wicej do poowy wieku XIX, i w kul-

turze jego od czasófw kociuszkowskich a poza „wiosn
ludów" (1848) niewiele si zmienio; to te dzi jeszcze



61

w wielu okolicach widzie mona w yciu ludu ywe
muzea z poowy, a nawet z pocztku wieku XVIII.

Jeeli lud wiejski, jako taki, posiada moc twór-

cz, artystyczn czy spoeczn, czemu nie okazuje jej

dzi, bdc bardziej (i to bez porównania bardziej) owde-
conym? Czemu w naszych czasach nie powstaj ludo-

we nowoci w budownictwiie ludowem, lub choby
w zdobnictwie? czemu nie wytwarzaj si na wsi no-

we tace, melodje, rodzaje poezji? Czyby twórczo
ludowa zwizana bya z ludow ciemnot, jako z warun-

kiem swym nieodzow^nym ? Ale to absurd.

Zadajmy sobie pytanie, czemuto nie wymyli lud

nic a nic w^ tej dziedzinie, której oddaje si w caoci,
wycznie, mianowice w zakresie... rolnictwa? Wiemy
wszyscy, e rolnictw^o ludowe, to rolnictwo ze, zacofane,

pogrone w przeytkach; chop najgorszym jest rolni-

kieim, a poprawia si w tem o tyle, o ile naladuje rolni-

ctwo dworu (szkoy rolnicze, zakadane dla ludu, wiec
jeszcze pustkami). Czy sysza kto kiedy o jakiem naj-

mniejszem udoskonaleniu rolnictwa, któreby wyszo od
ludu? Jake tedy? czy lud zdatny jest do wszystkie-

go prócz rolnictwa?

Wómy wic midzy bajki popularne wyobraenia
o mocy twórczej ludu, waciwej tej warstwie w sposób

szczególniejszy. Zdatno twórcza podlega u chopa ta-

kim samyyi prawidom, co u niechopa; bdzie ona wsz-
dzie jednakow caeteris paribu. \ Gdyby za kto twier-

dzi zechcia, e twórczo sabnie w miar postpu
owiaty i dlatego wystpuje u ludu tylko w zamierzch-

ych czasach najgrubszej ciemnoty, nieche bdzie kon-

sekwentny i pozamyka szkoy. Bo jake mona pozba-
wia twórczoci najliczniejsz warstw narodu?

Do faszywych poj inteligencji o ludzie wiejskim
zaliczy przeto naley mniemanie o staroytnoci obja-

wów jego kultury. Uaniechnijmy si pobaiwie, jeeH
zdarzy nam si jeszcze sysze, jakoby „wierzenia lu-

dowe", a nawet niektóre jego zwyxzaje odnie naleao
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do czasów pogaskich!! Odtwarzanie „mitologii sowia-
skiej" na podstawie guseJ i zabobonów ludowych, to
baki mydlane, bo owe „wierzenia" pochodz z wieku

XVII i z poicztku XVIII, (które-to czasy odznaczay si

wytwarzaniem zabobonów).

Naley wic znaczenie wyrazu „ludowy" okreli
w ten sposób, e ludowem jest nie to, co lud wytwarza,

lecz to, co w danej chwili zgodnem jest ze wspóczesne-
mi pojciami ludowemi.

Poniewa pojcia te dla samej przestarzaloci s od-

mienne od poj wytwarzanych równoczenie przez in-

teligencj, posiadaj pozory oryginalnoci, i to tem bar-

dziej, im bardziej s przeytkami. Jeeli s to przeytki

poj, których tradycja nawet zagina poród warstw

uksztaconych wyej, natenczas posiadaj one dla inteli-

gencji znaczenie i warto... odkryciia. Tem tumaczy

si ogromne pret||^m affectiionis, przywizane do wszyst-

kiego, co „ludowe"; spodziewamy si bowiem zawsze

jakich odkry, majcych „wzbogaca kultur naro-

dow".
A jednak istnieje dziedzina, ,w której moe nastpi

istotnie wzbogacenie przez „ludowo", a mianowicie

przez przyswojenie' sobie form ludowych : dziedzina sztu-

ki. Nic niema w dziejach poj zmienniejszego nad po-

jcia literackie, i (na drugiem zaraz miejscu) z zakresu

pikna plastycznego-; w tych tedy dziaach umysowoci
nastpuje zastarzao szybciej ni w innych, a skutkiem

tego zachowane w Iu'dowocii przeytki wydaj si tem

archaiczniejszemi, i nabieraj w danym razie tem bardziej

znaczenia odkry. Tworz si u ludu zapasy n^iejako ar-

chaiczne, z których poeci i artyci mog czerpa w cza-

sach nieurodzaju, odwieajc literatur i sztuk bardzo

skutecznie, jak uczy historja literatury, a najbardziej li-

teratury polskiej. Oparcie poeizji artystycznej na ludo-

wej, tj. na takiej, jaka w danym czasie kursuje wród lu-.

du, jest faktem, znanym powszechnie. Oczywicie, mu-
sz zachodzi inne jeszcze kategorje literackie, bo ze sa-
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m ludowoci nie zaszloby si daleko, ale bd cO' bd
poezja i sztuka mog opiera si wyranie na podkadzie

ludowym.

Utaro si tak wanie sztuk i poezj uwaa za

najbardziiej narodow. Jest w tern prawdy wiiele. Nie

ulega bowiem wtpliwoci, e co wród ludu przyjo
si samorzutnie, to jest ju naprawd poiskiem.

Choby to bowiem byo pierwotnie czem najbardziej

egzotycznem, zanim doszo do ludu, musiao zosta prze-

trawionem, skoro on przyj to za swoje. Lud nie przyj-

muje niczego niemal w naladownictwie lepem, lecz

asymilujc, przystosowujc (czasem przekrcajc przez

brak zrozumienia rzeczy) do siebie, a w ten sposób pol-

szczy bd co bd wszystko, czego si tknie. I oto jest

moc twórcza ludu wiejskiego.

Cokolwiekby tedy orzeka teorja folkloru, praktyka

artystyczna zawsze moie opiera si na ludowych wzo-

rach, bo tdy prowadzi artyst czstokro najkrótsza

droga do celu. Ale nie wynika z tego bynajmniej, by po-

jcia lub formy ludowe uwaa Za prapolskie, lub uzna-

wa je wycznie polskiemi.

Zwróci naley jeszcze uwag na inn okoliczno:
podczas gdy kultura polskiego ludu wiejskiego zaznacza

si wyranie, kultura ludu miejskiego w Polsce jest lotna

i tak ciasna, e a jednostronna. Czy nie pozostaje to

w zwizku z tem, e tamta korzystaa z takiego oparcia,

jakiego dostarczaa kultura_ szlachecka w Polsce, kultura

tak wybitna i wykoczona, a take wiejska, odznaczaj-

ca si nadzwyczajn wielostronnoci, tworzca wiat
wasny, sam sobie wystarczajcy, gdy tymczasem miesz-

czastwo nie mogo suy ludowi miejskiemu za takie

oparcie, bo samo nie zdobyo si na wytworzenie u sie-

bie odrbnego poddziau kultury narodowej. Przyczyny
tej odmiennoci nasun si same kademu, obeznanemu

cho zgrubsza z historj polsk.
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Równem prawem jak o nadmiar historyzmu mogy-
by nasuwa si wtpliwoci, czy nie za wiele ludowoci

w umysJowoci wspóczesnego Polaka? Rola history-

czna ludu wcale nie... przedhistoryczna i nie taka znacz-

na, jak si przesadnie o tern sdzio, a jednak wpyw lu-

dowoci tak silny, taki potny, czy nie za wiele?

Zestawmy teraz historyzm a ludowo polsk.

3. Historyzm aludowo.

Przez „ludowo" rozumiemy zgodno z pojciami,

powszechnemi wród fudu, a zakorzenionemi wród nie-

go drog naturaln, nie za narzuconemi drog propa-

gandy sztucznej. Poniewa lud wszed w ycie publicz-

ne stosunkowo niedawno i posiada najmniej tradycji hi-

storycznej, zawiera przeto w sobie take najmniej hi-

storyzmu.

Lud skonny jest wprawdzie krpowa si w post-

powaniu swem przeszoci, ale nie z historyzmu to bie-

rze pocztek, lecz z konserwatyzmu, którego ródem
czci ubóstwo, czci ciemnota. Kto trzyma si pe-

wnych dróg i form dlatego, ,e tak bywao u ojców i tyl-

ko dlatego, ten popad w lepe naladownictwo przod-

ków, podczas gdy historyzm polega na wyroizumowa-
nym, celowym wyborze poród form przeszoci.

Niema te konserwatyzm^ lepy nic wspólnego z tradycj

czynn, pobudzajc do czynów, a na niej zasadza si
historyzm. Krpowanie teraniejszoci przeszoci nie

pochodzi u ludu z celowego rozmysu, nie dzieje si
w imi pewnego hasai, nie stanowi te pewnego rodzaju

intelektualiizmu, lecz poichodzi wanie z zaniedbania go.

W miar rozwoju owiaty lud nie tylko coraz mniej kr-
puje si przesztoci, ale nawet skonnym bywa w pe-

wnej fazie swego rozwoju odrzuca zasadniczo wszyst-

ko, co za ojców bywao, mniemajc, e postp polega na

przeciwstawianiu si przeszoci.
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O konserwatyzmie chopskim poiwiedzie mona, e
nie pochodzi on z wyroizumowania, lecz narzucony jest

ludowi okolicznooiamii od niego niiezalenerai, a takie-

mi, których wizy on chtnie z siebie strzsa, gdy na-

staj pomylne do tego okolicznocii. Z natury lud wcale

nie jest tak bardzo konserwatywnym, jak si mniema po-

wszechnie. Nic mylniiejszego jak identyfikowanie kon-

serwatyzmu z wociastwem, jako takiem, jako czego
nieodcznego od ludu wiejskiego, jakoby jego ^cechy

istotnej. Trzeba obserwowa t kwestj w okresach ta-

kich, kiedy lud wiejski ma sposobno zaniecha konser-

watyzmu, kiedy moe mie wybór pomidzy dawnym
a nasuwajcym si notwym ksztatem ycia. Nadto za
mie naley na uwadze, e konserwatyzm lepy, bez-

mylny, moe pozostawa dugo nienaruszonym, . niepo-

prawnym w jednej dziedzinie ycia, gdy tymczasem
w innych mog przejawia si ju prdy nowe. Konser-

watyzm nie posiada nigdy niemal równego napicia we
wszystkich swych dziaach.

Który dzia ycia uwaa za najelastyczniejszy, je-

eli nie ekonomiczny? Na nim odbija si najszybciej

i najgbiej wszelka zmiana, choby nawet krótkotrwaa,

w ukadzie stosunków ycia zbiorowego; monaby
o warunkach ekonomicznych powiedzie, e ulegaj ka-

demu podmuchowi wliiatru. Z drugiej atoli strony, gdy
ekonomiczne sprawy ustal si, wywieraj one wzaje-

mnie wpyw na wszelkie inne dziedziiiy ycia i to wpyw
ogromny. Wielka zawio ekonomicznych spraw po-

lega wanie na tej ich dwoistoci, e s najelastyczniej-

sze, a zarazem jednak^ najbardziej trzymaj czowieka
na uwizi.

Rozwój naleyty zawis od rozmaitych wpywów,
a nie najmniej od ekonomicznych. Walka o byt nie" jest

wprawdzie najwaniejszemi zadaniem czowieka, ale

bd co bd najnaglejszem, którego nigdy nie mona
odkada, którem zt koniecznoci musi si kady zaj
i cigle mie z tern doi czynienia.

Polskie Logos a Ethos 5
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Ilekro nastanie zmiana stosunków ekonomlicznych,

spoeczestwo musi si do niej przystosowa, nie chcc
by naraonem na zastój, a w dainym razie nawet na

mier. Zdolnoci pewnego spoeczestwa pozna naj-

atwiej w okresach przesile ekonomiicznych ; wtenczas

wystpuje najsilniej poradno, czy te bezradno i nie-

poradno.

Wspaniaym jest dla historyka ustp z dziejów pol-

skich po najedzie mongolskim. Podziwiamy rozwag
i twórczo owego poikolenia, jego potg prawdziw
w dziedzinie kultury czynu, gdy na zgliszczach tworzo-

no now organizacj spoeczn. Podobnie trzeba po-

dziwia, jak w drugiej poowie XIV w. umiano wlot

wyzyska nadarzaijcy si handel lewantyski; jak po-

tem w drugiej poowie XVI w. umiano jeszicze odeprze

straszne przesilenie, groce wschodniej Europie z po-

wodu odkrycia Ameryki i zmiany dróg handlowych ogól-

nego handlu, a mianowicie skutkiem zamiany karawano-

wych dróg ldowych na oceaniczne.

Potem niestety zdolno ta znikna. Chop polski

okaza si jednak materiaem w tej dziedziinie jak najlep-

szym. Nie byo tak zej konstelacji, w którejby nie umda

sobie poradzi i wywalczy dla siebie poprawy warun-

ków ekonomicznych. Emigracja polska zaczyna si ju
w XIII wieku; ju wtenczas brzegi Bzury i Wieprza za-

runiy si pszenic pod polskim pugiem. Wiadomo, e
nasz chop kolonizowa nawet smoleskie województwo.

Pomysowo jego obchodzia zrcznie wszelkie ustawy,

knute przeciwko niemu na sejmiach ; wtenczas, kiedy na

papierze by ju przypisany do gleby, w rzeczywistoci

przesiedla si jeszcze z prowincji do prowincji. Wyda-
wa z poród siebie regularnie warstw niszego miesz-

czastwa i polszczy niemieckie miasta w Polsce. Wcho-
dzi chop do miasta, jako wyrobnik lub partacz rzemiel-

niczy, a po kilku pokoleniach polszczy to miasto i spra-

wia, e patrycjuszowskie rody zaczy si uczy jego j-
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zyka. Nie one jego asymilowaly ale on, chop je asy-

mdlowa.

Kiedy z l^ocem XV w. zaczyna si gospodarstwo la-

tyfundjów, powstaje wlot nowa warstwa spoeczna, t. zw.

„ludzkie luni" (homines vagi), godzcy si do robót pol-

nych, ale tylkio na ograniczony termin, prziewanie do

niw, i przebiegaj kraj gromadami po kilkaset nieraz

osób. Za granic pastwa polskiego chadza wieniak ju
w XVI w. (na lsk przewanie, na uyce, do wscho-

dnich okolic Brandenburgii). Wszak istniej konstytucje

sejmowe przeciw takiej czasowej emigracji robotnika

rolnego. Jest to zupenie to samo, co owa wdrówka,
znana do ostatniego roku przed wojn powszechn pod

nazw „na Saksy". Stajemy tedy wobec bardzo stare-

go problematu polskiego ycia ekonomicznego. Nie roz-

wiza go wiek XVI. W drugiej poowie XVI w. miasta

zaczy podupada, a zatem dostarczay coraz mniej za-

robków ludnoci wociaskiej. Ile wtenczas ludu pol-

skiego utono we wschodnich prowincjach niemieckich,

któ dzi to obliczy?

W czasach najnowszych lud wiejski urzdzi syste-

matyczn emigracj do Aimeryki, a za naszych ju cza-

sów urzdzi eksport swych rk roboczych na Zachód,

do Szwajcarii i Francji i Danji; wszak o emigracji za-

robkowej czasowej duskiej nie wiedziaa dugo inteli-

gencja polska, 00 dostarcza dowodu stanowczego, a ja-

skrawego, jak lud nasz umie sobie sam radzi.

Czy przedsibiorczo mogaby istnie obok kon-

serwatyzmu lepego, gdyby ten stanowi cech ludu istot-

n, gdyby by zwizany z ludem nierozerwalnie? Jest

wic ta przywara ludu cech jego tylko znamienn, jak-

kolwiek najbardziej znamienn ze wszystkich. Dzielno,
okazywana w przystosowywaniu si do przewrotów
ekonomicznych, wskazuje, e zdolno rozwojowa mieci
si w ludzie na pewno, i to w stopniu niepolednim.

Przytumion bya jednake zdolno ta i objawiaa
si tylko jakby z koniecznoci, w pewnych okoliczno-

5*
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oiach i w zakresie ograniczonym, bo wycznie w for-

mach walki o byt. Dobro spoeczne wymaga, by wszel-

ka zdolno rozwojowa posiadaa wolne przed sob pole,

bo ycie zbiorowe powinno by w danem spoecze-
stwie syntez moliwocli rozwoju iwszystkich spoe-

czestwa czci. Te denia do rozwoju czstek mog
si krzyowa i zazwyczaj tak bywa; a wic partyku-

larne owe siy rozwojowe wywieraj na si wpyw wza-

jemnie. Cige wzajemne oddziaywanie, r to jak naj-

wszechstronniejsze, wywouje ruch ii stanowi rkojmi
pomylnego rozwoju caoci.

Zdrowie spoeczne wymaga, by w narodzie kryy
równoczenie dwa prdy: oddziaywanie z góry w dó
i z dou do góry. W wiekach XIII— XVI zna nieraz

w dziejach naszych wpyw z dou, pochodzcy od warstw

mniej uposaonych na bardziej uposaone, w gór. Np.

ziemiastwo narzuca dynastji swój program narodowy

i wynosi t ga Piastów, która podja si wykona
go; Wadysaw Niezomny (okietek) by wanie wy-
konawc de stronnictwa narodowego. Za Kaziimie-

rza Jagielloczyka szlachta zamaa przewag mono-
wadztwa, za Zygmuntów umiaa wykonywa wadz.
Cay humanizm skada si z mnogich objawów oddzia-

ywania niezamonej i spoecznie niewysoko ustawionej

inteligencji na warstwy kierownicze; w Polsce wpyw
uczonych na kierunek pastiwa i spoeczestwa zaczyna

si ajtoli wczeniej, bo ju z pocztkiem XV wieku (o czem

niej rzecz bdzie). Unja lubelska bya dzieem demo-

kracji szlacheckiej, narzuconem wielmoom. Ale od wie-

ku XVII przestay warstwy spoeczne nisze oddzia^

ywa na wysze r odtd rozwój spoeczny dokonywa
si a do Sejmu Wielkiego wycznie przez wpywj^
z góry w dó. Trzeciego Maja zatriumfowa prd z dou,

idcy na notwo, lecz tylko na krótko. Rozbiory naday
nadzwyczajn, a niezdrow przewag najbogatszym, a
dopiero okoo roku 1870 prd demokratyczny przynaj-

mniej w polityce mierzy si z arystokratycznym. Przed-
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tern zapisa mona ledwie nieudale próby prdu z dou
w gór oddziaa pragncego.

Za naszych czasów postpia jednak demokratyza-

cja nadzwyczaj szybko, z chyoci niesychanie przy-

spieszon. Lud miejski i wiejski wpisa si do obywatel-

stwa nie tylko pretensjami praw, ale te czynami zgod-

nema z obowizkiem. Do jakiego atoli stopnia spoe-

czestwo polskie nawyko ulega wpywom wycznie
z góry, zna std, e pomimo ogromnego w ostatniem

pokoleniu wzmoenia ywiou miejskiego nie zanosi si

wcale na wytworzenie si jakiej osobnej kultury mie-

szczaskiej, lecz ycie miejskie w Polsce jest cigle jesz-

cze po wikszej czci naladownictwem szlacheckiego

w iejsko-dworkowego trybu ycia. Arystokratomanja

wraz 7r yciem nad stan wyrwaa te niemao si wszyst-

kim naszym warstwom spoecznym. A czy lud wiejski

dzisiejszy nie odznacza si niesychanie dokadnem od-

twarzaniem w sobie wszystkich dawnych przywar szla-

checkich ?

Bd co bd w politycznej dziedzinie spoeczestwo
demokratyzuje si tak szybko, i moe demokratyzacja

ta nazbyt wyprzedza mniej rychy proces demokratyza-

cji spoecznej. Inteligencja, jakby to wyczuwajc, stara

si wytworzy demokratyzacj spoeczn w sposób sztu-

czny, intelektualniie, próbujc, czy pojcia ludowe nie da-

dz si zaszczepi w narodzie zapomoc sztuki i lite-

ratury. Dziwnem zjawiskiem! dziejów warstwa wysza
sama zaja si w tym wypadku propagowaniem oddzia-

ywania z dou w gór, podczas gdy warstwa ludowa sa-

ma od siebie aniby si tem zaja bya, ani te przepro-

wadzi tego nie zdoaaby adn miar. Sztuczne pro-

pagowanie poj ludowych dokonywao si nie tylko

w Polsce, lecz i w innych narodach — w przyblieniu

nawet nie tak usilnie jak u nas. Usilno ta miaa za
wietne powodzenie.

Pozostaje to w zwizku z nadmierneim znaczeniem

literatury w ekonomice naszego ycia porozbiorowego,
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bo my literaturze zawdziczatmy gównie szczliwe te-

go okresu przetrwanie; wobec tego wszysti^o>, co pro-

pagowane byo drog pimiennictwa (a zwaszcza po-

ezji), nabierao doniosocii spoecznej, a nawet polity-

cznej. W taki to sposób ludowo wysuna si na miej-

sce naczelne poród hase nowoczesnego polskiego y-
cia zbiorowego. W porównaniu z Francj, Wochami
czy Niemcami ludowo polska jest zaiste przesadn;

ale tumaczy si to caym szeregiem okolicznoci tak do-

kadnie, e przesada ojwa staje si u nas czem zupenie

naturalnem.

Dziki przesadnej ludowoci, tj. propagowaniu ludo-

wych poj i tendencyj, eby inne warstwy przejmoway

si owemi pojciami, nastao w Polsce zjawisko szcze-

gólnego rodzaju, a mianowicie ogromne wyprzedzanie

demokratyzacji praktycznej przez teoretyczn. Polak

jest te w rzeczywistoci bez porównania mniej demo-

kratycznym, ni nim by pragnie. Demokratyzacja lu-

dowoci, wyrozumowana, aprioryczna w znacznej cz-

ci, robi skoki, gdy tymczasem demokratyzacja faktycz-

na rozwija si ewolucyjnie, jakkolwiek ewolucj przy-

spieszon. Dlatego panuje w tern do czsto niezgod-

no polskiej myli z czynem, i skutkiem tego nastpuj

zbyt czsto zaburzenia w naszym rozwoju.

Szczero ludowoci polskiej, pena wiary w zbaw-

czo tego rodka, pena najszlachetniejszego zapau, jest

tem wiidoczniejsza, skoroi stosunki nasze byy tego ro-

dzaju, e rozwojowi ludowoci wcale nie sprzyjay. Nie

przysza ta ludowo z zewntrz, lecz wysza z wew-
ntrz samego spoeczestwa polskiego.

Przesadna ludowo w Polsce, jako rezultat wew-
ntrznych naszych dziejów XIX wieku, zastanawia tem

bardziej i tem mocniej przekonywa o swej szczeroci,

e wpyw rzdów pastw zaborczych niós spoiecze-

stwu polskiemu fal politycznego i spoecznego wstecz-

nictwa. Wszystko, co w Polsce byo ujemnego, co kon-

stytucj Trzeciego Maja skazane ju byo na zagad.
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przeduyo si dziki rzdom rosyjsl^im, austriackim,

pruskim. Co postanowiono w r. 1791, stanowio dopiero

pocztek tego, do czego zdano -u' kierunku równo-

uprawnienia stanów i demokratyzacji ycia publicznego,

ale pocztek ten zrobiony byl z ca stanowczoci,

a przepis o przymusowej rewizji konstytucji co lat 25,

zawiera wyran zapowied dalszego cigu reform.

Pomylmy, czy nie byoby doszo w Polsce do urzdo-
wego uznania zrównania stanów, do zupenej emancy-

pacji ludu wiejskiego i t. d. wczeniej, ni gdziekolwiek

w Europie, skoro dochodzioby si do tego na tle ustroju

konstytucyjnego obowizujcego i z jego pomoc, pod-

czas gdy inne narody musiay dopiero stacza w^alki

o sam konstytucjonalizm; czy nie rozwijaj-by si u nas

reformy demokratyczne szybciej a gbiej, gdyby byy
doszy do skutku bodaj dwie rewizje konstytucji Trze-

ciego Maja, po latach 25 i 50?

Rzdy zaborcze utrwaliy w spoeczestwie pol-

skiem szlachetczyzn. Najmniej wstecznego pierwiast-

ka niosy pod tym wzgldem Prusy, gdzie „owiecony
absolutyzm" sam nastraja si na ton demokratyczny,

ilekro wymaga tego interes skarbu pastwa. Ale i pod

pruskim rzdem „junkierstwo" posiado i zachowao do

ostatka ogromne wpywy, i do samego koca nie wygasy
w pastwie pruskiem przywileje szlachetczyzny w ad-

ministracji i subie wojskowej.

Bez porównania wicej jeszcze pierwiastka arysto-

kratycznego zawieray w sobie rzdy austryjackie. Sa-
wne galicyjskie „sejmy stanowe" stanowiy wobec pol-

skiego systemu reprezentacyjnego cofnicie si gdzie
poza wiek XV-y. Poza swem wstecznictwem politycz-

nem wnosiy owe sejmy w ycie prowincji jaskrawe

uprzywilejowanie szlachty, wobec której miasta miay
na swych posiedzeniach ledwie prawo przysuchiwania
si, co panowie radz, -a chop nie by zgoa brany w ra-

chub. Podczas gdy Trzeciego Maja sankcjonowano
zgóry wszelkie prywatne umowy o czynsze, staway si
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umowy takie niemolwemi pod rzdem austriackim; to

te prd ten ustaf niebawem. Konstytucja Trzeciego

maja przewidywaa reform agrarn po lataci 25, bo
nie moga ona nie mieci si w rewizji konstytucji, gdy

tymczasem rzdy austriackie nie zamierzay bynajmniej

zmienia zasady ustroiu spoecznego; a wic ywioy
wsteczne doznaway opieki rzdowei, a postpowe sta-

way si politycznie podejrzanemii. Pod rzdem austria-

ckim nabiera 'kierunek wsteczny, arystokratyczny, na

nowo przewagi nad demokratycznym, snutym z tradycji

Sejmu Wielkiego. Ale bo z Wiednia narzucono nam
nadto now „arystokracj", wytwarzan zapdmoc biu-

rokratycznych dyplomów: byy to szeregi t. zw. „hra-

biów galicyiskich". Rzd wiedeski zabiera si do te-

go cakiem powanie; tworzy sporo dostojestw, do-

stpnych tylko „magnatom" (tak zwano ich urzdowo),

ustanawia nawet urzdy dworskie galicyjskie, np. by
midzy innymi „stranik sreber koronnych królestwa

Oalicii i Lodomerii" i t. p. W rozmaity sposób wytwa-

rza rzd austriacki w Oalicii t warstw „magnack",
zmuszon nastpnie oprze si o Wiede, o ileby chciaa

utrzyma si przy swem „magnactwie". Czy polskie

rzdy niosyby z sob takie dnoci wsteczne?

A có dopiero w zaborze rosyiskim! A do ostatniej

chwili obowizywa tam przymus stanowy; ka-

dy obywatel imperium rosyiskiego musia by urz-

dowo szlachcicem, mieszczaninem, kupcem lub chopem^

a stan to by dziedziczny!, bez wzgldu na zajicie.

W wiadectwie szkolnem, w wyroku sdowym, w pas-

porcie miao si wypisane na czele, do iakiego naley si

stanu. Przywileie stanowe szlacheckie, uznawane i przez

rzd troskliwie pielgnowane, zwikszay zwarto i wy-
czno stanow. ywioy, które pod rzdami polskie-

mi z koca istnienia RzpMtei gotowe iu byy kapiitulo-

wa, podniosy na nowo gow dziki wpywom Moskwy
—

i zaczyna si w nailepsze nowy pochód wstecznictwa.

Wstrzymanie demokratyzacii spoeczestwa równao si
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w XIX w. wstrzymaniu rozwoju spoeczestwa. W jakie

to wstecznicze wiry dostalimy si, skoro dopuszczenie

w pewnym czasie szlacheckiej organizacji samorzdnej
(jakkolwiek z nader ograniczon kompetencj) z inst^^-

tucj szlacheckich marszaków gubernjalnych, wypada-

o uwaa za postp wobec „samodierawia" rosyjskie-

go... nam, Polakom, przywykym do samorzdu od XV
stulecia? Wszake a do samego koca rosyjskich

w Polsce rzdów ani nawet wiksze miaista nie posiaday
samorzdu.

Pomimo wszystko dokonywaa si demokratyzacja

umysów w Polsce, czego wiadectwem historja uwasz-
czenia wociastwa. Kiedy nareszcie wolno byo o tern

mówi publicznie bez obawy zesania na Sybir, powiad-
czya nam to sama wadza rosyjska, emy tego prag-

nli oddawna, nie majc jednak mocy wprowadzi rzeczy

w wykonanie.

Genera-gubernator wileski Nazimow powiedzia do

przedstawicieli szlachty polskiej, zebranych na uroczy-

stem otwarciu komitetu gubernjalnego wileskiego d. 2.

marca 1858 r. : „Z godnoci i wiat wiedz odgadujc

potrzeby rodzinnego kraju i stosujc si do ducha czasu,

Wy, panowie, pierwsi w caem pastwie rosyjskiem

owiadczylicie si za szlachetn dnoci ku polepsze-

niu bytu zostajcych pod wasz opiek wocian". —
Zreszt nie bd tu wyuszcza bhej rzeczy powszech-

nie wiadomej i po wielekro ju opisanej, od Staszicowej

spóki hrubieszowskiej a do rezolucyj warszawskiego

Towarzystwa Rolniczego.

Mniej wiadome powszechnoci s zabiegi o szerze-

nie demokratyczne owiaty w cigu historji porozbioro-

wej. W okresie stanisawowskim, w pokoleniu Trzecie-

go iMaja zaczyna si podnosi stan umysowy kmiecia,

ale w okresie porozbiorowym nastpi ponowny i to zna-

czny, upadek. Ale nie odpowiadamy tak dalece za to, co

si dziao w tej dziedzinie po rozbiorach. Zwróc tu
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uwag na kilka przykadów z ciekawych dziejów tej

sprawy:

W diecezji przemyskiej za Franciszka II (1792—1835)

uczszczao do wiejskich szkó dziatwy w wieku szkol-

nym 13.702, a nie pobierao nauki 88.158 dzdeci w wieku

szkolnym, na 1.493.874 ogóu ludnoci — gdy tymcza-

sem w ubouchnej rzeczpospolitej krakowskiej na 106.000

ludnoci uczszczao do szkó wiejskich 3.136 dzieci, a za-

tem stosunek frekwencji szkolnej by w „Wolnem Mie-

cie z okrgiem" przeszo trzy razy wikszy.

Rozpowszechnio si mniemanie, jakoby rzdy prus-

kie w dziedzinie szkolnictwa posiaday warto wyjt-
kowo dobr. Rozporzdzalmy cyframi z ziemi wielu-
skiej, która dopiero' po trzecim rozbiorze przesza pod

rzdy pruskie; cyfry nadajce si przeto do porównama
czynnoci Komisji Edukacyjnej z prusk. W r. 1790 byo
w ziemi wieluskiej na 43 gminy szkó... równie 43,

z 1368 uczniami na 40.000 ludnoci. Gdzie w caej ów-
czesnej Europie wypadaa jedna szkoa na niespena ty-

sic ludnoci? Ogólna za wizytacja, przedsibrana w r.

1800 w rozlegym caym zaborze pruskim wykazaa za-

ledwie Ys gmin bez szkoy. Dopiero rzd pruski prze-

rwa tworzenie siieci szkó wiejskich, bo nowe zakada-

no tylko w osadach niemieckich, lub po miasteczkach

z ludnoci mieszan, a zawsze tylko z niemiieckim j-
zykiem wykadowym.

Tylko tam, gdzie choi napó istniay rzdy polskie,

stan szkolnictwa po ,wsiach podnosi si stopniiowo. Na
sejmie roiku 1821 uwaali nieikitórzy za stosowne wytkn
przesad w tern, e w budowlach szkolnych wprowa-
dzano „przepych". Tego roku pojawia si petycja, e-
by szkóka zaoon bya w kadej wsi, a skoro zacho-

dziiy wtpliwoci, czy budet krajowy wytrzytma takie

obcienie, zjawia si propozycja radykalna, eby koszt

przerzuci na dziiedziców. A we dwa lata potem... wy-
stara si Nowosilcow o wstrzymanie zakadania nowych
szkó wiejskich. Po roku 1831 zaczyna si niebawem
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formacja szkoy deprawujcej ludno wiejsk, a wresz-

cie w r. 1851 wyszo rozporzdzenie, cofajce cay do-

robek poprzednich pokole, bo zakazujce wszelkiego

przymusu co do utrzymywania szkól po wsiach, a nawet

co do obowizku posyania dzieci do szkoy. Odtd licz-

ba szkó pocza si zmniejsza. Obywatel pragncy
przeciwdziaa zanikowi szkoy, bywa dopóty szykano-

wany przez policj, a przesta si spraw szkoln zaj-

mowa. Wszak rzd rosyjski kara wszelkie zblianie si

do ludu wogóie, sam za zaszczepia wa spoeczn. Ci,

którzy pracowali pomimo wszystko dla podniesienia wo-
ciastwa, zapeniali wizienia.

Nie tylko o szkole wiejskiej na ziemiach polskich —
o szkole pruskiej i rosyjskiej, tudzie o austriackiej a
do r. 1867, mona wogóie powiedzie, e bya zaiste ha-
b swego stulecia. To te roso z roku na rok spustosze-

nie intelektualne wród mas szerokich. Wemy pod uwag
cyfry z czasów ostatniego pokolenia, z naszych czasów.

W r. 1882 przypada w Kongresówce jeden ucze
w szkole ludowej na 35 mieszkaców, a w 15 lat póniej

ju tylko na 38, a zatem liczba dziatwy wiejskiej uczcej

si spada o 8%. W r. 1882 przypadaa jedna szkoa na

1925 mieszkaców, a w r. 1894 na 2150. W r. 1908 jedna

szkoa na 2552 mieszkaców, gdy tymczasem przecitna

tyczca caego pastwa rosyjskiego wynosia 1967. Wy-
datki skarbu publicznego wynosiy w r. 1906 na jedno

dziecko w wieku szkolnjTn (8—11 lat) na gow 1 rb. 70

kop. przecitnie w caem pastwie rosyjskiem, ale

w Kongresówce tylko mniejsz cz tego, bo zaledwie

69 kopiejek. Bo te w r. 1905, byo w Kongresówce
szkó mniej, ni w r. 1832, a "A ludnoci nie umiao czy-

ta ni pisa.

Ogólnie wiadomo, jak starano si wbrew rzdom
pastw zaborczych podnosi poziom umysowy ludu

wiejskiego; z jakiem powiceniem zakadano pod pano-

waniem rosyjskiem rozmaite „Owiaty", tropione przez

policj carsk bez porównania czujniej od najgrubszych
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pospolitych zbrodni; jak wadze pruskie i rosyjski'e spe-

cjalizoway si do tpienia „zbrodni tajnego nauczania".

yj ludzie, którzy byli pracownikami ofiarnymi tej ro-

boty narodowej (zwaszcza dzielnemi obywatelkami oka-

zay si w tern Polki); pamitamy dokadnie jeszcze ich

procesy i... nie dajc si niczem odstraszy dziaalno
ich a do ostatniej chwili szczliwego za ask Bo od-

zyskania niepodlegoci.

Jakby na szczególne utwierdzenie ' prawida, ie

wszystko, co ludzkie, miewa w sobie bdy, popeniali d
peni zasug obywatele bd niemay, przypuszczajc, ja-

koby istniaa odrbna dla ludu „owiata ludowa".
; Sam, wyraz „owiata" stanowi w naszych umysach

z reguy pomost dla asocjacji idei do pojcia „lud"; przez

owiat rozumie si w naszych czasach ziazwyczaj

owiat „ludow". Jest to hl^d. Demokratyzacja, jak

kada sprawa ludzka, musi mie swoje pomyki, a naley
do nich wymylenie owej specyficznej „owiaty ludo-

wej". Nie istnieje ona bynajimniej! Jest to czczy wymys,
ale wymys przyj si tak dalece, i lwia cz wysi-
ków owiatowych w Polsce zmierza do wytworzenia

w sposób sztuczny a mozolny owej owiiaty ludowej,

a wic czego, co nie istnieje ii istnie nawet nie moe.
Trzeba zerwa z tym zabobonem, eby nie marnowa
nadal si owiatowych.

Owiata jest i moe by tylko jedna, a nie osobna,

oddzielna dla miasta a wsi, dla szlachcica a chopa, dla

ksidza a kupczyka i t. p. Owiata polega na spopulary-

zowaniu Prawdy (religijnej, naukowej, artystycznej),

a poniewa Prawda ta sama jest dla prostaczka czy dla

wielmoy, dla mdrca i dla pocztkujcego ucznia, a za-

tem i owiata moe by tylko jedna. S roizmaite stop-

nie owiaty, ale nie róne rodzaje. Jakieme za pra-

wem mamy ludowi wiejskiemu wyznacza zasadniczo

niszy owiaty stopie? Przez owiat ludow rozumie

si bowiejm zawsze stopie jej najniszy, owiaty mini-

mum, „dobre dla chopa". Niedaleko zaszedby chop
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polski przy takim „obroku ducliowym". Pojcia takie,

faszywe do gruntu rzeczy, mogy uj od biedy, dopóki

wiie polska adnej nie posiadaa owiaty, póki cliodzio

rzeczywicie o zaszczepienie elementarnych bodaj za-

lków owiatowych; odkd atoli wyszlimy z tego pier-

wotnego stadjum, mylne zapatrywania na owiat
wród ludu, jakoby miaa by specyficznie ludo-
w, wiod na manotwce i opóniaj niemao dzieo na-

pojenia owiat wsi naszej. Zabobon „owiaty ludowej"

jest straszliwym hamulcem owiaty na wsi. \

Sam lud rozumie t spraw najlepiej, to te nigdzie

„owiata ludowa" nie jest mu mi; pragnie natomiast

gorco owiaty wogóle, bez owej przymieszki jakiej lu-

dowoci i za owiat „bezprzymiotnikojw" przepada.

Zrobiono ju nieraz spostrzeenie, -e lud wiejski nie lubi

czytywa dzieek „ludowych", pisanych, jakby dla ja-

kich duych dzieci, w przekonaniu, jakoby umys chop-

ski mia w sobie co dziecinnego. Lud nudzi si nad ksi-k „ludow", czasem gorszy si ni, a nieraz czuje si
uraonym. Kto umie przedstawi rzecz popularnie, ten

trafi do ludu niezawodnie, skoro tylko owiata wród
niego osignie poziom odpowiedni; ale trafi zarazem do

kadego czytelnika! Niema zgoa adnej osobnej meto-

dy pisarskiej „dla ludu".

Kady ksigarz opowie, jakto ksieczki, wydawane
„dla ludu", okazuj si by stosownemi w sam raz dla

„inteligencji", rozkupujcej je gorliwie, jeeh tylko pisa-

ne s zajmujco. Tak jest, ta sama ksika dobr i odpo-

wiedni jest dla wszystkich stanów jednako, jednako

szerzc poród nich owiat. Bo owiaty nie da si na-

wet szerzy w jednym jakim stanie; ona jednakowo sze-

rzy si lub upada we wszystkich stanach, w caem spo-

eczestwie równoczenie i równomiernie. Ciemny lud

wiejski miewa nad sob niebardzo owieconych pleba-

nów i dziedziców, ale gdy poziom owiaty podniesie si
u jednego z nich, wnet podniesie si u wszystkich, przez

prost konsekwencj.
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Niemoliwym jest postp jednej tylko warstwy
spoecznej. Roziwój, jeeli ma by trwaym i skutecz-

nym, ogarnia musi równoczenie wszystkie bez wyjt-
ku warstwy spoeczestwa.

Skutkiem tego, e nie moga si rozwija równocze-
nie kultura mieszczaska i chopska, nastpi wród
szlachty taki zastój kultury (czasy saskie!) e wobec te-

go niczem jeszcze jest zastój, na który wyrzeka mona
byo do niedawna wród ludu. Cokolwiek dzieje si
wród jednej warstwy spoecznej, oddziaa musi na in-

ne; oddalmy tylko jedn z nich od poywania owoców
cywilizacji, a wkrótce same te owoce poczn gni. Z po-

stpu musz korzysta wszyscy; za|mknijmy wrota dla

jednych tylko, a niebawem runie cay ten gmach jakoby

zudzenie.

/ Z tego wniosek, e wszelka pracal spoeczna jest pra-

c dla wszystkich. Pracuje np. niewtpliwie dla dobra

ludu wiejskiego, kto dba np. o podniesienie ihteligencji

duchowiestwa parafialnego, kto organizuje jnieszcza-

stwo do walk handlowych, kto pracuje w zakresie twór-
czoci artystycznej — sowem, kady a kady pracow-
nik przyczynia si porednio zarazem do tego, by uat-
wi rozwój kulturalny ludu.\

Przesadna skonno do ludowoci wytworzya
w polskiem yciu zbiorowem metod

,
polegajc na-

uprzywilejowaniu ludu wiejskiego ponad wszystkie inne

warstwy spoeczne. Takie przenoszenie dawnej szla-

chetczyzny na lud nazwijmy ludowcowoci.
Ludoiwcowo nie z ludu pochodzi, lecz propagowa-

na wród niego, chwyta go si równie atwo, jak nie-

gdy szlachetczyzna chwytaa si gów szlacheckich,

skoro go stawia na piedestale przywileju. Spory odam
inteligencji popiera zreszt ludowcowo w najlepszej

wierze, jako najgruntowniejsz rkojmi rozwoju spo-

eczestwa z pomoc tej warstwy, która obdarzona ma
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by najwiksz sil twórcz, uwaana nadto za pra-

warstw.
W zgiekliwej gromadzie dyletantów politycznych s

tacy, którzy pragnliby, by tylko lud wiejski posiada

wpJyw stanowczy w pastwie, a nawet, by naród stal

si wycznie chopskim, eby inne warstwy przestay

istnie, a przynajmniej eby zeszy na daleki plan wobec
chopa. Takie rzeczy byway ju w historji. Serbja

i Czechy, tudziie Norwegja dostarczyy przykadów
spoeczestw wycznie chopskich. A czy Czesi nie

wyprzedzili nas pod tylu wzgldami?
Historyk musi si jednak zastrzec, e Czesi nie dla-

tego czynili tak dziwnie szybkie postpy w XIX w., po-

niewa stalli si narodem wycznie chjopskim, ale... po-

mimo tego. Gdyby bowiem byli pozostali spoeczestw em
normalnem, tj. wielowarstwowem w okresie 1620—1820,

nie byliby dopucili do germanizacji, byliby decydowali

o polityce Habsburgów i nie byoby dzi Niemców
w Chebie, ani te nie byoby okresu pruskiego panowa-

nia we Wrocawiu, ni w Poznaniu. Z walnej bitwy na

Biaej Górze (1620), z walnej przegranej sprawy susznej,

zrodzio si jak zawsze w takim wypadku wiele prze-

klestw dla ludzkoci. Czy Europa popadaby w grz-
zawisko militaryzmu, gdyby w samym jej rodku utrzy-

ma si by naród czeski przy jakich takich wpywach
politycznych? Ale spoeczestwo wycznie chopskie

wpywów nie posiadao adnych — i nie posiado ich,

a okoo poowy XIX w. zaczo si w Czechach znowu
róniczkowanie spoeczne.

Jeeli spoeczno, dopuszczajca do przerostu jed-

nej warstwy ponad inne, przestaje by spoeczestwem
(normalnem), jake monaby uzna za spoeczestwo
spoeczno jednowarstwow? adn miar. Spoe-
czestwo jest to spoeczno zrónicz-
kowana.
W zróniczkowanem spoeczestwie musz by

z natury rzeczy rozmaite interesy czstkowe, opierajce
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si na rónicy poj w danym zakresie (nie mówic o ego-

izmach stanowych). JeeH tedy pewna warstwa staje

si uprzywilejowan i posidzie przerwag poliiityczn nad

innemi, narzuca tem salmem caoci swoje pojcia.

Jeeli narzucenie takie uda si, nasta musi stagnacja

rozwoju umysowoci w danem spoeczestwie, bo i ten

rozwój dokonywa si taike przy pomocy róniczkowa-
nia; skoro tego braknie, obumieraj cale dziay ycia
zbiorowego, a wreszcie spoeczestwo znajdzie si na

drodze wstecznej, stajc si spoecznoci coraz mniej

zoon. Bywaj spoecznoci defektowne; np. polskie

od „potopu" do Trzeciego M^ja skutkiem wycznoci
szlacheckiej, a czeskie od bitwy na Biaej Górze a do
odrodzenia w poowie wieku XIX skutkiem wycznoci
ludu wiejskiego, jakkolwiek powody tej a tamtej wy-
cznoci cakiem inne, bo tu tkwice w sprawach ze-

wntrznych, a tam w wewntrznych, skutki jednakowe:

zastój. W razie narzucenia ogóowi poj pewnej war-

stwy doda trzeba jeszcze jedn ujemn ewentualno,
mianowioie pogbienie niechci stanowej, a w dalszem

nastpstwie zanik zdatnoci do skutecznego przedsibra-

nia czynów ogólno-narodowych : upadek zbiór o

-

wejkulturyczynu.
Jeeli nie uda si narzucenie ogóowi poj czst-

kowych, a dojdzie pomimo to do hegemonji politycznej

jednej warstwy, rozstrój spoeczny wstrznie podsta-

wami pastwa.
Najgorsza jednak zaj moe ewentualno naten-

czas, gdy ogó inteligemcji zmuszony jest stan w opo-

zycji przeciw pojciom warstwy, posiadajcej hegemonj
polityczn, lub choby tylko stanowisko przewodnie.

Rozbieno pomidzy warstw kierujc rozwojem

umysowym, a kierujc rozwojem politycznym wycho-

dzi w takim razie na rozbieno twórczoci umysowej
a politycznej w narodzie, z czego musi powsta po nie-

dugim czasie rozbieno kulturalna i to tak straszliwa,

i gdyby stan taki potrwa przez czas duszy, musia-
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aby rozprzgn si sama wi' narodowa i zagroony

byby sam byt narodu, jako takiego, bo powstawayby

w takiej spoecznoci niejako diwa narody jednego jzy-

ka, wzajemnie si nienawidzce* i zwalczajce z ca>xh
si (w dzisiejszej Rosji duo objawów tem si wy-
jania).

Gdyby przeto wraz ze wzmaganiem si spoecznego

i politycznego ludu w narodzie nastpio ustalenie si

dzisiejszych poj ludowych na dusz przyszo, to

znaczy, gdyby lud wiejskie dochodzc do hegemonii, ni€

zmienia poj swych, tych, jakie tkwiy w nim przed

dojciem do hegemonji, natenczas nieuniknion byaby
w narodzie rozbieno kulturalna, gdy pojcia owe by-

yby a nazbyt niezgodne z tem, co inteligencja uwaaa-
by za prawdziwe lub waciwe.

Szczciem pojcia ludowe s zmienne, a w Polsce

okazuje lud bardzo wyran tendencj do asymilacji

umysowej z innemi warstwami.

Pojcia ludowe zmieniaj si ze wzrostem owiaty
wród ludu w ten sposób, i staj si podobniejsze do po-

j panujcych wród inteligencji. Po niedugim czasie

zna pewien kompromis dwóch kategoryj poj, a stan

ten. W' zasadzie przejciowy, mieci w sobie, niestety,

wicej stron ujemnych, ni dodatnich. le si dzieje, gdy

stan ten przedua si; nieszczciemi za cikiem moe
by, a raczej musi, ustalenie si takiego stanu, który

przez brak stanowczego okrelenia wyobrae i poj
jest nijakoci kulturaln i moe si atwo wyrodzi
w akulturalno. Fataln tedy wyrzdzaj szkod naro-

dowi ci, którzy stan przejciowy przeduaj; którzy po-

wstrzymuj lud od wyzbywania si poj niezgodnych

z pojciami inteligencji. Jeszcze gorzej przysuguj si
tacy, którzy pojcia ludowe czyni punktem wyjcia
swych doktryn. Obydwa rodzaje szkodników tych tem
s niebezpieczniejsze, im wicej poród nich dobrej woli.

Polskie Logos a Ethos. ^'>
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ycie zbiorowe bez porównania bowiem wicej ponosi

szkód od ludzi dobrej woli, lecz nieroztropnych, ni od

ludzi zlej woli, przed którymi ogóowi zajwsze atwiej si

obroni.

Lud sam zmierza ku temu, by porzuci odrbne swe

pojcia, a zatem (chocia brzmi to paradoksalnie) lud

owiecajcy si niszczy ludowo. Jeeli tedy lud po-

sidzie wyszy stopie owiaty zawczasu, zanim ulegnie

propagandzie ludowcowoci, w takim razie kulturze na-

rodowej przynajmniej nie grozi niebezpieczestwo. Gdy-

by jednak wadztwo ludu dokonywao si przy zacho-

waniu ciemnoty ludowej, byoby to najstraszliwsz pod

kadym wzgldem katastrof.

Dno ludowa do asymilacji umysorwej z warstwa-

mi nieludowemi musi w Polsce doprowadzi do wprowa-
dzenia historyzimu pomidzy lud wiejski. Zbyt jestemy

przejci historyzmemi, eby si mia nie udzJeli ludowi,

skoro ten lud wchodzi na drog wiadomoci narodowej.

Czy nie syszymy coraz czciej argumentów history-

cznych w przemówieniach zawodowych mówcójw „wie-

cowych"? Charakterystyczny to objaw.

A jest drugi, niemniej charakterystyczny. Spostrze-

ono susznie, e lud okazuje coraz wyraniej na arenie

politycznej wszystkie dawne przywary szlacheckie

z XVIII wieku. Tumaczy to mona tem, e mimowoi,
ulegajc pewnym siom, wchodzi lud w kolej przeytków
szlacheckich równie w dziedzinie ycia publicznego, po-

niewa za chyo postpu wród ludu staje si bd co

bd coraz wiksz, miejmy otuch, e znajdujemy si
ju w przededniu dalszego szlachty naladowania, mia-

nowicie patriotyzmu jej z wieku XIX, kiedy olbrzymia

wikszo szlachty w imi historyzmu gotow bya ka-

dej chwili na ofiar mienia i ycia, skadajc w kadeoi
pokoleniu istne hekatomby na otarzu mioci Ojczyzny,

zapominajc zupenie o samolubnych wasnych intere-

'sach. Taki jest. Widocznym jest rozpd w tym kierun-

ku, od szlachetczyzny do szlacheckoci i szlachetnoci
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ycia zbiorowego; tradycja kociuszkowska, wspólna tej

i tamtej warstwie przeprowadzi wocianina poprzez

rozstaje na praw drog. Nie rozpaczajmy z tego

powodu, e obecnie stare w^ady szlachetczyzny a ra
w ludzie wiejskim, w jego zachowaniu si w^obec Ojczy-

zny. Naladowanie zaczyna si zwTko od rzeczy ze-

wntrznych i od cech ujemnych, jako od atwiejszych;

ale to stan przejciowy.

Pilnujmy, eby kultur polsk utrzyma na wysokim

poziomie, a chpp polski wzniesie si take wyej. Byle

nauka polska, sztuka, organizacja ycia zbiorowego czy-

niy postpy, a spraw^a ludowa zaatwion bdzie przez

prost konsekwencj ukadu si narodowych, które sa-

mym ruchem swym lud wcign w prd gówny ycia

narodowego. Niechby^ inteligencja mniej czasu tracia na

politykowanie, a speniaa zato dokadniej pierw^szy

swój obowizek, jakim jest pogbianie wyksztacenia

naukowego w spoeczestwie, a i polityka potoczyaby

si lepszym torem. Troszczmy si o to, by lud, gdy doj-

dzie do pojcia nie tylko praw, ale te obowizków
wzgldem Ojczyzny, znalaz w polskoci nie tylko histo-

ryzm, lecz dostateczny zasób wyrczumowanych naley-

cie kontynuacyj polskich poj na nowoczesn mod.
A tego nie da spoeczestwu wT^sztalcenie broszurkowe,

do tego trzeba nauki.

W Polsce nietrudno wej ludowi na tory history-

zmu. Uatwienie znaj!dzie w owej przesadzie ludowoci,

o której wyej bya mowa, a która bdzie miaa wielk

praktyczn donioso, a nader korzystn dla ogólnej eko-

nomiki ycia narodowego. Teoretyczne pomyki byway
nieraz punktem zaczepienia dla praktycznych dorobków.

Dowodów na to mnóstwo w historji, poczwszy od od-

krycia Ameryki, dokonanego dziki myce w obliczeniaci

geograficznych, a do wspóczesnych niektórych odkry
chemicznych. Byle celu nie spuszcza z uwagi, byle do-

bra wola kierowaa myl, dochodzi si do celu i poprzez

pomyki.

(i*
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Przesada ludowoci nadaje taki sze-

roki podkad ludowy Polsce, i ludowi
musi ona by swojsk. Pomyka okae si do-

broczynn. Lud, zsolidar^^zowany z polskoci, nie od-

rzuci historyzmu, a dopomoe pozby si przesady

w tamtej znów dziedzinie. I tak historyzm a ludowo
mog doprowadzi polsko do wspaniaej syntezy nowo-

czesnego ycia. Jedno i drugie speni sw rol przygo-

towawcz, w czem... nie przeszkadzajmy!

Zaczlimy roztrzsania nasze od nozwaania za-

rzutu, czy nie za duo u nas historyzmu, a wypada nam
z oblicze, e raczej ludowoci za duo w ostatnich cza-

sach, ale e moe nam to wyj na dobre, jeeli historyzm

wszczepiony bdzie w ludowo.
Nie z tej tedy dziedziny mogyby \^^rasta wtpli-

woci, czy Polska zdoa by pastwemi nowoczesnem:
nie std przeszkody do naszego celu.

Nie ulega wtpliwoci, e znaczenie narodu w nowo-

czesnym porzdku rzeczy zawiso w znacznej mierze od

jego ludowoci, bo bez niej naród nie zdoaby utrzy-

ma si na powierzchni ycia europejskiego, ale bez hi-

storyzmu suwaby si ledwie po powierzchni, nie zapusz-

czajc korzeni. Moemy by najlepszej otuchy, skoro

zanosi si u nas na to, e historyzm a ludowo bd si
wzajemnie uzupeniay. Nowoczesno polska, czc si
z tradycj, na niej si opierajc wytworzy nowoczesn
kultur, a nie tylko frazeologi; postp kultury pol-

skiej bdzie polega na pogbieniu jej, a nie na roz-

proszeniu jej pierwiastków. Dziiki historyzmowi mona
si^ wybi z pod wadzy frazesu, unikn pytkoci
i cziczoci ludowcowoci, dziki za ludowoci mo-
na wyrabia na nowo kultur czynu.

Podkad ludowy mieci w sobie nieocenione skarby

Ethosu, jak wogóle wszelkie oddziaywanie z dou w gó-

r zawiera wiele rozmachu, duo wzmoenia woli. Do
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zdrowia spoecznego trzeba jednake, jak wiemy, dru-

giego jeszcze prdu: oddziaywania z góry w dó,

a to mieci si w historyzmie, w pielgnowaniu tra-

dycji.'

Stosunek myli do czynu stanowi o zdatnoci osi-

gania celu. O ile ludowo niesie z sob pochopno do

czynu, o tyle historyzm winien stanowi czynnik myli,

i przez tradycj nawizywa do myli poprzednich poko-

le, a wzmacniajc myl dnia dzisiejszego cigoci my-
li narodowej, wzmacnia zarazem kultur czynu, dostar-

czajc dziaalnoci dzisiejszej podstawy ze syntezy czy-

nów przeszoci. W tem znaczeniu, w tatkiem ideowem
zastosowaniu staje si historyzm niepoledni czci
Logosu polskiego.

Co historyzm rozway, niechaj to ludowo wyko-
na. Historyzm posiada atwo mylenia celowego, bo

tylko celowoci wznosi si ku przyszoci; wszak hi-

storyzm nie jest niczem innem, jak celowem zwracaniem
si ku przeszoci, aeby sobie uatwi osignicie pe-

wnych celów w przyszoci. Dlatego historyzm nadaje

si wielce na pomost od rozumu do woli, na cznik Lo-

gosu z Ethosem. Historyzm nie jest bowiem ' kategorj

jak samego tylko intelektualizmu, gdy zawierajc
w sobie wyniki dowiadczenia dziejowego, zbliony jest

równie do eanpiryzmu.

Kóci si jeszcze kiedy niekiedy histor^^zm z ludo-

woci. Logos z Ethosem w Polsce, myl niezgodna z czy-

nem, rozumowanie niezgodne z rzeczywistoci, ale takich

zaburze coraiz mniej w dziedzinie ducha narodu. Odzy-
skanie niepodlegoci wyprowadzio wszelkie objawy tego

ducha na wiksz i wiidoczniejsz aren, a e strony uje-

mne krzykliwsze bywaj, wicej te zwróc na siebie

uwagi, wic wydaje si, jakoby byy liczniejsze i moc-
niejsze. Std pomyki. Ale i w tym wypadku zwrómy
uwag na co niezmiernie prostego, cho nieraz przykre-

go, a mianowicie, e trzeba nam przecierpie kurs nauki

o tarciu...
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Niemao zaburzenia w ycie zbiorowe wznowionego

pastwa wprowadzi musi petna wytenia walka o byt,

gdy tymczasem chciaoby si tworzy wartoci histo-

ryczne ponad wspóczesnoci i z poza walki o byt. Od-

czuwa si kul u nogi. Nie mona pracowa, jakby na-

leao i jakby si pragno, okoo wyszych celólw, nie

majc zapewnionegOi samego bytu. To samo prawido
obowizuje pod tym wzgldemi tak ycie jednostki, jako

te najszersze zbiorowe: primum vivere, deinde
p h i 1 o s o p h a r i.- W tej kategorji tarcie trwa jednak

zawsze, nigdy nie ustajce; chodzi tylko o to, by nie byo
zbyt ostre, by spoeczestwa nie absorbowao cakowi-
cie przez czas zbyt dugi. Na manowce zeszedby atoli,

ktoby chcia tarcie to ignorowa, lub samemu ode si
usuwa.

Cel z poza walki o byt da si osign o tyle, o ile

sama owa walka o byt toczona jest zwycisko; o tem,

by jej nie toczy, rozsdny czowiek nie moe ani nawet
na chwil pomyle, bo to absurd. Dlatego to walka

o byt stanowi nawet obowizek pierwszy, bo bez

pomylnego jej toku nie mona si zabra do speniania

adnego a adnego obowizku wogóle. Ethos ulega wy-
paczeniu, a Logos pierzcha, gdzie nie wypeniono obo-

wizku pierwszego. Ethos wymaga dla siebie funda-

mentów; na obowizku pierwszym wznosi si drugi

i dalsze, a gdzie tak nie jest, tam owe dalsze przecho-

dz we frazes czczy, nigdy nie mogc by w czyn wcie-

lane.

Przebiegszy tedy w krótkoci granice moliwoci
ycia zbiorowego^ w dwóch zasadniczych jego kategor-

iach: historyzmu i ludowoci, zaczniemy rozpatrywanie

polskiej kultury umysowej od sfery najbliszej walce

o byt. Faktejm jest, e o powodzeniu pastwa rozstrzy-

gaj te same pierwiastki walki o byt, co w yciu pry-

watnem. Gdybymy byli narodem bogatym, o kwitn-
cym handlu i przemyle, ilu kopotów politycznych n i e

bylibymy cakiem zaznali!!



87

Trzeba przeto przyjrze si krytycznie naszej zdat-

noci do walki o byt, chcc sobie wyrobi zdanie o tern,

czy nadajemy si na twórców nowoczesnej pastwowo-
ci, czy moemy zaj w nowoczesnym wiecie stano-

wisko podobne do zajmowanego zaszczytnie niegdy

w przeszych wiekach, czy i teraz posiadamy warunki,

eby by poytecznymi ogólnemu pochodowi cywilizacji.

Czy zda si na co polskie p h i 1 o s o p h a r i, zaley od

tego, czy potrafimy o wasnych siach v i v e r e.

Cae nasze znaczenie zawise od tego, nastpnie

i lo jeszcze, czy cel nasz moe posiada warto realn,

czy te by mrzonk.
Zaczynamy dla tych przyczyn przegld polskiej

kultury umysowej od pytania, czy umiemy wie walk
o byt; a e walka ta toczy si przedewszystkiem okoo
darów przyrody, ku nim tedy najpierw skierujemy swe
kroki.

Moe te wywody, ku którym teraz zmierzamy, wy-
dadz si czasem suchemi; trudno tego unikn, ale oba-

wa suchoci nie zwolni od roztrznienia kwestyj, bez

których nasz przecmiot nie moe si obej adn miar.



Rozdzia II.

Dary przyrody.

Aeby zorientowa si w ywotnoci pewnego na-

rodu, nie trzeba sadzi si na dalekie czy wysol^ie ab-

strakty. Wystarczy przyirze si przyrodzie kraju i ba-

da, jak urzdzone tam: jest ycie w najprostszych, po-

wszednieli objawach, wystarczy rozejrze si w sposo-

bach jego walki o byt, bo ona zawizkiem wszystkiego

dobrego i zego w stosunkach ludzkich. Chodzi o to, czy

uszlachetnia si czynnoci, wypywajce z prostej walki

o byt, wcigajc je w zakres wyszy, bo w dziedzin

ycia umysowego. Czy doszo si np. w danyjm kraju

do tego szczebla kultury, eby uprawia gospodarstwo

na podou naukowem?
Polska jest krajem rolniczym, zapisanym w bilansie

europejskim ju od poowy XV w. jako „spichlerz Eu-

ropy"; susznie za zwrócono uwag, e bya dla niej

take „spiarni"^). Ju pod koniec XIV w. przypy-

^) Korzystam tu i w nastpnych rozdziaach do VI wcznie,
w ustpach 4 i 6 rozdziau IX i w ustpie 5 rozdziau X, w znacz-

nej czci z materjau, nagromadzonego w dwutomowem
dziele: „'Polska w kulturze powszechne j". Dzieo zbio-

rowe pod redakcj Feliksa Konecznego. Cz I, ogólna, str. XXIII,

419; cz II, szczegóowa, str. XXV, 649. Kraków 1918, staraniem

i nakadem polskich Spóek oszczdnoci i poyczek, pozostaj-

cych pod patronatem galicyjskiego Wydziau Krajowego. — Od-

nale waciwe miejsce bardzo atwo wobec systematycznego

ukady dziea, szczegóowego streszczenia kadego artykuu z po-

daniem stronicy poszczególnych ustpów, tudzie dokadnego in-

deksu. Sdy, czerpane od wspópracowników tego dziea, poda-

wane s w cudzysowach.
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wao do Gdaska przeszo 300 okrtów cudzoziemskich

po zboe polskie, a ruch ten wzrasta z kadem stule-

ciem. Olbrzymi by te zawsze eksport byda. W wie-

kach XVI i XVII w>^'oono co najmniej 80.000 sztuk ro-

cznie na Zachód; w czasie pierwszego rozbioru warto
wywozu za same woy wynosia 8 miljonów zp., nie H-

czc cielt i wywozu solonego misa. Okoo r. 1885 sa-

ma Galicja wywozia corocznie na zachodnie targi au-

striackie 85.000 sztuk woów, 165.000 cielt, 335.000 wi
i 372.000 owiec; jaj za i drobiu wartoci okoo 40 miljo-

nów koron, a Galicja przedstawiaa zaledwie szóst

cz zasobów polskich. Nadto stwierdzono ju z po-

cztkiem XVIII w., jako „zdaje si, e niema na wiecie
ziemi bardziej obfitujcej w konie".

A bogactwa kopalne? Oprócz niezgbionych za-

pasów lska Górnego, samo zagbie wglowe Dbrow-
skie liczy (w obliczeniu najbardziej pesymistycznem)

440 kim z zapasami wgla, nadajcego si do wydobycia,

okoo dwóch miljardów tonn. W piciu kompleksach

Kongresówki zalega ruda elazna, czynic okoo 300 mi-

ljonów tonn; nadto w Gaslicji znajduj si sferosyder>iy

na caej przestrzeni od Biaej po Kuty, trafiaj si te
rudy brunatne i darniowe. Okrg krakowski zawiera

w czci zachodniej cenne rudy oowiane i najcenniejsze

ze wszystkich rud krajo\\^xh rudy cynkowe. Jest

w kraju oów, jest siarka (i to obficie), jest galman, nie

mówic o marmurach polskich, o torfowiskach i t. d. A po-

nad tem wszystkiem króluj: sól i naftai Wosk ziemny

znajduje si tylko u nas, pod wzgldem za wydajnoci
gazu ziemnego zajmuje Polska drugie miejsce na kuli

ziemskiej.

Ale dary przyrody nie stanowi jeszcze adnego
tytuu kulturalnego. Chodzi o to, jak si z niemi post-

puje, czy si umie gospodarowa niemi kulturalnie?

Dzieje polskiego upnictwa sigaj wstecz bez prze-

rwy do XI stulecia; kopalnie oowiu wykazuj si przy-

wilejami królewskiemi od r. 1415 (w Trzebini), z czar-
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"negó marmuru w Czerny pod Krzeiszorwicamii jest wn-
trze wiedeskiego tumu -go Szczepana. Gubi si w po-

mrol^u dziejów zawizlci naszych warzelni soli, tudzie

wielkich salin bocheskich i wielickich. Od wieków tez

towarzyszyo im podoe naukowe. Jan Broek wykony-
wa tam w XVI w. niejedjnokrotnie pomiairy podziemne.')

Prancja XV w. czerpaa wzory z organizacji górnictwa

polskiego (w edykcie Ludwika XI z r. 1471). Górnictwo ru-

dy cynkowej w Krakowskiem trWa od pocztku XVIirw.

Najstarsza kopalnia wgla kamiennego (;w Jaworzniu)

zaoona jest w r. 1805, a wic wcale niepóno' w sto-

sunku do poczynajcej si ledwie wótwczas „ery wglo-
wej" w Europie. Najnowszy za z produktów kopalnych,

naft, samii odkrylimy równie na naszej ziemi, i to nie

majc znikd z Europy adnego przykadu. W r. 1853

Ignacy ukaszewicz, prowizor apteczny we Lwowie, wy-
destylowa z ropy waciw naft ; pierwsza lampa nafto>-

wa owietlia szpital powszechny we Lwowie, skonstru-

owana przez lwowskiego blacharza, Bratkowskiego.

Pierwsza spóka do wydobywania ropy i pierwsza de-

stylarnia 1856 r. byy czysto polskie. Od r. 1859 wypiera

nafta t. zw. hydrokarbid, imaterja wietlny, otrzymywa-
ny z pewnego rodzaju upku, przywoonego jako balast

okrtowy ze Szkocji do Hamburga. Pierwsza ankieta

celem uoenia prawodawstwa naftowego odbya si
u nas w r. 1868. W Galicji powstay pierwsze produkty

przemysu rafineryjnego: olej solarowy i olej maszyno-

wy (wyrabiany w Ameryce dopiero po r. 1870, a w Rosji

po 1880). Starem przeto jest polskie górnictwo, a wci
przybywao mu nowych gazi, od XI do- XIX wieku.

Hodowla zwierzt jest te starej daty, skoro ju
w XVI w. panowaa w roizmaitych ziemiach polskich

wielka rozmaito ras, zrónicowanych stosownie do te-

^) Do pomiarów podziemnych zbudowa w r. 1795 Jan Kona-

rzewski nowy grafometr, który zyska w r. ]803 uznanie paryskiej

Akademji Nauk.
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rytorialnydi w arunków przyrodzonych i gospodarskich

w Hczne swoiste odmiany i zawody. Rodzime bydio

„czerwone" zwraca na si coraz bardziej uwag znaw-

ców zagranicznych, stanowic prawdziw chlub naszych

zabiegów hodowlanych. O krótkouche winie nasze do-

pytywano si jeszcze przed niewielu laty celem wywozu

na materjal rozpodowy do Anglji. S polskie rasy kóz,

s te królików, a wród drobiu syn nasze „zielono-

nóki'', jako najbardziej jajonone. Có mówi o koniu?

Wszak jzyk nasz posiada 74 nazw na konia, wszak

w polskiej sztuce (Kossak) odtworzony on z najwikszem

zamiowaniem. Mnogo stadnin zadziwiaa zdawien

cudzoziemców, a polski ko bojowy by nasz specjalno-

ci...

Uczestnictwo polskie w nauce zootechnicznej zaczy-

na si od r. 1570. Dzieo Adama Miciskiego „O og-
ra hi wierzopach" wyprzedzio o om lat

pierwsz niemieck ksik o koniach. W r. 1608 druku-

je si „Hippika" Dorohostajskiego i odtd dzia ten

uprawiany bywa bez przerwy a do naszych czasów.

„O psi ech goczych" publikuje w r. 1608 Jan

Ostroróg. Ichtjologja polska poczyna si równie w XVI
jeszcze wieku (Strumieski). Bibljografja polska odzna-

cza si tu pewn cigoci a, do czasu, kiedy oparto

si na cisej metodzie naukowej, o czem bdzie sówko
niej.

Polskie pimiennictwo rolnicze zaczyna si od r. 1549,

a wic bardzo wczenie. W najgorszym okresie dziejów

polskich, w wieku XVIII., wyszo 146 dzie polskich tre-

ci rolniczo-technologicznej. Szkolne nauczanie rolni-

ctwa zaczo si u nas w r. 1774. Wiekopomna Komisja

Edukacyjna, owo pierwsze w Europie ministerstwo

owiaty, kazaa naucza rolnictwa i ogrodnictwa prakty-

cznie w szkoach elementarnych, a w wydziaowych tak-

e w formie wywodów wykado>w^ych po dwie godziny

tygodniowo, poczwszy od klasy trzeciej. Wyprzedzia
tem Polska inne organizacje nauczania publicznego w ca-
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ej Europie. NaogóJ sprawy rolnicze nie stay u nas ni

gorzej, ni niej, ni we Francji lub w Niemczech ; zreszt

kiedy r. 1783 ustalono ostatecznie prograim wykladów

rolniczych, wcignito do prac ty cii take wspópraco-

wników obcych, specjalist6w Borelli'ego z Berlina i Fran-

cuza Dupont de Nemours.

Dopiero od pocztku XIX wieku zaczynaj si w Eu-

ropie studja rolnicze teoretyczne, istotnie naukowe. Nie

spónia si w tem Polska, a jeeli w czem wyprzedzo-

no nas o lat kilka lub kilkanacie, wyda si stosunek ten

raczej pospiesznem zrównywaniem kroku, skoro zwa-

ymy, e Polska wanie przestaa by pastwem nie-

podlegem, a Napoleon niepodlegoci prawdziwej bynaj-

mniej nie przywróci. Ksistwo Warszawskie byo przez

cay czas istnienia (1806—1814) tylko obozowiskiem na-

poleoskiem, a „Królestwo'', utworzone (z mniejszej po-

owy Ksistwa) na kongresie wiedeskim 1815 roku, sta-

nowio doczepek tylko do imperjum rosyjskiego, zalene

od Petersburga nie tylko politycznie i ekonomicznie, ale

w znacznym stopniu nawet pod wzgldem administracyj-

nym.

Ju tedy w r. 1810 zabiera si warszawskie Towa-
rzystwo Oospodarczo-rolnicze do „ameljoracji gospodar-

stwa krajowego przez pisma", a w omnej na Podlasiu

miano zaoy instytut rolniczy dowiadczalny. Dalsze

wojny napoleoskie i przewroty polityczne przerway
wykonywanie projektu. Jedna z pierwszych w Europie

powstaa jednak w Wilnie katedra gospodarstwa wiej-

skiego, skoro tylko udao si odzyska uniwersytet wi-

leski dla kultury narodowej. We dwa lata potem urz-
dzio Królestwo Kongresowe Instytut agronomiczny

w Marymoncie pod Warszaw, zaopatrzony w obszerne

pola dowiadczalne.

Pozbawionemi natomiast wiedzy rolniczej miay po-

zosta zabory austriacki i pruski. Napróno upomina
si galicyjski „sejm stanowy" 1823/24 r. o zaoenie szkó
rolniczej, lenej i- weterynairskiej. Wkrótce zamknito



93

uniwersytet wileski za to, e Litwa stana w powstaniu

1831 roku za jedno z Polsk. Gówny wileski profesor

Tolnictua Oczapowski przenosi si natenczas z Wilna do

Marymontu, gromadzc kolo siebie grono wyborowe
pracowników naukowych. Niebawem zaczynaj wycho-

dzi synne „Roczniki Gospodarstwa Krajo-
wego" (od r. 1824), a w r. 1858 uzyskano nareszcie po

dugoletnich staraniach u rzdu rosyjskiego pozwolenie

na zaoenie Towarzystwa Rolniczego. Jaik wielk i za-

szczytn rol spenio ono w dziejach narodowych, wia-

domo kademu Polakowi. Wiadomo i to, e daneim mu
byo istnie zaledwie trzy lata, a jednak starczy mu ten

czas krótki, by poprawia dol ludu, organizowa zie-

mian i szerzy wiedz zawodow. Rozwizanie Towa-
rzystwa w r. 1861 stao si wstpem do najsmutniejszego

okresu dziejów porozbiorowych, i odtd a do r. 1890 nie

byo w Kongresówce adnego towarzystwa rolniczego,

ho rzd nie dopuszcza adnego stowarzyszania si.

W r. 1862, jeszcze tedy przed wybuchem powstania

styczniowego, zawieszono „Roczniki", a zakad mary-

nioncki przeniesiono dalej od Warszawy, reorganizujc

go w „Instytut Rolniczo-Leny" w Puawach. Powstanie

przerwao atoli te prace, a gdy rzd rosyjski podj je na
nowo w r. 1869, powsta z tego rosyjski „Instytut

Gospodarstwa Wiejskiego i Lenictwa". Narazie pozo-

stawiono przynajmniej polskich profesorów, a ci, cho-

cia zmuszeni do wykadania! i prowadzenia administracji

po rosyjsku, stanowili bd co bd jaki punkt oparcia

dla polskiej pracy naukowej rolniczej. Usuwano ich jed-

nak stopniowo, przysyajc na ich miejsce Rosjan, a w r.

1889 zosta si jeden tylko Polak obok 14 profesorów ro-

syjskich. Ci nie znali zgoa kraju, nie mieli pojcia o na-

szych warunkach gospodarczych, to te „Instytut" stra-

ci wszelkie znaczenie dla polskiego rolnictwa; liczy te
w ostatnich latach ledwie 20 (dwudziestu) uczniów.

Podczas gdy wszdzie w Europie rzd stawa na
cz€le postpu w gospodarstwie, popierajc z caych si
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rozwój wiedzy rolniczej, w Polsce jedyny rzdowy za-

kad tego rodzaju byl... amtipolskim.

Spoeczestwo byoby chtnie zakadao i utrzymy-

wao rodkami prywatnemi niejeden taki zakad, ale du-

go rzdy zaborcze nie dopuszczay tego. Wszak nie do-

puszczano ani nawet towarzystw kredytowych rolni-

czych ! Od r. 1822 koata trzeba byo w Wiedniu przez

19 lat, zanim zezwolono w r. 1841 na zaoenie galicyj-

skiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwo-
wie. Na Towarzystwo Gospodarskie uzyskao si ze-

zwolenie dopiero w r. 1845; ale tego jeszcze roku odmó-

wiono pozwolenia na towarzystwo akcyjne budowy
spichrzy zboowych!

Po wielu zachpdach udao si wreszcie galicyjskie-

mu Centralnemu Towarzystwu Gospodarskiemu we
Lwowie zaoy w r. 1856 wysz szko rolnicz w Du-

blanach pod Lwowem. Podobnemu" Towarzystwu

w Wielkiem Ksistwie Poznaskiem powiodo si a do-

piero w r. 1870 otrzyma zezwolenie na wysz szko
rolnicz, któr ziemianie wielkopolscy wyposayli z pry-

watnych swych funduszów i zaoyli! w abikowie pod

Poznaniem.

Pomimo cikich warunków rozwijaa si jednak

polska wiedza rolnicza', czynna zawsze w nukoiwym ru-

chu europejskim. Dowodem, e równie inynieria pol-

ska wyrabiaa w swym* zakresie specjalny dzia rolniczy,

choby dwutomowa „Hydraulika a g r o n o m i c z-

na" Józefa Spornego (1860—1861).

Po Marymoncie zostao wspomnienie „marymonckiej

mki", która wesza w przysowie na wiadectwo upra-

wiania selekcji ziarna w tym zakadzie. Metodyczna ta-

ka selekcja zaczyna si w Angiji w r. 1819, we Francji

w r. 1825, podczas gdy Niemcy s w tym przedmiocie

bardzo spónione, gdy ich hodowle pszenicy poczynaj
si rozwija na dobre dopiero okoo r. 1860. W Polsce

kwitna za dawnych jeszcze czasów hodowla sadowni-

cza i zboowa. Wytworzyy si u nas trzy gówne rasy
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pszenicy ozirnej, a z nich dalsze odmiany. Dochoway
si nastpnie ciekawe wiadomoci o postpowaniu co do

doboru nasion pszenicy „kujawsi^iej" (z.r. 1859), w Po-
ckiem „Sarnowskiej", a potem i „puawskiej", niewiele

za póniej rozwiny si hodowle w Wysokiem Litew-

skiem (koo Brzecia Litewskiego) i w Dankowie w po-

wiecie grójeckim, ta ostatnia siga ju doby nowszej, gdy
powstaa w r. 1880.

wietna praktyka hodowlana szerzya si i bez

opieki rzdu po caej Polsce, a towarzyszya temu teorja

uczona. W abikowie byo skrajne skrzydo opozycji

przeciw panujcej po\Vszechnie teorji Liebiga, nie uwzgl-

dniajcej roli azotu, a goszcej prawo bezwzgldnego

zwrotu pokarmów rolinnych, zabranych glebie. Ody
w r. 1869 akademja rolnicza w Bonn-Poppelsdorf na ogo-

szonym przez si konkursie przyznaa nagrod pewnej

pracy, miadcej u^rost teorj „mineraln" Liebiga ze

stanowiska nowej szkoy „ekonomicznej", okazao si,

e autorem jej jest polski „ekonomista rolniczy". Dr. Jul-

iusz Au. Jego te powoano na dyrektora do abikowa,
gdzie atoli ledwie om lat pracowa, gdy rzd pruski,

niechtny rozwojowi rolnictw^a wród swych polskich

lK)ddanych, zamkn nam t szko w r. 1878. Jak nie-

gdy Oczapowski przenosi si z Wilna do Marymontu,

podobnie peregrynowa teraz Au z abikowa do Dublan.

Odtd a do r. 1890 byy „Dublany" jedyn wysz
uczelni rolnicz w Polsce. Od r. 1878 zamieniona na

Akademj, przesza na etat publiczny, krajowy (nie pa-
stwowy). Celowaa doborowem gronem profesorskiem.

Obok dyrektora Aua odznacza si najbardziej profesor

Emil Godlewski, którego imi sta si miao sztandarem

polskiej wiedzy rolniczej.

W r. 1870 rozpocz Godlewski, wspólnie z Dobr-

skirn swe prace nad absorbcyjnemi waciwociami zie-

mi ornej. I on szed przeciw Liebigowi, a zarazem wy-
kaza mylno mniemania Briosi'ego, jakoby tuszcz by
'pierwszym produktem przyswajania: wykaza, e jest
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nim skrobia. W nastpnych latach (1872—73) odkry, e
roliny mog sobie przyswaja kwasu wglowego kilka-

set razy wicej, ni go znajduje si normalnie w powie-

trzu. Stwierdziy te póniejsze badania nasuwajcy si
z tego wniosek, e w dawniejszych okresach geologicz-

nych byo w powietrzu daleko wicej bezwodnika w-
glowego. Wszystkim studjom Godlewskiego towarzy-

sz cenne, doniose dla nauki odkrycia. Badajc biologj

t. zw. wyponienia, obmyli przy tem wasn metod
eksperymentaln przez co wprowadzi t cz fizjologji

rolin na nowe tory. Epokowe wprost znaczenie maj
jego badania nad wzrostem rolin i nad oddychaniem ro-

linnem, a wyniki tych studjów weszy ju we wszyst-

kie podrczniki fizjologji. Wielkie oywienie wród fi-

zjologów wywoa ogoszon r. 1884 wasn teorj ruchu

wody w rolinie, która rozbia wiat naukowy na dwa
obozy. Ale to wszystko — czci dopiero jego zasugi

naukowej. Studjami nad rozkadem biaka zdoby sobie

miejsce pierwszorzdne w nauce europejskiej, tak dalece,

i bez niego niepodobna wyobrazi sobie chemji rozwoju

biaka; cay ten dzia nauki zwizany jest najcilej

z imieniem polskiego uczonego. Podobnie odznaczy si
przy badaniach drobnoustrojów zamieniajcych amonjak

na azotyny. Wyniki jego docieka nad nitrifikacj przy-

jy si powszechnie, '^eby tu dotkn po sówku naj-

waniejszych tylko dziaów czynnoci! naukowej Godlew-
skiego, wspomnijmy jeszcze, jak sprostowa bdne mnie-

•mania szkoy wiedeskiej co do uli w rolnictwie. W r.

1900 wykaza mianowicie „dowolno i bezpodstawno
wiedeskich badaczy Meissla i Reitmeira, gdy ci ka
rolnikom paci za ca ilo kwasu fosforowego w u-
lach bez wzgldu na jego rozpuszczalno (w pynie cy-

trynianowym)". Czerpao si po wielekro wskazania

praktyczne ze studjów Godlewskiego.

Odkrycia jego, posiadajce trwae znaczenie dla na-

uki, dokonane byy niemal wycznie (gdy prócz nie-

dugich tylko pobytów w Jenie i Wuerzburgu) w polskich
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laboratoriach (Warszawa, Kraków, Lwów politechnika

i Dublany), co nieobojtne dla polskiej kultury naukowej.

W r. 1890 powstaje przy uniwersytecie Jagielloskim

Studjum rolnicze, a Godlewski obejmuje jego kierunek.

Pod jego przewodem rozwija si Studjum wietnie. Sze-

reg nowych katedr i pracowni zezw^ala na szybsze tempo

rozwoju polskich bada naukowych, a z laboratoriów co-

raz obfitsze wychodz plony.

Tego roku 1890 dozwolono w Kongresówce przy-

najmniej na okrgowe towarzystwa rolnicze, a w" 7 lat

potem uzyskano wreszcie mono utworzenia organi-

zacji na wielk skal, Centralnego Towarzystwa Rolni-

czego. Poczynaj si w Kongresówce mnoy stacje do-

wiadczalne, a wszystkie kosztem prywat-
n y m. Rozszerza si znakomicie prd polskiej wiedzy

rolniczej.

Istnieje caa szkoa Godlewskiego, zaczynajca si
od Jentysa i Polzeniusa, wspópracowników nad odde-

chaniem róddrobinowem, a wydajca wci nowe imio-

na ku zaszczytowi nauki polskiej. Jentysa gruntowne

badania nad skrobi odbiegy od powszechnych do nie-

dawna, a mylnych o tym przedmiocie wyobrae; on te
by pierwszym, który wykaza, jak ogromna zachodzi

rónica w przyswajalnoci azotu moczu i kau zwierz-
cego i on wykry szkodliwy wpyw wikszej iloci kau
na wegetacj. Obok Jentysa zaznaczy si wybitnie ba-

daniami nad ródami azotu Rogoyski, sprostowa bdy
nauki niemieckiej i da pierwszy cakowite bilanse azotu.

W dziedzinie nitryfikacji wane s spostrzeenia Niklew-

skiego (który wykaza korzystny wpyw próchnicy na
nitryiikacj) i Karpiskiego.

Tak pod najlepszemi auspicjami rozwina si szkoa
Godlewskiego, rozkwitajca w naszych oczach coraz

wspanialej-

Obok Godlewskiego stoi odmienna cakiem indywi-

dualno Adama Pramowskiego. Tamten uT^^cznie
uczony, porednio tylko odnoszcy si do praktyki, o ile

Polskie Logos » Ethos. 7



nauka jego stawaa si „stosowan", ten za wyrywa
si z laboratorium na wiat szeroki, eby organizowa

polski handel i organizacje rolników, i rozszerza t swoj
bezporednio praktyczn dziaalno w ten sposób, i
osob swoj stanowi rozdzia w historji handlu polskiego.

Przez 20 lat zaglda do pracowni naukowej tylko chwila-

mi, jakby dla wypoczynku po ruchliwoci ycia czyn-

nego i publikuje niewiele, ale same rzeczy pierwszorzd-

ne. Jedyny w Polsce czowiek, czcy a tak teorj

i praktyk, a w obu kierunkach wybitny i twórczy.

Wielkie s zasugi Pramowskiego na polu bakterio-

logii wogóe, a rolniczej w szczególnoci. On „da pod-

waliny pod systematyk bakteryj przez to, e pierwszy

wykaza, e i u tych tak prostej budowy istot dadz si
wykaza pewne morfologiczne cechy, odróniajce od

siebie niektóre gatunki bakteryj równie stanowczo, jak

morfologiczne cechy odróniaj od siebie róne gatunki

rolin wyszych". Szczególn donioso posiadaj ba-

dania Pramowskiego nad bakteriami brodawkowemi ro-

lin motylkowatych. W r. 1886 odkry Hellrigel, e ro-
liny groszkowe mog korzysta z wolnego azotu powie-

trza, ale „dopiero Pramowskiemu przypada zasuga

udowodnienia w sposób nie pozostawiajcy adnych wt-
pliwoci, e to wanie owe bakterje brodawkowe uzdol-

niaj roliny groszkowe do wizania wolnego azotu,

a tern samem e one te decyduj o uyniajcem gleb

dziaaniu rolin groszkowych".

Zasadnicze odkrycia swe przeprowadzi Pramow-
ski, bywszy profesorem redniej szkoy rolniczej w Czer-

nichowie pod Krakowem, na wsi oddalonej wówczas 30

kim. od najbliszej stacji kolejowej. Szkoa owa, utrzy-

mywana kosztem kraju (nie pastwa!), nie posiadaa

wówczas jeszcze adnej pracowni. Sposób, w jaki Pra-
mowski urzdzi sobie co naksztat laboratorjurn, przy-

pomina zaiste Robinsona na odludnej wyspie; ale pomi-

mo caej swej wynalazczoci musia si i tak obchodzfi

9
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bez gazu. Czy to bdzie zrozumiaem dla uczonych za-

ciiodniej Europy?
Polsi^im uczonym przypada te „lwia cz zasug"

w zbadaniu odkrytego przez Beijerincka azotobakteru.

W polskich pracowniach badano skutecznie warunki,

w jakich dokonywa azotobakter wizania azotu, tej

czynnoci pierwszorzdnej dla ogólnej ekonomji. Decy-

dujce sowo w tym przedmiocie przypado pracy Krze-

mieniewskiego; niemiecki botanik Behrens wyrazi si
o niej, e „stanowi dobroczynn oaz na pustyni bakte-

rjologji gleby". Z licznych rezultatów jego bada najdo-

niolejszem jest odkrycie, e próchnica nie suy wcale

za pokarm azotobakterowi, nie stanowic dla róda
ani wgla, ani azotu. To te Krzemieniewski rzuci po-

niekd nowe wiato na rol próchnicy w glebie. W t>Tn

kierunku pracowali te inni badacze polscy; po Niklew-

skim Dzierzbicki i dalsi. „I znowu tym, który najwik-
szy postp uczyni w tych badaniach, by Pramowski".
Wyledzi cay cykl rozw^oju azotobakteru i przyczyni
si znakomicie do wywietlenia roli próchnicy w jego

yciu.

Wymieni tu mona tylko najwybitniejszych; ale

jak wielce monaby tu wyduy szereg zasuonych
imion, pouczy moe najpobieniejszy przegld zaoo-
nych przez E. Godlewskiego, redagowanych nastpnie

przez Stefana Surzyckiego „Roczników Nauk Rolni-

czych".

Rozwojowi wiedzy towarzyszy coraz wiksze za-

jcie inteligentnego ziemiastwa ze wszystkich trzech

zaborów, czego wiadectwem coraz liczniejsze hodowle,

prowadzone w^zorowo, tudzie mnoce si stacje do-

wiadczalne. Wszystko to kosztem prywatnym, czasem
z zapisu testamentowego (np. Sobieszyn z zapisu Kic-

kiego), czasem ze skadek obywatelstwa (np. Chojnów
w ciechanowskiem 1899 r.). Instytucji tego rodzaju,

utrzymywanej ze skarbu publicznego, nie byo ani jednej.

Dopiero w r. 1902 wprowadzono hodowl rolin w Du-
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blanach dziki profesorowi Miczyskiemu. Wyniki byy
wietne, a. dokonano te wielu spostrzee zwizanych
porednio z selekcj zbó. Tak np. w Dublanach odkryto,

od czego zawisa tgo somy, jak zmienia si ocisto
owsa zalenie od czynników zewntrznych i t. d.

Typowym przykadem, jak polska usilno hodowla-

na ograniczon bywaa niemal zawsze i wycznie do

rodków prywatnych, jest synna nie tylko w Polsce ho-

dowla ziemniaka Dokowskiego na dzierawionej przez

niego maej wiosczynie Nowej Wsi pod Ktami. Wyho-
dowane przez niego odmiany odniosy rekord plennoci

i procentu skrobi w konkurencji' z mnóstwem odmian nie-

mieckich i innych, co stwierdziy zreszt same zakady
specjalne niemieckie w Berliniie i Hammersleben (w pro-

wincji saskiej). Przeprowadzono te u Dokowskiego
skutecznie walk z zaraz ziemniaczan, a doniosoci
tej zasugi nie trzeba osobno tumaczy. Otó folwark

Dokowskiego, zastpujcy znakomicie rzdow stacj

dowiadczaln, jak rzd austriacki powinienby by za-

oy, otrzymywa wszystkiego razem z austriackiego

ministerstwa rolnictwa subwencji rocznej 2.000 (wyra-
nie: dwa tysice koron).

W szeregu wybornych naszych hodowli prywatnych

wybi si na pierwsze miejsce zakad nasion, utrzymy-

wany na wiksz skal przez Buszczyskiego w Nie-

mierczu na Podolu (rozkwitn pod kierunkiem Edmunda
Zaleskiego), z filj w Górce Narodowej pod Krakowem.
Tame doprowadzono do wysokiej jakoci hodowl bu-

raka cukrowego, którego polskie odmiany, hodowane
w wielu stronach kraju, nie ustpuj ju adnym
innym.

W wielu okolicach rozwijao si znakomicie sadow-

nictwo, lecz skutkiem szykan pastw zaborczych nie

zdoao przekroczy pewnego punktu rozwoju. W Galicji

np. taryfa na wywóz owoców do Niemiec obmylona
bya w ten sposób, eby zachca wprost do dyskwalifi-

kowania owoców tej prowincji przez przesyanie ich bez
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da, ale te bez opakowania, gdy od owoców opakowa-

nych wynosio co 400 do 600 K. od wagonu...

Jako zysk z poprzedniej rewolucji* rosyjskiej, po-

wstay w r. 1906 w Warszawie wysze kursy rolnicze,

których rzd przedtem' nie dopuszcza, a które podczas

wojny przeobraono nastpnie w „Szko Gówn Go-

spodarstwa Wiejskiego". Nastpio te zreorganizowa-

nie Puaw: od r. 1917 tworzy si tam „Instytut Naukowy
Gospodarstwa Wiejskiego", organizujc stopniowo za-

mierzonycli 19 jego dziaów. W Morach pod Warszaw
powstaa powana stacja genetyczna. Tak doczekaa si
nareszcie KongresówT^a polskich rzdowych zakadów
rolniczych.

W Galicji prócz uniwersyteckiego Studjum rolnicze-

go w Krakowie nie byo zreszt ani jednej wyszej, re-
dniej, ni niszej szkoy rolniczej, utrzymywanej przez

rzd austrjacki.

W pruskim zaborze nie dopuszczono ani nawet pry-

^,vatnego polskiego zakadu rolniczego. Skazywano nas

z caem wyrachowaniem na niszo rolnicz, A jednak

polskie rolnictwo rozwino si tam tak, e w najgor-

szym raz.ie, pesymistycznie obliczajc, stano narównj

z niemieckiem. Nasi rolnicy uczyli si wiedzy zawodo-
wej pomimo szykan, jedzilii po ni do Dublan, do Kra-

kowa potem, a zawsze do... wszystkich szkó i akademij

w rozlicznych pastwach Rzeszy Niemieckiej.

Z natury rzeczy hodowla zwierzt domowych znaj-

dowaa si w warunkach jeszcze trudniejszych, wyma-
gajc znaczniejszych nakadów i opieki tem wikszej,

a skazana na prywatn wy^cznie zapobiegliwo oby-

wateli, przeladowanych o to nastpnie przez rzdy za-

borcze.

Tradycje byy bardzo dobre, pod niejednym wzgl-
dem wprost wietne. Nie tjdko hodowla byda rogatego

wykaza si moe w Polsce XVII i XVIII wieku licznemi

„holenderniami", które „byy chlub wielkich gospo-

darstw kluczowych, ale kwitny take hodowle inne.
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np. owiec. Posiadamy wiadectwo z poowy wieku XVII,

jako po hiszpaskiej i angielskiej wenie nasza trzyma

pierwsze miejsce w fabrykach wzgldem dobroci". Có
dopiero mówi o polskim koniu! W drugiej polowie

XVI. wieku wiadczy Woch Oraciani, jako „niema kraju,

któryby tak dzielne konie wydawa jak Polska. Konie

te, acz nie rose, prdsze s od tureckich i zwinniejsze

od niemieckich". Karol V. wjeda na polskim koniu do

Madrytu i Turenniusz polskiego dosiada rumaka. W naj-

synniejszych stadninach caej Europy starano si mie
konie polskie. Wiele puków jazdy pruskiej zaopatry-

wao si od Fryderyka II. czasów wycznie w polskie

konie. Popyt na nie zagranic by zawsze ogromny.

„To te je zagranica od najdawniejszych do najnowszych

czasów corocznie tysicami od nas wykupywaa; a to.

przedewszystkiem jako konie wojskowe do Austrji, Ba-

warji, Saksonii, do Prus, a nawet do Szwajcarji, Francji,

Anglji i Holandii, wysyajc swoich agentów r liweran-

tów na celniejsze jarmarki koskie".

Nawet nasze wociaskie „koniki" stanowi ras
pierwszorzdn, której atoli omal nie spotka smutny los

pod austriackim rzdem. Komi rzd interesowa si ze

wzgldów na potrzeby wojska. Mdro biurokraty-

czna, owa synna mdro austrjacka, uznaa „koniki"

jako „viel zu klein" i próbowaa wprost zniszczy chów

tych koni. Podobnie radby by c. k. zarzd armji znisz-

czy konie huculskie, jeszcze mniejsze od mazurskich

„koników". Dopiero lwowskie Towarzystwo Gospodar-

skie na wasn rk zaoyo w latach 1906—1908 cztery

stadniny hucuków i ocalio hodowl, która popada ju
na bezdroa. Rzd zarzuci Galicj sieci stacyj impor-

towanych rozmaitych ras duych i grubych, lekcewac
fakty, przemawiajce za koniem krajowym, midzy in-

nemi i ten fakt, e w wojskowoci rosyjskiej remonty

polskie pobijay stale wszelkie najlepsze remonty rosyj-

skie. Kiedy w r. 1893 urzdzano synny wycig dystan-

sowy midzy Wiedniem a Berlinem, na odlego 580
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kim., „jedn z pierwszych bya tam siwa kobya ctiop-

skiego chowu z pod Rzeszowa", obok kilku koni z pol-

skich stad magnackich. („Anglik'*, który wówczas przy-

by pierwszy, zdech nazajutrz z wycieczenia). Wojna

obecna stanowi wielki triumf „konika", bo dawno ju

wyzdychay wielkie i cikie konie rozmaitej prowenien-

cji, które armja posprowadzaa, a zostay na placu nasze

„hetki" przetrzymujc wszelkie mitrgi tej wojny nad

wojnami. Pokazao si, e „hetka" warta zapobiegliwej

hodowli, godna uszlachetnienia, lecz wanie przez czyst

hodowl.
Szczciem hodowla byda dostaa si wczeniej pod

opiek czynników krajowych polskich, bo ju w r. 1882

wziy t spraw w swe rce obydwa Towarzystwa rol-

nicze, krakowskie i lwowskie. To te na wiedeskiej

wystawie 1910 r. najwysz nagrod zbiorow otrzyma-

o polskie bydo czerwone. „Ksigi rodowodowe" tego

byda (i drugiego rodzaju, t. zw. „nizinnego") wydano
we Lwowie w latach 1905—1912. W zakresie nieroga-

cizny Dublanom przypada zasuga, e zaoono chlewni

wi krajowych polskich.

Niema takiego dziau zwierzt domowych, w którym

nie byoby ras polskich. Dla krótkoci zaznaczmy, e
hodowla nasza nie opuszcza nawet drobniejszych swych

dziedzin. Polskie umiejtne wodnictwo rolne poczyna

si w r. 1573 od ksiki Olbrychta Strumieskiego o sta-

wach i przekopach i o rybieniu stawów, która jest „naj-

lepszym traktatem o urzdzaniu stawów w pimiennic-

twie europejskiem XVI wieku". Kwitna te ichtjologja

u nas od XVI w. a do XIX, który wyda ichtjologa eu-

ropejskiej powagi, Maksymiliana Nowickiego, a obecnie

„roi si ii nas od pisarzy rybackich". Twórc nowo-

czesnego intensywnego gospodarstwa stawowego", po-

legajcego na przemiennem wyzyskaniu stawisk kultura-

mi rolnemi", jest Polak lski Dubisz.

Bartnicze pimiennictwo 'polskie datuje od r. 1614,

trwa od tego czasu bez przerwy — a w nowszym czasie
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„nioemy si poszczyci znakomitocii europejskiego

rozgosu i to o nazwisku tak polskiem, e aden Niemiec

za ic w wiecie wymówi go nie zdoa, a wic i zaanek-

towa: szkoda, e nasz Kopernik — Dzieronem si nie

nazywa".
Zootechnika u nas nie o wiele jest modsz od angiel-

skiej, datujcej z pocztku XIX wieku, niemieckich za
pionierów zootechnicznych uprzedzi nasz Oczapowski.

Polskie podrczniki dla hodowców zaczynaj si od r.

1838 ksik I. Q. Wyyckiego „Nauka hodowli zwierzt
domowych", poczem we dwa lata wystpi Micha Ocza-

powski z wielotomowem swem „Gospodarstwem Wiej-

skiem" uwzgldniajcem równie hodowl, podczas gdy
pierwsza ksika niemiecka o hodowli pochodzi dopiero

z r. 1848 (Weckherlin). W szeregu polskich uczonych

najwybitniejsze miejsce w tej dziedzinie zaj dublask
protesor K. Malsburg, w pokrewnym za dziale bydo-
znawstwa czonek krakowskiego Studjum, Walerjan

Kiecki.
'

Zakwitna paleontologia zwierzt domowych, ,a nie

na ostatniem miejscu hipologiczna; wyniki polskiej nauki

stanowi pod niejednym wzgldem fundament dla nau-

kowego roztrzsania sprawy pochodzenia europejskiego

byda domowego. Zagadnienie to zaczto roztrzsa
w wileskim uniwersytecie (L. H. Bojanus: De uro no-

strate, 1825) i dochowaa si do naszych czasów jakby

szczególna jaka przynaleno tej kwestji do nauki pol-

skiej. Wspomnimy tu tylko o odkryciach krakowskiego

profesora Leopolda Adametza (Bos europeus Ad.), K-

Malsburga (Bos urus minutus), stwierdzajce ma dzik
form byda krótkorogiego i maych dzikich turowców.

Podobnie rozwija si dobrze nauka ywienia zwie-

rzt. Ilociowo skromniej przedstawia si dzia biolo-

gicznych bada hodowlanych, ale jakociowo dopisuje

najzupeniej, skoro prace np. A. Trawiskiego, K. Mals-

burga (który wystpi z oryginaln koncepcj teorji hi-

storjologicznej) uywaj wielkiej wzitoci w Nieim-
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czech, a wyniki ich bywaj uwzgldniane w tamtejszych

najnowszych podrcznii^ach naukowych. Uprawia si
w Polsce pomylnie równie najmodsz latorol nauk

przyrodniczych, genetyk. Doda warto, e posiadamy

okoo pósetki czasopism treci rolniczo-hodowlanej lub

hodowlanej wycznie.
Powyszy rzut oka poucza, e Polacy umiej dosko-

nale zarzdza „spichrzetn i spiarni Europy" i wydo-
by z niej dla siebie i dla Europy odpowiedni darom
przyrody korzy materjaln i kulturaln, pomi^mo to, e
rzdy zaborcze stay na przeszkodzie. Wszak w Wiel-

kopolsce zbiór jednego hektara nie jest bynajmniej mniej-

szy od przecitnego zbioru w Niemczech, plon za
z ziemniaków i buraków jest na hektarze obfitszy od nie-

mieckiego. Jake wysoko staoby rolnictwo polskie,

gdyby mu nie byy zawadzay utrudnienia rzdów za-

borczych przez cay wiek z okadem!
Zawadzanie to wystpuje jeszcze jaskrawiej w trze-

ciej dziedzinie darów przyrody, w górnictwie, jako

z natury rzeczy najbardziej zawisem od dobrej lub zej
woli, od inteligencji lub gupoty administracji pastwo-
wej.

Po nieuchronnym zastoju w okresie upadku pastwa
polskiego odradza si górnictwo w r. 1816, natychmiast,

skoro tylko uoyy si jako tako stosunki publiczne.

Rzd Królestwa Kongresowego ustanawia Gówn Dy-
rekcj Górnicz z siedzib w Kielcach, stawiajc na cze-

le czowieka tej miary co Stanisaw Staszic. Nastpnie
w r. 1825 przeszed zarzd spraw górniczych w rce Ko-
misji rzdowej Przychodó\v i Skarbu, której przewodzi
s^mny Ksawery Lubecki, organizator ekonomicznego y-
cia polskiego. Z pomoc górnictwu ruszy Bank Polski,

zaoony 1828 r. dla popierania bandlu i przemysu pol-

skiego; od r. 1833 prowadzi Bank górnictwo krajowe na
wasn rk, lecz zaledwie przez lat 10, gdy zostao
mu odebrane przez rzd petersburski w r. 1843. „Nie-

dugo kazay na siebie czeka wyniki gospodarki rzdo-
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wej", a upadajce kopalnie rzd rosyjski posprzedawa

cudzoziemskim firmom. W rku prywatnem zakwitny
kopalnie na nowo, ale kapita obcy niezawsze zachowy-

wa si yczliwie wobec kraju, z którego czerpa zyski.

Tak rozszarpano i przefrymarczono spucizn po Banku

Polskim.

Niedo na tern. Wroga krajowi polityka komunika-

cyjna i taryfowa nie pozwalaa czsto korzysta jako ta-

ko z podów kopalnych. Có powiedzie o takim fakcie,

e w kraju tak przebogatym co do wgla, blisko czwarta

cz kraju zgoa go nie uywa, a to dla braku nie tylko

kolei elaznych, ale nawet odpowiedniej sieci dróg zwy-

kych. Oto przykad katastrofalnej wprost gospodarki

rzdu rosyjskiego w Polsce.

A duo byoby mówi o tem, który z rzdów zabor-

czych by kiedy gorszy, a kiedy mniej zy.

Rzd austriacki urzdzi w ten sposób podleg sobie

cz wielkiego polskiego Zagbia wglowego, i wy-

dane ono byo na ask i nieask... Prusaków, którzy

zalegli wszystkie niemal kuksy, a to dziki oryginalnej

metodzie postpowania biurokratycznego w sprawach

górniczych, zezwalajcej na wszelkie „widzimisi" tej

synnej biurokracji austriackiej, której gównem zadaniem

bya zawsze i wszdzie praca dla króla pruskiego. Przez

dugie czasy bya wrcz niemoliw jakakolwiek obrona

przeciw temu najazdowi. Na chwa polskiej gospodarki

zapisa trzeba, e skoro tylko stao si to moliwem,
wadza autonomiczna galicyjska mylaa o tem, jakby t
cz Zagbia ocali z drapienych rk cudzych, w czem

Wydzia Krajowy nie spocz, a ostatecznie w r. 1917

wykupiono i nabyto na rzecz kraju rozlegy teren, po-

kryty 2.726 wycznociami górniczemi. „Caa prze-

strze, pokryta wycznociami, wynosi okoo 770 kim,,

a rozciga si od zachodniej granicy Galicji pod Bia
i Owicimem we wschodnim kierunku do Wielkich Dróg

pod Skawin i siga na pónocy po Chrzanów, na poud-

nie do Wadowic". Prawdziwie wiekopomny ten czyn.
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suszny tytu do wdzicznoci potomnych, wiadczy, jak

gospodarowalibymy darami przyrody wasnego kraju,

g:dybymy byli mieli w nim wolne rce.

Ciekawy przykad austriackiej „opieki" mamy na

solaci potasowycli galicy;ikich, a zwaszcza na odkry-

tym w Kauszu olbrzymim pokadzie kainitu. Mógby
on by zaopatrywa w sól potasow rolnictw^o nie tylko

caej Austrji, ale i krajów ssiednich. Aeby jednak nie

dopuci do konkurencji niemieckim fabrykatom stas-

furtskim, które posiaday zyskowny monopol wobec rol-

ników, nie pozwalano przez lat kilkadziesit cakiem na

eksploatowanie skarbu kauskiego, a dopiero po wielu

zachodach i kopotach udao si zdj rzdow kltw
nad Kauszem. Zaraz te zaoono krajowe towarzy-

stwo udziaowe dla eksploatacji kainitu tego na cele na-

wozowe. Faktem pozostanie, e gdy si udao nareszcie

przeama opór rzdu wiedeskiego w tej sprawie, uwa-
ano to niemal za triumf polityczny Lwowa nad Wie-
dniem.

Kopalnie i warzelnie soli stanowiy w Austrji mo-
nopol rzdowy. To te ze 134 znanych w Galicji up
i róde solnych znajdowao si w ruchu r. 1914 zaledwie

11 (jedenacie), a reszta... zagwodona. Soli produko-

wao si coraz... mniej! W r. 1875 produkowano o 54%
wicej, ni w r. 1910; na pocztku XX w. mniej „ni
przed r. 1772, przed pierwszym rozbiorem Polski, który

wyda .,Galicj" na up bezwstydnej gospodarki au-

striackiej. W Wieliczce i okolicy s warunki na zaoenie
solankowego miejsca leczniczego, które byoby najwik-
szem na ca Europ, a prawdopodobnie na cay wiat:
przestrze od Krakowa do Wieliczki mogaby by po-

kr3-t obszarem wil i ogrodów, obszarem wielkiej zamo-
noci. Otó o to wanie chodzio, aby tak nie byo, bo

byaby konkurencja dla jakiego niemieckiego „badu" (Bad
Hall i i.), a wic solank wypuszczao si bez uytku,
marnujc j publicznie, byle tylko Polak z niej nie ko-

rzysta. Wiadomo te, e w najlepiej od przyrody upo-
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saonych salinach wielickich zaczto ledwie dopiero

w ostatnich latach wytwarza lepsze, przedniejsze ro-

dzaje soli stoowej — pozostawiajc niemal a do wybu-

chu wojny monopol warzelniom niemieckim (Salzkam-

mergut).

W górnictwie naftowem nie obeszo si bez przywo-

ania kapitau obcego, dziki absolutnej biernoci rzdu
wobec tych skarbów Galicji. Jak tu gospodarowa Wie-

de, wida z tego, e nafta galicyjska bywaa w Galicji

drosz od kaukaskiej i amerykaskiej. Tak ciskano nam
kamienie pod nogi, gdzie tylko si dao. Ale nafta nie

jest przynajmniej monopolem, mono szkodzenia bya
przeto w tej dziedzinie ograniczon. To te górnictwo

polskie wicio w nafciarstwie niejeden triumf. Nasze

szyby stay si pierwszorzdnemi pod wzgldem urz-
dze technicznych (celuje Peczeniyn), a w zaproiwadzo-

nym ju 1884 r. kanadyjskim systemie wiercenia wpro-

wadzono niiejedno polskie ulepszenie, tworzc nowy,

wasny system wiertniczy. Swoisty cakowicie jest in-

ny system, t. zw. póczkowy, który da pomylne wyniki

;

z poród za wynalazków pierwsze miejsce zaj t. zw.

taran wodny in. Wolskiego.

Pi'erwsze dowiadczenia nad biegiem w rurach nafty

i ropy wykona Henryk Merczyng (wynik ogosi w r.

1910).

„W technice wiertniczej zdobylimy rekord kwia-

towy przez wywiercenie gbokich kilometrowych szy-

bów borysawskich i tustanowickich. Wiertacz polski

zdoby rozgon saw w wiecie. Nasze Maki i Bartki

ciesz si ogromnym popytem zagranic (Indje, Sumatra,

Kaukaz, Pensylwania). Przemysowcy naftowi ocenili

naleycie mistrzowsk rk wyszkolonego wiertacza, od

którego nieraz zawis wycznie los miljonowego szybu".

„Nafta z ropy galicyjskiej, smary i parafina z niej

wyrobione, znane s dzisiaj nie tylko w caej Europie,

lecz nawet w Azji, Turcji azjatyckiej i Persji; w Afryce,

Algierze, a take w Ameryce poudniowej walcz nasze
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produkty naftowe z produktami amerykaskiemi. róda
nasze naftowe, pooone w orodku Europy, wicej si
nadaj do wytwarzania materjau wietlnego dla caej

Europy, ni oddalone róda naftowe kaukaskie i amery-

kaskie".

Ale przemys rafineryjny galicyjski zniszczyy

protegowane przez rzd kartele austriackie; w r. 1917

ju 70% nafty naszej rafinowao si poza Galicj. Nie

mona byo przewozi ropy do Kongresówki, bo co
przenosio 100% ceny targowej. Z tamtej strony Wisy
musiano sprowadza sobie naft kaukask. Przemys
rafineryjny nie powsta tedy ani w Kongresówce, nie

mogc przerabia ropy galicyjskiej, podczas gdy czysz-

czenie kaukaskiej nie opacao si z powodu drogiego

przewozu.

Rzumy okiem na naukowe podoe górnictwa pol-

skiego. Najbardziej typowem jest i w tym zakresie naf-

ciarstwo.

Rozwizaniu problemów zwizanych z geologj naf-

tow, powici cae ycie profesor Iwow^ski, Rudolf Zu-

ber. Opracowawszy geologj Karpat w^schodnich, bada

nastpnie przez lat sze (1886—1892) pod wzgldem ge-

ologiczno-górniczym Pampasy argentyskie i Kordyljery

boliwijsko-czilijskie, i „zdobywa sobie saw wiatowego
eksperta w sprawcach naftowych. Bawi nastpnie i wy-
daje opinje na Kaukazie, w Rumunji, w Hiszpanji, w Me-
ksyku, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, w We-
nezueli, na wybrzeach Gwinei zachodnio-afrykaskiej,

a wkocu wyprawia si do gór Solnych Indyj Wschod-
nich (1912). Wzbogacony dowiadczeniem analogiami,

zdobytemi na niemal wszystkich polach naftononych

wiata, dochodzi ostatecznie do syntezy pow'stawania

nafty, której daje wyraz w rozlicznych drobnych publi-

kacjach, ogaszanych w cigu dugoletniej pracy w jzy-

kach polskim, niemieckim, angielskim i hiszpaskim,

a której ostatnie sowo wypowiada w swem dziele „Flisz

i nafta" (Lwów 1917)".
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„Obok Zubera zdobyo jeszcze wielu innych polskich

geologów wiatow saw jako eksperci w sprawach

górniczych, a w szczególnoci w sprawach naftowych.

Zwaszcza pola naftowe Kaukazu i gór bakaskich roHy

si i roj od polskich geologów". Syn podróe pene
rezultatów Józefa Grzybowskiego do Ekwadoru, i do Me-

zopotamji, Wadysawa Szajnochy do Turkiestanu, Emila

Dunikowskiego kilkakrotne do Stanów Zjednoczonych,

Algieru i do nadmorskich krain Syberji wschodniej. Wa-
wrzyniec Teisseyre „pracuje od lat 20 nad tektonik i gór-

nictwem naftowych i solnych obszarów Karpat modaw-
skich i wooskich". Zygmunt Boniacki, pracujc przez

lat kilkadziesit we Woszech pónocnych, zbiera wci
materjay do paleontologii for^acyj „fliszowych", ujty

zagadk powstawania nafty. Jego zbiory, umieszczone

w San Giuliano w Toskanjii, „nale do najbogatszych

i najsawniejszych w tym rodzaju". Jako syntez swej

pracy naukowej caego ycia, wygasza w r. 1911 od-

czyt w Iwowskiem Towarzystwie Przyrodników im^ Ko-

pernika, zjechawszy umylnie do kraju, r drukuje go na-

stpnie w lwowskim „Kosmosie" („Flibz europejski"),

a zarazem skada przyrzeczenile, e sawne jego zbiory

bd przeniesione do Muzeum im. Dzieduszyckich we
Lwowie.

Podwalin polskiej nauki geologicznej jest niemier-

telne dzieo Staszica z roku 1815 „O ziemiorodztwie Kar-

patów i innych gór i równin Polski" wraz z czteroarku-

szow map geologiczn. Uniwersytet wileski sta si
w najbliszym czasie ostoj studjów geologicznych i nie

brak tam prac samodzielnych. Drug wan dat jest

rok 1841, rok pojawienia si dziea abckiego „Górni-

ctwo w Polsce", a potem 1856 rok wydania polskiego

podrcznika geologji Ludwika Zejsznera. Tymczasem
wydawano ju mapy geognostyczne od r. 1845, w roku

za 1856 wychodzi pierwsza taka mapa naszego Zagbia
wglowego (Hempla Jana). Odrbna katedra geologji

utworzon zostaa w uniwersytecie Jagielloskim w r.
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1885 z osobnym instytutem. Niebawem (1887) zacz
wychodzi „Atlas geologiczny Galicjii", wielkie dzr,eIo

pracy zbiorowej, prawdziwy pomnilc polskiej pracy ge-

ologicznej. Z pracowni geologicznej krakowskiej, po-

wstaej r. 1886 pod kierunkiem prof. Wadysawa Szaj-

nochy, wyciodz liczne prace. Drugie ognisko powstaje

we Lwowie r. 1873 przy katedrze w politechnice lwow-
skiej (Juljusz Niedwiedzki); trzecia powstaa w uniwer-

sytecie lwowskim w r. 1896 obok dawniejszych ju ka-

tedr mineralogji. Kongresówka dostarczaa gównie in-

ynierów górniczych. Kiedy w r. 1906 wolno byo zno-

wu wznowi w Warszawie Towarzystwo Przyjació Na-

uk (rozwizane przez rzd rosyjski 1832), zorganizowano

pracownie do celów cile naukowych.

„Odzie mamy wasne szkoy wysze i wasne towa-

rzystwa naukowe ze staemi publikacjami, pisa w tej ma-
terji prof. Szajnocha w r. 1917, tam kwitnie nauka i umie-

jtno kada, a wic i geologja; gdzie ich niema, tani

zrzadka tylko pojawiaj si rodzime prace, tam obca

nauka orze, zasiewa i zbiera plony. Tam cierpi nie tyl-

ko postp wiedzy, ale i przemys, i górnictwo, i dobro-

byt kraju". A jake niewiele zaleao to przeszo przez

wiek cay od naszej woli.

Ograniczani wci na wasnej ziemi, prtkowalimy
i nieli polska wiedz geologiczn zagranic. Nasi ucze-

ni, nie majc dla przeladowa z reguy miejsca w Polsce,

dokonywali prac naukowych geologicznych w rónych
krajach europejskich, w Azji od Syberji do Indyj, w Afry-

ce, w Arrteryce pónocnej i poudniowej i w Australji.

Dug jest lista nazwisk tych geologów polskich. Ksi-
ciem ich niejako Ignacy Domeyko, który 60-letni prac
w Chile (gdzie by profesorem i dugoletnim te rektorem

uniwersytetu w San Jago) przynosi tam chlub narodowi

swemu. I wszyscy nasi uczeni szli pod tym wzgldem
za jego przykadem i wszyscy postpowaniem swem
i prac jednali wród ludów wiata przyjació imieniu

polskiemu.
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Dó ostatniej chwili dawa si cigle we znaki polskim

geologom brak wadnego zakadu geologicznego; ale

te zaraz w pierwszym kwartale po ustpieniu Niemców
z Warszawy przystpiono do organizacji takiego za-

kadu.

Geologów polskich jest niemao, a s bardzo pro-

duktywni: w berliskiem „Oeologisches Centralblatt" re-

ferowano w latach 1900—1917 przeszo 740 prac polskich

geologów. Sporzdzony w r, 1918 spis przyrodników

polskich, pracujcych w dziedzinach geologicznych od

pocztku XIX wieku, wykazuje 302 nazwiska. Same te

cyfry s wielce wymowne.
Gdyby nie polityczna niewola, mielibymy oddawna

tyle uniwersytetów, katedr, laboratoriów, ile tylko wy-
tworzy ich zdoa polski talent i zamiowanie wiedzy,

a o rozmiary tych przymiotów nie potrzebujemy obawia
si. Gdybymy byli mieli woln rk we wasnym kraju,

moglibymy dostarcza Europie dwa razy, a moe trzy

razy wicej wyborowego ziarna, buraków, ziemniaków

najlepszych na kontynencie i innych podów rolniczych;

dostarczalibymy na szeroki wiat mnóstwa szlachet-

nych owoców, sporo ryb sodkowodnych i najwiksz
bodaj na wiecie ilo miodu i wosku, tudzie soli; do-

dajmy, e' solami potasoweml, od których zawis roz-

wój produkcji rolnej, moglibymy obdziela 'pó Europy.

Nasza nafta mogaby sta si bezporednio i porednio
(smary) kilkakro wydatniejsz. Obok tego dostarczali-

bymy pierwszorzdnego materjau hodowlanego wszel-

kich zwierzt domowych i' to niektórych w ' rodzajach

naszym ziemiom tylko wacilwych, a które byyby wsz-
dzie przydatne.

Sowem: niewola gospodarcza Polski sprowadzia

zuboenie gospodarstwa europejskiego na rzecz tych

wyzyskiwaczy, którzy prawem rozboju przywaszczyli

sobie rzdy w Polsce. Niestety, wojna powszechna po-

toczya si w taki sposób, i Polsk doreszty zrujnowa-

no; pokój za wersalski ukadano pod wielu wzgldami
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w taki sposób, jak gdyby nagtym jakim obrotem rzeczy

•aljanci zachodni sprzyn^ierzyli si z Niemcami przeciw

Polsce... Dugo wic trzeba bdzie czeka, zanim zdoa-

my doj do równowagi po tych ciosach ekonomicznych.

Fakt atoli taki, jak np. e kos polski wyprzedzi

w Wielkopolsce wydatno kosa niemieckiego, upowa-

nia do wniosku, e skoro dokazalimy wielu rzeczy pod

najciszym uciskiem, nie bdzie nam trudniej wydoby
si pod rzdem wasnym z najgorszych opresyj gospo-

darczych. Wyzyskiwanie darów przyrody, przemienia-

nie ich na walory kulturalne, naley z dawnych wieków

•do naszych waciwoci. Nie ustpujemy adnemu z na-

rodów zachodnich co do zrozumienia tych spraw, ani

w ochocie do nich; ustpujemy im w stopniu wykonania,

ale z powodu okolicznoci od nas niezalenych. Dopiero

gdy powiedzie si nam zlikwidowa skutki wojny i wy-

doby si z pod ogólnej ruiny ekonomicznej (obymy
w tem nie doznawali przeszkód od adnego z pastw
sprzymierzonych), wtedy dopiero bdziemy mogli mie-

rzy tempo wykonawcze w dziaalnoci naszej górni-

czej, rolniczej i wogóle gospodarczej. Miara kultury

czynu w tej dziedzmie musi by znaczn, nader znaczn,

Jeeli mamy utrzyma si jako tako na poziomie niezbd-

nym do zachowania stanowiska europejskiego polskiego

pafistwa. Stopie uycia darów przyrody musi s z y b-

k o w z r a s t a .
Posuniemy si nieco dalej we wnioskowaniu na ko-

»cu nastpnego rozdziau, gdy rozejrzymy si w ogólnym

zarysie spraw tyczcych handlu i przemysu.

'Polskie Losos a Etiw>s.
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Rozdzia III.

Handel i przemys.

Sprawy ekonomiczne s jak eter: wnikaj wszdzie..

Niema takiej czsteczki ycia kulturalnego, któraby nie-

pozostawaa w zwizku z jak stron bytu gospodar-

czego. Sprawy ekonomiczne s skutkiem tego niezmier-

nie informujce, tak dalece, i nadaj si na wykadnik
kultury, mogc okaza wszelk kultur w przekroju.

Wystarczy pozna zapatrywania na sposoby bogacenia

si, na stosunek dostatków do potrzeb, potrzeb za do

iloci pracy i na jej rozkad; a z drugiej strony pozna
rodzaj i stopie zdatnoci do zbiorowej pracy gospodar-

czej, stopie oszczdnoci i jej celowo, nadto czynno
lub bierno'spoeczn majtków, a da si okreli rodzaj

i stopie kultury, atwiej moe nawet, ni na podstawie

jakichkolwiek cech innych.

W handlu powszechnym bywalimy czynnikiem

pierwszorzdnym. Polska leaa na stronie od pierwot-

nych wielkich dróg handlowych; nastpnie jednak, od

wieku XIV, wioda przez Polsk gówna droga ródl-
dowego handlu wschodniego, t. zw. lewantyskiego, przez

Lwów, std za doi Krakowa i Lublina na dwie strony.

Z drugiej strony Hanza utrzymywaa kantory we wszyst-

kich znaczniejszych miastach polskich, tak, i na polskiej

ziemi podaway sobie rce handel wschodni i zachodni.

Obok lewantyskiego byo pole dla handlu spawnego,

Wis i jej dopywami, ale dolny bieg Wisy zajty by
od drugiej poowy XIII w. przez Krzyaków i Polska od-

cit bya od morza. Rozumiano doskonale donioso
sprawy o Batyk, lecz okolicznoci nte dopuszczay od-
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zyska Pomorza polskiego, a dopiero w r. 1466. Od-

td handel rozwija si na tern wiksz skal, a towarzy-

szy mu przez wieki XIV—XVI rozwój rkodzie, czyn-

nych w sposób przemysowy na eksport na wschód (np.

stikno a do Nowogrodu Wielkiego).

W wyborze dróg ekonomicznych bdzono nieraz

w Polsce, lecz raz tylko jeden zbdzono z tego powodu,

i zdarzyo si pozosta w tyle poza pochodem Europy —
w pierwszej poowie XVIII wieku — zreszt za bdzo-
no razem z innymi, dlatego wanie, e si kroczyo kro-

kiem równym z Europ, utartym powszechnym szlakiem,

który póniej mia si i nam i wszystkim innym narodom

okaza bdnym. Czsto atoli kroczya Polska wasnemi
drogami, a zdarzao si nam i przed Europ w niejed-

nej materji, wyprzedzajc inne narody i pastwa.
Pojciem wolnoci handlu wyprzedzilimy iimych.

Wolno handlu ustalono w Polsce ju w pierwszej po-

owie XV wieku. Wywóz zboa nie podlega te ad-.

nym ograniczeniom, podczas gdy w Anglji zaprowadzono

t wolno dopiero w r. 1463, w innych krajach znacznie

póniej, w niektórych za nigdy. Wyprzedzia Polska

równie ca Europ przez to, e ju 1447 r. ogoszono
zupen wolno handlu na rzekach spawnych, gów-
nych ówczesnych arterjach komunikacyjnych. Zniesio-

no od jednego razu wszelkie ca prywatne, pozostawiajc

publiczne („królewskie") tylko na drogach ldowych,
podczas gdy zagranic byo ce prywatnych kilkakro

wicej, ni publicznych. Obowizywaa bowiem poza

Polsk powszechnie zasada, e wolno kademu dozwala
lub zakazywa przejazdu przez swe terytorjum, przez

cay jeszcze wiek XVI, a w niejednej stronie Europy na-

wet jeszcze w wieku XVII; móg tedy kady ustawia
rogatk na swej posiadoci i nakada na przejedaj-
cych kupców dowolne warunki.

Wyprzedzia te Polska cay kontynent europejski

jednoci monety. Ju w statucie Kazimierza W. (1347)

znajdujemy wród postanowie zasadniczych i to take.



116

eby bya w calem pastwie jedna moneta. Czem po-

dobnem moga si poszczyci tylko Anglja... a poza tern

rónorodno monety stanowia plag ówczesnych sto-

sunków ekonomicznych. W Niemczech zwaszcza byy
co kilka mil inne pienidze, bo tam byo okoo 600 men-

nic. Kiedy królewicz Zygmunt (póniejszy Stary) zosta

mianowany przez swego brata, Wadysawa czesko-w-
gierskiego, namiestnikiem lska, sta si kraju dobro-

dziejem, i zastosowa w nim polskie gospodarstwo.

W r. 1505 skoni ksit i miasta lskie, e zobowizali

si wycofa z kraju obiegajc monet lich, a bi nato-

miast porzdn a jednolit. I to bowiem naleao do

specjalnoci polskich, eby nie urzdza w imi pastwa
faszowania pienidza, co praktykowao si zreszt wsz-
dzie. W porozumieniu z tyme Zygmuntem Starym (ju
królem polskim) pisze w r. 1526 rozpraw „De monetae

cadendae ratione" Mikoaj Kopernik, ten sam, który

„wstrzyma soce a poruszy ziemi" — przeciw zemu
pienidzowi w Prusiech Królewskich (nie podlegajcych

jeszcze wówczas ustawodawstwu sejmów polskich).

Równie polski system skarbowy móg poszczyci

si niejednym pomysern postpowym. W Polsce oddzie-

lono skarb królewski nadworny od publicznego pastwo-
wego ju w r. 1505. Projekt podatku dochodowego zja-

wia si u nas w r. 1510. Znano te „progresyjno"; tak

np. w r. 1520 paci prymas pogównego 30 dukatów,

a kmie dwa grosze, pomidzy nimi za by ustanowiony

liczny szereg klas podatkowych, okrelonych zgóry do-

kadnie.

Od pocztku XV w. przestrzegao si w Polsce na-

kadanego powszechnie na rzdy obowizku, eby mie
piecz o tanio. Posiadamy najkompletniejszy z caej

Europy zbiór taks na towary, sigajcy od roku 1425 a
gboko w wiek XVII. Ale ekonojmiici polscy wczenie
wznieh si wyej. Jan Abrahamowicz ju w r. 1595

podaje wcale inne sposoby na droyzn, mianowicie ule-

pszenie komunikacyj i woln konkurencj (w rozprawie:



117

„Zdanie Litwina o kupczy tanio zboa a drogiej sprze-

day"). Nasz Wojciech Gostkowski byJ za bodaj czy

nie pierwszym w Europie, który nie tylko si spostrzeg
— w r. 1622, w ksice, któr Stanisaw Gbiski wcie-

\\i szczliwie do historii nauki polskiej z jedynego egzem-

plarza w^ lwowskiej bibljotece Ossoliskich — e taksy

nie zdadz si na nic, ale te pozna si na istocie tanioci

i droyzny, jako zale one przedewszystkiem od war-

toci monety.

Skutkoway taksy u nas nie wicej oczywicie, ni
gdziekolwiek indziej ale byy przynajmniej z reguy nie-

szkodliwe. Natomiast system ekonomiczny, zwany mer-

kantylizmem, wtargnwszy do Polski w poowie XVI
' wieku, wyrzdzi u nas szkód wicej ni na Zachodzie..

Merkantylizm pojawi si u nas w fatalnych wanie-
czasach, gdy Polsce dawaa si srodze we znaki zmiana

szlaków handlowych. Geograficzne odkrycia portugal-

skie i hiszpaskie wysuny na pierwszy plan Kandel

oceaniczny, a na handlu ródldowym coraz mniej zale-

ao zachodniej Europie. Dobrobyt miast polskich móg
osta si w takim tylko razie, gdyby Polska zdya opa-

nowa naleycie wybrzea morskie i przyczy si
w ten sposób do oceanicznego handlu powszechnego. D-
ono te do wybrzea czarnomorskiego, ale bez trwa-

ego wyniku, bo nie dopisaa ni razu europejska liga an-

titurecka. Zdawao si, e Batyk zostanie morzem pol-

skiem, zwaszcza po triumfach Batorego, ale zanim jesz-

cze wiek XVI dobieg do koca, trzeba byo mocowa si
o wschodnie i poudniowe wybrzea batyckie ze Szwe-
cj. I zaczy si cikie czasy, a nasta „potop".

W tem przesileniu ekonomicznem, jednem z najci-
szych, jakie zna historja, merkantylizm pogarsza zo
jeszcze bardziej. Wedug tej doktryny dobrobyt zawis
od iloci posiadanego zota; naleao tedy podporzdko-
w^a wszelkie wzgldy staraniom o sprowadzenie ^ota
z zewntrz w jak najwikszej iloci. We Francji stara

si rzd dopomóc podupadym miastom w ten sposób, e
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zakazywano kupcom wywozi towary z miasta poza pe-

wien oznaczony okrg, liczc na to, e skutkiem tego

zjeda tam bd obcy kupcy, a wic napfynic obcy
kapita i zwikszy si tam przez to zasób zota. Chwy-
cono si i u nas tego sposobu, jako (e uyjemy dzisiej-

szego wyraenia) „ostatniego wyrazu wiedzy ekonomi-

cznej" owych czasów. W konsekwencji doktryny mer-

kantylnej zakaza sejm roku 1565 kupcom polskim han-

dlowa bezporednio z zagranic, aeby zmusi niejako

kupiectwo obce osiedla si w polskich miiastach i po-

zwozi tu swoje zoto. Stanisaw Cikoiwski wylicza du-
gi szereg spodziewanych z tych zarzdze korzyci dla

gospodarstwa krajowego (w dzieku: „W sprawach cel-

nych"..., Kraków 1602). Wiadome s fatalne skutki tego

„kroczenia równo z Europ"...

Oryginalnem polskiem byo denie do jednakowych

miar i wag (Starowolski). Znamienny to te fakt, e
osiedlony w Polsce Woch, Burattini, wyda swe dzieko

„Misura universale" w Wilnie 1675 r. pod wpywem
uczonego ksidza Stanisawa Pudowskiego').

Miasta polskie podupady strasznie w wieku XVII.

Te miasta, które a do poowy XVI w. chony cay nad-

miar ludnoci wiejskiej rodzimej i jeszcze przygarniay

licznych w kadem pokoleniu przybyszów, trzymay si

jeszcze do dugo si bezwadnoci na wcale wysokim
poziomie, ale okoo r. 1620 poczo im ubywa ludnoci.

A kwitny w Polsce miejskie rzemiosa budowlane od

wieku XIII; w XIV w. peno po naszych miastach bru-

karzy, pod koniec wieku s ju i wodocigi po wik-
szych miastach, a z pocztkiem XVI ju i po drugorzd-
nych (Sambor, Opoczno, Korczyn i t. d.) . W Krakowie
podejmowao mieszczastwo takie roboty, jak sprowa-

dzenie rzeki Rudawy do miasta (dzieo Mikoaja Oerlaka

') Miara, proponowana przez Burattiniego, miaa by równa

dugoci wahada sekundowego; Pudowski pozostawa za w ko-

respondencji z Galileuszem.
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w XIV u.). Tak bujny rozkwit, podcity stosunkowo na-

jmie, stanowi klsk ogóln.

Z losem miast lczyl si los ludu wiejskiego, bo nad-

miar ludnoci wiejskiej nie mia gdzie si podziewa od

czasu zuboenia miast') i nastpia jednostronno go-

^IK)darcza. Zaznaczmy atoli, e doktryna, jakoby rol-

nictwo natenczas tylko mogo rozkwitn, jeeli na roli

osiade s dwie warstwy spoeczne, panujca i suebna
(szlachta i poddani), nie w Polsce powstaa, lecz we
Francji.

Zuboona straszliwemi wojnami i dwoma przesile-

niami pieninemi, poczyna si Polska zagospodarowy-

wa na nowo okoo r. 1700, po odzyskaniu Podola od

Turków. Zrazu nastpuje odrodzenie tylko rolnicze, sto-

pniowo i handlowe, wkocu przemysowe. Ku kocowi
XVIII w. przestay istnie „stany" w yciu ekonomicz-

nem narodu, gdy konstytucja Trzeciego Maja zamaa
ekonomiczne szranki stanowe. Demonstracyjnie wpisy-

waa si wówczas szlachta do ksig miejskich, a zato

wybrano burmistrzem Warszawy szlachcica (Zakrzew-

skiego).

Na ówczesne „komisje skarbowe" naoono obowi-
zek popierania handlu i przemysu. Sejm poleca im

troszczy si o podniesienie dobrobytu w kraju, eby
obywatelom dostarcza sposobnoci i otwiera im nowe
drogi do wydatniejszego zarobkowania. Podatkowoci
nie rozumiano bynajmniej w tym sensie, eby skarb na-

penia jakkolwiek bd, byle go napeni (jak to zdarzao
si niektórym pastwom jeszcze z pocztkiem XX stule-

cia!). Polskiej skarbowoci obcy by fiskalizm. Zdawa-
no sobie spraw, e ze wzrostem ogólnym dobrobytu po-

datki same od siebie bd wzrastay najlepiej, dc co-

raz mniej obywatelowi coraz zamoniejszemu.

Profesor krakowski Antoni Popawski powiada
w swym „Zbiorze niektórych materyj politycznych"

') Obszerniej o tern w ustpie 3 rozdziau XII.
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(Warszawal774): „Wolno zatamowa i .
przez zata-

mowanie chcie wil<:szych sum pieninych do kraju

nagarn i sprowadzi, jest to jedno zaiste, co dla przy-

czynienia wody w kanale zatka strumie do niego wpy-
wajcy".

Nadzwyczajna postpowo we wszelkich materjach,

gdzie teorja wie si z praktyk ycia, bije w oczy na

kadym kroku w owych latach reform istotnie polskich,

bo obmylanych i przedsibranych bez niczyjej jeszcze

„opieki". Na sejmie 1774 r. polecono np. powoa do rz-

dowych komisyj skarbowych po dwóch kupców — po-

stanowienie, które odtd nie pojawio si nigdzie w ad-
nem pastwie, a dopiero podczas wojny powszechnej

w Niemczech w r. 1916, jako sensacyjna dla caego wia-

ta nowo.
W Polsce projekt powszechnego ubezpieczenia od

poaru pochodzi z r. 1774. Spóki handlowe zawizuj
si u nas wówczas w fortnie bdcej w uyciu tylko

u Holendrów i Anglików, mianowicie spóki akcyjne. Re-

gularnych stosunków handlowych midzynarodowych do-

wodem ustawa wekslowa, uchwalona na sejmie 1774 r.

Cieszya si te najlepsz opinj u cudzoziemców

poczta polska. Mamy na to szereg wiadectw rosyj-

skich, niemieckich, francuskich i angielskich, jako nasze

urzdzenia pocztowe byy „tak dobre, i lepszych da
niepodobna", przyczem cudzoziemcy ci nie mogli wydzi-

wi si bezpieczestwu podróowania przez Polsk.

Panujc wówczas w Europie doktryn ekonomiczn

by fizjokratyzm ; w Polsce znany dobrze, ale, cho w kra-

ju tak wybitnie rolniczym, nie przyjty. Polscy ekonomi-

ci doby stanisawowskiej i pierwszej wierci XIX w. li-

cz si tylko z fizjokratyzmem, ale si nim nie przejmuj,

tworzc obok niego (czaseim czerpic nawet z niego pe-

wne przesanki) swoisty polski system ekonomii poli-

tycznej.

Anonimowy autor ksiki „O zwizkach i przystoso-

waniu wzajemnem rolnictwa, rkodzie i handlu" (War-
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szawa 1786) uznaje wprawdzie, e rolnicy s „klas za-

sadnicz", lecz twierdzi, e wszystkie warstwy spoe-

czne powikszaj bogactwo krajowe. W>^vodzc, jak

kupiec nadaje warto towarowi, przewoonemu przez

niego, tern wanie przewoeniem, wTPrzedza wspó-
czesnych ekonomistów Zachodu. Podobnie Ferdynand

Nax w swym „Wykadzie prawide pocztkowych eko-

nomji politycznej" (Warszawa 1790) zwraca uwag, jak

])rz€niys tworzy wartoci nawet tam, gdzie ich zgoa-

nie daje przyroda.

Kotaj uznawa prac za ródo bogactw. I gdzie

tu fizjokratyzm?

Nie czuj si kompetentnym orzeka, czy i o ile za-

chodzi tu wpj^w Adama Smitha, którego klasyczne dzie-

o pojawio si jeszcze w r. 1776; aczkolwiek dopiero

w r. 1811 Jan Znosko poda w polskim jzyku samo tylko

streszczenie tego systemu (w Wilnie). By moe, e
swoisto polskich pomysów ekonomicznych polegaa

na tern, e dawano pewnego rodzaju syntez fizjokraty-

zmu i industrjalizmu, do czego doczono nastpnie

uwzgldnianie indywidualizmów narodowych (n Skarbka).

Bd co bd wbrew fizjokratyzmowi cech ycia
ekonomicznego Polski pod koniec XVIII wieku jest d-
enie do uprzemysowienia. Wyniki byy wietne; po-

kryy si fabrykami wszystkie prowincje...

Nagle ulega wszystko gwatownemu przewrotowi.

Nastpuj rozbiory Polski: pastwo rozdarte, dorzecze

Wisy — ta naturalna podstawa gospodarczego organi-

zmu Polski — przecite na trzy czci, i ycie ekonomi-

czne cae zmuszone dostosowywa si do obcych orga-

nizmów.

Na rozerwaniu Wisy najgorzej wyszed zabór au-

striacki. Zachwiao si cae gospodarstwo Galicji, odkd
produktów rolniczych ni lenych nie mona byo spa-

wia Wis do Gdaska: wywóz drog koow do za-

chodnich krajów austriackich nie móg si opaca z po-

wodu nieproporcjonalnie wysokich kosztów przewozu —
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1 jedynym sposobem uycia ziarna stao si przerabianie

yta na spirytus i pdzenie wódki dla chopów na pod-

stawie prawa propinacyjnego. Pogarsza si te fatalnie

pooenie ludnoci wiejskiej, zwaszcza gdy ilo podat-

ków austriackich dosza jui w r. 1822 do nieprawdopo-

dobnego „rozwoju", bo a do 52 rodzajów.

Stara si rzd austrjacki z caych si o to, eby Ga-

licja podupada jak najbardziej Jakie to znamienne, e
za Józefa II. byo w Galicji kupców mniej ni w r. 1772!

Rozwój przemysu, hodowanego tak starannie przez

rzd polski, podcito w Austrji odrazu. bo wyznaczono

Galicj na teren ekspansji dla austriackiego handlu i prze-

mysu. Hut elaznych byo przedtem do 400, a ju w r.

1810 pozostao ich pod rzdami austrjackiemi zaledwie

14. Jk rzd przeszkadza przemysowi w Galicji, po-

uczy mog trzy przykady z rónych czasów pierwszej

i)oowy XIX wieku, przykady, z których kady staje

za tysiczne wypadki.

Józef II. wprowadzi stemplowanie wyrobów prze-

mysowych w Austrji, eby utrudni przez to przemyca-

nie wyrobów zagranicznych. rodek posiadajcy tedy

znaczenie protekcyjne, obrócono w Galicji w rodek t-
pienia przemysu w sposób stanowicy jedno z arcy-

dzie pomysowoci biurokratycznej: Oto fabryce tka-

nin bawenianych w Nawsiu pod Jasem kazano posya
wyroby do ostemplowania do Wiednia, wanie dlatego,

e przewóz (koami!) tam i z powrotem kosztowaby
o wiele wicej, ni warto towaru. Trwao to dugo,
nim po takiej lekcji omieli si kto zakada fabryk —
a gdy wreszcie znalaz si miaek, zakadajcy fabryk
sukna w Zaocach w Galicji wschodniej, udzielono mu
nauczki, co si zowie, kac zapaci 20.000 zr. podatku

jeszcze przed wprawieniem w ruch fabryki. Kiedy za
w r. 1847 wysya rzd grup przemysowców z Austrji

i z Czech do Belgji dla studiowania tam uprawy i obróbki

lnu i konopi, odmówiono wrcz probie o przyjcie do tej

wyprawy kogo z Galicji. Skazano Galicj na to, eby
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pozostaa krajem wycznie rolniczym, a zatem i rolni-

ctwo skazywano na niedorozwój, bo wyszy rozkwit

rolnictwa moliwy jest tylko przy równoczesnym roz-

woju przemysu.

Fryderyk II. pruski przygotowa za zupeny upa-

dek przemysu polskiego w Wielkopolsce zapomoc ce-

lowo do tego obmylanych taryf celnych. Na skutki nie

trzeba byo dugo czeka: jeszcze przed r. 1820 zgin
prawie doszcztnie przemys pócienniczy i sukienniczy.

Zabór pruski stawa si obszarem czysto rolniczym, zu-

penie tak samo jak Galicja.

Pielgnoway te obydwa rzdy sztuczne osadni-

ctwo niemieckie na ziemiach polskich, i protegoway y-
dów. Po r. 1830 (za rzdów osawionego Flotwella) nie

byo po miastach wielkopolskich adnego przemysu, tyl-

ko elementarne niezbdne rzemiosa, handel za pozosta-

wa wycznie w rku ydów, protegowanych za ich...

patriotyzm niemiecki.

Centrum ziem polskich cieszyo si rzdami wasne-
mi, narodowemi, przynajmniej w latach 1807— 1830,

w Ksistwie Warszawskiem (do 1814) i w wykrojonej

z jego resztek, a szumnie królestwem zatytuowanej

..Kongresówce" (1815—1831).

Ledwie umilkn szczk wojen napoleoskich, roz-

wija si dalej polska nauka ekonomiczna. Nastpuj tu-

Haczenia Dawida Ricardo (1826), Maxa Cullocha (1828)

a Saya zaczto przyswaja ju od r. 1815. Wkracza do

Polski szkoa Smitha, zostaje przyswojon, ale te prze-

trawion, podobnie jak przedtem fizjokratyzm, suc za

osnow do swoistych pomysów. W warszawskim uni-

wersytecie powstaje katedra ekonomji politycznej, na

której drugi z rzdu jej profesor, Fryderyk Skarbek (od

r. 1818) rozsnuwa swe „Gospodarstwo narodowe" (ogo-

szone drukiem w latach 1820—21). Wprowadzajc
w swój system dwa nieuwzgldniane dotychczas czyn-

niki: waciwoci narodowe i historyczne („ducha insty-

tucyj dawnych i nowoczesnych z przemysem narodo-



124

wyni zwizek majcych"), wyprzedzi Skarbek o dwa-

dziecia lat Fryderyka Lista^).

Teorji towarzyszya rana praktyka. Rzdy okrojo-

nych maych polskich pastewek, Ksistwa Warszaw-

skiego i Królestwa Kongresow^ego, nie szczdziy wydat-

ków na zaszczepienie przemysu. Wszak synna ód
(„Manchester polski") rozrosa si dziki temu, e caa
okolica stanowia wasno skarbu polskiego i rzd móg
tam swobodnie gospodarzy. W r. 1828 zaoono Bank
Polski, ów bank wiekopomny, „odbiegajcy od regut

wszelkiej cechowej bankowoci". Wielki ten opiekun rol-

nictwa, hanjdlu i przemysu nie poprzestawa na popiera-

niu wszystkich gazi gospodarstwa narodowego, lecz

sam dawa inicjatyw, uwzgldniajc^ szczególniej gór-

nictwo, tudzie komunikacje.

Wiadomo, e dobre komunikacje stanowi poow
handlu, a take przemysu. Z tego zdaje sobie nauka polska

spraw take teoretycznie ju od r. 1595 (Jan Abraha-

niowicz). Polska posiada wyborne warunki przyrodzone,

eby wytworzy sie dróg wodnych. Lubowano si te
w Polsce zawsze w inynierji wodnej. Najstarszy w Pol-

sce most ywowy powsta w XIV w. pod Czerwiskiem,
zbudowany przez polskich majstrów Dobrogosta, Odrzy-

woa i Jarosawa. W r. 1508 wystawi Jan Basta z yw-
ca mos't na Dnieprze dla artylerji polskiej^ cigncej pod

Orsz. Za Zygmunta Augusta zbudowa Erazm z Zakro-

czymia most drewniany na Wile pod Warszaw, podzi-

wiany przez swoich i obcych. Ustawa z r. 1447, o której

wspomniano wyej, wymienia 14 rzek splawnych. Od po-

owy XVII w. przygotowywa si poczenie morza Ba-
tyckiego z Czarnem. Udoskonalajc cigle system dróg

^) ,,Das nationale System der politischen Oekonomie", 1841.

Skarbek ogosi w roku 1829 po francusku ,,Theorie de rchesses

sociales" (w Paryu w dwu tomach), w którem to dziele stwier-

dza (wbrew ekonomji klasycznej) odmienno zasad dobrobyta

publicznego a prywatnego, narodu a jednostki.
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wodnych, doprowadzilimy do tego, e pod koniec okresu

niepodlegoci, za Stanisawa Augusta mona byo eglo-

wa poprzez system kanaów z Piszczyzny a |do Gda-
ska. Powstao niemao kanaów i w innych stronach Pol-

ski. Ekonomista Nax (1790) nawoywa do planowego po-

czenia Batyku z Dniestrem i Dnieprem.

Tq tradycj pieczy o drogi wodne pielgnowa rzd

Kongresówki. W r. 1818 podj regulacj Wisy pod War-

szaw; przed rokiem 1830 projektowa Adam Idkowski

budow tuneli pod Wis, w Warszawie. W r. 1823 roz-

poczto kana Augustowski (budowy jego dokoczy Bank

Polski), eby otworzy eksportowi nowy dostp do mo-

rza, do Windaw^y, gdzie robotami portowemi kierowa

Mieczysaw Szystowski.

Miernictwo poczyna si w Polsce od koca XIV wie-

ku traktatem „Practica geometria"; drugi podrcznik

powsta okoo r. 1450 i odtd nauka ta kwitnie ju stale

u nas, bez przerwy. Pierwsza ksika techniczna w pol-

skim jzyku wysza w r. 1556: Stanisawa Grzepskiego

..Geometrya to jest miernicka nauka". Pomiar kadastralny

województwa krakowskiego robi 1563 r. geometra Fili-

powski. W wieku XVII syn Maciej Goskowski, autor

dzieka: „Geometria peregrinando" (1645), nauczyciel ge-

ometrii ksicia Wilhelma Oraskiego, a komornik granicz-

ny województwa kaliskiego.

Znanych jest sporo planimetrów polskiego pomysu.
Zasyny bardziej w cigu XIX wieku: planimetr julju-

sza Kolberga, profesora na kursach dla inynierji, po-
czonych od r. 1818 z uniwersytetem. Inny planimetr, wy-
iiaieziony przed r. 1834 przez geometr eliiiskiego

rozpowszechniony by dugo we Francji pod nazw „la

fausse eguerre de M. Gelinski". Na wystawie wiede-
skiej 1873 r. odznaczono medalem zotym planimetr Jul-

iana Majewskiego.

Rozwijaa si w drobnem pastewku polskiem, w Kon-
gresówce, iniynierja dróg i mostów. W r. 1823 powstaa
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z inicjatywy wszechstronnego Staszica „Szkoa inynierji

cywilnej dróg i mostów", wcielona nastpnie 1826 r. do

szkoy przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego.

Obok tego w warszawskiej szkole wojskowej aplikacyj-

nej wykada budow, dróg bitych synny Feliks Pancer,

twórca licznych syncych w swoim czasie mostów, wy-

konanych z pomysowoci niezwykej rzutkoci, wy-

kada tak dobrze, i wykad jego by przydatny jeszcze

po 60 przeszo latach. Ogosi go drukiem w r. 1895 iny-

nier Tomasz Przesmycki jako dobry podrcznik dla ni-

szej suby drogowej, dopeniwszy go wasnym wyka-
dem konserwacji. Tene Pancer wypracowa w r. 1838

pierwszy projekt wodocigu dla Warszawy. „Najwspa-

nialszym wszake pomnikiem jego talentów i pracy jest

Zjazd z Placu Zamkowego do mostu na Wile w War-

szawie" (wykonany w latach 1844—46).

Dowodem ruchu naukowego technicznego czasopi-

miennictwo techniczne: W latach 182(>—28 wychodzi

„Izys Polska*'; w r. 1829 urzdza si osobny dzia tech-

niczny w „Pamitniku umiejtnoci czystych i stosowa-

nyich", a w r. 1830 wyszo 10 zeszytów czasopisma czysto

technicznego „Pamitnik umiejtnoci fizycznycli, mate-

matycznych i statystycznych z zastosowaniem do prze-

mysu". Dalsze wydawnictwo przerwaa wojna 1831 roku.

Dróg bitych tbudowa rzd maej Kongresówki trzy

razy tyle, co równoczenie caa olbrzymia Rosja; sani

za Bank Polski okoo tysica kilometrów; jego dzieem

wielki „trakt krakowski'" z Warszawy przez Radom,

Kielce i Miechów.

Co si dziao po upadku Kongresówki, tego praWym
symbolem losy materjaów, lecych na brzegu Wisy
w^ rozlegych ska.dach robót' regulacyjnych pod War-

szaw. Roboty przerwane nie zostay ju nigdy podjte

na nowo, a materjay poszy na budow... cytadeli war-

szawskiej. Odtd nie bywao jiu w Kongresówce robót
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budowlanych wodnych. Próno opracowywa Józef Spor-

ny projekt osuszenia bot rzeki Bzury i niziny kampi-

noskiej. Podejmowa rzd austrjacki roboty wodne w Qa-

hcji w czasach najnowszych, ale tak opieszale i niecht-

nie, i byo widocznem a nazbyt, e robio si to tylko

dla „mydlenia oczu*' Kou Polskiemu w parlamencie wie-

deskim. Ostatecznie projekt wielkiego kanau, majcego
czy Dunaj z Odr, Wis, Dniestrem, kanau, któryby

przecina ca Galicj, z wielkim portem pod Krakowem,
uchwalony w parlamencie, otrzyma nawet sankcj ce-

sarsk, aeby... pozosta niewykonanym. Nie zawahano

si przed wystawieniem na pomiech sowa monarszego,

jako nie majcego mie w Austrji wartoci... gdy chodzi

o Polaków.

Po r. 1830 nasta okres dla kultury umysowej pol-

skiej najciszy, zabójczy dla pracy gospodarczej. Nawet
teorja chronia si zagranic. Gówny przedstawiciel pol-

skiej ekonomji tych lat, liberalista Ludwik Woowski, pi-

suje po francusku i wyldaje w Paryu od r. 1834 „Revue
de legislation et de jurisprudence". Wyszo ich tomów
45. Woowski by specjalist w kwestji banków i monety.

Pisywa i by wogóle czynnym dugo, zwaszcza w latach

1864—1875; w kraju nie byo dla niego miejsca. August

Cieszkowski ogasza po francusku w Paryu r. 1839 swe
Sdoniose dzieo „Du credit et de la circulation'' i przyczy-

nia si wraz z Woowskim do zaoenia najpowaniejszej

instytucji francuskiej i jednej z najpowaniejszych caego
wiata: „Credit Foncier"'.

Po r. 1830 nie byo równie na ziemiach polskich ad-
nej wyszej szkoy technicznej. Krakowski „Instytut"', za-

oony przez Wolne Miasto, by szko redni — nie

staa za wyej ani niemiecka „Akademja techniczna"

we Lwowie. Rzdy zaborcze dbay wielce o to, ebymy
stali jak najniej w zawodach stanowicych o dobrobycie

kraju. „Z dwojga zego" woano tam zawsze
polsk sztuk, ni polski handel i przemys.
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Od r. 1834 zamknito towarom polskim wywóz przez

"Rosj do Azji, a zabrano si te energicznie do tamowa-
nia wywozu polskiego do Rosji. W r. 1840 eksport ten

wynosi ledwie trzeci cz wartoci z roku 1829 (naj-

-bardziej ucierpia wywóz wyrobów wenianych). I byby
rozpad si w gruzy cay przemys Kongresówki, gdyby

nie obywatelska dziaalno Banku Polskiego, bdcego
a do r. 1870 jedynym zakadem kredytowym w caym
kraju (gdy nie dopuszczano zakadania nowych).

Doczeka si jeszcze Bank Polski, zanim go zamkni-
to, nowej ery komunikacyjnej: kolei elaznych, a idc
zawsze z postpem czasu, udzieli poparcia kolei war-

szawsko-wiedeskiej, której budow kierowa Stanisaw

Wysocki, Finansowa te Bank eglug parow na Wile.

Dziaalno jego bya zato oddawna sol w oku wadz
rosyjskich. To te od r. 1870 zaczyna si jego przymuso-

wa likwidacja, a zniesiono go cakowicie r. 1885.

Pomimo pitrzcych si coraz wikszych trudnoci

wychodziy w Kongresówce „Dziennik PoHtechniczny"

(1860—62) i „Przegld Techniczny", cho przez rok

1866—67, udao go si wznowi dopiero 1875 r., odkd wy-
chodzi bez przerwy, ale polscy technicy musieli coraz

bardziej szuka sobie pola poza granicami Polski.

Zrazu zmierzay rzdy zaborcze do tego, eby w Pol-

sce jak najmniej stawia kolei elaznych. Wszak w Wied-

niu odmówiono koncesji na eglug parow na W'ile

i Dniestrze, a równie na towarzystwo akcyjne budowy

kolei elaznych w Galicji. Kraków otrzyma te pocze-
nie kolejowe ze Lwowem ai w r. 1861. Dopiero wzgldy^

strategiczne skoniy rzd wiedeski do budowy nowych

linij kolejowych w Galicji. Kongresówka naley co do

iloci kolei elaznych do dnia dzisiejszego do najbardziej

zaniedbanych krajów europejskich. W pruskim zaborze

przedstawia si ten stosunek znacznie lepiej (jakkolwiek

daleki od zaspokajania potrzeb istotnych kraju), ale zato

tam nie dopuszczano nigdy Polaków do suby kolejowej.
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AV Kongresówce po upastwowieniu linji warszawsko-

wiedeskiej równie usunito Polaków cakowicie z ko-

lejnictwa, sprowadziwszy na ich miejsce Rosjan (odtd

zaczy si mnoy wypadki kolejowe). W Galicji dopiero

okoo r. 1870 dopuszczono Polaków do posad technicz-

nych kolejowych, ale a do 'dnia ostatniego rzdów
austriackich jzykiem urzdowym kolejarstwa (a take
poczt) by w Galicji jzyk niemiecki.

Pomimo tego stanu rzeczy nowoczesna ta dziedzina

techniczna cieszya si u Polaków dziwn wród takich

okolicznoci wzitoci; a co nadzwyczaj charaktery-

styczne,e moemy si pochlubi niepoledniemi wynikami.

O machinach parowych wogóle przedstawiono roz-

praw doktorsk w uniwersytecie warszawskim w roku

1823 (Stanisawa Janickiego); w r. za 1829 ukaza si

we Lwowie pierwszy tom obszernie zamierzonego o nich

dziea synnego potem wodza, generaa Józefa Bema.

Synny inynier Stanisaw Kierbed, student uniwersyte-

tu wileskiego z czasów filareckich, bra udzia w budo-

wie kolei warszawsko-petersburskiej, a nastpnie zajmo-

wa w latach 1863—1891 wybitne stanowisko w minister-

stwie komunikacyj w Petersburgu. On zbudowa pierwszy

most stay na Newie w Petersburgu (rozpoczty 1842 r.);

póniej w r. 1860, rozpoczto budow mostu wedug jego

projektu w Warszawie; most ten nosi jego nazwisko. Ko-
lej elazn midzy Donem a Wog projektowa Tadeusz
Chrzanowski, nastpnie od r. 1865 dyrektor budowy kolei

terespolskiej.

A któ budowa gównje kolej syberyjsk, jak nie pol-

scy inynierowie?

Inni szukali miejsca dla swego talentu na Zachodzie.

Adam Idkowski poda ju w r. 1857 w Paryu dobrze

obmylony projekt kolei je/dnoszynowej, z wagonami za-

wieszonemi po bokach. Teofil ebrawski bada przyczy-

ny wykolejania si pocigów (1850). Synny Hoene-Wro-
ski propagowa ju w r. 1837 we Francji szyny ruchome

Polskie Logos a Ethos.
"
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i rozmaite reformy dróg elaznych. Karol Chobrzyski

inynier kolei Pónocnej we Francji, wprowadzi na teir

linji palenisko.lokomotyw, noszce jego imi. Stanisaw

Janicki (syn) zaoy roku 1870 z inynierami Cotardem

i Champouillonem spók „Entreprise gnerale de chemins-

de fer et de travaux publics". Tene powoany by przez:

konsorcjum francuskie (Borel, Lavalley et Co.) do wspó-

dziaania przy budowie kanau Sueskiego, opracowa pro-

jekt kanau morskiego dla Petersburga, wodocigów dla.

Odessy, i kierowa samodzielnie wielkiemi robotami por-

tówemi w Rjece (Fiume). Aleksander Martynowski obli-

cza dla francuskiej kolei Pónocnej zbiorniki wody i t. d.

Caemi stronicami monaby przytacza podbb;ie przy-

kady na dowód, jak postp techniki komunikacyjnej n-
ci Polaków i e w najtrudniejszych warunkach, <ihocia

nie mogli pracowa we wasnj^tn kraju, zdobywali dla

polskiej wiedzy technicznej zaszczytne miejsce w roz-

woju powszechnym kolejnictwa.

Góruje ponad wszystkimi Ernest Malinowski, praw-
dziwy bohater kolejnictwa. Liczc lat przeszo 60 zabra
si do budowy najwyszej na wiecie kolei elaznej, po-

przez Andy w Peruwji, z 62 tunelami i 30 mostami ró-
nych systemów, przebiwszy] tunel dugoci 1,200 m. na

wysokoci 4768 m. nad powierzchni morza. Przeprowa-
dzi t kolej wspaniale przez wwóz rzeki Rimac „któ-

ry najmielsi inynierowie amerykascy uznawali za nie-

dostpny dla linji kolejowej". Dwa razy wojny poudnio-

wo-amerykaskie przeryway roboty; raz musia Mali-

nowski uchodzi z Peruwji na wygnanie, a jednak nie

traci zapau, energji, i po r. 1880 doprowadzi szczliwie
do koca jeden z nowoczesnych cudów wiata.

Ile energji polskiej musiao z koniecznoci szuka-
sobie ujcia po caym wiecie, ile talentu polskiego dzia-

ao czynnie, twórczo, wród obcych, podczas gdy we
wasnym kraju waciwe im. pole dziaania leao odo-
giem, psute umylnie przez zaborców.
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Skoro tylko powstaa we Lwowie polska politechni-

ka (w r. 1877, z niemieckiej akademji technicznej), zaraz

wybio si tam kolejnictwo. Ju w pierwszym roku wy-
kadów zainaugurowa Roman Gostkowski wykad me-
chaniki ruchu kolejowego, wyprzedziwszy tern wszystkie

politechniki austriackie. Tene wyda w r. 1883 „Teorj
ruchu kolejowego, zastosowanego do praktyki". Tame
Karol Skibiski wykaidE. budow dróg, kolei elaznych
i tunelów i ogosi „Obrachowaniepocze torów'". Wostat-

nich latach obj caoksztat kolejnictwa Aleksander Wa-
siutyski w swem dziele „Drogi elazne'' (1910), odzna-

czywszy si przedtem w latach 1896—99 badaniami nad
zachowaniem si szyn w torach i nad ich odksztacaniem

si sprystem pod obcianiem (opis bada ogoszony
by po polsku, rosyjsku, francusku (1898 r. w Brukseli)

i niemiecku).

Ale koleje elazne, stanowice wszdzie takie dobro-

dziejstwo dla kraju, miay si sta dla Polski w rku zabor-

ców nowym rodkiem do zwalczania polskiego rolnictwa

i przemysu. Czego nie zdoaa dokaza taryfa cowa, te-

go miay dopeni taryfy przewozowe. Powiedziano praw-

dziwie, e przemys polski opaca koszta przewozu prze-

mysowi rosyjskiemu. W austriackich za taryfach uprzy-

wilejowana bya zawsze produkcja zagraniczna, nawet

poza-austrjacka, ze szkod galicyjskiej.

W zaborze rosyjskimi zaczo grozi tem wiksze
niebezpieczestwo przemysowi polskiemu, kiedy od roku

1850 zaprowadzono (wbrew postanowieniom kongresu

wiedeskiego) jednolit taryf cow dla caego pastwa
rosyjskiego wraz z ziemiami polskiemi. Podropja skut-

kiem tego wielce produkcja, a wic obniya si sia kon-

kurencyjna.

Wytworzyy si stosunki tego rodzaju, e musiao si
nabywa bawen rosyjsk z Turkestanu, bo ameryka-
ska — znacznie tasza — bya dla nas niedostpn. Po-
dobnie rud elazn musiano z poudniowej Rosji spro-
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wadza i to kolej, bo dowóz morski byi niemoliwy skut-

kiem zaniedbania dróg wodnycli w kraju i zaprzestania

wszelkich robót nad regulacj Wisy. Byliaj te ruda

w Kongresówce dwa razy drosza, ni w Rosji.

Albo inny przykfad: z wgla polskiego nadaje si na

koks tylko górnolski (zwany „pruskim"), a ten oddzie-

lony byl od Kongresówki kordonem prusko-rosyjskim;

ustanowiono za na clo tak wysokie, i przetapianie rudy

koksem musiao zdroe w Kongresówce tak dalece, i
rosyjski przemys metalurgiczny ubezpieczony by przed

konkurencj polskiego. Swoj drog na dyrektora Dnie-

prowskiego Towarzystwa metalurgicznego szukano iny-

niera w Polsce. Zosta nim Ign3,cy Jasiukowicz, który

dziki swemu talentowi organizacyjnemu i wiedzy tech-

nicznej zrobi z tych zakadów jedno z najwikszych

przedsibiorstw caego wiata, podczas gdy we was-
nym kraju nie mia adnego pola dla swych zdolnoci..

Czy moe by drastyczniejszy przykad, co znaczy brak

niepodlegoci i jak zaborcza polityka ekonomiczna wy-
krca drogi naturalne gospodarcze?

W wyrcifinowany sposób upoledzono równie
przdzalnictwo polskie. Przemys chemiczny ubito wprost

droyzn soli. Najwiksze saliny wiata, wielickie, s tu
obok, ale oddzielaa od nich granica rozbiorowa rosyjsko-

austrjacltó'; ustanowiono tedy na t sól „zagraniczn"

co wynoszce 375—500% jej ceny— skutkiem czego Kon-

gresówka musiaa sprowa,dza sól z odlegoci 1200 kim.

z kopalni poudniowo-rosyjskich. Ale bo nawet mka ro-

syjska bywaa w Kongresówce tasza od wasnej, któr
naleaoby przewie o kilkanacie mil choby. Takie

wyprawiiaa Rosja na niaiscudy ekonomiczne swemi tairy-

fami kolejowemi!

A byfy jeszcze inne trudnoci r zawady:

Na ziemiach polskich wicej byo podatków i wiad-
cze na rzecz pastwa (na Litwie „kontrybucja" na ma-

jtkach polskich przez lat niemal 50), ni w Rosji waci-
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wej, i nadto jeszcze wysza stopa podatkowa. Wroga
polityka kredytowa wycigaa z kraju dziesitki miljo-

nów rocznie (np. przymus lokowania w papierach pa-
stwowych lub wprost w banku pastwa, stosowany

w wielu dziedzinach ycia ekonomicznego) i wywoaa
podroenie kredytu. Kilkakrotne obnianie kursu pieni-

dzy papierowych rosyjskich przyprawio kraj o nieobli-

czalne w^prost straty. Na dobitk utrudnianie zrzesze

ekonomicznych doszo do tego stopnia, e w czasie, kie-

dy przemys Kongresówki koncentrowa si najbardziej

(1880— 1895), nie byo w kraju spóek akcyjnych (dopusz-

czano je dopiero póniej).

Dodajmy, e na kadym kroku musiao dawa si
ciko we znaki przymusowe poczenie z oi-ganizmem

gospodarczym tak zacofanym jak rosyjski. Ostateczny

wynik tego poczenia taki oto: „Kraj pozosta mimo
znacznego rozwoju przemysu zawsze jeszcze przewanie

rolniczym... ale wydajno rolnictwa bya tak niska, e
od niespena 20 lat niezbdny by przywóz rodków yw-
noci z Rosji".

Nielepiej dziao si w Galicji. Gdy w Kongresówce
zakwitn pomimo wszelkich trudnoci przemys tkacki,

zaraz postarano si w Austrji o to, eby tym polskim wy-
robom tkackim wysokiem cem uniemoliwi zbyt

w drugiej czci Polski, w Galicji, zachowujc j na ry-

nek dla produkcji austrjacko-niemieckiej. Inny przy-

kad przewrotnej chytroci rzdu wiedeskiego: w ostat-

nim traktacie cowym z Niemcami zaprowadzono co od
wyrobów^ tartacznych sze razy wysze od ca na drze-

Nwo „okrge", aeby Galicj zmusi do wywozu belek

zamiast desek; a te belki rno si w deski tu za kor-

donem i w ten sposób zniszczono przemys tartaczny

w Galicji, a wywoano go i to w stopniu wietnym po

stronie niemieckiej tu nad granic galicyjsk.

Dziki panowaniu austriackiemu zaniko cukrownic-

two, zapowiadajce si w Galicji zrazu bardzo piknie

—

przemys pócienny osta si ledwie w resztkach — zam-
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knito wiksz cz hut szklanych i fabryik wiec. Pro-

dukcja elaza i wyrobów elaznych topniaa w Oailicji

w dalszym cigu w- przeraliwem tempie pod opiek rz-
du wiedeskiego: okoo r. 1870 zosta-o ich jeszcze... dzie-

si, ale w r. 1905 zamknito ostatnie piecysko (w W-
gierskiej Oórce w ywieckiem).

Ubijany te by przemys polski przez kartele prze-

mysu austriackiego: kartel zapakowy zamkn drobne

;galicyjskie fabryki — podobnie day si we znaki kartele

elazny i cukrowniczy — a ostatni kartel rafineryj spi-

rytusu dy do tego samego, co ju osign kartel ra-

fineryj nafty; eby przemys ten cakiem przesun poza

granice Galicji, aczkolwiek Galicja produkowaia w tym
wypadku óO*?*' surowca caej Austrji.

Dostawy publiczne — te „rezerwy"* rozwijaj-cego si
przemysu, dla Polaków nie istniay, gdy rzdy zaborcze

wykluczay od tego pobkich przemysowców. Od rzdu
pruskiego nie zarobi grosza Polak, od rosyjskiego rzadko

który, udzia za Galicji w dostawach rzdowych
austriackich obliczono na 3%. Ale udzia przymusowy
w dostawacli przymusowych wynosi zato podczas woj-

ny w stosunku do niemieckich prowincyj bez przesady

Na 85 szkó przemj^sowycii (zawodowych) ni-

szych w Cislitawji utrzymywa rzd w Galicji^ zaledwie

sze; na 1055 eskich szkó przemysowych, w Ga-
licji tylko 11; z 27 ^wyszych szkó przemysowych
znajdowaa si w Galicji zaledwie jedna; na 73 za szkó
handlowych (niszych i rednich), utrzymywanych kosz-

tem pastwa, przypadao na Galicj cztery. I tu sprawdza
si, e wol „z dwojga zego" polsk sztuk, od polskiego

handlu lub przemysu!

A „dobre stosunki" austrjacko-polskie?

Wiadomo, e Austrja bya pod rzdami Metternicha

najbardziej wsteczniczem piaistwem w Europie, a Metter-

nich nie ze wszystkiem umar: duch jego y w wysokiej

biurokracji wiedeskiej, która prowadzia wprawdzie

;pastwo do ruiny, ale tymczasem dawaa si we znaki
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wszystkim Sowianom... Austrja: ta, wyrzucona przez

Pra^sy z Niemiec, a przez Prusy i Francj z Wioch, szu-

ka zacza „odszkodowania" na Balkanie. Wprowa-
dzio j to w antagonizmi z Rosj, dziki temu zdecydo-

wano si na budow strategicznych kolei elaznych
w Galicji i na „ugod" z narodem polskim. Ale fakt cie-

kawy: oto wanie po przyznaiiiu Galicji pewnej autonomji

Tiajsta najciszy upadek ekonomiczny kraju i jak naj-

dotkliwsza zaleno od przemiysu zachodnio-austrjac-

kiego. Podnie te warto jeden szczególny fakt: oto

'Od r. 1849 nie zbudowano w Galicji ani jednego kilometra

:gocinca rzdowego, chocia nie przesta'no budowa
'dróg na koszt pastwa w innych „krajach koronnych".

"Galicja jednake, jeeli chciaa mie drogi', musiaa je

:sobie budowa wycznie za swoje wasne pienidze.

W zaborze pruskim wzrosa w latach 1875—1907

:llo przedsibiorstw przemysowych w Poziia(skiem

•o 350%, a w Prusiech Królewskich o 290% — ale nie-

wiele w tern polskich. Wielki skoncentrowany przemys
Górnego lska jest zupenie w rku niemieckiem. Ale

w Poznaskiem zmalaa jednak ilo przedsibiorstw

przemysowych niemieckich o 21%, wzrosa za polskiich

o 11,5%. A wic..." jednak si ruszamy pomimo tak za^

•ciekych przeladowa narodu polskiego.

Wiadomo, e wyszy rozwój rolnictwa moliwy jest

lylko przy równoczesnym rozwoju przemysu^), a wic
obliczy atwo, ile na tern przeszkadzaniu przez trzy

wielkie pastwa przemysowi polskiemu — ucierpiano

równie rolnictwo.

Z przemysem czy si najbardziej inynierja. Jak

wszdzie, podobnie w Polsce starsza jest inynierja

wojskowa od cywilnej. Na cztery jzyki przekadano
Xazimierza Siemienowicza dzieo „Ars magna artilleriae".

') z naciskiem podnosi to Józef Supiski w ,,Szkole polskiej

rgospodarstwa spoecznego", 1862.
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wydane w Amsterdamie 1650 r., od którego cignie si
dugi szereg prac tego rodzaju a do Kociuszkii dziea
o manewracli artsilerji konnej, wydanego w Bostonie

1808 r. „Arcliitektura wojenna" poczyna si od Krzy-

sztofa Mieroszewskiego, sekretarza króla Jana III So-

bieslciego. Naukf wojskowe kwitny w Polsce stale —
nawet wtenczas, kiedy zostalimy pozbawieni wasnego
pastwa i wasnej armji. Nie mamy zamiaru rozwodzi,

si nad tym tematem' — zwrócimy tylko uwaig, e
u wielu Polaków uwaanem to byo za obowizek, eby
si ksztaci w sztuce wojennej, ze wzgldu na obowi-
zek wyzyskiwan?a wszelkiej sposobnoci do walki z pa-
stwami zaborczemi.

O mostach i wodocigach najstarszych bya ju mo-

w'cj. Do tych zawiizków inynierii cywilnej przyczaa
si wczenie wszelaka mechanika. Syn w XVII w.

uczony jezuita Adam Kochaski, znakomity matematyk,

korespondent Leibniza, który zajmowa si te mechai-

nik zegarow, poda kilka ustrojów zegarowych was-
nego pomysu, pracowa nad zastpieniem uywanych
wówczas w zegarkach szczecinek spryn regulujc

i sporzdzi zegarek z wahadem magnetycznem. Zasy-
n z budowy mynów, wiatraków, wind i inn^lch urz-
dze Stanisaw Solski, autor „Architekta polskiego"

(1690). Za Stanista-wa Augusta istniaa godno „dyrekto-

ra budo\\fli mechanicznych Jego Królewskiej Moci'", któ-

r sprawow^a Jan Gotfryd Schneider, autor ksiki „Po-

prawne y pomnoone mynobudownictwo" (Warszawa,,

1794), na której kocu" dodano co bardzo dzi cennego

dla rozmakych studjów, bo „Sownik, sucy do sów
mniej znajomych, z niemieckiego i aciskiego wyoony".

Mechanika interesowaa Kolaków wszechstronnie;

w teoretycznej zajmuj uczeni polscy (jak to zobaczymy

n? innem miejscu) niemao miejsca — praktyce za odda-

wano si zawsze z powc^dzeniem, nawet w rodzajach

najzawilszych. Tak np. wynalazc maszyn rachunkowych

jest Stern (od r. 1812), który zbudowa take miockarni,

tartak i niwiark wasnego pomysu, wkocu jeszcze
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wózek topograficzny do mierzenia dfugoci przebieganej

dróg?. Ów Stern byJ chopakiem u zegarmistrza w Hru-

bieszowie, a zaj si nim i uatwi wysze wyksztace-
nie Staszic.

W ostatnici czasach zakwitn przemys mechanicz-

ny w kilku miastach Kongresówki, w Poznaniu i w Kra-

kowie w fabrykach pierwszorzdnych, cieszcych si
i poza Polsk dobr mark (np. Zieleniewski w Krakowie,

Cegielski w Poznaniu, Lilpop w Warszawie).

Zamiowanie cige do wodnej inynierii zna w sa-

mej ju iloci dzie i dzieek z tego zakresu w bibljografji

polskiej. Podczas umysowego odrodzenia Polski za Sta-

nisawa Augusta roi si od rozmaitych projektów pocze
rzek w rónych stronach kraju, a pozostao z tego ruchu

znaczne zajcie dla problemów hydrodynamiki. Ogosi
o niej ksik genera Micha Sokolnicki w Paryu 1811

roku po francusku.

A do najnowszych czasów przetrwao to ziaimiowa-

nie. Wadysaw Witkowski wyprowadzi wasne wzory,

i na podstawie wasnych dowiadcze, na prdko wody
w zalenoci od gbokoci, wykonawszy w r. 1862 do-

wiadczenia na Wile. ukasz Bodaszewski wyda
w r. 1902 „Teory ruchu wody" (Lwów). Maksymiljan -

Matakiewicz wywiód wzór na redni chyo wody
w rzekach, przytaczany wszdzie w najnowszych pod-

rcznikach hydrauliki. Henryk Merczyng sprawdza do-

wiadczalnie wzory hydraulików francuskich na bieg wo-
dy w rurach, o czem wyda broszur po francusku w Pa-

ryu 1907 r.

Odznaczyli si szczególniej dwaj inynierowie polscy

w tym kierunku. Romuald Irzkowski zorganizowa

austriack sub hydrograficzn, podczas gdy w samej

Galicji pastwowej takiej suby wcale nie byo (1904)').

Stanisaw Janicki zasyn od Rosji do Francji, tak

jako praktyk-wykonawca, jako te w teorji. W r. 1876

obj kierownictwo robót przy kanaiizowaniu rzeki Mo-

') Tene zmieni system utrzymywaniu dróg bitych w Austrji.
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Nkwy, przyczem robi dowiadczenia, które doprowadziy
jro do sceptycznego zapatrywania si na niemieckie wy-
wody> o warunkach eglownoci rzek. Rutyna liydrauli-

ków niemieckich obstawaa przy tem, jakoby cienienie
koryta rzeki powikszao jej spawno, pogbiajc ko-

ryto. Zaprzeczy temu Janicki w r. ]879. Wnet przy-
czy si do niego i uwzgldni jego zasady inynier Pas-

ciueau w projekcie skanalizowania Rodanu, popar je za
rachunkiem analitycznym in. Okoow. Janicki pierwszy
uwzgldni naleycie natur gruntu dna rzeki, co zdaniem

jego winno decydowa o systemie robót rzecznych. Po-
lemizowa dugo o to niemiecki professor Schlichting, ale

wreszcie spostrzeono si i w^ Niemczech, ie uspawnienie
rzek niezawsze da si osign regulacj, i zaczto si co-

raz czciej zwraca do francuskiego systemu kanalizo-

wania rzek. Janicki za przyczyni si walnie do rozwojti

hydrauliki nowoczesnej.

Kierunek Janickiego w hydraulice jest znamienny,

bo ma w sobie co zasadniczo polskiego. Z jednej strony

niemiiecka „regua", nie uwzgldniajca na.tury gruntu,

aplikujca swój rutyniczny szablon, narzucany wszdzie
zgóry, — z drugiej strony zasada, e gówn regu wa-
nie jest uwzgldnianie natury gruntu.

' Jak ceni si w Polsce wiedz techniczn, ów funda-

ment przemysu, dowód wyrany w tem, e podczas
wojny, gdy caa groza wojennych stosunków dawaa si
krajowi we znaki, zaraz jednak w r. 1915, skoro tylko

ustpili Moskale, przystpiono do zaoenia równoczenie
z uniwersytetem polskiej politechniki w Warszawie. Albo

drugi fakt znamienny: wród! najfatalnejszych stosunków
wojny powszechinej powstaje w Krakowie w r. 1917 „To-

warzystwo eglugi Polskiej", którego dusz by w trud-

nych pocztkach pukownik Roja. czy si w Polsce

zawsze miecz z pugiem, a oto zjawio si dobre omen, e
bdzie on si czy i z okciem i z kwart, bdzie sta na

stray polskiego przemysu i handlu. Co za wróba dobrav

e obok naleytego oceniania wiedzy technicznej zrozu-
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miano u nas od pocziitku samego niepodlegoci, kiedy

brzask zorzy ledwie j zapowiada, odrazu donioso
drugiego fundamentalnego warunku rozwoju handlu

i przemysu: donioso sprawy morskiej.

Naród polski rozpoczjTia ycie dziejowe pod wy-

bornemi co do tego auspicjami. Od Mieszkpj I utrzymy-

walimy stosunki nadmorskie i zamorskie, a w r. 1109

zaj Krzywousty Pomorze a po doln Odr. Niestety,

skutkiem wojen midzy potomstwem Krzywoustego,

trzeba si byo cofn znacznie, a gdy porzucono nie-

bawem Poabian i oddano ich na up Niemcom, skurczya

.si przez to samo morska sfera Polski, bo nresposób

byo utrzyma Pomorze zachodnie, zarzuciw^szy zwizek
polityczny z gbsz\iTi ldem na zachodzie. W r. 1226

zrobiono pocztek koca i co do wschodniej poaci mo-
rza polskiego... sprowcJdzeniem Krzyaków-. Orzechy za-

niedbania odrobiono ledwie w r. 1466 i to poowicznie

tylko. Nie wyzyskano te naleycie posiadania wybrze-

a batyckiego; wszak dopiero za Wadysawa IV my-
lao si o wasnej flocie pastwowej! A tymczasem pod
Tioniec XV w. zasza potrzeba dotarcia do wybrzea
czarnomorskiego (po zajciu uj Dunaju i Dniestru przez

Turków 1484 r.). Nie mona zarzuci ówczesnemu poko-

leniu, eby nie byo rozumiao doniosoci dostpu do mo-
rza; wszak to za Kazimierza Jagielloczyka powstao
baso „Polski od morza do morza". Za Jana Olbrachta

powtarzaj si wyprawy, skierowane ku ustaleniu si
nad morzem Czarnem. Niestety, nie doprowadziy one do

podanego wyniku, a potem poliityka polska przestaa

by w tej sprawie konsekwentn.

Za zygmuntow'skich czasów pochaniaa ca uwag
i energj spoeczestwa na nowo sprawa batycka. Zyg-

munt Stary przeszkodzi, eby Batyk nie sta si dzie-

dzin potgi brandeburskiej. Kiedy Albrecht brandebur-

ski wprowadzi na arcybiskupstwo ryskie brata swego,

Wilhelma, równie zlutrzonego, a marzy zarazem

<) przyczeniu Kurlandii do swego pruskiego ksistwa.
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nie dopuci tego Zygmunt Stary stanowczem wyst-
pieniem^ a Zygmunt August pilnowa tej sprawy z ca
troskliwoci i w nadarzonych okolicznociach umia
przeprowadzi w Inflanciech interes polski. Stefam Bato-
ry porwa powtórnie za or w sprawie batyckiej. I by-
a Polska potnem mocarstwem, dopóki cho jako tako

panowaa nad brzegiem morskim. Upadek ekonomiczny
i wynikajcy z tego nieuchronnie polityczny czy si
cile z datami coraz dalszego odsuwania nas od morza.
Turcja odepchna nas daleko w gb ldu, przez duszy
czas a do rodka Podola, Szwed przywaszczy sobie

wadz nad Batykiem, a zwierzchnictwo faktyczne Rosji

nd Polsk zaczyna si od sprawy kurlandzkiej...

Miejmy otuch, e obecnie uda si spopularyzowa
znaczenie morza na tyle, ile trzeba, eby aden inteli-

gentny Polak nie sta zdaleka od zabiegów w sprawie

morskiej!

Zawiniy w tej sprawie dzieje polskie. Rozumielimy,
o co chodzi, posiadalimy poznanie sprawy, ale szwan-

kowa* wykonalnie. Logos bez Ethosu sami wreszcie za-

chwia si musia; te bowiem dwie dziedziny ducha na-

wzajem wspieraj si i uzupeniaj. Z Ethosu czerpie Lo-

gos nieraz nowy wtek dla siebie; gdy za nie ma spo-

sobnoci wciela si w* Ethosie, wyczerpany wtleje. Te-

mu prawu, ogairniajcemu wszelkie stosunki ludzkie,

uleglimy: skoro przez duszy czas zaniedbalimy czyn-

noci celowych, potrzebnych do wadania wybrzeem
morskiem, po pewnym czasie przestalimy spraw t'

rozumie, a wreszcie przestaa ona nas zajmowa i zna-

laza si poza polskim horyzontem myli. Z tej przyczyny

zacza si uamtkowo, a w dalszem nastpstwie uom.-

no polskiej myli politycznej.

Dzi zaczynamy rozumie na nowo; dbaijmy, by

czyny szy rzdem odpowiednim naszej myli... a gdy

nastpi to cho w jednej dziedzinie ycia pastwowego,
pocignie to konsekwencje w innych. Logos musi by
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pierwszy, a nawet zachowa pewn przewag nad Etho-

seni, choby dlatego, e winien go wyprzedza, a nigdy

nie by przez Ethos wyprzedzany (z tego bowiem neii-

cisze nieszczcia czowieka i ludzl^oci), ale Logos

musi poprzez mylenie celowe wie do Ethosu, inaczej

niema kultury czynu, a bez niej niema ycia.

Nie dojdzie spoeczestwo adne do znaczenia, ani

celu swego nie speni, jeeli Ethosowi swemu nie za-

pewni s i y. Czerpmy j z rolnictwa naszego, z gór-

nictwa, z przemysu i handlu. Cele, im idealniejsze, tem

atwiej przechodz w dziedzin utopij, jeeli nie maj
do swego rozporzdzenici siy odpowiedniej m a t c-

r i a In e i.

Z tego jasno wynikaj obowizki nasze. Cae celowe

mylenie nasze musi by obrócone na pozyskiwanie siy,

której ródo w naszych zasobach materialnych i w zdat-

noci wykrzesania z nich mocy dla pastwa.
Znaczenie Polski jest i bdzie proporcjonalne do stop-

nia rozumnego wyzyskiwania darów przyrody i wpro-

wadzania ich w polski przemys i polski handel. O celu

Polski monai w tem miejscu powiedzie tyle, e, jakikol-

wiek wytknlibymy sobie, adnego nie osigniemy, póki

nie spenimy powyszego warunku. Dlatego te naleao
zastanowi si najpierw nad kwestj naszych warunków
materjalnych, jako nad kwestj wstpn, bez której wszel-

kie dalsze rozwaania zawisyby w powietrzu.

Wyzyskanie darów przyrody a do stopnia odpo-

wiedniego szczebla przemysu i handlu wymaga nieod-

zownie wysokiego stopnia owiaty; w t dziedzin zwró-

cimy tedy z kolei nasze roztrzsania, posugujc si me-

tod indukcyjn: od szczegóów do stopniowego uogól-

niania.



Rozdzia IV.

Owiata.

W caej liistorycznej Europie uniwersytet starszy

jest od szkoy ludowej, owiata za powszecina nie jest

niczem innem, jak ostatecznem i najszerszem spopulary-

zowaniem uczonoci. Najstarszemi jednak placówkami

owiaty byy ksigozbiory. Byo ich w Polsce wieków
rednich kilkadziesit. Spis rkopisów kapituy katedry

krakowskiej z r. 1110 zawiera dziea teologiczne, a obok

nich Boetiusa, Sallustiusa, Terentiusa, Ovidiusa, Persiusa

i t. p. Zwoono cenne rkopisy do Polski z Woch,
z Mandrji, a niemal nic z Niemiec; lecz powstaway ksi-

jcozbiory take prac krajowych przepisyiwaczy, których

nie brako przy adnem wkszem ognisku organizacji

kocielnej. Drugi znany katalog teje biblioteki kapituy

krakowskiej z r. 1300 wykazuje ju znaczne zasoby rko-
pisów, a podobnie bywao przy wszystkich kapituach

i we wszystkich klasztorach.

Powikszaj si ksigozbiory z wprowadzeniem sztu-

ki drukarskiej. Najstarszy znany druk polski pochodzi

z roku 1473 (w Krakowie: Explanatio in psalterium Jana

z Torqumady), a wnet wyrabia si w Krakowie powa-

ne nowego rkodziea ognisko, z którego towarzysze

roznosz drukarstwo daleko po wiecie. Wszak w Ne-

apolu drukuje -pod koniec XV w. Adam z Polski, a w tym-

e czasie wystpuj w Hiszpanji dwaj drukarze: Wady-
saw i Stanisaw, Polacy. Okoo r. 1510 posiada Kra-

ków trzy drukarnie, po r. 1540 pi, a kolo 1570 r. siedm,

Wilno równoczenie trzy, prowincja za okoo 20. Raz-

powszechnienia sztuki drukarskiej dowodem taki np. zna-
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mienny szczegó, e hetman Zamoyski odbija manifest

z wypowiedzeniem wojn>" Karolowi Sudermaskiemu

szwedzkiemu, wydany w kilku jzykach, w drukarni obo-

zowej (pod Kohenhuz w Inflanciech), któr wozi z sob.

Handel ksigarski, ustalony w Krakowie od r. 1517, roz-

wija si taki szybko, e za zygmuntowskich czasów

(1506—1572) bywao równoczenie po 5—7 ksigarzy.
.

Od poowy XVII wieku upada sztuka drukarska (a take

ruch ksigarski) wszdzie, i w Polsce nie byo lepiej; jed-

nak Stanisaw August (1764) zastaje drukar w Polsce

i Litwie 33, a pod koniec jego panow^ania (do 1795) byo
w samej Warszawie drukar 9 (pod koniec XIX w. prze-

szo 60) i kade niemal miasto powiatow^e posiadao swo-

j „oficyn".

Mno si wic i ksigozbiory, do czego dwór kró-

lewski zawsze dawa dobry przykad. Sawne s wspa-

niae oprawy ksiek z bibljoteki Zygmunta Augusta: do-

borow bibljotek posiada Jan III Sobieski. Od XVI w.

powstaj bibljoteki prywatne wielmoów, z których naj-

starsza Jana Zamoyskiego i syna jego Tomasza, tudzie

(w XVII wieku) Jana Fryderyka Sapiehy w Kodniu, li-

czca wówczas przeszo 5.000 tomów. Zawizkiem pierw-

szej w rodkowej Europie bibljoteki publicznej bya fun-

dacja profesora Obiedziskiego z r. 1503 w Krakowie

„pro libraria artistarum'* (skd nazwa najstarszej sali

w BibIjotece Jagielloskiej), wzbogacana za tym przy-

kadem licznemi nastpnie zapisami. Pierwsz na pónocy
Alp bibljotek publiczn poza uniwersytetami bya wiel-

ka bibljoteka braci Zauskicli zaoona w r. 1745, poda-

rowana przez nich nastpnie rzdowi polskiemu, a licz-

ca przeszo 300.000 tomów, obok wspaniaych zbiorów

rkopisów i rycin.

Gownem ogniskiem kultury umysowej polskiej by
przez cae wieki Kraków, nie dlatego, e by stolic pa-
stwa (a do r. 1595), ale dla swego uniwersytetu, „Jagiel-

loskim" zwanego, chocia powsta jeszcze na 22 lat

przed powoaniem dynastji Jrigielloskiej. Jest to po pra-
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skim (1348) drugi ze starszestwa uniwersytet rodkowej
Europy, starszy o rok (1364, 1365) od najstarszego nie-

mieckiego (wiedeskiego). Mia on, jak wszystkie uni-

wersytety, czasy lepsze i gorsze, chway i upadku. Wiek
XV, i pierwsza polowa XVI, to okres promieniowania na

ocienne kraje, od Niemiec do Wooszczyzny, kiedy po-

siada dla swoich scholarów rónojzyczne „bursy". Al-

bum studiosorum tych czasów zawiera niejedno nazwi-

sko, gone nastpnie zagranic. Opiewano saw „aka-

demji krakowskiej" nie tylko u ssiadów. Hiszpan Piotr

Roysius (t 1571) powici jej zaszczytne ustpy w swym
poemacie „Chiliastichon". Anglik Jan Coxe ogosi dru-

kiem mow pochwaln „De laudibus celeberrimae Cra-

coviensis Academiae" (1518). Nie z samych te Polaków
skadao si najdawniejsze na pónocy Alp stowarzysze-

nie literackie „Sodalitas Vistulana" (przed 1490; norym-
berskie 1495).

Krakowski uniwersytet nie by jedynym. Drugim
z rzdu by wileski, genezy jezuickiej, ustanowiony

przez króla Stefana Batorego 1578 roku. Trzeci powsta
w r. 1595 z fundacji Jana Zamoyskiego, kanclerza i het-

mana, w Zamociu. Czwarty, najmodszy, genezy rów-

nie jezuickiej, powoa do ycia przyiwilej króla Jana

Kazimierza w r. 1661 we Lwowie.

Niewdziczne to ju byy czasy dla rozwoju uniwer-

sytetów. W poowie XVII wieku nastaje powszechny ich

upadek na caym kontynencie europejskim; a nie wszyst-

kie odradzay si potem tak gruntownie i wszechstron-

nie jak krakowski i wileski dziki reformom, przepro-

wadzanym z ramienia pastwa okoo r. 1780.

Reformy te nie tyczyy Zamocia i Lwowa, bo mia-

sta te przeszy zaraz po pierwszym rozbiorze (1772) pod

Austrj. Austrja zamkna natychmiast uniwersytet

w Zamociu, podczas gdy skutkiem kasaty jezuitów

(1773) ostay si we Lwowie tylko nieliczne, a lune, wol-

ne wykady, z których cesarz Józef II. sklei w r. 1782

w imi germanizacji uniwersytet niemiecki, który w r.
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1805 zdegradowano na liceum, a znów w r. 1817 przy-

wrócono mu tog akademick).. Chodzio tu tylko o nie-

mieck fabryk urzdników germanizatorów, a nie o roz-

wój wiedzy. Nie byo wydziau medycznego; petycja

galicyjskich Stanów o to spotkaa si ze stanowcz od-

mow.
Dostawszy po trzecim rozbiorze w sw moc i Kra-

ków, chcieli Austrjacy zaraz zamyka stary uniwersytet

Jagielloski. Udao si ocali samo istnienie, ale prze-

pady odrazu w^szystkie reformy polskie, a zato nastpia
bezwzgldna germanizacja. Dziki wojnom napoleoskim

odzyska uniwersytet mow polsk, przynalec w r.

1809—1814 do Ksistwa Warszawskiego, potem za do

drobnej rzeczypospolitej „Wolnego Miasta Krakowa
z okrgiem", które to pastewko, ubouchne, niewiele mo-

go zdziaa dla jego rozwoju. Skoro tylko w r. 1846

Austrjacy weszli ponownie do Krakowa, znów miano

ochot zamkn uniwersytet krakowski i powtórnie trze-

ba byo okupi istnienie germanizacj. Tym razem rz-
dy austriackie obniyy poziom uniwersytetu tak dalece,

i staroytne ognisko wiedzy i kultury zeszo w tej nie-

mieckiej szacie na karykatur uniwersytetu i dopiero po

r. 1867, po odzyskaniu wszechnicy dla polszczyzny we-

szo na nowo na europejskie tory.

Wileskiemu uniwersytetowi danem byo zbiegiem,

szczliwych okolicznoci rozwija si, i to wietnie, do

r. 1832. Za udzia Litwy w powstaniu 1831 r. „przenie-

siono" go w r. 1833 do Kijowa, zamieniajc na rosyjski,

czyli e uniwersytet polski zniesiono, a kosztem jego

zbiorów i instytucyj zaoono w Kijowie nowy rosyjski.

Szkoy rednie — katedralne i parafjalne — posia-

day a do XVI-o wieku w caej Europie urzdzenia takie

same, z temi samemi podrcznikami szkolnemi, z tem sa-

mem trivium i quadrivium. Bya jednak rónica. Pod-

czas gdy wszdzie indziej nauczycielem móg by kady
cudzoziemiec (bo nauka odbywaa si wycznie po a-
cinie), w Polsce synod czycki 1285 roku wykluczy cu-

Polskie Logos a Ethos. 1^



146

dzoziemców, stanowic, by kady z nauczycieli wada
dol^Jadnie jzykiem polskim. Ucliwaa ta, zwrócona prze-

ciw osadnikom niemieckim, jest najdawniejszem w Eu-

ropie uznaniem potrzeby, eby szkolnictwo opierao si
o pierwiastki narodowe.

Pedagogiczna literatura polska zaczyna si w r. 1432

dzieem lzaka Byczyny „Labirinthus vitae conjugalis"

i odtd cignie si bez przerwy a obficie, zwaszcza, e
naleao to (i naley dotd) do cech i)olskiej kultury, i
wszyscy wybitni mowie wszelkich zawodów zajmuj
si sprawami wychowania. W przegldzie niniejszym

zwrócimy uwag tylko na zasadnicze cechy tego pimien-

nictwa i na momenty, mogce mie ogólniejsze znaczenie

w stosunku do europejskich dziejów wychowania, wiad-
czce o polskiej twórczoci pedagogicznej.

Pedagogika polska stale dawaa pierwszestwo wy-
chowaniu publicznemu przed domowem. Znajdujemy to ju
w pierwszej w polskim jzyku wydanej ksice pedago-

gicznej (Erazma Glicznera Skrzetuskiego: Ksyszki o wy-
chów anyu dzyei) w r. 1558. Zasadniczym celem szkol-

nictwa: ksztacenie dobrych obywateli. To te Jan Za-

moyski, „Wielkim" ziwany, pragnie, by w jego Zamociu
zaoona bya omioklasowa szkoa rednia jako „schola

civilis". Plany jej, wypracowane przez samego Zamoy-

skiego (okoo r. 1598) s nadzwyczaj postpowe, a ro-

dzime polskie. Wzorów nie byo nawet skd czerpa,

bo Komensky by nieledwie niemowlciem natenczas,

a szkoy podug pomysów Ratichiusa zaczy powsta-

wa dopiero w drugim dziesitku lat XVII wieku. Wbrew
szkolnictwu wszystkich narodów ma si w Zamociu da-

wa pierwszestwo jzykowi ojczystemu i na nim oprze
dopiero nauczanie jzyków klasycznych, zaraz od pierw-

szej klasy. W klasie pitej „nauczyciel wymowy zawsze

materje, cigajce si do Rzplitej, dawa swoim uczniom

powinien, a w dziejopimie przyczyny gówniejszych

w rzdzie odmian, i one przyrównywa do kraju stara

si bdzie. W szóstej klasie nauczyciele moralnej nauki
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uczy bd obowizków czowieka i powiinoci obywa-

tela. W siódmej thimaczone bd prawa w powszech-

noci, w ósmej prawa ojczyste, statuty, konstytucje, kan-

celarji prawnomiennoci, sdów gatunek i sdzenia spo-

sób". Oto polska szkoa obywatelska.

Tem chtniej garnito si do roztrzsania kwestyj

pedagogicznych, e wierzono mocno w cudown moc

wychowania szkolnego. U Sebastiana Petrycego (1554 do

1626) spotykamy najpierw „zasad, znacznie póniej

przez Locke'a (1632—1704) do pedagogii zastosowan, to

jest, e dusza dziecka jest tablic, na której mona pisa,

co kto zechce; czowiek jest takim, jakim go wychowa-
nie uczyni". Petrycy „okazuje wielk dbao o wycho-

wanie fizyczne, wikszy te kadzie nacisk na wychowa-
nie moralne i ksztacenie charakteru, anieli na sam
nauk".

Pojmowano szko coraz bardziej jako czynnik > -

cia narodowego. Niedarmo ten, który najlepiej zasad t
sformuowa, na niej (na jzyku ojczystym) opar nowo-
ytn dydaktyk, Jan Amos Komensky, wygnacem b-
dc z ojczystej ziemi, znalaz prz^^tuek w Polsce, a dzie-

a swe epokowe opracowywa w Lesznie w Wielkopol-

sce, gdzie by rektorem polskiej szkoy rónowierczej
(1628—1640). Dziaalno jego, rozwinita na polskiej

ziemi, przyczyn'ala si tem bardziej do wzmoenia pol-

skiego ruchu pedagogicznego.

Spoeczno-obywatelskie cele wychowania podkrela
z naciskiem równie najwaniejszy pisarz pedagogiczny

XVII wieku, Aleksander Olizarowski, w dziele, którego

sam tytu wymowny: „De politica hominum societate".

Wychowanie stanowi jeden z rozdziaów tego tematu,

omawia je za od siódmego roku ycia i przechodzi wszy-
stkie nauki szkolne, podajc tedy caoksztat wychowa-
nia publicznego.

Wielki reformator szkolnictwa w XVIII w., pijar Sta-

nisaw Konarski, patrza na szkol równie, jako na cz-
stk naprawy Rzplitej. Jego „Collegium nobilium", nala-

10*
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dowane niebawem ogólnie, stao si nowym typem szko-

y redniej, opartej przewanie o t. zw. realia. A zasugi

pedagogiczne Konarskiego tyc^ si wszystkich katolic-

kich krajów Europy, bo we wszystkich odegrali w dzie-

jach szkolnictwa wybitn rol pijarzy, zreformowani

przez Konarskiego; on to bowiem dopiero zrobi z nich

zakon szkolny, on by sprawc zmiany ich reguy zakon-

nej, gdy z jego inicjatywy dodali sobie do zwykych
trzech lubów zakonnych jeszcze czwarty: „nauczania

a do mierci".

Na tle powszechnego przekonania, e szkoa ma su-y celom publicznym, wyonio si zapatrywanie, e
szkolnictwem winno zaj si pastwo. To te ju w r.

1551 da tego Szymon Marycki. Jest to pierwszy

w Europie gos w tym kierunku, a haso to, jak w Polsce

powstao, tak te w Polsce miao si najpierw speni.

Sposobnoci dostarczya kasata zakonu jezuitów, który

podobnie jak wszdzie w katolickich pastwach, utrzy-

mywa i w Polsce liczne szkoy rednie. Aeby ocali

olbrzymie dobrai jezuickie dla szkolnictwa, przeniesiono

je na ustanowion w r. 1773 Komisj Edukacyjn. Byo
to pierwsze w Europie ministerstwo owiaty.

Komisja Edukacyjna uywajca w Polsce zasuone-
go przydomku „Wiekopomnej" — urzdzia pierwszy

w Europie „jednolicie zorganizowany system szkolni-

ctwa pastwowego, ogarniajcy wszystkie warstwy spo-

eczne i wszystkie szkó rodzaje od najniszych do naj-

wyszych. Na taki system aden inny nie zdoby si
wówczas naród. Chwaa Polski nie ma na tem polu

wspózawodników". Bo te „Ustawy Komisji Edukacyj-

nej" stanowi teraz jeszcze istn kopalni postpowych
pomysów pedagogicznych i dydaktycznych.

Ustanowienie Komisji Edukacyjnej wywoao obfit

literatur pedagogiczn. Wród setek pism wystpuje na

pierwszy plan Antoniego Popawskiego „O rozporzdze-

niu i wydoskonaleniu edukacji obywatelskiej" (1775), po-

dane jako projekt dla Komisji. „Wywody jego, dotyczce
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edukacji fizycznej, s tego rodzaju, i dopiero w najnow-

szych czasach zyskay uznanie i rozgos, ale... jako po-

mysy z Anglji pochodzce". Projektów podawano Ko-

misji mnóstwo, a niemao szczliwych. Do najszcz-

liwszych nalea projekt Adolfa Kamieskiego, skwapli-

wie przyjty a wspaniale wykonany, mianowicie rzuci

on pierwszy myl zaoenia gonego nastpnie „Towa-

rzystwa do ksig elementarnych", pierwszej w Europie

staej organizacji publicznej, na któr pastwo zdao pie-

cz o podrczniki szkolne.

Aeby stwierdzi nadzwyczajn . postpowo ów-

czesnych szkó polskich, nie trzeba bynajijiniej szuka
dowodów w synnym jakim zakadzie; dostarczy ich ka-

da szkoa, choby na zapadej prowincji, chociaby na-

wet nie rzdowa, nie pozostajca przeto pod wadz bez-

poredni Komisji, ale tjiko porednio dotknita jej wpy-
wami. Nie znosia bowiem Komisja szkó prywatnych

klasztornych, pijarskich, dominikaskich, bazyljaskich

i t. p., zakadajc obok nich wasne, pastwowe, jako dy-

rektywy publicznego nauczania, którego nie uczyniono

jednak bynajmniej monopolem, pastwowym".
W takiej drugorzdnej szkole pijarskiej, w zapadym

kcie Polesia (owej najbardziej ustronnej i zacofanej pro-

wincji), w miecinie, bdcej waciwie du wsi, w Lu-

bieszowie, ksztaci si bohater narodu, Tadeusz Kociu-
szko — i std znamy bliej jej urzdzenia, dziki szpera-

niom biografów Naczelnika. Takich szkó, pooonych
w zaciszu prowincji, a poczonych z internatami, byo
tyle, i stanowiy one wikszo polskiego szkolnictwa

redniego na wiek przeszo wczeniej, zanim pedagogika

europejska zacza gosi, e tak by powinno. Opis za-

kadu lubieszowskiego czyta si dzi, jakby jakiej szkoy
angielsrkiej z pocztku XX wieku. Niemieckie szkoy nie

zdobyy si dotychczas na nauczanie geometrji jako mier-

nictwa, w polu, a tymczasem tam w Lubieszowie okoo
r. 1755 ,,w maju zdarzao si wiksze oywienie z powodu
prPiktyki mierniczej, na któr z nauczycielem geometrji
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kilka razy wychodzili za miasto uczniowie klas IV, V.

i YL, robili pomiar okolicy i rysowali plany". Znamien-

nym jest fakt, e sama szkoa bya jednopitrowa, ale

dwupitrowy by budynek ze zbiorami narzdzi do nauki

fizyki, cliemji, matematyki, tudzie z bibliotek szkoln.

Szkoa miaa swój ogród botaniczny z oraneriami, cie-

plarni, a dalej nad rzek ogród owocowy, zwany Wene-
cj, bo „cay w kanaach zarj^bionych"; jeden z nich wy-
chodzi bezporednio na rzek, stanowic tam przysta,

w której byy utrzymywane czóna. W zakadzie byy:
stolarnia, tokarnia, -kunia, myn, deptak, ania, i t. d.

Trzymano si wida sów Staszica, „by wszystkich
umiejtnoci teorje z dowiadczeniem
byy czone; aby wszystkie prawdy na-

ukowe przedstawiano w cznoci z u-
ciem p r a k t y c zn em".

Znamienn cech spoeczestwa polskiego stanowia

i stanowi dbao o wysze wyksztacenie e-
skiej take modziey; celowaa i celuje tem Polska, bo

to dawna nasza tradycja, wszak pierwszy gos w tej spra-

wie, Jdrzeja Olabera z Kobylina, pochodzi jeszcze z XVI

wieku. Klasztory eskie poczy urzdza szkoy red-

nie pod koniec XVIII wieku; a zatetm i w niewieciem

wychowaniu torowaa sobie drog zasada, dajca pierw-

szestwo wychowaniu publicznemu, tj. szkolnemu, przed

domowem.
W poowie XVIII w. zaczyna si w Polsce piecza

o powszechn szko elementarn, o szko ludow.

Pierwszy z pisarzów zaj si ni Stefan Oarczyski

(1695—1755), który ju wówczas pragn widzie w ka-

dej wsi ochronk') i szko elementarn. Dzieo jego

powicone reformom wogóle i traktujce spraw szkoy

') „Ochronka" to polska poprzedniczka „freblówek" czyli

t. zw. ogródków dziecicych Frobla (1782—1852); to te w Polsce

przejto potem z jego metody zasadnicze rysy, nie naladujc nie-

wolniczo, owszem rozwijajc j dalej samodzielnie.
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ludowej na tle ogólneni poprawy Rzplitej, „Anatomia

Rzplitej polskiej", wyszo w r. 1751. W nastpnem po-

koleniu Komisja Edukacyjna zaja si tern gorliwie

i „pierwsza w dziejach wychowania organizuje na szero-

kich podstawach szkolnictwo ludowe". Jeden z najczyn-

niejszych czonków Komisji, sekretarz Towarzystwa do

ksig elementarnych, znakomity pedagog Grzegorz Pi-

ramowicz, wród licznych swych pism wydaje te dwa
zasadnicze dla szkolnictwa ludowego: „Nauka obyczajów

dla ludu" i „Powinnoci nauczyciela, mianowicie w szko-

ach parafialnych i sposoby ich dopeniania", dzieo wy-
dane w r. 1787, a „do dnia dzisiejszego nieocenion po-

siadajce warto".
Jaka naga odmiana na gorsze pod rzdami pastw

rozbiorowych!

Pod rzdem pruskim zmniejszya si zaraz ilo tych

szkó, a jako pogorszya si wielce, jak posiadamy na

to wiadectwa Niemców wspóczesnych^). Pod koniec

1799 r. wystpi rzd pruski z wasnym planem szkolni-

ctwa, którego jedynym celem bya germanizacja. Rado-

wa si zarzdca polskiej prowincji von Schroetter, e
jzyk polski zniknie po kilku pokoleniach, jeeli si ger-

manizacj rozpocznie od szkoy ludowej, a zrcznie...

Nasta równoczenie cay system szkolnictwa au-

striackiego, ogromnie skomplikowany, jak zawsze wszy-

stko, co austriackie, chocia z celem nader ograniczo-

nym: eby modzie wyuczy jzyka niemieckiego i....

niczego wicej. Straszliwe zaniedbanie w dziedzinie

szkolnej ilustruje dosadnie taki fakt, e w r. 1793 byy
we Lwowie cztery szkoy ydowskie, a rzdowych au-

striackich tylko dwie.^) Na ca Galicj urzdzono tylko

') Anton Karbowiak: Zwei Kaempfe fuer die Wahrheit. Eine

Flugschrift gegen enen berliner Schulgeschichtsschreiber. Krakau

1914.

-) Leon Kulczyski: Szkoy (z powodu wystawy lwowskiej

1804 roku). Przegld Polski, padziernik 1894.
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30 szkó elementarnych „normalnych", w których uczo-

no czego wicej, ni niemczyzny, ale bezskutecznie, bo
nikt nauki tej nie rozumia, skoro bya udzielan w j-

zyku niemieckim. Do wszelakiego zreszt typu szkól

ludowych nie byo zawodowo wyksztaconych nauczy-

cieli i nie yczono ich sobie z poród ludnoci krajowej.

Aeby scharakteryzowa wpyw rosyjskich rzdów
na system szkolny wystarczy zacytowa jeden ustp

z pisma ksidza Stroynowskiego do ksicia Adama Je-

rzego Czartoryskiego: „Od owego czasu, jak rzd gu-

bernskti zawiadywa szkoami w gubernji miskiej, nikt

nie otrzyma miejsca nauczyciela bez pienidzy, to jest

bez przekupienia i opacenia si wadzom". Nieszcze-

gólne przeto ywioy dostaway si na posady nauczy-

cielskie, ale przeladowania szkolnictwa dla jego pol-

skoci jeszcze w zaborze rosyjskim nie byo. Pomimo
to grozi szkolnictwu narodowemu zanik przez we-

wntrzne osabianie go, demoralizacj szerzon z góry,

od urzdów i przer urzdy i skutkiem braku jakiejkolwiek

Qpieki yczliwej a kompetentnej wadzy.
Polskiej kulturze umysowej grozio tem powaniej-

sze niebezpieczestwo, e nasta rabunek polskich zbio-

rów, muzeów, bibliotek. Wojska rosyjskie spustoszyy

po powstaniu Kociuszkowskiem gruntownie Puawy,
gdzie Adam Kazimierz Czartoryski (1734—1823) zgror

niadzi wielkie . zbiory, jedno z najstarszych i najwspa-

nialszych zarazem muzeów rodkowej Europy tak zna-

czne, e nawet po rabunku wielkiem by nie przestao.

Dla bezpieczestwa przeniesiono je nastpnie do Parya,
bo w caej Polsce nie widziano nigdzie dla tych zbiorów

bezpieczestwa. Wszak wielk bibljotek Zauskich wy-
wieziono z Warszawy w r. 1795 do Petersburga. Pomi-

mo znacznego rozproszenia zbiorów skutkiem niedbal-

stwa i prostych kradziey w drodze, dowieziono jednak

nad New jeszcze 262.640 tomów, 24.573 rycin i 11.000

rkopisów — i ten to rabunek stanowi zawizek „Cesar-

skiej publicznej Bibljoteki" w^ Petersburgu.
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W zaborze austriackim pragn Józef Maksymilian

Ossoliski (1748—1826) zastpi zgaszone przez zaborc
ognisko wiedzy w Zamociu bibliotek publiczn wasnej
fundacii, i wystara si o pozwolenie na to (sic! na zao-

enie biblioteki trzeba byo zezwolenia Wiednia!) w r.

1804 u cesarza Franciszka I., korzystajc z osobistego

swego stanowiska na dworze (jako reprezentant „magna-

tów galicyiskich"). Wojny napoleoskie nie uatwiay
takiego dziea pokojowego, a gdy si skoczyy, Zamo
nie nalea ju do zaboru austriackiego; przeniós wic
Ossoliski sw fundacj do Lwowa. W r. 1817 dopiero

poczyna si urzeczywistnia zaimiar Ossoliskiego, któ-

rego zamys zaczto szykanowa, pomimo to, e on sam
by od r. 1809 prefektem nadworriej biblioteki wiede-
skiei w Wiedniu. W r. 1823 poczyo si z „Zakadem
Narodowym Imienia Ossoliskich" w iednym gmachu
„Muzeum imienia Lubomirskich" (utworzone przez Hen-

ryka Lubomirskiego), i odtd wspólnie opierao si nie-

chci rzdu austriackiego. Jeszcze w r. 1837 musiano

katalogi biblioteczne przedstawia policii^). Przetrwano

iednak szczliwie te czas3^ i Zakad kwitnie obecnie,

a Biblioteka iego iest wzorem, nienaladowanym niestety

przez biblioteki rzdowe.

Pruski zabór otrzyma podobn placówk kulturaln

z fundacji Edwarda Raczyskiego w r. 1829; skoro bi-

blioteka rozwina si, zagarnli i Niemcy wraz z fun-

duszami, a polska fundacia staa si w Poznaniu insty-

tucj niemieck, germanizacyin. Pozostaa tam iedy-

nie biblioteka Towarzystwa Przyiació Nauk i Muzeum
Mielyskich, które zachowao t ostrono, e si ni-

gdy nie ogosio publicznem i w ten sposób ochronio si
od ingerencji wadz pruskich. W podobny sposób oca-

lay bogate zbiory Dziayskich i Zamoyskich w Kórniku

pod Poznaniem, muzeum poczone z fundacjanli wyda-

Wojciech Ktrzyski: Zakad narodowy im. Ossoliskich,

Lwów 1894.
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wnictw naukowych. Podobna kombinacja istnieje te
przy wielkiej bibliotece widziskich w Sulgostowie,

przeniesiona nastpnie na Bibliotek Krasiskich w War-
szawie. W Warszawie równiie znajduj si biblioteki

ordynacji Zamoyskich (pierwszorzdna), Przedzieckich

i inne. Dla przykadu tylko przytaczamy tu tych kilka

bibliotek z pomidzy kilkudziesiciu powstaych w tym

okresie, zaznaczajc, e musiay pozostawa prywatne-

mi, i w znacznej czci pozostay na wsi, w dobrach pry-

watnych swych fundatorów i wacicieli, aeby nie kó
w oczy tych, którzy kadej chwili mogli je wywie, lub

w zia w swój zarzd i odebra je polskiej kulturze.

Wspomnimy jeszcze tylko znakomit doborow biblio-

tek Tadeusza Czackiego w Porycku, która ocalaa dzi-

ki temu, e j potem zakupili Czartoryscy i wywieli do

Parya.
Dziki pomylnemu zbiegowi okolicznoci zosta

Adam Jerzy Czartoryski (1770—1861), syn Adama Ka-

zimierza, w r. 1803 rosyjskim ministrem spraw zewntrz-

nych (chodzio o pozyskanie Polaków przeciwko Napo-

leonowi) i kuratorem wileskiego okrgu naukowego.

Byo to prawdziwem wybawieniem od ruiny, jaka gro-

zia tradycjom Komisji Edukacyjnej. Praca kulturalna

polska popisaa si wlot. W r. 1820 posiada okrg wi-

leski zakadów naukowych 430, nauczycieli 983, ucz-

niów 21.174, podczas gdy najbardziej postpowy z ro-

syjskich okrgów, charkowski, doszed zaledwie do licz-

by 249 zakadów, a uczniów 11.716. Zakwitno w Krze-

miecu arcydzieo szkolnictwa redniego, wzór do dzi

dnia niedocigniony, niezrównane dzieo Tadeusza Czac-

kiego: gimnazjum woyskie, przemianowane nastpnie

na „liceum krzemienieckie", a obok tego kilka jeszcze

gimnazjów w Krajach Zabranych, utrzymywanych rów-

nie prywatn hojnoci, ze skadek obywatelstwa.

W tym czasie, dziki kuratorji Czartoryskiego, za-

zakwim uniwersytet wileski i sta si ogniskiem pra-

wdziwie europeiskiej kultury umysowej, a e równocze-



155

nie rzd utworzonego na kongresie wiedeskim Króle-

stwa Polskiego (Kongresówki) przystpi do zaoenia
w Warszawie uniwersytetu, byy wic od r. 1817 dwa
polskie uniwersytety. Jak otaczano je piecz, zna ze

samego stanu bibljotek, wszak warszawska uniwersyte-

cka liczya niebawem do 300.000 tomów (ustawia j Le-

lewel), a wileska niewiele jej ustpowaa. Obok uni-

wersytetu, jakby jego emanacje, pow^staway rozmaite

zakady naukowe. Tak np. w Wilnie synne Muzeum
Archeologiczne, wywiezione nastpnie te do Petersbur-

ga, po którem zostaa jednak bibljoteka, liczca niemal

100.000 tomów\

Czartoryskiemu zaczto niedugo rzuca w Peters-

burgu kamienie pod nogi. Uniwersytet wileski uleg

przeladowaniom, student stawa si dla rzdu rosyjskie-

go rodzajem przestpcy politycznego; z penego wznio-

soci zwizku modziey „filaretów" ukuto spraw po-

lityczn i wizienia zapeniono modzie. Nie zaw^aha-

no si wprowadzi sj^stemu policyjnego take do szkó
rednich, nawet do klas niszych; wszak szczegóy prze-

chowane s w „Dziadach" Mickiewicza...

W Kongresówce stan szkolnictwa podnosi si zrazu

stale, bo sejmy polskie uchwala5^ jak najwiksze budety
owiatow'e. Mamy wiadectwo z r. 1821, jako w budo-

wlach szkolnych wprowadzano „przepych". Tego roku

wniesiono do sejmu petycj, eby w kadej wsi bya
szkóka i to na koszt dziedziców. Starania o owiat lu-

dow nabieraj w^ tych latach pew^nej systematycznoci;

pojawiaj si ksiki dla ludu i od' r. 1817 wschodzi „Ga-

zeta Wiejska".

Ale w r. 1823 przyszed nakaz z Petersburga, eby
wstrzyma zakadanie nowych szkó wiejskich. Wnet
nasta osawiony „system mikoajewski" (Mikoaj I.

1825— 1855). System ten charakteryzuje dosadnie fakt

nastpujcy: budet owiatowy obcito do 368.000 rubli,

a z tego wydawano znaczn cz na utrzymanie... ko-

mitetu cenzury.
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Po powstaniu 1831 r. zamknito obj^dwa uniwersyte-

ty, a Kongresówce kazano z uszczuplanego coraz bardziej

budetu owiatowego opaca urzdników nowej biuro-

kracji rosyjskiej, majcej czuwa nad poskramianiem

wzrostu owiaty, i oy na koszta dozoru policyjnego nad

drukarniami, wreszcie na popieranie handlu... ksikami
rosyjskiemi! Do szkó ludowych wprowadzono najgorsz

haastr z poród niszego czynownictwa rosyjskiego,

nakadajc na nich obowizek nie nauczania czegokol-

wiek, bynajmniej, ale rusyfikowania, a przytem poró-

niania dworu z chat i siania wani spoecznej. Cay czas

marnowao si nato, eby dziatw wieniacz wyuczy
orientalnego abecada rosyjskiego, „gradanki" i garci

wokabu rosyjskich. Dzieci si tego i tak nie nauczyy,

chop si pomimo wszelkich zabiegów nie rusyfikowa,

ale widzc, e dzieci w szkole nic nie korzystaj, wzi
rozbrat ze szko wogóle i nauczy si obywa bez niej.

Rzd wcale nie dba o frekwencj, a wkocu w r. 1851

zakaza wrcz wszelkiego przymusu co do utrzymywa-

nia szkó po wsiach, a take co do obowizku posyania

dzieci do szkoy. Cofano poziom owiiaty z ca wiado-
moci, aby dogupi Polsk do poziomu rosyjskiego.

Obniano te poziom szkó rednich, wprowadzajc
plan szkolny rosyjski i napeniajc, a raczej przepeniajc

szko jzykiem rosyjskim. Nie ksztacenie byo zada-

niem wszelkiego szkolnictwa, lecz. rusyfikacja.

Po roku 1831 tpi si i niszczy polski dorobek szkol-

ny, a trwao to we wszystkich trzech zaborach a do r.

1867, a jednak „nie istnieje chyba ani jedna dziedzina za-

gadnie wychowawczych, któraby w literaturze peda-

gogicznej polskiej tego okresu nie bya poruszan i opra-

cowan, przewanie z punktu widzenia interesów naro-

dowych". W tym okresie powsta wielki system; peda-

gogiczny Bronisawa Trentowskiego („Chowanna czyli

system pedagogiki narodowej" 1842).

Pedagogika polska odznacza si nadal pomysami
postpowemi. W r. 1846 wystpuje Aleksander Dybów-
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ski w broszurze „Myli o wychowaniu narodowem" z za-

patrywaniem, e „zakadami wychowania narodowego

powinny by wielkie zakady rolnicze, w których niema

przymusu, a nauka czy si cile z prac twórcz i za-

jciami praktycznemi". Gani szkoy, e ucz w nich

mnóstwa rzeczy niepotrzebnych, a potrzebnych nie

ucz. „Gdyby nie data wydania, monaby broszur Dy-

bowskiego zaliczy do najwieszej doby prac pedago-

gicznych. W daniach swych wyprzedzi on o lat 60

dzisiejszych reformatorów szkolnictwa. Zaleca zaka-

danie szkó na wsi, oddzielne traktowanie kadego ucz-

nia zosobna, zamian nauki biernej na czynn, wreszcie

samoksztacenie i zaprawianie wychowanka do samo-

dzielnoci w myleniu i badaniu".

Zasadnicze znaczenie posiada dzieko Józefa Meyz-

nera „Kilka myli o wychowaniu i nauczaniu" (wydane

po francusku r. 1835). Zrywajc z dotychczasow, pod-

staw pedagogiki, z utylitaryzmeon publicznym, prze-

chodzi na stanowisko pedagogji czystej i „owiadcza, e
celem wychowania m,usi by czowiek sam, czowiek
szanowny zarówno ze wzgldu na swoje cnoty i nieugi-

to charakteru, jak i dla swoich wiadomoci".

W tym te okresie Klementyna z Taskich Hoffmano-

wa, stanwszy na czele eskiego ruchu wychowawcze-
go, sprawia swemi pismami i wpywami, e poziom in-

teligencji Polek przewysza odtd, i to znacznie, prze-

citne uksztacenie umysu kobiecego u wszystkich in-

nych narodów kontynentu, i jedynie z angielskiem zesta-

v^ ia mona polskie wyksztacenie niewiecie.

W tym okresie ucisku powszechnego przedstawia si
pokanie dzia popularnej literatury wychowawczej, po-

jawia si te pierwszy polski organ zawodowy stanu na-

uczycielskiego: Ewarysta Estkowskiego „Szkoa Pol-

ska", w Poznaniu od r. 1849, i odtd wydawnictwa per-

iodyczne tego rodzaju mno si stale. Od r. 1849 za-

czynaj si te wydawnictwa z zakresu historji wycho-
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wania i szkó w Polsce (ukaszewicza Józefa: Historia

szkól w Koronie i W. Ks. Litewskiem/)

Poprawiia zaczy si stosunki w zaborze rosyjskitm

po wojnie krymskiej. W r. 1857 zaoono w Warszawie

akademj medyko-chirurgiczn. Byo to bd co bd
postpem w porównaniu z zaborem austriackim, gdzie za

wielk to poczytywano ask, kiedy zezwolono w uni-

wersytecie lwowskim na ustanowienie dla jzyka pol-

skiego... lektora. W Kongresówce nastaa niebawem

„era Wielopolskiego": polonizacja urzdów, zaoenie r.

1862 w Warszawie wietnego uniwersytetu pod skromn,

nazw „Szkoy Oównei". Niespodzianie roztwieraj

si wrota wszelkiej pracy narodowej, lecz na krótko, gdy
rok 1863 przekrela wszystko.

Zrazu by ucisk tylko polityczny, a od roku 1867

zacz si na nowo narodowy i kulturalny. Zniesiono ca-

organizacj szkoln Wielopolskiego, wprowadza si

do Kongresówki ogólno-rosyjsk ustaw szkoln, rosyi-

ski jzyk wykadowy i rosyiskch nauczycieli, indywidua

wyspecjalizowane do szpiegostwa, apówek i demorali-

zacji wszelkiej, a lubujce si w policyjnym ucisku mo-
dziey. Ze 60 profesorów warszawskiej Szkoy Gównej
pozostawiono ledwie dwóch, a docentom polskim zata-

mowano cakiem dostp do zakadu, który przerobiono

wlot na uniwersytet rosyjski. Odtd nie byo te do-

zwolone adne stowarzyszenie naukowe.

Zrusyfikowany od r. 1869 uniwersytet pustosza
z roku na rok, wic otwarto do niego przystp uczniom
rosyjskich seminariów duchownych, których nie przyi-

mowano na aden rosyiski uniwersytet w Rosii waci-
wei, jako nie posiadaicyth wyksztacenia redniego;
obniono dla nich poziom uniwersytetu warszawskiego,

O z naszych czasów opracowywa ten temat na nowo Antoni
Karbowiak (dwa tomy, sigajce treci do r. 1904). Tego przy-
gotowana jest do druku wyczerpujca bibljografja pedagogiki pol-
skiej, której rkopis nabyo ministerstwo owiaty.
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byle utrzyma w Warszawie placówk rusyfikacyjn

w formie uniwersytetu. Porimo to atoli liczba uczniów

malaa wci; przed wojn byo ich niespena 600. Ró-
wnoczenie t3'sice polskiej modziey szukao wiedzy

w uniwersytetach, nie tylko polskich w Galicji, nie tylko

w niemieckich i francuskich, ale nawet w rosyjskich

Rosji prawdziwej, unikajc obmierzego rusyfikacyjnego

uniwersytetu w Warszawie. Unika go trzeba byo tem

bardziej, e wród jego profesorów przewaali zawsze

nieucy, kompromitujcy tylko nauk rosyjsk, i do tego

wyjtkowo tylko zdarzali si midzy nimi ludzie uczciwi.

Jeeli czasem zdarzy si tam profesor naprawd uczo-

ny i z charakterem, sam stara si wydosta jak najpr-

dzej ze zgniej atmosfery zakadu czynowniczo-policyj-

nego, podsz3^wajcego si pod paszczyk nauki.

Szkolnictwo rednie karlao równie w szponach

czynownictwa. Stosunek poziomu naukowego do pol-

skich gimnazjów w Galicji by taki, e ucze przecho-

dzcy z rosyjskiego gimnazjum w Kongresówce do pol-

skiego po drugiej stronie kordonu, szed o rok niej, cz-
sto o dwa lata. Waciwie byy te szkoy kaniami po-

licyjnemi dla modziey. Znamiennem za jest, e nawet

ilo ich pomniejszaa si. W r. 1814 posiadaa Kongre-

sówka szkó rednich 48, w roku 1838 tylko 33, a roku

1889 nawet tylko 31,^) chocia i ludno wzrastaa cigle,

i to znacznie, i dobrobyt powiksza si bd co bd,
a poczucie potrzeby wyszego wyksztacenia szerzyo

si bardzo, jak to z innych oznak wiemy dowodnie. Ale

kogo tylko jako sta byo na to, posya synów do Galicji,

albo ksztaci ich w domu prywatnie, mimo caej nie-

chci Polaków do prywatnego wychowania.

W caym zaborze rosyjskim pozamykano wszystkie

a wszystkie szkoy klasztorne. W Krajach Zabranych

tj. w prowincjach litewskich i ruskich dawnego pastwa

^) Wodzimierz Wu^^r: „Owiata publiczna w Królestwie

Polskiem 1905—1915, Warszawa igiS-
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polskiiego zamknli Rosjanie szkól rednich polskich, kla-

sztornych i wieckich,' mskich i eskich, 589 (wyra-
nie: piset omdziesit dziewi) — liczba, która starczy

na wiadectwo mocy kultury polskiej w tamtych zie-

miach, antykulturalnoci za rzdu rosyjskiego.

W szkole ludowej zaboru rosyjskiego uczono ostat-

nie pokolenie obok sztuki czytania gradank... piewu
jyieni rosyjskich, cerkiewnych (prawosawnych tedy)

i... onierskich. To te rzd osiga swój cel: spusto^

szenie intelektualne wród ludu roso z roku na rok. Do-

gupi rzd wreszcie Polsk do poziomu rosyjskiego:

w roku 1905 byo w Kongresówce szkó mniej, ni w r.

1832, a "/s ludnoci nie umilao czyta ni pisa. W r. 1906

wynosiy wydatki skarbu publicznego na jedno dziecko

w wieku szkolnym (lat 8—11) na gow przecitnie w ca-

em pastwie rosyjskiem 1 rb. 70 kop., ale w Kongre-

sówce tylko 69 kop. W r. 1908 przypadaa w Kongre-

sówce jedna szkoa wiejska na 2552 mieszkaców, pod-

czas gdy przecitna caego pastwa op.' vaa na miesz-

kaców 1967. A jednak napróno zapowiada osawiony
kurator warszawskiego okrgu naukowego, Apuchtin

(okoo r. 1890), e dziki jego "^.dom szkolnym „matka

Polka zawodzi bdzie nad koysk dziecka rosyjsk pio-

senk"...

Pastwo karao surowo grzywn do 300 rubli i 3 mie-

sicy wizienia za bezpatne nauczanie biednych dzieci

w jzyku polskim. Z ochron warszawskich wyrzucono
kilka tysicy dzieci dlatego, e je tam uczono czyta po
polsku; wyrzucono je na bruk uliczny, na gód i ponie-

wierk wielkomiejskiej ulicy. Lepiej niech wyrosn na
dziczki moralne, ni eby miay... umie czyta po polsku!

W caym wiecie uwaa si za zasug tpienie anal-

fabetyzmu, ale Polak mia wedug postanowie rzdów
pruskiego i rosyjskiego obowizek utrzymywania ciem-

noty we wasnym kraju; jeeli uczy kogo sztuki czytania

i pisania w jzyku swoim wasnym, polskim, na swojej

v/asnej polskiej ziemi, bywa za to a do ostatniej chwili
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panowania tych obmierzych pastw, ivarany dotkliwie.

Wymylono „zbrodni. tajnego nauczania" ale jawnie na-

ucza te nie byo wolno! Cae legjony osób ulegy prze-

ladowaniu za szerzenie abecada, przyczem w Pru-

i^iech ze szczególn jak predylekcj zamykano do wi-
zienia kobiety. U wadz pruskich wytworzyli si specjar

lici do tropienia „zbrodniarek'".

Istny huragan przeladowania polskoci zerwa si
w Prusiech po wojnie francusko-niemieckiej 1871 r. Szo
to w tempie tak szybkiem, i ju 1873 r. ograniczono jzyk
polski w szkoach tylko do wykadu religji „na najni-

szym stopniu szkó elementarnych" i to tylko „za zezwo-

leniem", którego odmawiano cocaz czciej. Doszo do

'.ego, e nie dopuszczano, eby dzieci polskie przygoto-

wywane byy w ojczystj^m jzyku do pierwszej Komunji

witej. Zasyny te szkoj'^ pruskie z bicia dziatwy

polskiej, o cokolwiek, prawie zawsze np. za przyniesienie

do szkoy polskiego katechizmu, a czsto o to, jeeli

dziecko nie chciao w szkole ly swej wasnej narodo-

woci. Gon bya w swoim czasie sprawa, we Wrzeni,
któr zainteresowaa si caa cywilizowana Europa.

W zaborze austriackim nastaa ulga od r. 1867. Austrja

^^ yrzucona z Niemiec i z Woch, pobita na gow, szuka

( dtd „odszkodowania" na Bakanie, co pocigao za so-

b naraanie si na starcie z Rosj, przewidywane od po-

cztku; z tego powodu chciano w Wiedniu mie Polaków
po swej stronie i postanowiono zjednywa ich „ustp-

stwami". W Galicji wprowadzono jzyk polski niemal do

wszystkich urzdów, do sdów i szkolnictwa. Dziki pew-

nej autonomji mona byo t wzgldn wolno wyzyska,
a najenergiczniej zabrano si do sprawy owiatowej.

Odyy dla polskiej kultury uniwersytety krakowski

i lwowski, a po niedugimi czasie stany do wspópra-
cownictwa nad naiuk europejsk (o czem w rozdziale

„Nauki"). Szkolnictwa nie mona byo urzdza w Galicji

1)0 polsku, wedug tradycji narodowej i wymogów ducha

polskiego; byo to szkolnictwo typu niemiecko-austrjac-

Folskie Logos a Ehos. ^ 1
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kiego z polskim jzykiem wyklaidowym, ale szkoy za-

czy by po niedugim czasie dobre pod wzgldem dy-

daktycznym, ksztacc miiysy na podstawie pewnych

metod pedagogicznych. Pokry si kraj sieci szkó, któ-

rych niedostatki wynagradza patriotyzm nauczycieli

i nauczycielek. Powstao Towarzj^stwo Pedagogiczne,

Towarzystwo Nauczycieli Szkó wyszych (z miesicz-

nikiem „Muzeum") i inne specjalne zrzeszenia osób sta-

nu nauczycielskiego. Przybywao szkó ludowych z roku

na rok, i w ostatnim przed Avojn roku nie byo ju w Ga-

licji gminy, któraby bya pozbawion monoci posya-

nia dzieci do szkoy. To te wyroso nowe pokolenie wie-

niacze, cakiem niepodobne do poprzednich.

Dawna postpowo pedagogiki polskiej okazaa si
w caej peni wprowadzaniem wielu ulepsze nowoczes-

nych, przystosowywanych do potrzeb kraju wasn pomy-
sowoci. Tak np. w r. 1885 z inicjatywy Siedmiograja,

nauczyciela szkoy wydziaowej w Sokalu, wprowadzono
do szkó ludowych szwedzki „sloejd" (nauk zrcznoci).^

Do ochronek, znanych u nas oddawien, wprowadzono
metod froeblowsk, wielce w Polsce wydoskonalon.

Korpusów wakacyjnych, kolonij i pókolonij peno. Gry
na wolnem powietrzu cz si z pomysem oryginal-

nym,penym nieocenionych walorów, t.zw. „jordanówek".

S to parki obszerne, oddawane modziey do dyspo-

zycji na gry ruchowe, zwane tak od fundatora pierwszego

takiego parku w Krakowie, lekarza d-ra Henryka Jor-

dana (1888).^) Jest w Galicji od r. 1909 i skautyzm, a na-

wiza stosunki wprost z Anglj^ i z samym „the chief-

scout", sir Robertem Baden-Powellem.^) A na tle skau-

*) Leon Kulczyski, j. w. — Do dawnej i nowszej pedagogiki

kopalni wiadomoci jest warszawska ,,Encyklopedja wychowaw-
cza" (od r. i88i).

') Eugenjusz Piasecki: 'Parki Jordanowskie, Lwów 1907.

') Andrzej ]^alkowski: Scouting in Poland (bez miejsca i roku

wydania). Oywiony ruch skautowski nasta od r. 191 1. Inicja-

torem by Edmund Naganowski, który spdzi znaczn cz y-
cia w Anglji.
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tyzimi wyrós neo-filaretyzm wród naszej modziey
szkó rednich, niezr'ównana szkoa ciarakterów, a czy-

sto polska, zdobycz lat ostatnich. Zasad ich: czyni do-

brze, cho nikt o tern nie bdzie wiedzia, bez nadziei od-

znacze, ani nawet odznacze czysto moralnej natury.

Monaby scharakteryzowa ich krótko, e propaguj

obowizek cichego bohaterstwa, e wprowadzaj boha-

terstwo w ycie powszednie. PcKlnie naley, e orga-

nizacja ta wyisza samorzutnie z ona modziey; na do-

brej drodze toczya si wida pedagogia polska, skoro,

pomimo najtrudniejszych warunków rozwoju W3'daa

kwiait tak wspaniay.

Neo-filaretyzm moebny by wszdzie, bo moe by
tajny; ale korpusy wakacyjne, skautingi, organizacje

gier ruchowych i t. p. nie day si urzdza tajnie, to te
zabory rosyjski i pruski byy pozbawione tych nowoczes-

nych rodków pedagogicznych, gdy ani pruski rzd, ani

rosyjski nie dopuszczay tego rodzaju organizacyj u pol-

skiej modziey.
W r. 1905 doznawao si przez krótki czas zudze-

nia, jakoby w Rosji moebnem byo uznanie praw ludz-

kich. Skoro tylko rewolucja oczycia cho troch czy-

nownicz atmosfer, zaoono zaraz w Warszawie „Ma-
cierz Szkoln", jako najpilniejsz i najdoniolejsz po-

trzeb spoeczestwa^ Nie byo mowy o tem, eby rzd
mia utrzymywa szkoy polskie z podatków opacanych
przez Polaków! O tem nikt nie marzy przy najsilniej-

szem choby wezbraniu „rewolucji"; chodzio tylko o to,

eby mona byo zakada szkoy z darów prywatnych,

ze skadek. Pótora roku tylko dozwolono istnie „Ma-
cierzy", ale wystarczy czas tak krótki, eby ywotno
narodu polskiego, postpowo jego ducha, okazay si
w caej peni: „Macierz" zorganizowaa przeszo 400

szkó ludowych, 211 ochronek, 3 seminarja nauczyciel-

skie i kilka gimnazjów, sporo kursów dla jdorosych anal-

fabetów, rozlegy „uniwersytet ludowy", kilkanacie

},domów ludowych" z czytelniami, teatrami amatorskie-

11*
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mi i t. p. Przestaa istnie w grudniu 1907, zsimknita, ja-

ko „niebezpieczna dla idei pastwowej rosyjskiej". Ska-

dek zebraa „Macierz" przeszo 800.000 rubli, nie liczc

fundacyj rozmaitycli. Wszystko to musiao si zlikwi-

dowai.

Ale to tylko czstka dziaalnoci spoecznej polskiej

w owem krótkotrwaem „pówioniu" rosyjskiego pa-

stwa. Wyliczy moemy tu tylko najwaniejsze tej dzia-

alnoci objawy.

W Wa)i-szaiwie Towarzystwo Uniwersytetu dla

Wszystkich, Uniwersytet Ludowy ziemi radomskiej, Sto-

warzyszenie Kursów dla Analfabetów, Towarzystwo

Wpisów Szkolnych (zbierajce skaidki na opaty szkolne

dla niezajmonej modziey); w Kijowie „Owiata"' z sze-

regiem cajim podwadnych jej instytucyj owiatowych
specjalnych; podobna dziaalno na Litwie i t. d. Nie-

którym z tych instytucj^j danem bj^o trwa nieco duej,
ale adnai nie przeya roku 1910. Kiedy w owym roku

wniesiono podanie o zaoenie jeszcze jednego „uniwer-

sytetu ludowego" na prowincji, otrzymano odpowied
odmown, bo dziaanie takiej instytucji jest „niebezpiecz-

ne dla spokoju publicznego". Na tym punkcie stany sto-

sunki polsko-rosyjskie przed wojn powszechn. Komen-
tarz zbi^teczny.

Z powyszej sumarycznej wzmianki widia, e po-

wiewu wzgldnej swobody uyto w Kongresówce prze-

dewszystkiem dla szerzenia owiaty. Na tym punkcie

wspózawodniczj/^y z sob zawsze wszystkie trzy zabo-

ly. Nie odstraszaj^ adne zakazy, ni przeladowatnia, bo

uwaano to za najdoniolejszy ze wszystkich obowiz-
ków patrjotycznych. W tajemnicy robio si duo, bardzo

duo; w zaiborze pruskim, powiatowemi organizacjami;

w Kongresówce istnia dugie lata formalny spisek spec-

jalnie :do tego, a na tysice liczy wypada ilo osób, wi-
zionych za „Owiat". W Galicji od r. 1867 mona^ byo
dziaa jawnie, a co waniejsza, z poparciem wadz auto-

nomicznych krajowych, pod egid sejmu. Powstao te
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kilka „towarzystw owiaty ludowej'", zakadajcych
czytelnie wiejskie w swylch okrgach, uniwersytety lu-

dowe, specjalne stowarzyszenia wydawnicze, organi-

zacje teatrów wociaskich i t. p. Nad wszystkemi to-

warzystw^ami stano gór Towarzystw^o Szkoy Ludo-

wej (T. S. L.), którego cele tumaczy nazwa, a które

stao si prawdziwie „benjaminkiem'" caego spofecze-

stwu, wszystkich warstw i wszelkich stronnictw.

Koron ruchu owiatowego polskiego jest warszaw-

ski „Poradnik dla Samouków" (od r. 1900), publikacja, ja-

kiej w takim zakresie i z takim rozmachem, a skutecz-

nym, przeprowadzonej, nie posiada adne inne spoe-

czestwo. Rozmaite serje i stopnie tego wydawnictwa

uoone s w ten sposób, e m-og suy za przewodni-

ka czowiekowi nie posiadajcemu wyksztacenia wysze-
go ni elementarne, a mog doprowadzi go do stopnia

uczonoci nawet. „Poradnik" stanowi te prawdziw szko-

l uzupeniajc dla inteligencji: gdy kto zechce poduczy
si jakiegokolwiek przedmiotu, w którym nie jest spec-

jalist, wicej ni wyniós wiedzy z gimnazjum; gdy chce

przypomnie sobie i dokadniej przerobi, czego si uczy
w szkoach; gdy odczuwa potrzeb dowiedzie si, jak

od jego. szkolnych czasów pewna nauka postpia, lub

co gosi nauka nowa, której za czasów jego modoci
jeszcze nie byo, a prz3majmniej nie mówiono o niej

w szkole redniej — kady znajdzie w „Poradniku"

przewodnika, na którym mona polega najzupeniej. Ale

poytek jego siga dalej. Z jednej strony wabi na „nauko-

w-e rozrywki" coraz liczniejsze zastpy rolników, kup-

ców, rkodzielników, robotnikó^^^ poprzestajcych na

skorzystaniu z jego „stopnia pierwszego", a który daje

wicej (i porzdniej), ni umie musi przecitny „matu-

rzysta"; z drugiej strony, snujc swój „stopie 'trzeci'"

a do szczytów wiedzy, wyrabia gronai osób, nie nale-
cych do oficjalnego cechu uczonoci, nie zamierzajcych

cign z nauki praktycznych korzyci, a jednak istotnie

uczonych w danej specjalnoci, przygotowanych najzu-
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peniej do pracy twórczej, jeeli im dane s- do tego zdol-

noci. Opierajc si przez czas duszy tyilko na sam!ym

„Poradniliu", mona wyj na uczonego. I dzieje si tak.

Przybywa spoeczestwu mioników wiedzy najzupei-

niej bezinteresownych, a to skarb bezcenny. Do ciarakte-

rystyki polskiego spoeczestwa posuy moe fakt, e
najwicej takich adeptów posiada... matematyka; wie-

dza czysta, wiedza dla wiedzy, nie dbajca o „stosowanie",

najwicej przywabia sobie u nas samouków. A rzecz

godna uwagi, e matematyka od wieków cieszya si
szczególniejszem upodobaniem w Polsce.

Redaktor gówny „Poradnika", Stanisaw Michalski,

to prawdziwy minister owiaty, obdarzony niepospoli-

tym przytem darem orga,nizacyjnym; a dalszym szczeb-

lem „Poradnika" jest wanie organizacja osób przez nie-

go wyksztaconych — pomys swoisty, a wielce obiecu-

jcy. Moe si z tego wyoni nowa jaka forma organi-

zacji nauki i owiaty publicznej.

Najkrótszy chociaby przegld rodków o.wiato-

w5^ch nie moe pomin dziennikarstwa; wszak ono wi-
cej wywiera wpywu na staai owiaty ni wszystkie sto-

warzyszenia owiatowe.

Jak wszdzie, podobnie w Polsce zawizkiem cza-

sopimiennictwa byy rozmaite Relacje, Nowiny, Awizy,

Listy i t. p., wydawane przygodnie od drugiej poowy
XVI wieku. Pierwszem polskiem pismem prawdziwie

perjodycznem by „Merkuryusz Polski" z roku 1661,

wydawany przez Jana Oorczyna, zrazu w Krakowie,

lecz zaraz przeniesiony do Warszawy. Regularny roz-

wój dziennikarstwa datuje w Polsce od r. 1700. Przy
wstpieniu na tron Stanisawa Augusta, w r. 1764, wy-
choilzio czasopism 45, przed trzecim rozbiorem 88. Po-

tem liczba ta spada, ale ju w r. 1806 powstao 6 nowyich

czasopism, w r. 1822 przybyo ich 15, i odtd rozwój nie

ustaje pomimo przeladowa. Statystyka kar wizien-
nych, nakadanych na polskich redaiktorów we wszyst-

kich trzech zaborach (w austriackim do r. 1867) wyda-
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aby liczby wprost horendalne. Niewiele pism byo ta-

kich, któreby nie musiay przerywa wydawnictwa,
wychodzi pod zmienionym tytuem (czasem zmieniano

je po kilka razy), paci istne kontrybucje i t. p. A jed-

nak pomimo caej fatalnoci polskich warunków kultu-

ralnych okresu porozbiorowego wynosia w r. 1903 licz-

ba czasopism 570.^)

Zbieralimy znowu fakty, wchodzc nieraz w szcze-

góy, a trzymajc si zdaleka od samego trzonu nasze-

go tematu. Pomimo to zblialimy si do rozwizania za-

gadnie, o które nam chodzi, a raczej zblialimy si
wanie dlatego, emy zbierali fakt do faktu, a zblia-

limy si jedyn drog bezpieczn: w nauce Historji obo-

wizuje bowiem indukcja zupenie tak samo, jak w fizy-

ce lub chemji: najpierw stwierdzenie faktów, potem ro-

zumowanie.

Z przegldu dorobku owiatowego moemy by za-

dowoleni, skoro pimiennictwo nasze w tej dziedzinie

siga jeszcze czasów scholastyki XV wieku, a nie ust-

pujemy nikomu wartoci naszych urzdze szkolnych,

w czem legitymujemy si dostatecznie reform pijarsk

i Komisj Edukacyjn. Dawanie pierwszestwa wycho-
waniu publicznemu przed prywatnem, uwaanie szkol-

nictwa za czstk ycia narodowego, czenie z^i

w szkole teorji z praktyk — oto specjalnoci polskiej

myli owiatowej, wiadczce zaszczytnie o naszej twór-

czoci na tem polu. Uniwersytet krakowski starszy jest

od wszystkich niemieckich, a równie starszemi s od

niemieckich polskie pomysy szkoy powszechnej, ludo-

wej. W Polsce te powstaa najdawniejsza na pónocy
Alp biblioteka publiczna, oddana na wasno pastwu.

') St. J. Czarnowski: Dziennikarstwo sowiaskie i polskie,

Kraków 1895; Korneli Heck: Spis perjodycznych pism polskich,

Kraków 1904.
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Byl wic kierunek polski w tej dziedzinie wybitny, swoi-

sty, a dodatni jak najbardziej, i zachodz wszelkie pod-

stawy do twierdzenia, e znaczenie polskiego uczest-

nictwa w europejskiej pracy owiatowej XIX w. byoby
niepolednie, gdybymy byli zachowali mono wolnego

rozwoju; do twierdzenia takiego upowaniaj te wszyst-

kie fakty z lat, w których ucisk zela.

Posiadamy zdolno nie tylko przyjmowania owia-

ty, ale zarazem szerzenia jej i wytwarzania wasnej

w tej dziedzinie metody; owiata polska moe nie by
zalen od ogólnej europejskiej wjoej, ni naoone to

jest przez powszechno historji europejskiej, w której

i my si miecimy. Mona za stwierdzi tu to samo, co

stwierdzilimy w ustpie o darach przyrody, e nie ust-

pujemy adnemu z narodów zachodnich równie co do

zrozumienia spraw tyczcych owiaty, anii w ochocie do

nich. I tu chodzi jednak o stopie wykonania. Skutkiem

okolicznoci okresu rozbiorowego cofalimy si (a raczej

cofano nas) w cigu XIX wieku tak czsto a dotkliwie,

i obecnie znalelimy si wobec znacznych istotnie za-

legoci owiatowych. Trzeba dogania...

Znaczenie Polski zawiso oczywicie niemao od

stopnia owiaty, a cel jakikolwiek ogólno-narodowy osig-n mona natenczas tylko, jeeli solidaryzuje si z da-

nem deniem i rozumie je odpowiednia ilo obywatelu

do czego znów trzeba owiaty. Im wiksza ilo obywateli

pragnie czego, tem wiksze prawdopodobiestwo osig-

nicia rzeczy — i odwrotnie. Poniej, pewnego minimum

owiaty nie mona mie adnego znaczenia ii nie mona
wyikrela narodowi adnego celu. Znaczenie Polski za-

lene od osigalnoci jej celu -^ a zatem zalenem jest

wielce od tego, czy uda si nam dogoni innych w dzie-

dzinie owiaty, odrobi zalegoci doby rozbiorowej.

Nasze tempo wykona.wcze w sprawach owiaty mUsi

tedy sta si nader szybkiem, inaczej bowiem nie zdo-

amy wyzyska naleycie odzyskanej niepodlegoci, nje

zdobdziem5^ znaczenia, nie osigniemy celów naszych.
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Jak w sprawie uycia darów przjrody, podobnie tuaj

miara kultury czynu musi by znaczn, jeeli mamy
utrzyma si jako tako na poziomie niezbdnym do

zachowania polskiemu p:iistwu stanowiska europejskie-

go. Owiata narodowa musi wykrzesa z naszych zaso-

bów materialnych potrzebn dla pastwa sil, bo tylko

owiecone naleycie zabiegi ycia ekonomicznego zdat-

nemi bd do celowego dziaania w cznoci z caoci
ycia narodowego.

Owiata a dobrobyt — oto dwa bieguny osi tego y-
cia! Odzwierciedla si w nich w stopniu znacznym na-

rcjdowy Logos i Ethos. Jak Logos bez Ethosu chwiejnym

si staje, podobnie owis^ta przy ubóstwie pocznie

wreszcie szwankowa, choby najwikszy towarzyszy

jej zapa; stae zuboenie miisi pociga za sob upa-

dek owiaty (przyczem stadjum przejciowe stanowi

owiaty jaowo, nieprzydatno praktyczna). Z dobro-

bytu czerpie nieraz owiata nowy wtek dla siebie i wy-
twarza nowe dla: siebie pola, a bez towarzystwa dobro-

bytu wtleje zawsze. Owiata winna do pewnego "stopnia

wyprzedza dobrobyt, ale le si dzieje, gdy stopie ten

nazbyt znaczny; przy zbytniej rónicy stopnia owiaty
a dobrobytu moe si zdarzy, e to i tamto upadnie;

zbytnie bowiem takie oddalenie napicia owiaty a do-

brobytu jest czem nienaturalnem i nie moe trwa
dugo.

Dobrobyt, wyprzedzajcy owiat, moe sta si nie-

bezpiecznym. Majtek niekierowany rozumem wychodzi

nieraz na ze wacicielowi samemu. Nie powinien niki

posiada majtku wicej, ni owiaty, bo dobrobyt u gup-
ca nie staje si rodkiem doskonalenia. Czy duo ko-

rzyci dla spoeczestwa z tych ogromnych* bogactw,

jakie wojna przelaa we wszystkich krajach europejskich

na ludzi mniej kulturalnych, mniej owieconych? Czy
zbogacenie si tych gupców i nicponiów^ pomnaa ma-

jtck narodów y ? Majtek u gupca, to jak nó w r-
ku dziecka.
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Nasze pooenie, niestety, nie daje polai do sporów

o to, co pilniejsze, czy wyszy stopie dobrobytu, czy

owiaty... Brak nam i tego i owego! Z przyspieszo-n

chyoci musimy dorabia luki arcydotkliwe w tern

i w tamtcm! Pocieszamy si tern, e rozwaenie faktów

z caej naszej przeszoci upowania nas do otuchy, e
podoamy koniecznemu wysikowi. My mamy w sobie

to, czego potrzeba nam na zewntrz; chodzi tylko o to,

by z siebie to wydoby i móc wada tem, jako narz-
dziem, dowolnie na zewntrz.

Przebieglimy w krótkoci wszystkie sze katego-

ryj kultury umysowej nowoczesnego spoeczestwa: hi-

storyzm, ludowo, prac umysow okoo darów przy-

rody bezporedni i poredni, handel, przemys, wresz-

cie owiat. Niema kultury umysowej tam, gdzie niedo-

stawaoby cho jeidnej z tych kategoryj; moe jedna»k

kultura umysowa sta wysoko, nie majc w sobie nic

a nic ponad owe sze kategoryj. Moe np. spoecze-
stwo jakie celowa kultur umysow, nie posiadajc

zgoa naukowego wasnego dorobku, nie pielgnujc ca-

kiem nauki, ani nie uprawiajc oryginalnie sztuk pik-

nych; bo to i tamto mona mie od obcych, nie dodajc
nic wasnego, i przy braku zupenym oryginalnej twór-

czoci mona obc nauk i cudz sztuk spopularyzo-

wa tak znacznie, i spoeczestwo stanie si wyksztai-

conem artystycznie i naukowo; moe nawet osign
wyszy stopie w tem wyksztaceniu od niejednego spo-

eczestwa uczonego i. artystycznego, lecz mniej popu-

laryzujcego te kategorje umysowoci wród swego
ogóu.

Sprawy kultury umysowej nie dadz si oczywicie
oddzieli cile od twórczoci (któremu to zagadnieniu

powicona jest cz nastpna ksiki); wszelki te
podzia ma znaczenie bs;rdziej utylitarne, pomocnicze do

orjentowania si w przedmiocie. Niejeden objaw praw-
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dziwej twórczoci wypadio omówi ju w czci pierw-

szej, i o naul^acli niektórych bya taim mowa; ani te nie

mam na myli, jakoby twórczo do kultury umysowej
nie naleaa. Chodzio tylko o zaznaczenie, e moe
by kultura umysowa bez twórczoci —
i dlatego traktuj twórczo oddzielnie.

Pewne wnioski trzeba byo wysnuwa odrazu, bez-

porednio po rozpatrzeniu si w danym uamku przed-

miotu. Staraem si atoli ogranicza w tem do niezbd-

ne.s:o minimum. Podobnie bd postpowa w nastp-

nych rozdziaach, ale z natury rzeczy w miar przybyt-

ku przerobionego materjaiu bdzie te przybywa wnio-

skowania. Ogólne jednak wnioski zachowamy sobie wraz
z rekapitulaci a na ssjn koniec ksiki.





CZ II.

TWÓRCZO POLSKA.

Rozdzia V.

Zdatno artystyczna.

1. Sztuka plastyczna.

Twórczo jest kategori pozytywn i syntetyczn,

a jednak geneza jej — w sceptycyzmie i krytyce, w nie-

zadowoleniu, wiodcem do poszukiwania dróg nowych.

Zakoczylimy cz pierwsz naszylh roztrzsaai

stwierdzeniem , e mona osign wysoki stopie kul-

tury umysowej bez zdolnoci twórczej, przez samo tyl-

ko przyswajanie sobie dorobków cudzych i przez nala-

dowanie. Droga taka jest jak najnaturalniejsz, jako dro-

.i^a po linji sabszego oporu, mniejszego wytenia. Trze-

ba wysiku, eby si wyrzec drogi wygodniejszej dla ja-

kich dalszych widoków, dla celów wjszych, a na wysi-

ek taki zdobdzie si spoeczestwo natenczas tylko, gdy

spostrzee, e to, co moe wygodnie czerpa od obcych,

;iie jest dla niego wystarczajcem, lub wprost jest niesto-

^owiiem do jego wymogów. Musi nasta niezadowolenie

z wyników osiganych przyswajaniem sobie dorobków

pracy obcej, musi nastpi stwierdzenie w nich braków,

a zatem musi si obudzi wpierw krytycyzm.

Qdy'by wystarczao spoeczestwom przyswajanie

sobie cudzych dorobków cywilizacyjnych, byaby od po-

cztku wiata cywilizacja tylko jedna, przenoszona

z kraju do kraju; ludzko utknaby tedy w jakiej cy-
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wilzacji Irokezów czy te pierwotnej turaskiej, dopro-

wadzonej do ostatecznych konsekwencyj. Ale Iraczycy

byli niezadowoleni z cywilizacji turaskiej, Hellenowie

z kultury egipskiej (cho j wyzyskali gruntownie) i t. p.

Osignwszy pewien stopie cj/wilizacj/jni/ naladownic-

twem, popada dane spoeczestwo w niezadowolenie,

wytwarza krytycyzm, chce czego nowego i poczyna

samo tworzy, jeeli posiada zdolno twórcz. Scepty-

cyzm w oceniainiu stosunku biernego do kultury obcej

wiedzie do twórczoci, której celem uwolnienie si od

przewagi obcej, niedogodnej kultury.

Porzucenie stosunku naladowniczego wzgldem ob-

cych moe tedy nastpi w pewneni spoeczestwie tyl-

ko celowo. Niema twórczoci bez wytknitego celu!

Im wyej signie, im bardziej si pogbi twórczo, tern

wyraziciej uwypukla si cel pracy zbiorowej, cel caego
ycia zbiorowego. Nie rozbudzi si jednake twórczo,
dopóki spoeczestwo nie wytknie sobie jakiego, cho-
by nikego celu, dopóki nie zacznie si rozwaa ycia
zbiorowego pod kategorj celowoci, gdy póki to nie

nastpi, choby w najmniejszym stopniu, dopóty nie mo-
e nastpi odczucie braków przeszczepianej kultury ob-

cej ; dostrzega si bowiem braki o t5de, o ile utrudnione

jest z ich przyczyny osignicie jakiego celu. Inaczej ni-

gdyby nie byo powodu do niezadowolenia. Spoecze-
stwa tedy, nie zakrelajce sobie celu, pozostaj kultu-

ralnie biernemi, t. j. e cho mog stan wysoko sam
kultur umysow, same niczego dla kultury nie wytwo-
rz. Bierno cywilizacyjna czy si nieuchronnie z bra-

kiem celowoci, a brak celowoci czy si z brakiem

twórczoci.

Ethos popycha do wytknicia celu, który obmyli
musi Logos ; w taki sposób twórczo powstaje ze zwiz-
ku Logosu z Ethosem. W kadej dziedzinie twórczoci

musi by przedewszystkiem odpowie'dni podkad Logo-

su; inaczej moe by wiele ruchu, dziaania, sporo czy-

nów, ale czynno ta nie bdzie twórcz. Ethos jest d-
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noci twórcz, ale materjailu dostarczy moe tylko Lo-

gos. Bez Ethosu niema kultury czynu, ale bez Logosu
niema czynu kulturalnego.

S trzy wielkie dziedziny twórczoci: polityczna,

naukowa, artystyczna. W Polsce zaczo si od politycz-

nej. Utworzylimy i obronili pastwo o stanowisku mo-
carstwowem, nie posiadajc literatury! Nadawalimy no-

we formy stosunkom midzynarodowym, a myl polska

polityczna panowaa nad najrozleglejszemi w Europie

przestrzeniami, zanim zdobylimy si na pimiennictwo

nadobne! Jake zmiennym jest charakter narodowy
w cigu wieków! Umyslowo polska, o której monaby
za naszych czasów powiedzie z niewielk przesad, e
skada si z samej niemal literatury i lubi wszyistko inne

przerabia na literatur — bywaa wcale inn. Od po-

cztków naszego ycia pastwowego (okoo r. 850) do

pierwszego poety polskiego, którego utwory spisywano,

bog. Wadysawa z Gielniowa, mija 650 lat. Starsz od

literatury jest w Polsce nauka; wszak uczonoci celuje

Kadubek, a Witelo naley do wybitniejszych uczonych
europejskich, w XV za wieku istnia znaczny ruch nau-

kowy poród inteligencji polskiej, byy ju wyrobione

pewne tradycje wiata naukowego, podczas gdy litera-

tura pocza si rozwija dopiero koo r. 1540. Jest wic
artystyczna twórczo w Polsce modsz od innych ro-

dzajów twórczoci, i to tak znacznie modsz, jak w ad-
nem innem spoeczestwie cywilizacji zachodnio-euro-

pejskiej.

Sprawa dziwna zaiste, dotychczas niewyjaniona.

Opónia si za poezja artystyczna najbardziej ze wszyst-

kich dziaów artyzmu, podczas gdy z reguy zwyka wy-
bija si naprzód wczeniej i zajmowa szybko dominu-

jce stanowisko. Od czasu epokowych odkry Bronisa-

wa Pisudskiego co do zawizków poezji wiemy, e po-

ezja jest wszdzie i zawsze, e opromienia najnisze fazy

rozwoju cywilizacyjnego; ona istnieje ju tam, gdzie zda-

je si nie istnie jeszcze czowieczestwo. Jest jakby
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wrodzon, czowiekowi, skoro daje si stwierdzi na naj-

niszj^m szczeblu czowieka. To te niema w tern nic

dziwnego, jeeli poezja rozwinie si w spisywan, arty-

styczn, przed architektur, a tem bardziej przed

nauk, có dopiero przed polityk — ale odwrotnie jak

u nas? ^

Zwraca uwag objaw drugi, a mianowicie, e o ile ar-

tyzm opónia si u nas, o tyle jednak krótko trwao bier-

ne czerpanie z cudzego dorobku; twórczo wystpuje

stoymkowo szybko — a zatem nie mona opóniania si

pierwszych objawów przypisywa brakowi zdatnoci

artystycznej.

Sztuk wprowadzi do Polski Koció, jak wogóle

z Kocioa wywodzi si caa cywilizacja u nas, i nie tylko

u nas. W budowie wity krzyoway si prdy
wschodnie a zachodnie. Po romasko-bizantyskich pier-

wocinach nastaje doba gotycka, obfitujca ju w zabytki

budownictwa wieckiego. Style architektoniczne prze-

chodziy do Polski z wielkiem opónieniem, gotyk a za

Kazimierza W. Zna w budowlach polskich wpywy fran-

cuskie, niemieckie i troch woskich, zna te bizanty-

skie, niekoniecznie z pierwszej rki, bo bizantyskie

wpywy s w romaskim stylu w najdalszych zachodnich

stronach Europy; mogy przeto z Zachodu przedostawa

si do nas. Zachowujemy si wobec tych wpywów ca-

kiem biernie, lecz porusza twórczo polsk nagle go-

tyk.

„Budowniczowie krakowscy wprowadzili poczenie

materiaów, gdzie indziej nieznane, a przynajmniej tak

zasadniczo nieprzeprowadzone: z cegy zrb cian i pola

wypeniajce sklepienia, z ciosu wapiennego filary, su-
ki, ebra sklepie oraz waniejsze technicznie i ozdob-

niejsze inne czci, jak obramienia drzwi i okien, laski

okienne, zakoczenia szkarp, gzymsy, kapniki. Uywa
si te duych ciosów jako wizarów w naronikach

cian, w pewnych punktach szkarp„ wymagajcych sil-

niej-szego zespolenia ceglanych murów. Dziki temu po-



177

czeniu materiaów, nasze kocioy ceglano-ciosowe roz-

winy si w budowle obszerne,- wysokie i okazae... Tak
powstay nasze ceglane gmacliy bazylikowe, t. j. wielkie

trójnawowe kocioy, o nawie gównej znacznie — cza-

sem dw a razy i wicej — wyszej od bocznych. I tu wy-
stpuje odrbno odcienia got5X5^zmu krakowskiego".

Podczas gdy na Zachodzie radzono sobie „zawiym sy-

stemem uków przeskakujcych", co w cegle wykona
si nie dawao, skutkiem czego w budowlach ceglanych

trzymano si systemu trzech naw jednakowej wysoko-
ci, a wogóle niebardzo w5'sokich, lub te umoliwiano

wysze wzniesienie nawy rodkowej sklepieniami uda.-

wanemi z drzewa — budowniczowie krakowscy wpro-

wadzili szkarpy pionowe „w dolnej czci do wntrza
kocioa, jako prostoktne naddatki do supów dzielcych

nawy... Uycie kamienia ciosowego pozwolio rzut pozio-

my samych supów i tjch naddatków sprowadzi do naj-

mniejszych wymiarów, a nadto obci skonie wszystkie

naroniki. Tak powstao to, co nazywamy odcieniem, al-

bo odamem krakowskim gotyckich kocioów bazyliko-

wych... .Test on poniekd przeci\^iestwem systemu ba-

zylikowego zachodniego".

Nie tylko u nas, ale wszdzie nowoci architekto-

niczne powstay gównie przez nowo materiau. D-
no przystosowania nowego materiau do przyjtych

form i wynikajce std nastpstwa, zrazu nieprzewidy-

wane, potem ujte w nowy styl, lub odcie stylu, daj po-

le twórczoci. Odzie brak twórczoci, tam w razie braku

zwykego materjau nie zrobi si nic, bo si nie potrafi

owego materjau zastpi, a formy zmodyfikowa odpo-

wiednio do materjau nowego. Skoromy potrafili rozwi-
za doskonale trudnoci, wynikajce z zastpienia kamie-

nia ceg, ju to stanowi dowód twórczoci w architek-

turze. Tern wyszym stopie tej twórczoci, skoro pomi-

mo ubóstwa materjau i ornamentacji, kocioy odcienia

krakowskiego mog pod wzgldem artystycznym „mia-

Polskie Logos a Ethos. ^2
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\o stan obok synnych i bogatszych katedr zagranicz-

nych".

Twórczo, jest to pomysowo podniesiona do sy-

stemu. Budowniczowie krakowscy robili próby, czy z ce-

gy nie dalyiby si robi „liiki odporne"; gdyby to byo
wykonalnem, poprzestUby zapewne nadal na biernoci

artystycznej, na prostem naladownictwie form czerpa-

nych z zewntrz! — ale próby, „których la'dy zachowa-

y si' do dzi dnia na kocioach katedralnym i N. P.

Marji w Krakowie", wypady niefortunnie; gdyby nie po-

siadali zdolnoci twórczej, nie zrobiliby niczego wybit-

niejszego z cegy, ale posiadaic si twórcz, pokonali

trudno, gdy zdobyli si na pomys owych szkarp, od

których prosta konsekwencja budownicza wioda ju do

cidrbnoci stylowej.

Ody nasta renesans — wcale ju niespóniony na

polskich ziemiach — odrbno miaa ju swoj tradycj;

Dziedziniec zamkowy na Wawelu stawiany jest w spo-

sób taki, e „czego podobnego przecie nie przewidzia

aden z teoretyków architektury Odrodzenia". Stosunek

pitr, galeria z dachem wspartym na supach dwukolum-
nowych", z których jedna stoi na drugiej, a których

przeduenie tworzy jaszcze niski balas, ustawiony na

kapitelu" — to wszystko w zestawieniu z nadzwyczajn
wyszoci pitra drugiego nad pierwszem jest tego ro-

dzaju, i „zdawaoby si, e taka kombinacja wyda, wy-
nik nieszczliwy, moe karykaturalny... Tymczasem od

poowy XVI w. do dnia dzisiejszego powszechna panuje

zgoda, e cortile krakowskie jest nie tylko unikatem

w swoim rodzaju, lecz utworem wykwintnego, wysokie-

go smp,ku. Podziwiaj je swoi, moe wicej jeszcze obcy;

zagraniczni profesorowie budownictwa i historji sztuiki

przywo do Krakowa swoich uczniów i prowadz ich

na dziedziniec zamkowy, g;dy chc im pokaza co wy-
jtkowo zajmujcego i piknego".

Potem Oabrjel Soski, budowniczy kraikowski, „wy-
cisn na swoich dzieach jawne pitno polskiego ich po-
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>:hodzenia, wyraajce si w odiiiiennycli od woskich

proporcjacii portalów, w oryginalnych, a ludow nie-

mal naiwnoci tchncych motywacli zdobniczych*'. Co-

raz bardziej „renesans wioski polszczy! si", bo nawet

woscy budow^niczowie „pod dziaaniem wpywów, wy-

maga i potrzeb miejscowych oddalili si od pierwowzo-

rów, a nawet tradycyj i zasad, panujcych w ojczynie

renesansu".

Obok swoistych inotywów zdobnictwa architekto-

nicznego „pojawia: si u nas i staa si do powszech-

n w^ czasach Odrodzenia inna waciwo polska: wy-

sokie attyki, szczególnie ratuszów, paaców i miejskich

kamienic" — tudzie inny jeszcze szczegó, a mianowi-

cie t. zw. podcienia, które w Polsce ..pojawiy si wcze-
niej, zanim zwyczaje budownictwa woskiego mogy si

przyj", i zostay. „Pierwowzorów trzeba szuka na

miejscu, w starem budownictw'ie drewnianem, w tra-

dycjach polskiej ciesioki".

Nasze budownictwo drewniane posiada odrbn war-

to artystyczn i „nie skostniao w zabytkach prze-

szoci, ale w niektórych okolicach yje jeszcze penem
yciem" — co wiadczy o ywej cigle sile twórczej

w tej dziedzinie. Ta odrbna warto artystyczna „uzna-

nai zostaa przez obcych, cakiem bezstronnych, którzy

od kilku lat dziesitków coraz wicej si ni zajmuj,

podnosz jej zalety, zbieraj i ogaszaj jej wzory".

W baroku cudowny! barok wileski nie znalaz nie-

stety dotychczas swego naukowego interpretritora. I tu

zachodzi co wrcz przeciwnego, zdawaoby si, samej

zasadzie stylu. Wszak baroku cech pewna przysadkowa-

to, w porównaniu z czystem Odrcjdzeniem pewna oci-

ao — gdy tymczasem wileski barok pod wzgldem
strzelistoci nie ustpuje nieraz gotykowi.

W wieku XVIII „typ paaców (warszawskich) co do

postaci i rozkadu jest cokolwiek odmienny od paskich

siedzib innych krajów, jest polski, w-ywoany miejscowemi

zwyczajami i potrzebami, lecz co do cech stylowych nie

12*
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róni si od wspóczesnycli budynków Zachodu. Samo-
dzielnoci najbairdziej celowa Jalcób Kubicki za Stani-

sawa Augusta, twórca warszawskiego Belwederu i sze-

regu dworów wiejskich.

Potem nastaje zbyt dugi okres biernoci artystycz-

nej w architekturze, a do czasu Piotra Talowskiego, za

naszych ju dni czynnego w Krakowie i Lwowie. „Ho-
dowa on zasadzie mdowniczoci w architekturze. Utwo-
ry jego wydawa si mog dziwacznemi, s jednak pe-
ne wieego poloju, brzmi w nicli nuta poezji, jaka nie-

zwyka miao, do zuchwalstwa niemal posunita.

Wszysko, co wyszo z pod rki Talowskiego, jest uderza-

jce, inne jak rzeczy znane, sprzeczne z dotychczasowe-

mi zapatrywaniami. S midzy teni rzeczy istotnie

pikne".

Tak przedstawia si rejestr polskiej o r y g i n a 1-

noci w architekturze; gdyb3^ ciiodzio o pikno i war-

to architektury w Polsce, bez wzgldu na oryginalno
wobec innych narodów, nietrudno byoby wypisa rejestr

bardzo dugi budorwli bardzo piknych, i powoa si na

szereg imion bardzo dwicznych w historji tej sztuki

piknej.

W dziedzinie rzeby podobne objaiwy: opónienie
zrazu, obok szybkiego nastpnie rozkwitu oryginalnoci.

,,Nagle w drugiej poo\^Me XV w. objawia si u nas -po-

tny rozwój rzeby, klóra jakociowo, a poniekd i ilo-

ciowo, staje na wysokoci cakiem wiatowej... rzeba,

przez któr odezwa si po raz ostatni duch gotycyzmu":
Wit Stwosz, stanowicy sam dla siebie epok.

„Wiemy na pewno, e przez dugie laita mieszka
i pracowa w Krakowie, e tu mia warstat i pomocni-

ków, tu najliczniejsze i najwiksze dziea taik z drzewa

jak z kamienia wykonane zostawi, e on i jego synowie

i nastpcy wytworzyli szko, moe nawet wicej rodo-
wisk, z których przez kilka dziesitkó^^^ h^t rozchodziy

si utwory rzebiarskie po Polsce, lsku, pónocnych
Wgrzech. Dziea Stwosza znajduj si te w poudnio-
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wych Niemczech, gdzie na dwa zawody przebywa i pra-

cowa. By to artysta z Boej aski, zdolno wyjtków a

i wszechstronna: razem rzebiarz, malarz, sztycharz, mo-

e te architekt i inynier".

Zatrzymatmy si przy tej wszechstronnoci, zaiste

renesansowej. Bo te Stwosz, „zamodu wychowany
w pojciach gotyc3^zmii i w duchu jego tworzcy, pod

koniec zawodu pod wpywemi sztuki renesansu zmieni

kiierunek artystyczny, przechyli si ku nowemu prdo-

wi". Ale zna zawsze na jego dzieach, nawet najpó-

niejszych, goti^ck genez jego sztuki; bs^ tedy... rene-

sansowym kontynuatorem gotycyzmu. Patcidoks, gra

sów? O gotyku mona powiedzie, e nie umar mierci
naturaln, lecz zosta zabity przez styl odrodzenia. Nie

wydoby gotyk z siebie wszystkiego, nie wysnu wszyst-

kich pomysów artystycznych, nie zanosio si bynajmniej

na. wyczerpanie gotyku, gdy nagle zarzucono go. Poczt-

ki renesansu nie maj adnego zwizku z koficem gotyku;

ani zwizku linij ni rozkadu paszczyzn, ni zdobnictwa,;

nie wi si niczem a niczem z dniem wczorajszym sztu-

ki, lecz zaczynaj wszystko z innych zgoa motywów ar-

tystycznych. Zdarzcj si jednak wyjtki od tej reguy,

a mianowicie w Polsce — i takim wanie wyjtkiem; jest

sztuka Wita Stwosza.

Jest to jeden z rzadkich, arcyrzadkich przykadów
cznoci koca gotyku z pocztkami renesansu. Stwosz

kontynuuje gotyk, przybierajc do niego nowe zdobycze

artystyczne, wzbogacajc go, rozszerzajc jego motywy,

a zatem rozwijajc go dalej. Nie jest on epigonem sztuki

przebrzmiaej, lecz twórc nowego rozdziau sztuki.

Z renesansowj^m rozmajchem, z wielostronnoci, i z no-

wemi pojciami umiaru artystycznego, z nowym sdem
o stosunku artysty do ycia i spoeczestwa, wznosi

Stwosz nowe pitro na budowie gotyku. Odj^by Stwosz

nie by wyjtkiem, gdyby ogólnie tak postpowano, wy-

aniaby si nowy styl na podou gotyku, przez rozwój

stylu dawnego, który zamieniaby si w now^- skutkiem
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nagromadzenia pewnej sumy nowych szczegóów, poci-

gajcych w kocu za sob zmiany umiaru i linji. Co to

byiby za styl — dfeiwacft.wem byoby zaipuszcza si
w te przypuszczenia dalej; chodzi tylko o to, eby stwier-

clz, jatko Stwosz jest wyjtkow postaci, gotycyst
ostatnim, a jddnak nie epigonem, lecz przeciwnie, twór-

czym talentem pierwszorzdnym, od którego zaczynaby
si nowy rozdzia sztuki, gdyby o tem decydowa tylko

talent i sama sia twórcza. Nie by epigonem, a talentem

swym i kierunkiem umysowoci powoany by na pomost
ix>midzy przeszoci a przyszoci; powoany by na

przso e w o 1 u c j i; stanowi typ wj^bitnie ewolucyjny.

Dotknem „kwestji Stwoszowskiej" ze strony nowej,

a posiadajcej dla ksiki niniejszej znaczenie zasadnicze;

pokae si bowiem, e cakiem analogiczne objawy za-

chodziy w kulturze polskiej równoczenie (na przeomie
XV i XVI wieku) w dziedzinie filozofji, z czego na waci-
wem miejscu zrobimy uytek.

W okresie renesansu „obok Wochów wyksztacia^
si w kraju pewna liczba rzebiarzy Polaków" (Jan Mi-

chaowicz z Urzdowa, Gabrjel Soski, zarazem ajrchi-

tekt i inni), lecz stoj od Wochów niej, zaznaczajc sw
polsko miaoci jednak i si. Podobnie na pytach
bronzowyicli w Polsce mona „na niektórych dopatrze si
cech temperamentu i zacicia polskiego", ale na tem te
koniec wzgldnej tu wielce oryginalnoci, bo „niemal

wszystkie nasze pyty bronzowe, gdziekolwiek byy ro-

bione, okazuj wielkie pokrewiestwo ze sztuk niemiec-

k". Tylko otarze snycerskiej roboty, pojawiajce si
a^ do koca XVIII wieku, stalle, awki, konfesjonay,

ambony snycerskie utrzymuj si na znacznej wyynie.
„Susznie te znawcy i historycy sztuki, tak polscy jak

obcy, coraz wicej im powicaj uwagi i coraz czciej

z naciskiem podnosz ich zalety, uwaajc je za jedn
z waciwoci naszego kraju i narodu". „I trudno zaprze-

czy, e w porównaniu do tych zabytków- cofno si^ po-

tem polskie rzebiarstwo i snycerstwo". Za Stanisawa
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Augusta wprawdzie „pojawia si u nas pewna ilo talen-

tów rzebiarskich rodzimych, nawet niepolednich", lecz

,, wielkich dziel po sobie nie zostawili, szkoy i wybitnego

kierunku nie wytworzyli. Alebd co bd z XIX w. mo-
naby wyliczy cay szereg powanych nazwisk rzebia-

rzy polskich, a kilku z nich nie tylko zajo poczesne sta-

nowisko w kraju, ale i z korzystnej strony dao pozna
polsk sztuk zagranic". Znaczy to, e nie brak jedno-

stek,, równajcych si mniej wicej z Zachodem zdolno-

ci, ale zaczynajcyjch i koczcych swój zawód arty-

styczny na przeszczepianiu Zachodu do nas, nie pomna^

iajc jakociowo dorobku artystycznej kultury europejskiej.

Malarstwo znane Polsce od epoki romaskiej,

przeszczepiane od Zachodu i od Wschodu, posiada „pitno

sztuki ogólno-europejskiej". Obrazy cechowe XV i XVI
wreku posiadaj wzgldn oryginalno. Ich „ogólny

charakter... jest zbliony do niemieckiego", ale „tryptyki

krakowsko-lsko-spiskie róni si od niemieckich wik-
sz prostot pomysu, rysunku i ornamentyki snycerskiej,

a ich obraizy odznaczaj si si kolorytu, moe nieco

jaskrawego i krzykliwego, tudzie typami i strojami, któ-

re czsto odtwarzaj widocznie modele, brane z ludnoci

miejscowej". Niemcy, Niderlandczycy, Wosi dziaaj

u nas a do koca Rzpltej, obniajc jednak ui nas czsto

poziom artystyczny; „po prostu zczasem staj si rubasz-

ni". A potem, „malarstwo nasze XVIII w., cho wykazuje

pewn ilo swojskich talentów, nosi pitno kosmopoli-

tyczne".

Zwiastunem kierunku narodowego sta si „zjawi-

skiem dziwnem" Francuz Norblin; po nim id Vogel, Al.

Kucharski, wreszcie Al. Orowski i „syn jego ducha" Piotr

Michaowski. „Obaj oni wnosz w malarstwo polskie nu-

t icie swojsk, akcent dtziarskoci i fantazji, energji i si-

y, a przytem bystr i samodzieln obserwacj natury.

W czasach, kiedy niepodzielnie w wiecie sztuki pano-

wa naprzód klasycyzm, a potem bero próbowali mu
wydrze epigonowie redniowiecza i renesansu woskiego,
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wystpienie Orowskiego i Miciiaowskiego byo aktem

niesycianej samodzielnoci, niepodlegoci, rewolucyjnej

odwagi. Wnieli oni w sztuk prd oywczy, melodj no-

w, dotd nieznan. Gos ich syszany by w caej Euro-

pie, wszcike jako rdzennie polski przedewszystkiem od-

dziaa musia na sztuk w Polsce. Oddziaa jednak nie

zaraz, ale dopiero po kilku dziesitkach lat". „Pierwsza

poowa XIX w. bya czasem pewnego zastoju sztuki

^y Polsce" t. j. sztuki plastycznej, podczas gdy poezja wy-
bija: si na plan pierwszy.

Tylko Piotr Michaowski „wypenia luk", ten sam
Michaowski, który zorganizowa administracj w wol-

nem miecie Krakowie, zajmowa si podniesieniem gór-

nictwa, SI przy tern malowa „sobie", prac swoich ani ni-

gdy nie wystawiajc, ani nie sprzedajc (by zamonym).
Poznano si na nim po mierci, wpyw jego by wielki, bo'

sam Mateiko i Kossak s „jego w prostej linji nastpcami".

„Wród do jaowej dla sztuki w Polsce pówieko-
wej doby Orowski i Michaowski byli zjawiskiem odo-

sobnionem, jakby dwa po sobie nastpujce monologi.

Ncgle ta sztuka odezwaa si wspania symfoni. Wstp
do niej stanowi potny chór wielkich równoczenie y-
jcych poetów.^ przy akompaniamencie tonów Chopina,

Ody ci zeszli z pola lub zamilkli, zaja ich miejsce ple-

jada wybitnych malarzy, na których czele id trzej wo-
dzowie: Grottger, Matejko, Kossak",

Rozpisywa si o tej trójcy tu nie trzeba, gdy dziea

ich spopularyzowane s w reprodukcjach w kadym pol-

skim domu, Wicdomo te kademu, e nale oni do

pierwszorzdnych talentów sztuki nie tylko polskiej, lecz

europejskiej wogóle. Od nich zaczyna si zainteresowanie

si polskiego ogóu sztuk plastyczn; nastaje okres Szkó
Sztuk piknych, Towarzystw, wystaw i t. p., i „ten stan

utrzymuje si do dnia dzisiejszego", podczas gdy ilo ma-
larzy posza w setki.

„Wysoki kurs produkcji pendzla polskiego na arty-

stycznej giedzie wiatowej jest zupenie zasuony.
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Wprawdzie dzi brak u nas wielkich genjuszów na mia-

r Grottgera lub Matejki, ale moemy pochlubi si za-

stpami talentów, które malarstwo polskie utrzymuj na»

wysokim poziomie... Jest taktem nie od dzi uznanym, e
wystawy polskie odróniaj si i odznaczaj wród wy-

staw obrazów, jakie widzie mona w Europie. A rónica

nie jest na nasz niekorzy... Malarstwo polskie, jako

cao, stao si pojciem o cechach wyranych, odrb-
nych, indywidualnych i t swoj odrbnoci zawayo
w ogólnym rozwoju malarstwa ostatniej doby, wnoszc
w nie jako swój dorobek: pierwiastek uczuciowy, wysoce

patriotyczny, a obok tego zdrowy realizm, bystr obser-

wacj natury, ywo kolorytu, modociij:n naiwno
i fantazj, msk si i jdrno". „Wartoci i rozgosem

malarstwo nasze nie schodzi z wysokiego poziomu, jaki

osign umiao".

Na zakoczenie rozwaia tych o malarstwie pol-

skiem warto stwierdzi szybko jego rozwoju od Matej-

ki na klasycznym przykadzie: wszak yj jeszcze tacy,

którzy w „Rachunkach" Bolesawity (pseudonim J. I. Kra-

szewskiego) czytali, jako malarstwo nie moe si w Pol-

sce rozwin, nie majc do tego warunków przyrodzo-

nych, a raczej majc je wszystkie przeciw sobie. Autor

niniejszego dziekc; pamita dobrze powstawanie pierw-

szych wikszych pócien Matejki. A wic dziao si to

wszystko i stao w cigu jednego niedugiego ywota li\dz-

kiego. Za pierwszej modoci znaem i umiaem by na-

pami z wszelk pewnoci imiona wszystkich polskich

malarzy; dzi lepsi ode mnie zuciwcy przedmiotu byliby

w nielada kopocie, gdyby mieli wylicza dugi, bardzo

dugi ich szereg. Posiadamy swój wiasny „wiat artj^i-

styczny". PokonaUmy tedy przeciwno niesprzyjaj-

cych warunków przyrodzonych. Rozpd woli dokona ist-

nego ciildu; Ethos polskie dopomogo nowym formom pol-

skiego Logosu do niebywaego w dziejach kultury triumfu.
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2. M u z y k a.

Dwie sztuki nieplastyczne, muzyka i poezja, przyspo-

rzyy polskoci zaszczytu jeszcze wicej od plastycznych.

Od duszego te czasu zdoay si rozwin na polskich

niwach. Polifoniczna sztuka wokalno-instrumentalna ist-

nieje w Polsce od pocztku XV wieku; pierwszym wiado-

mym kompozytorem jest Mikoaj Radomczyk (1426).

W ssiednich Niemczech wystpuj wielogosowe kom-

pozycje dopiero w ostatniej wierci XV wieku. Polska za-

ja te stanowisko przodujce w muzyce w tej czci Eu-

ropy, a muzyicy niemieccy ksztacili si w Krakowie. Pó-
niej za „pomimo staego wzrostu rodzimej produkcji mu-
zycznej zasilaj niemieccy wydawcy zbiorowych wy-
dawnictw kompozycyj idruki swoje utworami muzyków
polskich, stawiajc ich tam obok najgoniejszych mi-

strzów XVI wieku". Znanym by zagranic Wacaw Sza-

motulski (1554) i Marcin Lwowczyk; najznaikomitszy lut-

nista polski, Jakób Polak, przylgn jednake do Francji

i uton w niej na zawsze.

Cykle kompozycyj kocielnych zaczynaj si okoo
r. 1570. Offertoria i Communiones Zieleskiego (1611) s
najwspanialszem dzieem muzyki polskiej przed Chopi-

nem, a „muzykalna Europa otrzymaa w nich jeden z naj-

bardziej monumentalnych darów, jakiemi historj muzyki

kocielnej wzbogacili genj-iisze muzyczni wszystkich cza-

sów". Najdoskonalszym przykadem chromatycznego wy-
razu w muzyce XVII w. jest kantata Pkiela (ok. 1640^

której odpisy „rozsiane s po archiwach niemieckich'".

Weszy równie do muzyki niemieckiej i utrzymay si
tam dugo kompozycje Marcina Mielczewskiego z poowy
XVII wieku.

„W cigu czterech stuleci a do politycznego upadku

pastwa produkowano wic w Polsce muzyk, która

przyczyniaa si do pokrycia zapotrzebowania artystycz-

nego na tern polu obok woskiej, francuskiej i niemieckiej

j starczya take na eksport stale utrzymujcy si".
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Dla uytku samych Polaków pisane byy Psalmy Go-

móki (1580). dzieo niepospolite, tudzie dugi szereg prac

mniejszych kompozytorów XVII i XVIII wieku.

,.W historji ewolucji form muzycznych nie zaznaczy

si wspóudzia Polski adnym przyczynkiem — dopiero

Chopin (1810—1849) wniós do muzyki nowoczesne| sze-

reg nowych form i nowych rodków wyrazu muzyczne-

go". Twórczo jego „czy si najcilej z muzyk naro-

dow w dwóch formach: poloneza i mazurka''. Tace pol-

skie odgrywaj powan rol w muzyce europejskiej ju
od poowy XVI stulecia, ale Chopin, jak to spostrzeg ju
Cyprjan Norwid, „podnosi w tym zapiewie (rytmu ma-

zurkowego) na sztuk narodow ludowe natchnienia do

potgi przenikajcej i ogarniajcej ludzko ca". Sta si

te Chopin zaiste „muzycznem sercem caej cywilizowa-

nej ludzkoci''. Nie bd si rozwodzi nad nadmiarem

pikna Preludjów, Nokturnów, Polonezów etc, ani nad wy>

bitnem stanowiskiem Chopina w muzyce powszechnej, bo

miesznem byoby poucza o tem kogo, zwróci chcia-

b>Tn tylko uwag, jak muzyka Chopinowska dow^odzi, e
formy polskie nie skadaj si z samej „egzotycznoci''.

lecz maj te w sobie pierwiastek ogólno-europejski (prze-

sadnie mówi si: „ogólno-ludzki"), skoro Chopin oceniany

bywa jednako przez wszystkich Europejczyków; gdyby

go nie rozumiano, przynajmniej do pewnego stopnia, nie

umianoby go oceni. Forma polska nie stoi

przeto na zawadzie, by tre polska
staa si powszechn. Wszak susznie powie-

dziano, e „obok Kopernika jest Chopin najbardziej zna-

nym na wiecie Polakiem".

„Nie ulega najmniejszej wtpliwoci, e bez jego wie-

czycie piknej muzyki, zrodzonej na duchowej glebie pol-

skiej, muzyka ostatnich lat omdziesiciu nie pod jedn>in

moe wzgldem byaby odmienn i ubosz, ni jest". On
..sankcjonowany kanon sonaty przeksztaci wedle swoje-

go uznania i potrzeby twórczej". „Wszystkie inne, przejte

formy, podniós do nieznanego znaczenia artystycznego,
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np. etudy, preludja, lub wyindywidualizowa odpowiednia

do indywidualnoci wasnego genjuszu". „Wasn, przez

Ciopina po raz pierwszy uywan form, bya ballada".

„W paradoksalny sposób odniós si do scierza, które

z czci sonatowego cyklu doprowadzi do zupenej samo-

dzielnoci". „Nowe wiaty techniki fortepianowej i wyra-

zu muzycznego otworzyy etudy i preludia Chopina".

Co do strony harmonicznej, „pomysy akordowe, -
czenie akordów, modulacje, wszystko wogóle, co naley

do zjawisk harmonji muzycznej w dzieach Chopina, sta-

nowi now epok na tem polu".

„Od lat kilkudziesiciu naley twórczo Chopina do

elaznego kapitau kultury muzycznej na csym wiecie".

„Gdyby jednego tylko Chopina wydaa muzyka polska,

miaaby ju zapewnione miejsce poczesne w historji mu-
zyki powszechnej".

„Wspóczenie z Chopinem przenikaa muzyka pol-

ska take za porednictwem mniejszych od niego talentów

na wiat szerszy. Nie moemy zapomnie, e na caym
wiecie miay suchaczy pamitne polonezy Ogiskiego,

e Elsner i Kurpiski znajdywali w Niemczech i Francji

nakadców dla swoich kompozycyj, e utwory Dobrzy-
skiego docieray do rk najwybitniejszych kompozytorów

niemieckich".

Stanisaw Moniuszko (1820—1872) znany jest w hi-

storji muzyki tylko dla swych pieni. Opery jego czekaj

jdopiero na spopularyzowanie i poza Polsk. Bardziej zna-

ne s zagranicy kompozycje instrumentalne Zygmunta

Noskowskiego; niektóre z nich (gównie „Step") gray

niechybnie wszystkie wiksze orkiestry symfoniczne na

wiecie". Noskowski bowiem „pierwszy z polskich kom-

pozytorów orkiestrowych zdoby t technik instrumen-

tacji, jaka wobec niezmiernego spotgowania rodków
symfonicznych od czasów Berlioza, Liszta i Wagnera sta-

a si koniecznym warunkiem do przemawiania ex cathe-

dra nowoczesnej symfonji". Wadysaw eleski „wniós

na midzynarodowy rynek muzyczny ze swojej wszech-
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stronnej twórczoci przedewszystkiem pieni i dziea mu-
zylii kameralnej". Opery jego nie zdobyy scen europej-

skich. Ani opera Paderewskiego, który „w licznej rzeszy

znakomitych wirtuozów jest prawdziwie wielk osobisto-

ci, autorytetem, równym chyba jednemu Lisztowi". Z po-

ród wirtuozów-kompozytorów zasyn szeroko Henryk

Wieniawski, skrzypek (1835—1880), którego niektóre

utwory „nale do najceiniejszych utworów w programach

najgoniejszych skrzypków". O wirtuozach nie kompo-

nujcych lub zajmujcych w kompoz^^torstwie podrzd-
niejsze stanowisko brak miejsca nie dozwala wspomina;
do powiedzie, e wród najwikszej zaywajcych sa-

wy wirtuozów nie brak nigdy Polaków.

Dziki Janowi Oallow^i i Stanisawowi Niewiadom-
skiemu „znalaza pie polska take doby pomoniuszkow-
skiej zainteresowanie dla siebie u zagranicy, osigajc tam
niekiedy znaczn popularno'".

.,Z licznej falangi kompozytorów polskich modszej
generacji naczelne stanowisko zajli w muzyce polskiej

i najwybitniej reprezentuj j wobec zagranicy: Mieczy-

saw Karowicz (1876—1909), Ludomir Róycki (1883)

I Karol Szymanowski (1882). „Potna technika orkiestro-

wania i podniosy charaikter jego muzyki wywoyway
zawsze w stolicach muzycznego ruchu europejskiego po-

wane zdania o talencie Karowicza". Gównym jego ro-

dzajem poemat symfoniczny. Róycki uprawia rozmaite

rodzaje, take oper. Szymanowski, to „najmielszy i naj-

bogatszy talent kompozytorski polski w dobie obecnej,

nawizuje licznemi dzieami i wartoci ich do tradycyj

Chopina. Kompozycje jego symfoniczne, fortepianowe,

pieni i utwory komnatowe krocz w pierwszym szeregu

spóczesnej muzyki europejskiej. Cechuje je królewska do-

stojno, najwysza poetyczno nastrojów i nieporówna-

ne mistrzostwo techniki polifonicznej. Zawsze niezmier-

nie oryginalny, wyraa si Szymanowski w muzyce swo-
jej pomimo kosmopolitycznego jej charakteru w sposób,

wiadczcy o jego polskoci, któr te wyczuwa z niej
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kady obcy suchacz. Po kilku koncertach dziel Szyma-

nowskiego w Berlinie, w Wiedniu i Londynie stay si

kompozycje jego wasnoci midzynarodow".

Zakoczmy ten skrócony do przesadnego z koniecz-

noci minimum przegld stwierdzeniem faktu, e nazwy
„koncert" do utworów cile instrumentalnych uy
pierwszy nasz Adam Jarzbski (przy swych koncertach,

wydanych w liczbie 28 w roku 1627), przedtem bowiem
„nazywano koncertem zespoy wokalno-instrumentalne

o znamionach koncertowego wspózawodniczenia. Kon-

certy kompozytora polskiego maj zapewnione miejsce

w historji pierwszego okresu muzyki orkiestralnej".

Nie moemy si równa z Wochami ani Francuzami

w zakresie muzyki, ale wydalimy genjusza Chopina,

a „prac, cignc si od kilku stuleci, zdobya sobie mu-

zyka polska prawo obywatelstwa w muzyce ogólnej

i wnosi do niej z pokolenia w pokolenie wasne wartoci".

Oceniajc stosunek naszej muzyki do europejskiej, zway
naley, e muzyka, to sztuka par excellence miesz-

czaska, a Polska nie bya i nie jest krajem miast... Co
uwzgldniwszy, wypadnie przyzna Polakom zdatno
w tym kierunku wielk, skoro wbrew swej sielskoci zaj-

muj poczesne miejsce w muzyce. Zdatno ta nie moe
by naleycie wyzyskan, jak tyle innych— o czem póniej.

3. Poezja — i uwagi ogólne.

Ksika niniejsza uró musiaaby na gruby ioljant,

gdyby chcie cho najbardziej sumarycznie podawa ja-

ki skrót dziejów polskiej poezji, a tem bardziej caej li-

teratury nadobnej. Uwalnia mi od tego fakt, e czytelni-

cy moi posiadaj wanie literackiego wyksztacenia naj-

wicej, co stanowi nawet cech znamienn spoecze-
stwa polskiego; przez „wyksztacenie ogólne" rozumie

si w Polsce nie co innego, jak wyksztacenie literac-

kie; a kto tego nie posiada, uchodzi w Polsce za czo-

wieka niewyksztaconego. Miaoby to w sobie duo stron
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dobrych, gdyby nie fatalna pomyka, jakoby od czowieka

posiadajcego ten rodzaj wyksztacenia mona byo nie

w>Tnaga ju niczego wicej. Pynie z tej myki duo, nie-

zmiernie duo zego na nasze ycie zbiorowe.

Poezja ucliodzi za najwysz sztuk, jako niezalena:

od materjau zmy-sowego. Muzyka operuje materiaem

tylko niewymiarowym: czy dlatego ma by wysz oki

sztuk plastycznych, jako operujcych materiaem uchwyt-

nym, wymiarowym? Poezja dziaa take przez zmysy
na umys, jakkolwiek w sposób zasadniczo róny, bo nie

przez fakty zmysowe, lecz tylko przez zmysowe wy-

obraenia. Np. dwik muzyczny jest czem konkretnem,

jest faktem (i pauza muzyczna jest równie faktem) i ta

faktem zmysow-ym; podobnie barwa, ksztat w sztukach

plastycznych stanowi fakty zmysowe, dostrzeganiu

zmysowemu podlegajce bezporednio. W poezji niema

adnego materjaiu zmysowego, niczego nie dostrzegamy

istotnie ni wzrokiem, ni- suchem, tylko wyobraamy so-

bie, jakobymy widzieli i syszeli. Np. odnosimy potne
wraenie suchowe przy opisie burzy w Panu Tadeuszu,

a wzrokowe równie; suchowe samo przy muzyce Jan-

kiela, wzrokowe przy opisie zcchodu soca. Syszymy
i widzimy z ca dokadnoci, lecz udzc si, jakobymy

widzieli i syszeli; do tego stopnia prawdziwy poeta umie

zapomoc wyobrae zmysowych wywoa efekty z!n\'-

sowe — i to stanowi jego kryterjum artystyczne.

Co jest wyszym objawem rozwoju umysowocr
i wyszym stopniem zdatnoci artystycznej: czy opero-

wanie faktami zmysowemi, czy tylko wyobraeniami?
Dochodzenie tego byoby jaow dialektyk, bo na ja-

kiem oprze si kryterjum? Gdybymy zaczerpnli skali

do oceny ze wiata poj i wyobrae umysowych, nie

doszlibymy take do adnego wyniku, bo uczucie ja-

kie lub myl pewn jednako dobrze i równo artystycznie

wyrazi mona w budowli jak w rzebie, obrazie, symfonii

czy poemacie.
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Gjdyby kto chcia wykaza niszo poezji, mógby
powoa si na to, e ona istnieje na najprymitywniej-

szych szczeblach kultury, gdy tymczasem plastyka udaje

si tylko na wyszych; rodek trzyma muzyka, z plasty-

ki za pojawia si najwczeniej budownictwo i zdobnic-

two. Fakty te stwierdzi moe kady historyk. Ale nie

trzeba bra tej rzeczy jednostronnie! Prawda, e muzyka
2 poezja s sztukami najstarszej daty, ale wielka zachodzi

w prymitywnym ich stanie odrazu rónica pomidzy niemi,

a mianowicie w wykonaniu. Muzyka plemion prymityw-

nych jest obrzydliwoci dwikow, gdy tymczasem

poezja nawet Ainosów jest poezj naprawil! Wynika-

oby z tego, e tem atwiej o zdatno do sztuki, im

mniej ona zalena jest od uycia faktów zmysowych do

swych celów, im bardziej ma uproszczone rodki tech-

niczne.

Ale i to jest jednostronne, i okazuje si mylnem przy

wielostronniejszem ujciu przedmiotu. Obserwujc stany

cywilizacyjne wysze, t. j. bardziej skomplikowane, wi-

dzimy, e stosunek ten odwraca si na wrcz przeciwny.

Ainosom atwiej o poezj ni o muzyk, budownictwo za
nie istnieje u nich. Poród ludów jednake cywilizowa-

nych, lecz w zaraniu • rozwoju cywilizacyjnego jeszcze

pozostajcych, wybija si budownictwo na plan pierw-

szy. Tak byo u prahellenów, taik u najstarszych Egip-

cjan. Rzeba staa wysoko u staroytnych, malarstwo

niej. Monaby przytoczy niemao argumentów ;n3

stwierjdzenie, e w miar postpu cywilizacji rozwijaj

si kolejno sztuki pikne od najbardziej wymiarowych,

trzech-wymiarowych, poprzez podajce wyobraenie

bryowatoci na zudzeniach paszczyznowych malarstwo

— do sztuk bezwymiarowych, i tu znów od muzyki do

dziaajcej samemi tylko wyob^raeniami poezji.

Poezja jest tedy prasztuk, sztuk macierz, lecz sama,

bez towarzystwa sztuk innych, zdolna jest tylko do ogra-

niczonego rozwoju. Rozwój artystyczny odbywa si od

udawania faktów zmysowych, od poprzestawania



19o

na wyobraeniach zmysowych, do operowania zmyso-
w emi faktami, a wic do wytwarzania innych sztuk pik-

nych, a gdy one osign pewien stopie rozwoju, doko-

nywa si dalszy rozwój poezji, na ich tle, z ich pomoc,
i w tern stadjum kulturalnem staje si poezja koron s?tuk

piknych.

W bezzmyslowoci swego materjau (chocia oddzia-

ywa na zmysy silnie) podobn jest poezja do matema-

tyki, operujcej równie tylko wyobraeniami, a nawet

w wielu dziaach tylko pojciami. Nie ulega równie wt-
pliwoci, e z poj abstrakcyjnych dostpne s najni-

szym' szczeblom kultury pojcia matematyczne, lecz

w jak minimalnej iloci (pojcia liczbowe niewszdzie do

20): matematyka, jako umiejtnoc, wymaga wysokiego

stopnia kultury.

Bya ju mowa o tern, jak poezja polska artystyczna

powstaa póno, kiedy inne dziay rozwoju umysowego
stany ju wysoko, mianowicie nauka i polityka. Oczy-

wicie posiadalimy poezj, skoro ona jest zawsze i wsz-
iJzie, ale bya to tylko owa prasztuka prynnitywna. Nie

sdmy, jakoby to hyla. „poezja ludowa**; nie ma owa pra-

poezja najmniejszego zwizku ze spraw t. zw. poezji

ludowej, która stanowi przeytkowy odblask przebytych

okresów poezji artystycznej, i powstaje przez naladowa-
nie form artystycznych, schodzcych kolejno ..pomidzy

strzechy".

Poezja nasza artystyczna powstaa na przeomie XV
i XVI wieku, majc za sob wysoki stan architektury

w Polsce, sztuk Wita Stwosza i pocztki muzyki pol-

skiej. Wielka poezja polska XIX wieku wyrobia si
w okresie stagnacji plastyki polskiej, a wic opierajc
si na sztukach piknych z kultur obcych. Dopiero po

Chopinie, po Grottgerze i Matejce cae podoe artystycz-

ne poezji polskiej moe by narodowem, swojskiem. Nie

byo za w caej historii powszechnej przj-kadu poezji

bardziej narodowej, ni polska pierwszej poowy XIX w.,

chocia nie mogy jej towarzyszy równorzdnie inne

Polskie Logos a Cios. \^
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sztuki pikne. Mona tedy wznie si do najwyszego
stopnia w kierunku swojskim w jednej dziedzinie, czer-

pic siy z innyci dziedzin poza rodzimym horyzontem.

Nasi, wielcy poeci, najbardziej narodowi ze wszystkich

poetów wiata caego, czerpaH z dorobku artystycznego

ogólno-europejskiego i stawali si narodowymi przez

oparcie si o europejsko. Wiadomo zreszt z historii

literatury, jak opierali si o wielkich poetów innych na-

rodów. Nie wykrywamy przeto adnego nowego faktu,

tylko fakt skdind znanyl prziedstawiamy we wszech-

stronniejszera owietleniu: z dziejów naszej wielkiej po-

ezji snujc wniosek, a raczej stwierdzajc fakt, e Polak

tem gbiej jest polskim, im bardziej europejskim; polska

swojsko nie polega zgoa na zacianków atoci.

Poniewa sztuka operuje cechami znamiennemi

przedmiotów, atwiej chwyta ich podobiestwo i zarys,

ni nauka, trzymajca; si cech istotnych, dla zmysów
czstokro ukrytych. Opis artystyczny jest przystpniej-

szy, ni naukowy; widok fasady przemawia do kadego,
rzut poziomy tylko do technika. Z tej samej przyczyny

prawdziwy poeta lepiej umie wyrazi myl, ni uczony.

Poecie to atwiej, i im wikszy poeta, tem mu atwiej;

wielka za poezja ma przywilej popularyzowania myli,

którychby naukowe wywody nigdy nie zdoay uprzy-

stpni równie szerokim masom. Co wicej, poezja wielka

dziaa silniej i gbiej, ni wywody etyczne, choby nai-

wyraziciej wyuszczane. Myl, wyraona dobrze, poe-

tycznie, i wogóle artystycznie, staje si wlot wasnoci
o-góu i ma zapewnione panowanie nad umysami. Chwi-
la bowiem wystarczy, by przej czytelnika nawskró da-

n myl i przekona go najzupeniej. Niema propagandy
skuteczniejszej skutkiem tego nad propagand uprawian
przez dobrych poetów; wielcy za poeci s wprost' ie-
zwalczonymi propagatorami myli, jakie przyjli za

swoje.

Tem si tumaczy, e wielka poezja, a zwaszcza
Mickiewicz, przeprowadzi nas skutecznie przez pustyni
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okresu porozbiorowego. Mickiewicz uczy nas patriotyz-

mu i nauczy f skutecznie; obok niego inni wielcy poeci.

a kady polski poeta dopomaga do utwierdzenia tej nauki.

W Polsce jest wiele patriotyzmu, bo sztuka nasza propa-

gowaa myli patriotyczne. Nie tylko wychowywalimy
si na Dziadach, Przedwicie, Królu Duchu, lecz niemniej

na obrazach Grottgera, Matejki i innych.

Poezja polska zajmowaa si zawsze ogromnie spra-

wami publicznemi. Z cytat poetów monaby uoy wcale

szczegóow historj polsk. Gdyby nazwa Kochanow-

skiego tub literack króla Stefana, nie popenioby si

adnej przesady (trzeba tj-lko doda zaraz, e poeta by
tem z wasnej ochoty, z przekonania). Nie tylko Satyr

i Proporzec, ale sama nawet „Odprawa posów greckich"

suyy sprawom politycznym. U Szarzyskiego czytamy

.Pie o Fridruszu" (o Fryderyku Herburcie pod Ober-

tynem). U Grochowskiego znajdujemy zy smutne po

zejciu kanclerza i hetmana Zamoyskiego, wiersz gratu-

lacyjny Marynie na lub ze Samozwacem; tudzie sporo

wierszy osnutych okoo osoby Zygmunta III i jego ro-

dziny. Kasper Miaskowski pisze sporo na wane wyda-

rzenia historyczne; midzy innemi Dialog o zjedzie

Jdrzejowskim; staje po stronie królewskiej i ukada Apo-

ogj na paszkwil przeciw Jego Królewskiej Moci. An-

drzej ZbyUtowski zostawia po sobie ciekaw historycznie

„Drog do Szwecji". Piotr ZbyUtowski, brat tamtego, bro-

ni instytucyj prawa polskiego w swej „Rozmowie szlach-

cica z cudzoziemcem". Szymon Szymonowicz powica
sprawie Zebrzydowskiego sw „Lufhi Rokoszask".
Muza Samuela Twardowskiego jest jakby rymowan
kronik o czasach Wadysawa IV. Andrzej Morstin by
gow stronnictwa francuskiego w Polsce, wychwala
Marj Ludwik. Wespazjan Kochowski zamieci peno
politycznych wierszy w swem „Nieprónujcem próno-
waniu", a potem by bardem Jana III. Jak Kochowski
epiewa „Wiede wybawiony", podobnie Wacaw Po-

tocki Wojn Chocimsk. Józef Bartomiej Zimorowicz za-
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mieszcz w „Sielankach" wcale niesielankowe szczegóy
z wojen kozackich.

Potem pauza; a do Krasickiego poezja polska nie

snuje kanwy pod swe natchnienie z ycia publicznego, ale

le pogrona jest w upadku. U Krasickiego i w wierszach
Naruszewicza, take u Trembeckiego duo rymowanej
polityki. Jest la struna u Dionizego Knianina, u Karpi-
skiego, przewaa u Niemcewicza, u Woronicza staje sic

niemal wycznem ródem natchnienia; u Wyka przy-

ciszona odzywa si dyskretnie (ale jak mocno osadzona
w jego lutni, zna choby ze wspaniaego wiersza „Smut-
no mi, Panie"), podobnie u Kajetana Komiana; u Bro-

dziskiego wreszcie mniej ju polityki, ale zdarza si.

Wymieniaem takich tylko, którzy „politykowali''

wierszem, a ilu opuciem; s za nadto tacy poeci,

którzy nie pisali wprawdzie utworów poetycznych na te-

maty polityczne, ale zato politykowali tem bardziej pro-

z; takich zebraoby si sporo. Naogó poezja polska

(z wyjtkiem t)kresu najgorszego upadku) brataa Si

wielce z polityk. O romantycznym okresie nie mówi;
wszyscy znaj jego poezj napami i kady z czytelni-

ków sam przypomni sobie z wasnej pamici, jak wielka

nasza poezja osnuta jest w olbrzymiej czci na tema-

tach ze spraw publicznych.

Trudno nie przyzna. susznoci Goethemu, gdy mó-

wi: „politisch Lied, ein garstig Lied"; tak jest niezawod-

nie regua, ale poezja polska stanowi widoczny wyjtek!

Nigdy .,politykowanie" nie obniao stopnia artystycznego

nasziej poezji! Dziw*iy to fakt, a niezmiernie charaktery-

styczny dla polskiego Logosu, za którym podao w tej

kategorii umysowoci Ethos, pnc si na wyyny Par-

nasu, z reguy dla siebie niedostpne, i dziaajc tam..

Jest to objaw oryginalny; historycy literatury powszech-

nej ignoruj go, a szkoda, bo blisze zajcie si t spra-

w wyjanioby niejedn zagadk z psychologii ludów.

Po Polsce spotyka si ten objaw jeszcze u Wochów,
jakkolwiek w stopniu znacznie niszym. Ale bd co
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bd mona Bosk Komedj nazwa poematem politycz-

nym-; s nuty polityczne u Filicaji (choby cudny sonet:

Italia, tu cui fece la sorte), i snuje si ta ni politycznych

refleksy] a do Carducciego; w kadym okresie poezji

woskiej co, najwicej z atwo zrozumiaych powodów
w czasach Manzoniego. Zachodzi te pewien zwizek
midzy podobiestwem tego objawu, a faktem, e Polska

czerpaa kultur obficie z Woch.
Poezja woska lubi równie filozofowa; graniczni-

kami tego prdu tak samo Dante i Carducci. I w polskiej

napotykamy t sam cech. Czy nie filozofuje sobie stary

Rej, z którego dzie monaby uoy szlacheck filozofj

ycia (t. zw. etyk praktyczn) czasów Odrodzenia? Te-

go tonu sporo u nastpnych poetów, nieraz w wytwornej,

szacie poetyckiej. Jest to skonno dydaktyczna, od któ-

rej daleko jeszcze do filozofji. Poezja nasza rozwina si
w sam raz w okresie upadku filozofjii, po scholastyce

podczas humanizmu, kiedy ani we woskie] reminiscency]

filozoficznych niema! Ale niezalenie zupenie od wpy-
wów obcych wyczytujemy u Kochowskiego zdania, które

monaby uwaa za jakie zadatki polskiej myli fiiozo-

ricznej, jakkolwiek dalekiej jeszcze od wszelkiego syste-

mu, filozofuj potem dorywczo Krasicki, Trembecki i in-

ni; systemizuje swe pojcia filozoficzne i przedstawia je

wierszem w caoksztacie Staszic (Ród Ludzki). Miejmy

na uwadze, e to s ju czasy niadeckich, kiedy Jilozofja

zakwitna take w sposób waciwy, t. j. naukowo,

w dzieach cile filozoficznych.

Nastpuj czasy „mesjanizmu". Nazw t posugiwa
si pierwszy Hoene-Wroski, przypisujcy zadanie me-

sjaskie swej „filozofji absolutnej", w tem rozumieniu, e
odkrycie prawdy bezwzgldnej i zapanowanie je] nad

ludzkoci doprowadzi do panowania dobra bezwzgldne-

go. „Jest wic mesjanizm Wroskiego doktryn filozo-

ficzn cile rozumow i nie ma z mistycyzmem nic

wspólnego", a z Polsk zwizek zaledwie poredni, o tyle,

e sprawa polska miaaby by sprawiedliwie zaatwion,
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gdy nastanie ów triumf Prawdy. Mesjanizm Wrosl^iego
jest ogólnym, a nie specyficznie polskim; jest natomiast

specyficznym w tem, e odnosi si tyll^o do samej doktry-

ny Wroskiego czyli poprostu, e sam Wroski ma by
filozoficznym mesjaszem wiata, bo taka musi by jeg«

pogldów konsekwencja. Mickiewicz nie dba o to, nie li-

czy si cakiem z tem; mona nawet wtpi, czy zdawa
sobie spraw z tego, e zaczerpn wyrazu przez Wro-
skiego ju uytego; zaczerpn go na pewno nie od Wro-
skiego. Kiedy Wroski wyrzuca Mickiewiczowi, e wzi
od niego nazw, uywajc jej na oznaczenie czego cac-

kiem innego, przeinaczywszy jego myl, odpar Adam, e
mesjanizm Wroskiego jest faszywy. Bo te Mickiewi-

czowski mesjanizm polega na uwaianiu Polski za mesja-

niczn przodownic wiata, majc speni wobec wiata
posannictwo wyzw^alajce; jest te ten polski mesjanizm

zwizany z pierwiastkami mistycznenii, jako Polska po-

nosi ofiar wyzwalajc za wszystkie narody.

„Preludja do takiego pogldu na rol Polski spotyka

si ju u Czartoryskiego, u X. Morelowskiego, u Woroni-

cza, u Bychowca, tumacza historiozoficznych rozpraw

Kanta, wreszcie take u Gouchowskiego, który tragicz-

noci losów i cierpieniom przypisuje tak doniose wy-
zwalajce znaczenie". Najwybitniejszym atoli przedstawi-

cielem mesjanizmu w. filozofii polskiej by August Ciesz-

kowski,- który nie tylko okreli go najcilej, ale te wsun w ramy rozwojowe historjozofji. Ale czy mesjanizm

byby si tak przyj, gdyby go reprezentowali tylko Qo-

uchowski i Cieszkowski? Mickiewicz wyrazi go poetycz-

nie, i zrozumia go wlot cay naród! Mesjanizm^ sta si
konfesj filozoficzno-patrjotyczn wielkiej poezji, i dziki

temuWszed do kultury narodowej, jako zasadnicza jej

cecha przez czas duszy.
Myl filozoficzn czerpao spoeczestwo polskie nie

od filozofów, lecz od poetów% od najwikszych, którym
przyznano stanowisko wieszczów. aden a aden naród

nie zna takiego powoania, takiego rodzaju talentu arty-
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stycznego, zwizanego z pewnym rodzajem kapastwa;
cudzoziemcowi nieatwo nawet wytumaczy, co znaczy

wyraz „wieszcz". To stanowi niezmiern oryginalno
polsk. Poezja polska ma obowizki obywatelskie, na któ-

re patrzy sub specie aeternitatis, podnoszc przez to wy-
soko etyk ycia publicznego. Tego kapastwa narodo-

wego byo niemao take w malarstwie polskiem. Matej-

ko by niem przejty, Malczewski mówi o niem publicznie

jeszcze niedawno, zagajajc rok szkolny za swego rekto-

ratu w krakowskiej Akademji; mona równie wykaza
pewne lady poj mesjanicznych whistorji muzyki polskiej.

Artyzm polski nie ogranicza, si do samego kultu Pik-
na, lecz czy go z kultem Prawdy i Dobra. I nie jest to

bynajmniej notwoci z okresu romantyzmu. Oto, co po-

wiada ukasz Górnicki, bibliotekarz Zygmunta Augusta,

ksi polskiej prozy czasów zygmuntowskich:

„Z Boga pikno si rodzi, a jest nieoddzielona od

dobroci, jako gorco od ognia''.

Tak samo s;dzi o tem Mickiewicz, Sowacki, Krasi-

ski, tak samo myli dotychczas kady Polak, bo to nale-

y do fundamentów polskiej kultury. Do jakiego za stop-

nia wielki artyzm potrafi wykrzesa poezj z tematu naj-

bardziej „aktualnego", dowodem Niedokoczony Poemat
i Nieboska Krasiskiego. Temat polityczny opracowany

sub specie aeternitatis, ujty filozoficznie, wprost metafi-

zycznie, nie w imi Pikna, lecz w imi Prawdy i Dobra
odziany w Pikno. Polskie Pikno jest suk Prawdy
i Dobra, jest rodkiem do celu.

Monaby zarzuci polskiemu Piknu brak samodziel-

noci wobec takich zwizków, takiej tendencyjnoci z po-

za artyzmu. Stary spór o dydaktyczny pierwiastek

A' szutce a „sztuk dla sztuki", nigdzie nie jest tak wielce

na s w o j e m miejscu, klasycznem doprawdy miejscu,

jak w Polsce. Nigdzie niema tak mao owej „czystej" sztu-

ki — a jednak... sztuka nasza nie powstydzi si przy ad-
nej innej, a poezja bodaj czy nie jest pierwsz i najwy-
sz caego wiata!
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Znów zagadka ! Patrzc na rzecz jednostronnie, tylko

z punktu wycznie artystycznego, monaby zarzuci

spoeczestwu polskiemu wobec przewagi tendencji

w sztuce, brak zrozumienia dla sztuki, a wysoki jej po-

ziom wyjania szczliwym trafem, e jednak miao si

Mickiewicza, Sowackiego, Krasiskiego, Chopina, Grott-

gera, Matejk i t. d. Monaby doj do wniosku o spoe-

czestwie „niezasuonem, ale szczliwcem". I nie brako

poród samyche artystów polskich takich, którzy rozu-

mujc w powyszy sposób, jli si uczy rodaków, co tn

jest sztuka i jak j uprawia naley w „czystoci", bez

wzgldu na „cokolwiek". Wywody ich byy zupenie lo-

giczne, ale... niepotrzebne, gdy caa walka „tendencji"'

z „czystoci" polegaa na nieporozumieniu, wynikem
std, i poprzestano na zbyt szczupym obszarze wniosko-

wania.

Sztuka naley do ycia jeszcze bardziej od nauki, bo
tylko z ycia si rodzi. Sztuka abstrakcyjna — skazana

jest zgóry na bezpodno, bo sztuka potrzebuje podniet

uchwytnych, podlegajcych zmysom; metod jej bowiem

przemawianie do umysu przez porednictwo zmysów.
Wszelkie rozum.owanie o jednym z objawów ycia
w oderwaniu od wszelkich innych stron ycia ma warto
tylko o tyle, o ile chodzi o jaki szczegó, o to, co w nauce

zowie si „przyczynkiem"; w tego rodzaju dociekaniacli

ucieka sii kada nauka czsto do metody odrywania si
umylnego od caoci, ale te rezultat takiego postpowa-
nia podlega rewizji przez uwzgldnienie nastpnie cao-
ci, a gdy tej próby nie wytrzyma, zostaje odrzucony.

Opracowywanie szczegóu w bezwzgldnem o|der-

waniu od caoci stanowi bowiem tylko pewien rodek
pomocniczy, jako uatwienie dla pracy umysowej, uprosz-

czenie pracy na pewien czas, do pewnego cile okrelone-

go celu, lecz nie stanowi zasady w metodzie. Uczony,

któryby trzyma si zawsze tego rodka pomocniczego,

moe zajmowa pomocnicze w nauce stanowisko, ale mu-
si si trzyma zdaleka od zagadnie zasadniczych, a na-
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wet od wszelkich rozleglejszych problemów. Niestety,

metoda niemiecka, apoteozujc uczone zasklepienie si,

dosza do tego, i nie uznaje si za nauk tego, czego si
nie ogarnia i nie rozumie. Z kadego kawaeczka nauki

oddzielne generalizowanie, — a gdy to prowadzi do ab-

surdu, wic... zarzuci generalizowanie wogóle. (Nie brak

i takich uczonych). Brak talentu ratuje si woaniem, e
nie wolno robi tego, do czego potrzebny talent. Na takie

kurczenie metody naukowej nie mona przysta.

Sztuka ma swoje metody odrbne, bo samo mylenie
artystyczne innem jest od naukowego; to polega na logice,

na dedukcji lub indukcji, tamto na asocjacji. Ale bada-

nie sztuki nie jest sztuk, lecz»nauk; artyci deliberu-

jcy o sztuce musz si podda naukowej metodzie. Nie

maj tedy susznoci, abstrahujc przy roztrzsaniach za-

gadnie artystycznych od wszelkich innych stron ycia;

przeciwnie, czyni le, wywiadczaj spoeczestwu
przysug jak najgorsz, prowadz myl spoeczn na ma-

nowce. Jeeli chc rozprawia o stosunku sztuki do spo-

eczestwa, musz niie na uwadze caoksztat yciai.

Mogaby nauka y sama sobie, lecz sztuka adn
miar, bo zginaby na posuch tematu; obmalowywan^e
za formu matematycznych nie wyda Rafaela ni Matej-

ki. Susznem jest tylko to, e technika artystyczna nie liczy

si z niczem innem, jak z mniejsz lub wiksz skutecz-

noci w^ywoania wraenia artystycznego, a kto nie opa-

nuje techniki, moe by tylko... kandydatem na artyst.

A zatem dzieo sztuki tendencyjne, chobj' o tendencji

najgórniejszej, pozbawionem jest wszelkiej wartoci, jeeli

jest le wykonane. Sawna z czasów^ modszych Witkie-

wicza „Kaka, skrobica rzep'', wykonana dobrze, wi-
cej warta w sztuce od le wykonanego „Grunwaldu", ale

nie od „Grunwaldu" wogóle. Sam Witkiewicz uzna to

zreszt potem najzupeniej. Walka caa bya niepotrzeb-

n, bo czy kto twierdzi kiedykolwiek, e wszelki ob-

raz, przedstawiajcy Trójc Przenajwitsz, jest przez

to samo szczytem malarstwa?
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Walka przesza nastpnie w dziedzin poezji, a cho-

rowal jej Przybyszewski. Tu znów nieporozumienie.

.,Naga dusza" okazaa si sama nawskro tendencyjn,

a do tego nietolerancyjn sekciark, zawzit na wszyst-

ko, co w „kostjumie". Koniec koców okazao si, e
,,nadzy" (czy „modzi") nios nowe rodki techniczne po-

ezji, ale te nic wicej. Te nowe rodki przyjo si do

wiadomoci, a dobro ich lub niedobro zalen bdzie po

wszystkie czasy niewolniczo od dwóch rzeczy: od temaitu

i od talentu. I tak byo zawsze i bdzie zawsze! Poniewa
w miar dalszego róniczkowania si ycia nowoczesnego

i formalnego upraszczania go (czyli uduchowiania) przy-

bywa lematów, musi ted^ przybywa i form artystycz-

nych. W tem sekret caego periodycznego zawchrzania

wiata walkami rzekomo o pojmowanie sztuki, w istocie

rzeczy za o przyznanie prawa obywatelstwa jakiej no-

wej formie. Ciekawe nieporozumienie tkwi w tem, e
wojownicy nowej formy, której genez dojrzewanie no-

wych tematów, sami nie zwykli sobie zdawa sprawy

z tego, i lubi wystpowa przeci>yko... tematom, jako

takim, zarzekajc si kultu tematów. Mimowolna, z nie-

wiadomoci wynikajca niekonsekwencja przejawia si

w tem, e oni wanie zwykli pielgnowa pewne tylko

tematy, i s wanie przedstawicielami przesadnego jed-

nostronnego kultu tematów. Walczy si o co innego,

a wywalcza si co innego.

Nie mona te wyjania obecnoci'w polskiem spoe-

czestwie genialnych artystów jakim szczliwyim zbie-

giem okolicznoci, skoro kaily z nich ma w Po^lsce swych

„poprzedników", a dzieo kadego z wieszczów, dzieo

Chopina równie lub Matejki wsikno literalnie w du

cha nsTodu; widocznie jest z narodem jednogatunkowe.

Nie stoj oni wyodrbnieni, lecz stanowi kwiat polskie-

go drzewa ycia. A e polski pogld na ycie czy pry-

watne cile z publicznem, có dziwnego, e znalazo to

wyraz w sztuce i std jej „tendencyjno" rzekoma.;

a waciwie jej obywatelsko.
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Istnienie w sztuce tej strony obywatelskiej nie ma
]iic do stopnia artyzmu; sztuka taka moe by równie
dobr lub lich jak kada inna. Ale stanowczo polega to

nai grubem nieporozumieniu, eby mniema, e stopie ar-

tyzmu moe by zawisym od rodzaju artyzmu, i eby
przeto w imi wyszego poziomu sztuki prowadzi wojn
o hegemonj pewnego wycinka danej sztuki.

Zrozumienie Pikna przejawia si w zrozumieniu jego

form, t. j. we wraliwoci na nie, bez wzgldu na, ,ten-

dencj" czy „fabu"; estetyczne wyksztacenie naley
przeto do wyksztacenia formalnego, t. j. do ogólnego

podoa intelektu. Wobec tego kryterjum rozumienie

sztuki w pewnem spoeczestwie zaley wycznie od

pogldów na jej stron formaln. Z obywatelskoci w sztu-

ce nie mona snu wniosków adnych, dodatnich ni

ujemnych, ani o rozumieniu jej, ani te o jej zawisoci
czy niezawisoci.

Natomiast zaichodzi tu co innego. Jeeli gdzie

sztuka zamyka si wycznie w yciu prywatnem, t. j.

jeeli czerpie natchnienie tylko ze róda spraw i sto-

sunków nieobywatelskich, moe by zbiorem arcydzie

niedocignionym, moe si wspi na' najwysze szczeble

artyzmu, — ale czy sztuka taka wanie nie dowodzi sa-

mem unikaniem tematów^ z ycia publicznego, e stoi po-

za spoeczestwem? — albo te spoeczestwu temu

brak obywatelskoci w stopniu dostatecznym, eby
przenikna do sztuki. Jedno z dwojga zachodzi na pew-

no. Spoeczestwo, posiadajce tak sztuk, cierpi ailbo na

brak wyksztacenia obywatelskiego, albo te zwizek
jego ze sztuk jest nader luny.

Zamykajc koo tych wywodów, widzimy, co za nie-

porozumienie powodowao tymi, którzy rozpaczali nad

brakiem zrozumienia dla sztuki w naszem spoeczeri-

stwie. Jeeli niema na to innych wskazówek, sprawa

upada.

Nie brak natomiast wskazówek o wielce rozwini-

tem rozumieniu sztuki, o dziwnie wielkiej czuoci na
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wraenia artystyczne. Przypomnijmy choby tylko

stwierdzon powyej hipertrofj wyksztacenia literac-

kiego.

czy si tedy w Polsce zdatno artystyczna z ca-

oksztatem ycia publicznego (z prywatnem musi si
czy wszdzie a wszdzie), a zwaszcza czy i
z objawami z zakresu nauki i polityki, jak to wykazuje

spowicie myli filozoficznej polskiej w szaty artystycz-

ne, tudzie pielgnowanie „sprawy polskiej" w dziedzi-

nie sztuki. Zwizek ten dowodem, e twórczo polska

posiada równoczesno wielostronnoci,
której pierwsze lady tu napotykamy.

Nie tykajc bliej tego problemu (który nie jest oczy-

wicie specyficznoci polsk, a tylko mieci w sobie

pewne, specjalnie polskie objawy), zwrómy uwag na

inne ródo obywatelskoci zadomowionej w sztuce pol-

skiej bardziej, ni w jakiejkolwiek innej. Wykadnikiem
tego objawu patrjotyzm, ten za stanowi kryterjum po-

czucia narodowego. Otó pozostaje sprawa ta w zwizku
2; faiktem historycznym,e poczucie narodowe objawio si

w Polsce nadzwyczaj wczenie, bo ju za Wadysawa
Niezomnego (okietka) byo silnem i rozwinitem na tyle,

aeby zwyciy i wytworzy w Europie nowo: pa-
stwo narodowe w przeciwiestwie do dyna-

stycznego.

Odkadajc blisze rozpatrzenie tych stron przedmio-

tu do dalszych rozdziaów, zakoczmy niniejszy reje-

strem tych faktów z dziejów polskiego pimiennictwa na-

dobnego, które posiadaj znaczenie ogólniejsze w kwestji

twórczoci polskiej, przekraczajc znacznie miar wy-
szego stopnia kultury artystycznej, jako takiej, biernej,

a stanowic dowody samodzielnej twórczoci, niezale-

nej od wpywów zewntrznych. Poprzestaniemy na su-

chym rejestrze polskiej oryginalnoci poetyckiej.

Zaczyna si ten rejestr od „Psaterza Dawidowego"
Jana Kochanowskiego, dlo którego nie byo z czego

czerpa pomocniczych wzorów, a który stoi do dnia dzi-
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siejszego najwyej ze wszystkich europejskich przeka-

dów i parafraz psalmów. Wespazjan Kochowski wprowa-

dza do poezji polskiej bezporednio formy biblijne. W XVn
wieku od Wadysawa IV poczynajc, wytwarza si
zwolna polski teatr w komedji rybatowskiej; niestety,

nie zdoa si rozwin z powodu upadku miast. Rodzima

równie literatura „sowizralska" nie wydaa na-

stpstw, ale obydwa te przejawy wiadcz o zdolno-

ciach oryginalnych, twórczych; o tem, e pimiennictwo

byoby wydao cae dziay (teatr i powie) bez ucieka-

nia si do naladownictw pimiennictw obcych. Z ogólnym

upadkiem upa'dy jednak i te zawizki. Potem Bogusaw-
ski i Knianin wprowadzali pierwiastki ludowe do pol-

skiego dramatu muzycznego. Trembecki nalea do naj-

doskonalszych w caej Europie wirtuozów- formy, któ-

rej wirtuozostwo zaczyna si od Morstinów.

W r. 1822 wydarzenie epokowe: wychodz w Wil-

nie dwa tomiki poezyj Adama Mickiewicza. Niebawem
powstan Sonety krymskie, pierwsze sonety o treci opi-

sowej i pierwszy poemat naksztat arabskich kassyd („Pa-

rys"), a rozwój twórczy dojdzie do „Pana Tadeusza".

Polska podejmuje na nowo w literaturze powszechnej

problem wielkiego eposu — i cignie si ta ni a do „Pana

Balcera" Konopnickiej. Nowoci twórcz jest tworzenie

poetyczne na kanwie wydarze wieej daty, cakiem
wspóczesnych, w „Dziadach". Problem dramatu meta-

fizycznego, dowiadczany w Anglji i w Niemczech, do-

znaje w Polsce nadzwyczajnego rozszerzenia, a nigdzie

nie powica si mu tyle w^ybitnych piór, jak w Polsce:

Mickiewicz, Sowacki, Krasiski, Norwid, Garczyski
i wielu minorum gentium. Zamiowanie do tej formy staje

si na dugo cech poe^zji polskiej. Ile nowych myli
zawiera poezja nasza „wieszcza", dugoby wywodzi;
faktem jest, e nie pozostaa bez wpywu na inne pii-

miennictwa, sowiaskie przedewszystkiem, ale i fran-

cuskie, tudzie .niemieckie. Form nowych nie braik:

w Ksigach Pielgrzymstwa, w Irydionie, w Psalmach
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Krasiskiego, w „W Szwajcarii", i t. p. Twórczo tej

epoki jest rozleg, wielostronn, mia. Czy wspi
si kiedy czowiek jaki wyej ni Mickiewiczowski Kon-
rad w „Improwizacji"? i czy kada z zawartych tam

myli nie jest nawskro oryginalna, syszana po raz

pierwszy w ludzkim jzyku? Podobnych faktów z dzie-

dziny wielkiej poezji polskiej — mnóstwo. I trwa to du-
go; jeszcze o Norwidzie powiedziano susznie, jako „by

* on istotnym pomnoycielem ogólnego skairbu myli ludz-

kiej". Norwid ukada utwory dramatyczne „bez intrygi

i wza dramatycznego", pierwszy w Europie „stwarza

bohaterów, którzy „nic nie dziaaj"; poprzestaje na tern.

co monaby nazywa akcj wewntrzn. Jego stosunek

do sztuki (wyoony w „Promethidonie") jest tego ro-

dzaju, i „na tern polu znaczenie Norwida jest nie tylko

polskie, ale i ogólno-europejskie. Wyprzedza on preraiae-

litów angielskich, inicjuje na szerok skal deje analo-

giczne tym, które podjli Ruskin i Morris. W Polsce by
Norwid pierwszym propagatorem t. zw. sztuki stosowa-

nej, która dopiero za dni naszych pocza prz5^obleka

si w realne ksztaty". ...„Ten zapomniany romantyk wy-
przedzi cay symbolizm francuski... Wyrósszy z gleby

polskiego genjuszu, jest nawskro europejski; idc po

linji wasnej, polskiej kultury, dochodzi w wielu punktach

tam, gdzie dopiero póniej znalaza si myl twórcza za-

chodniej Europy".

Teatr Sowackiego jest oryginalnym rodzajem

w scenicznej twórczoci europejskiej. Duo oryginalnoci

posiada Fredro. Wyspiaski, czcy cechy Sowackiego
i Norwida, epigon obydwóch tamtych, jest ju przedmio-

tem studjów krytyków i historyków literatury zagranic.

Powie polska jest po francuskiej, a czsto obok niej,

najlepsza w Europie; powie historyczna od Czajkow-

skiego do Sienkiewicza przebya; najwspanialsz ewo-

lucj. Orzeszkowa, Prus-Gowacki, Reymont i wielki ar-

tysta Weyssenhof ostoj si wobec najsurowszej krytyki

cudzoziemca; Adolf Dygasiski nie naladuje Kiplinga,.
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a byby równie sJawnym na cay wiat, gdyby pisat

w jzyku bardziej dostpnym europejskiemu ogóowi.
Sieroszewski przyswoi sztuce pimienniczej cae nowe
wiaty; ani Loti, ani nikt wogóle nie tylko mu nie dorów-
na artyzmem, ale nie umywaj si wszyscy fabulici te-

matów „egzotycznych" do niego co do zrozumienia, psy-

che ludów niej rozwinitych. Wreszcie czowiek, którego

monaiby nazwa poetycznym wykadnikiem naszego po-

kolenia, Jan Kasprowicz, jest jedynym w swoim rodzaju

na caj wspóczesn literatur powszechn.

Peno w sztuce polskiej wogóle, a w poezji w szcze-

gólnoci, i historyzmu i ludowoci. Równowa si zna-

komicie. Jeeli kto zechce ukada antologj poetyck
jakiej „wielkiej demokracji", moe si miao ograniczy

do poezji polskiej, a nie zabraknie mu niczego. I równie
dobrze monaby z wypisów polskiej Muzy uoy kanon

wielkich przykaza tradycji historycznej.



Rozdzia VI.

Zdatno naukowa.

Przechodzimy do odmiennej zgoa l^ategorji umy-
sowoci, w dziedzin, gdzie praca umysowa odbywa si
wedug mylenia logicznego, a gdzie celem wykrywa-
nie — Prawdy. Wielostronno dróg i rodków znaj-

dziemy tu jeszcze wiksz, ni w zakresie artystycznym;

nauk jest bez porównania wicej, ni sztuk piknych.

Co jeszcze znamennejsze: sztuk piknych jest dzisiaj

nie wicej, ni za czasów Peryklesowych, gdy tymcza-

sem nauk wci przybywa. Wyczerpalimy bardzo

wczenie drogi, stojce ludzkoci otworem w pochodzie

ku Piknu, podczas gdy dróg, wJodcych do Prawdy,

odkrywamy coraz wicej, koca nie widzc tej mno-
noci. Przyczyna tkwi w tem, e sztuka dziaa przez

zmysy tylko, nauka za dziaa nai umys bezporednio.

W miar róniczkowania si myli, w miar powstawa-

nia, nowych kombinacyj mylowych, mog, a raczej mu-

sz powstawa nowe dziay bada odpowiednich. Nauce

wystarcza sam rozwój umysowy, podczas gdy do pow-

stania nowej sztuki trzebaby wytworzenia si now^ego

zmysu. Jeeli zamknita jest ilo zmysów ludzkich,

zamknita te jest ilo sztuk piknych, dana zgóry,

a priori, w stosunku do danych równie zgóry zmysów,
których czowiek wasn zapobiegliwoci pomnoy nie

zdoai.

Aeby zyska materja dalszy do naszych rozwaa
(materja, który zbiera mona tylko indukcyjn meto-

d), przetrzniemy gówne momenty z dziejów polskiej

naiuki, odróniajc to od dziejów nauki w Polsce, bo to
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nie to samo. Nie bdziemy przemierzali obszarów wszyst-

kich nauk, poprzestajc na najbardziej typowych i na
gównych, t. j. takich, z których dopiero w nowszycli

czasach wyaniay si inne. Niektóre nauki by^y zreszt
omawiane ju przy roztrzsaniu kwestji „darów przy-

rody", np. geologja, tudzie stosowane, jako to mechani-

ka, mynierja, nawki rolnicze i t. p.; do tych wic nie

bdziemy ju wracali.

Sama rozlego przedmiotu obok nadzwyczajnej

rónorodnoci zmusza wprowadzi podzia na czci.
Zaczniemy ód matematyki i "opartych na niej naukach

t. zw. cisych, nastpnie przejdziemy do przyrodniczych,

poczem osobny ustp powicimy geografji, która cho
bardziej przyrodnicza ni humanistyczna, nadaje si ato-

li doskonale na cznik pomidzy naukami przyrodnicze-

mi a humanistycznemi.

Nauka ta. rozumiana i przez ogó inteligencji, i przez

wadze owiatowe cakiem mylnie, przestaa oddawien

by czyjkolwiek „pomocnicz". wiadczy to ogromnie

niezaszczytnie o zacofaniu naukowem wadz owiato-

wych, skoro robi z geografji cigle jakiego kopciuszka,

któremu dobrze w kcie gdziekolwiek. Geografja jest na-

uk -samoistn, o nadzwyczajnej rozlegoci, a jest zara-

zem najpotrzebniejsz ze wszystkich nauk do t. zw. ogól-

nego wyksztacenia i dostarcza, go te najwicej. Coby
to by za przewrót korzystny, gdybymy w owiacie

polskiej wprowadzili geografj na to miejsce, które zaj-

muje literatura. Inaczej patrzelibymy na wiat, i zmie-

nilibymy si' na nasz korzy tak dalece, i niebawem

i wiat patrzaby inaczej na nas. Nie waham si powie-

dzie, e gdyby jedna tylko nauka miaa by uprawian,

naglepiej byoby umieci na stanowisku uprzywilejowa-

nem geografj. Dla tych powodów nie cz geografji

z adn inn nauk, lecz wyznaczam jej miejsce osobne,

i mam nadziej, e bd mia naladowców.

Po geografji przejdziemy do nauk humanistycznych,

poprzestajc jednak na czterech najbardziej znamien-

Pobhie Logos a Ehos. 1"*
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nych: fjlologji, jzykozna\vstwie, historji i prawie. Szcze-

^óly z rozwoju tej ostatniej nauki w kulturze polskiej

znajd si potem jeszcze w nastpnym rozdziale o zdat-

noci politycznej. Zamkniemy za cykl ten sprawozda-

niem z filozofii, poczem zestawimy rezultaty co do nauki,

owiati^ i dobrobytu.

1. N a u k i cise.
Kryterjum zdatnoci naukowej moe by tylko jed-

no, o ile chodzi o twórczo: dokon5^wanie odkry nau-

kowych, przygotowj^wanie ich lub uzupehiianie. Cafkiem

co innego przyswajanie sobie nauk, a zupenie co innego

samodzielna praca okoo ich rozwoju.

Odkrycia posiadaj najrozmaitsz donioso nauko-

w, stosowaiie do tego, jakiego obszaru wie'dz3^ dotycz.

Bywaj odkrycia bardzo ciekawe, lecz drobne, których

wpyw na pogldy naukowe nieznaczny, bo ledwie zmie-

ni si co nader szczegóowego, i to nie tykajc sz-czegó-

ów ssiednich, nie wpywajc na nie. Bywaf inne, na-

pozór tylko drobne, ale tyczce pewnego szczegóu pod

jakim wzgldem zasadniczym, który zachodzi w caym
szeregu innych szczegóowj-ch objektów czy faktów,

i skutkiem tego odkrycie szczegóowe zatacza szersze*

krgi i odmienia posta pewnej czci nauki. Bywaj
wreszcie odkrycia, tyczce zasadniczo caego obszaru

danej nawki, a nawet kilku pokrewnych. Takiem byo od-

krycie Kopernikowskie.

Niezawsze wielki czowiek suy moe na wiadec-
two poziomu kulturalnego wasnego spoeczestwa; cz-
sto osob swoj stanowi tylko dowód rozszerzenia si
kulturi'^ innej, obcej, której nlegsz3^ dziki niej sam zdo-

a rozwin si; stanowi wic w takim razie okaz wpy-
wów tamtej kultury, a zarazem moe zachodzi objaw

saboci kultury spoeczestwa wasnego, zbyt niskiego

jej stanu, ib3^ moga zapewni wybitnemu talentowi na-

le3^ty rozwój. Nie mona przeto wysnuwa wniosków

V) wysokim poziomie polskoci z tego, e Polsjca „\>ydart
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Kopernik a", bo mógby by zjawiskiem wyjtko-
wem, wynikem ze stosunków kultury umysowej poza

Polsk, a wbrew niskiemu jej stanowi w Polsce. Ten,

który „wstrzyma soce a poruszy ziemi" stanowi jed-

nak objaw kulturalny polskoci, bo wyksztaci si na je-

den z najpotniejszycli umysów ludzkoci w polskiem

rodowisku naukowem, stanowic nie wyjtkowy jako-

wy wyskok, lecz owoc naturalnego rozwoju polskiej

wiedzy; sowem: bo wyrós z polskiego podoa nauko-

wego.

Matematyka — a s t r o n o m j i podstawa i rusz-

towanie — kwitna u nas oddawn. Kadubek ju inte-

resuje si sporem „pomidzy zwolennikami Abaku z jed-

nej, za Algorytmu z drugiej strony, t. j. pomidzy wy-

znawcami dawnego a nowego (indyjsko-arabskiego) spo-

sobu liczenia". Posiada te sporo wiadomoci astrono-

micznych; wie. e ziemia jest kul, a sfera gwiazd sta-

ych obraca si dokoa osi, z czego powstaje zjawisko

wschodu i zachodu soca, ksiyca i gwiazd; zna przy-

czyn zamie, zwrcca uwag na Tvomety, na trzsienia

ziemi i t. d. Sowem, Kadubek przeszczepi do Polski

, wszystko, co tylko w Paryu (skd przywióz sobie sto-

pie magistra) wspóczesn^im wiadome byo matematy-
kom i astrologom-astronomom najbardziej postpowym.

Na przeomie Xni i XIV stulecia nieznany bliej ma-
gister Franco de Polonia zbudowa „bardzo pomysowo"
narzdzie astronomiczne, które sam nazwa „toruetum".

Wiadomo, e synny Witelo z Witowa pod Piotrkowem,

który kwitn w 3 wierci KlU wieku, zna gruntownie

matematyk (czego dowiód w swej Optyce); wszak to

on „wskrzesi klejnoty geometrji staroytnych. Liczby

„arabskie" przyjte byy w Polsce ju w pierw szej po-

owie XIV stulecia; równoczenie zaznaczaj si lady
rodzimego miernictwa gruntów. Za Kazimierza W., w pi-

tym roku istnienia uniwersytetu, w r. 1368 obserwowano

ju w Krakowie komet w sposób naukowy, uznajc j
ciaem niebieskiem. Dochoway si do dni naszych szcz-

14^
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liwie polskie prace astronomiczne z roku 1381 i z lat na-

stpnych. Na przeomie XIV i XV wieku uprawiano
w Krakowie trygonometri „i to w jej nowoczesnej po-

staci, a wic z timi wanym rozdziaem geometrii raciu-

jcej bez którego znajomoci jakikolwiek postp w astro-

nomii wydaje si jiiemoliwym",

Z pocztkiem XV w. istniaa ju w Krakowie staa
katedra nauk matematyczni^ch. Zapowiedzi astronomicz-

ne mamy, w Krakowie od r. 1406. Synny Marcin Bylica

z Olkusza (t okoo 1495), „autor kilku ciekawych pise-

mek z dziedziny sztuki gwiadziarskiej, gorliwy i zrcz-
ny obserwator narzdziami, dochowanemi dotychczas,

niezwykej na owe czasy dokadnoci, byt arliwj^ni

krzewicielem zdrowszych prdów w naukach matema-
tycznych, m. i. algoryzmu italskiego, trygonometrii i Pe-

urbachowskifch „nowych" teoryk astronomicznych".

Wspólnie z Regiomontanem opracowa naistarszy w Eu-

ropie traktat astronomii sferycznej.

Marcin Król z Przemyla (t 1459) by profesorem

astronomii w Bolonii,* powróciwszj^ do Krakowa, fundo-

wa drug katedr matematyki; w pismach swyth posu-

n znacznie myl astronomiczn, skoro zdoby si na

„krytyk, niekiedy dosadn, owoczesnych doktryn astro-

nomii geocentrj^cznei". A zatem Kopernik zasta grunt

przygotowany.

,lan z Gogowa (t lv507) obserwuje zamienia, doko-

nywa pomiarów geodetycznych; Wojciech z Brudzewa

(t 1495) odznacza si „biegoci w sztuce obserwaitor-

skiei", a przytem posiada „niepospolity dar wykadu
i nauczania". Jego to uczniem by Mikoaj Kopernik

i „w Krakowie dozna pierwszego popdu do. wieloletniej

pracy nad kompozycj iprawdziwego mechanizjmu

wiata".

Ani te po Koperniku nie zbrako ruchu naukowego

w dziedzinach matematyki i astronomii, na dowód, e
nich ten stanowi cz sta kultury umysowej polskiej.

Bardzo znacznym by udzia Polaków w reformie kalen-
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darz. Pisma kal-endarjograficzne zaczynaj^} si u nas

pod koniec XIV wieku, a projekt poprawy kalendarza

ukada Marcin Król ju w r. 1456. Zajmowa si t spra>-w Tomasz Strzpiski, póniejszy biskup krakowski.

Kolega uniwersytecki Kopernika, Marcin Biem, pro-

jektem swym, ogoszonym w r. 1516, „wyprzedzi pomy-
sy twórców tyle póniejszej gregoriaskiej reformy ka-

lendarza, a nawet — moemy to miao wyrzec — pod

pewnemi wzgldami trafnoci proponowanych zmian

przecign".
W pierwszej wierci XVI w. dokonywano w Polsce

o6serwacyj nie tylko w Krakowie, ale i na prowincji,

a obserwatorów, i to dobrych, moemy wskaza po imie-

niu kilkunastu. W r. 1531 obserwowano komet, nazwan'
póniej mianem ialleya. W takiem rodowisku nie za*-

brako te apologetów systemu Kopernikowskiego (Sta-

nisaw Jakóbiec, Jan Muszyski, Walenty Fontani, Jan

Broek, Stanisaw Pudowski).

Kwitnie nadal matematyka: Broek pierwszy w Eu-

ropie zajmuje si z powodzeniem geometryczn kwestj
t. zw. wieloboków gwiadzistych; Pudowski (t 1645)

zajmuje si teorj liczb i dostrzeeniami astronomicznemi.

Pudowski, bdc proboszczem u w. Mikoaja
w Krakowie, „mieszkanie swoje urzdza wprost jakby

dzisiejsz pracowni fizyczn, a zarazem dostrzegalnie

astronomiczn. Ustala troskliwie kierunek .poudnika,

tudzie szeroko geograficzn miasta; dwiema naprze-

jnian lunetami obserwuje i rysuje górzysty krajobraz

ksiyca, plamy soneczne, fazy Wenery, cztery ksiy-
ce Jowisza, mleczn drog, jako te dziwaczne ksztaty

planety Saturna i t. d... Wszelako najciekawszym szcze-

jk^óem naukowej dziaalnoci Pudowskiego, a wiadcz-
cym o niezwykej jego bystroci, by niezawodnie i po-

zostanie wietny jego pomys, aeby przez przyjcie

stosownej, a „niezniszczalnej" jednostki dugoci (etalonu),

usun zamieszanie, pochodzce z uywania w rónych
czasach i przez róne ludy miar najróniejszych. Na ta-
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k to „miar powszechn" (mensura universalis) proi3o-

nowa (1642) uczony krakowski dugo wahada sekun-

dowego, który to pierwowzorzec sama przyroda ocali

przed zniszczeniem i zaginiciem". Wyprzedzi wic po-

mysem swym o pótora stulecia twórców sj^stemu me-
trycznego.

W Kaliszu dokonywano obsenvacyj od r. 1613 (m. i.

I)la.iii sonecznych). Jeden z uczestników tych prac, Ga-

jewski, skonstruowa koo r. 1640 hel5ocentryczne plane-

tarium. Znaczny poczet drugorzdnych uczonych XVl
wieku stanowi jpodoe dla kilku wybitnych um3'^sów

twórczych. Smogulecki wyprzedzi nauk europejsk co

do natury plam sonecznych; Susliga wykry bdno
ery dionizaskiej; Herka przyzna' kometom natur kos-

miczn; Dominik Kromer proponowa wyznaczanie du-
goci geograficznej z zamie ksiyców Jowisza; Tyl-

kowski pierwszy stosowa matematyk do rozwaa
czysto logicznych; Adam Kochaski (1631—1700) by
nader bhskim odkrycia Leibnizo-newtonowskiego; jego

odkrycia matematyczne i stosowanie ich do astro-

nomiji, fizyki, mechaniki teoretycznej i praktycznej mog
suy za dowód, e polska kultura matematyczna

i astronomiczna polegaa na podstawach tak trwaych, i
ostatnia dopiero ulega ogólnemu upadkowi kultury

w Polsce. Jak najwarowniejsza twierdza trzymaa si

do ostatka, ostatnia dopiero ulega zalewowi ciemnoty

okresu saskiego.

I ten dzia pierwszy si odradza. Kompilatorów nie

brako nigdy — ale nie o takich nam tu chodzi. Jednake
ju po r. 1740 nastpuje zwrot na lepsze, i odrodzenie do-

konywa; si „w przyspieszonem niemal tempie". Od
r. 1730 dziaa w Poznaniu, nastpnie od 1738 w Krako-

wie ks. Józef Popioek, który naprzywozi z Woch in-

strumentów i ksiek, i sam czynnym by astronomem.

Tuawski i Arakieowicz (1732—1798) wj^stpuj pub-

licznie z obron systemu Kopernikowskiego. Wszake
Józef Jabonowski (t 1776) wzniós Kopernikowi w to-
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ruskim kociele w. Jana „pierwszy wogóle poinnik"\

i dziki jemu wykrelono dzieJo Kopernika z rzymskiego

Indexu. Pojawiaj si kolo r. 1760 nowe polskie podrcz-

niki matematyczne, wreszcie obserwatorium w Wilnie

(1760) i w Poznaniu (1765). Powany ustp w dziejach

nauki stanowi obserwacje Merkurego przez synnego

ks. Poczobuta, i obserwacje uskiny (176l), obok któ-

rych mona wymieni cay szereg uczonych.

W Krakowie powstao obserwatorium pod Janem

niadeckim w r. 1787, który nastpnie przeniós si do

Wilna. Jemu zawdziczamy duo ze sawy polskiego

imienia, dziki jego pierwszorzdnym obserwacjom,

zwaszcza planetoid; o genjalnoci jego umysu wiadcz
jego Algebra, Geografia fizyczna i matematyczna. Mete-

orologia, Rachunek prawdopodobiestwa, Trygonometria

kulista, które to dziay nauk uprawia skutecznie, czsto

posuwajc je ku dalszemu postpowi. Wspóczesnych
uczonych nie brako, tak, i niadecki wystpuje na tle

gstego podoa naukowego. Nielada dzieem bya np. tri-

angulacja Litwy i Kurlandji, dokonana przez Sawi-
skiego.

Zjaiwia si niebawem genjusz Hoerie-Wroskiego

(1778—1853), który ogarniajc wszystkie niemal dzie-

dziny wiedzy, z wielk oryginalnoci wasn^ich metod

czy obfito nowych pomysów naukowych; odzna-

cza si twórcz dziaalnoci take w zakresie matema-

tyki i astronomii.

Od drugiej poowy XIX w. dotrzymujemy stale kro-

ku nauce midzynarodowej. Polscy matematycy odzna-

czaij si z reguy obok uprawianej specjalnoci nadto

szerszemi horyzontami. Poród licznego pocztu uczonych

wyróniao si kilku pierwszorzdnemi zaletami, np.

murko, wasnemi drogami kroczy lubicy; Mertens,

który odkryciami swemi wzbogaci wszystkie dziay ma-

tematyki; Baraniecki, autor pierwszej polskiej pracy

o wyznacznikach; Dickstein i Sierpiski zasueni w t.

zw. teorji mnogoci, „najmodszej gazi dociekafi ma-
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tematycznych", prócz innych take dziaów; — i wielu,

wielu pracowników zdolnych, rozwojowi nauki nader

przydatnych, ogaszajcych z roku na rok sporo cennych

przyczynków.

Jeden jeszczle szcziegó wielce znamienny, ai wiad-
czcy, jak dalece, matematyka tkwi jakby w krwi pol-

skiej: kiedy wielce zasuony wydawca „Podrcznika dla

Samouków", organizaitor samouctwa w Polsce Michal-

ski przystpi do organizowania kó wyszego stopnia

uprawiania nauki samouctwem, najwicej zebrao si

osób do... matematyki i nie brak takich, którzy doszli a
do monoci roztrzsania wtpliwych problemów nauko-

wych.

Równie kwitnie cigle poród nas astronomia i zwi-
zana z ni geodezja. Józef Chodko (t 1881) by szefem

triangulacji w Kurlandji, na Kaukazie, w Armenji, wyko-
na przeszo pótora tysica oznacze hypsometrycznych

na Kaukazie, wykona pomiar natenia siy cikoci na

szczycie Wielkiego Araratu i on pierwszy zwróci uvvag
na t. zw. odchylenia pionu. Obok niego wymieni mo-
naby dugi szereg pierwszorzdnych polskich geodetów,

czynnych po caym wiecie. Praktyczna astronomia za-

wdzicza wiele Herkulesowi Dembowskiemu, który

wasnym kosztem utrzymywa znakomite obserwatorium

nad woskiem Lago Maggiore, powicone przewanie
mikrometrycznym pomiarom gwiazd podwójnych {Wielo-

krotnych. „W tego rodzaju technice obserwatorskiej stoi

on jeszcze po dzi dzie jako mistrz niedocigniony".

Adam Pramowski, Marjan Kowalski (t 1884 w Kazaniu),

Jerzy Bogusawski (t 1884 w Berlinie), Fr. Kairliski

(t 1906) zasuyli si dobrze obserwacjami i obliczeniami;

nie ustpowali im modsi od nich Jan Kowalczyik i Da-

niel Wierzbicki (t 1901), nie mówic o szeregu dalszych

ich towarzyszów. Astrofizyk uprawia zaszczytnie Eug.

Rogowski. Przedwczenie zmary Maurycy Rudzki

(t 1916) zdoby sobie europejskie imi w geofizyce, seiz-

mologji, hydrodynamice kosmicznej. E. J. Wilczyski wy-
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stpi z nowemi metodami w fizyce matematycznej

i astrofizyce „w najtrudniejsz3^ch nawet przedmiotach

bada i poszukiwa". Tylko niedostaje nam cigle was-
nych warsztatów naukowych. Posiadamy uczonych

znacznie wicej, ni ich w kraju zaj moemy; tak np.

Wilczyski ten by kalkulatorem w Greenwich przy rocz-

niku tamtejszym Nautical Almanach, nastpnie prze-

niós si do Ameryki Pónocnej, gdzie zajmowa kol-ejno

stanowiska profesorskie przy Coiumbian University

w Waszyngtonie, jako associated professor w Berkelay

University w Kahfomji, w Carnegie histitution w Wa-
szyngtonie (1904). Pisuje tedy przewanie po angielsku...

Nowa Polska dostarczy warsztatów! Narazie cho-

dzio nam tu o wykazanie, jak to matematyka i astro-

nomia zadomowione s w Polsce, jak to Kopernik
mia w Polsce z czego wyró, i jak duo
po nim zostao, i jak nastpnemu pokoleniu bdzie co

przekaza.

Oparta o nauki matematyczne fizyka zacza
by nauk samodzieln dopiero w XVII wieku. Nie spó-
nia si tedy Polska, skoro mona dzieje fizyki u nas za-

cz od owego proboszcza przy kociele w. Mikoaja
w Krakowie, ks. Stanisaw a Pudowskiego, o którym bya
powyej mowa, jako o astronomie. W r. 1634 urzdzi na

swem probostwie pracowni fizyczn, której warto
oceni mona wedug tego, do czego moga posuy.
Nasz pierwszy fizyk „powtarza dowiadczenia Galile-

usza nad spadaniem cia, czy to wolnem (z wiey kocio-

a), czy te po paszczyznach pochyych, albo krzywych
najrozmaitszych, wyznacza ciary gatunkowe rozlicz-

nych cia, studjuje ciepot wrzenia kilku cieczy; pierw-

szy wpada na pomys wyznaczenia i rzeczywicie wy-
znacza „post mulat experimenta" dugo wahada se-

kundowego dla Krakowa (1634—5)". Pocztek wietny!

Niebawem, w r. 1647, eksperymentowano w Krakowie

i w Warszawie z rurk TorricelUego. Jezuita Stanisaw

Solski (t 1701) „uprawia bardzo gorliwie fizyk.
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ii zwaszcza mechanik stosowan, w której wykazuje

wielk pomysowo, cliociabymy nawet do zbudowa-

nej przeze, a przez Caspara Schotta tak górno wysa-
wianej machiny, zwanej perpetuum mobile, ze sceptycyz-

mem odnosi si miieli". Inny jezuita, znakomity Adam
Kochaski zajmowa si równie fizyk, mechanik teo-

retyczn i praktyczn. „Przy kolegjum jezuitów w Po-

znaniu, dziki znacznemu zasikowi pieni^nemu królowej

Marji Leszczyskiej, powstaje okoo r. 1765 okazay ga-

binet fizyczny". Pierwsz fizyk po polsku wyda ks.

Józef Rogaliski w czterech tomach w Poznaniu w r.l765.

Nastpuje zastój, a dopiero w drugiej wierci XIX
wieku fizycy poczynaj si znów pojawia na polskim

horyzoncie. W r. 1833 pojawia si rozprawa czy-
skiego o zboczeniu magnety(cznem> i traktat o aeronauty-

ce — i odtd ruch naukowy w dziedzinie fizylki ju nic

ustaje, wzmaga si nieustannie ilociowo, a jakociowo

rozwija si w sposób budzcy doprawdy podziw. An-

drzej Radwaski, Cyprjan Towiski, A. Norejko,

.1. Karpiski, Wojciech Urbaski, Feliks Strzelecki wj-esz-

cie, rozpoczynajcy szereg badaczy cakiem samodziel-

nych, wytworzyli polski „wiat naukowj^" w zakresie

fizyki. Uatwione ju maj dziaanie Ludwik Kuczyski

i Gustaw Piotrowski, a wreszcie Edward W. Skiba

zaczyna w r. 1869 ogasza swe „wielce oryginalne pra-

ce z dziedziny optyki, akustyki, elektrycznoci i fizyki

molekularnej". Obok niego staj R. Baejewski, Oskar

Fabian, Józef Boguski, Eug. Dziewulski, Henryk Mer-

czyng. Najzdolniejszy z l^j plejady W. Gosiewski wzbo-

gaca nsiuk polsk „caym szeregiem gboko pomyla-

nych prac z zakresu fizyki molekularnej, kinematyki, hy-

drostatyki, z teorji sprystoci... Jego Wykad mechani-

ki czsteczkowej (Pary 1873) pozosta dotychczas, nie-

stety, nieukoczony".

„Ostatnie 20-lecie ubiegego wieku a po dob obec-

n tworzy niejako apogeum twórczoci polskiej w zakre-

sie fizyki tak dowiadczalnej jak i teoretycznej". Wy-
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stpuj Fr. Dobrzyski, Kaz. Olearski, Fr. Tomaszew-
ski. Przerós ich wszystkich Zygmunt Wróblew-
ski (1845—1888), który po licznych pracach okoo dy-

fuzji gazów przez ciaa pochaniajce, skroph w r. 1884

wspólnie z Karolem Olszewskim tlen, nastpnie azot,

tlenek wgla i powietrze, tudzie zbada kwestj skrople-

nia wodoru. August Witkowski (1854— 1913)

pracowa z wielk dla siebie i nauki polskiej chwa
w rozmaitych dziaach fizyki. „Dwie jego praice: O roz-

szerzalnoci i ciliwoci powietrza (1891), tudzie

o wasnociach termodynamicznych powietrza (1895) s
obecnie ostatnim wyrazem nauki w tych kwestiach bar-

dzo aktualnych. Wreszcie obszerne, trzytomowe jego

dzieo p. t. Wykad Fizyki (wieo ju w trzeciem wy-
daniu) dorównywa najlepszym, jakie dzi posiadamy, za-

granicznym dzieom, zawierajcym uniwersytecki wy-
kad fizyki dowiadczalnej". Trzecim w tej trójcy jest

Karol Olszewski (1846—1915), z którego „krioge-

nicznej pracowni wjtszIo (1885—1911) przeszo 40 prac,

zajmujcych si skraplaniem i zestalaniem przerónych

gazów, oznaczaniem ich gstoci, cinie i temperatur

krytj^^cznych, punktów wrzenia, badaniem ich widm ab-

sorbcyjnych i t. p., znaczna ich cz skierowana do

najbardziej opornych gazów, takich jak wodór i helium.

Te pikne i wane prace, któremi Olszewski, W^óble\^'-

ski i Witkowski wzbogacili fizyk, rozniosy imiona ich

i nauk polsk — mona to rzec bez przesady — nie

tytko po Europie, ale take i w Ameryce".

Modsi od tamtych W. Natanson i M a* r j a n S m o-

luchowski (1872— 1917) znani s doskonale w nauce

zagranicznej jako powagi w zakresie fizyki teoretycznej.

Zwaszcza Smoluchowski sign do gbi przedmiotu,

a nauce polskiej zapewni szacunek wród wiata. Za>-

sugi Marji ze Skodowskich Curie okoo
odkrycia radu i naukowego opracowania promieniotwór-

czoci s powszechnie wiadome; sprawa to nowa, wiel-

ce spopularyzowana, „aktualna".
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Obok znakomitoci o sawie europejskiej liczny jest

chór polskich fizyków, z poród których niejeden dobija

si sawy wikszej pod najlepszemi horoskopami pilno-

ci i talentu. Odznaczyli si w tyni chórze Józef Kowal-
ski, Ignacy Zakrzewski, Konstanty Zakrzewski, Tadeusz
Godlewski, St. Loria i in.

Stwierdmy, e w Polsce istniao podoe nauk

cisych (a nie tylko w5ntkowi uczeni) od Kadubka
czasów bez przerwy a pod koniec XVII wieku. Huma-
nizm nie tj^lko nie osabia tego ruchu naukowego, lecz

owszem, w okresie humanistycznym stay nauki cise
w Polsce wanie najwyej. Upadek ich nastpi potem
w czasach ogólnego upadku umysowoci i caej polskiej

kultury — najpóniej. Odrodzenie nastao najwczeniej.

Dziaalno ks. Popioka jest starsz, ni ics. Konarskie-

go; a gdy Konarski dokona reform^^ szkolnictwa, opar

j gównie nie na czem innem jak na wprowadzeniu do

szkó nauk cisych. W wieku XIX zabysny one u nas

nowem wielkiem wiatem, i znów wyranie wystpuj
zwart aw. Stopie zda.tnoci oznacza... byioby

miesznem wobec imion tylu, grupujcych si okoo Ko-

pernika; skoro tylko mona wjdcaza, e nie by on

w Polsce izolowanem zjawiskiem, mona te posuy
si jego imieniem, jako wiaidectweni zdatnoci twórczej

w naukacli cisycli.

2. Nauki p r zi y r o d n i c z e.

Od nauk dislyclu odyzielamj^ te z powiconycli
badaniu przyrody, które nie polegaj zasadniczo na ma-

tematyce, a tem bardziej na obserwacji, na ekspery-

mencie. Mechanika teoretyczna jest niewtpliwie „cis",
a fizyka dowiadczalna mogabj^ bj^ zaliczon do „przy-

rodniczych". Wiadomo, e nie w^/mylono jeszcze po-

dziau, przeciwko któremu nie mona-by podnosi wt-
pliwoci; bo te to rzecz utylitarna. Nauka z nauk musi

zachowywa zwizek, a im wikszy rozwój umiejtnoci,

tem trudniej o wyrane granice pomidzy niemi.
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Ograni czymy si w naszym przegldzie do trzech

nauk: cliemji, biologii (zoologji i botaniki), tudzie do

medycyny jako do najwybitniejszych przedstawicieh

niiuk przyrodniczych.

C h e m j a zaczyna si w Polsce jak wszdzie od

alchemii. Synli polscj^ alchemicy, Kowski w XV w.

i Sdziwój w XVII. Drugi kierunek, jatrochemja,

t. j. chemja do celów leczniczych, którego przedstawicie-

lem Paracelsus, posiada u nas równie licznych zwolen-

ników, z lekarzem Albertem askim na czele (XVI w.).

Pierwszym chemikiem w nowoczesnem znaczeniu wyra-
zu by ks. Józef Osiski, który nie tylko napisa kilka

rozpraw, ale zaoy przy warszawskiem kolegium pijar-

skiem pierwsz w Polsce pracowni chemiczn. Dziao

si to w latach 1777— 1802, a zatem nie dalimy si
w chemii wyprzedzi Niemcom. Pierwszym profesorem

chemji by od r. 1782 Jan Jakiewicz u^ Krakowie; w Wil-

nie od r. 1784 Józef Sartorius, wykadajcy jeszcze po an
cinie, poczem Jdrzej niadecki rozpocz wykady, po

polsku od r. 1797.

Wybitny ten teoretyk chemii, cho by zwolenni-

kiem matematycznego ujmowania zagadnie, pracowa
take dowiadczalnie. Zajmowa si powinowactwem
chemicznem, skadem chemicznym kwasów, istot ciepa

i wiata; wogóle „szczególne znaczenie przywizywa
do tych wanie zagadnie, które we wspóczesnej nam
chemji teoretycznej s dominujcym przedmiotem najwa-
niejszych studjów". W r. 1808 odkry nowy metal, który

nazwa „western", a który identyczny jest z „rutenem",

odkrytym na nowo w 40 lat po Sniadeckim. Jego „Po-

cztki chemji" w dwóch tomach dla uytku suchaczy

uoone, s „klasyczne w diuchu nawskró nowoczes-

nym". O jego „Teorii iestestw organicznych" wypadnie

mówi na innem miejscu.

niadeckiego szkoa bya liczn, a dobr, lecz na-

trafia na fatalne okolicznoci po roku 1831. Dopiero na

emigracji . zjawia si pierwsz-y wybitny specjalista do
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ch€mji organicznej, Filip Walter (1810— 1847). Odkr^^j on

21 pocz-e organicznycii, a z ropy naftowej wi^dziei

ju 1840 ro'Iai wglowodory.

„W Polsce w rodku wieku XIX panowa smutny

stan nauk dowiadczalnych, graniczcy niemal z zupe-
nym zastojem umysowym, podczas gdy w cywilizo-

wanych krajach ociennych Zachodu odbywa si wtedy

bardzo ywy rozwój tych nauk. U nas w Polsce dopiero

w r. 1862 w Szkole Gównej warszawskiej wznowione
zostamy studja uniwersyteckie w jzyku ojcz^/stym. Wy-
bija si natenczas Jakób Natanson (1832—1884), zasu-

ony badaniami nad mocznikiem, nad oznaczaniem g-
stoci pary i t. d.; on pierwszy zwróci uwag na po-

wstawanie z analizy barwnika purpurowego. Szkoa;

Gówna rozpowszechnia skutecznie popd do wiedzy,

ale chemicy polscy musieli sziuka sobie miejsca za-

granic.

Dopiero gdy w Galicji przywrócono jzyk polski uni-

wersytetom, wszcz polskie AYykady na nowo Broni-

saw Radziszewski (1830—1914). Stwarza pierwsz co

do czasu w Polsce pracowni chemiczn w dzisiejszem

tego sowa znaczeniu, to znaczy pracowni, która staje

si zarazem szko i warszitatem u nas w kraju do samo-

dzielnych bada naukowych". Od niego wyszy pierwsze

fundamenty stereochemji. Uczniów wyda „cae zastpy".

Kraków wsawili Zygmunt Wróblewski i Karol Ol-

szewski, którzy skroplili' i zestalili wasnemi przyrzdami

szereg gazów w najtrudniejszych warunkach niepraw-

dopodobnie ubouchnej pracowni. Obok nich „zajaniay
na: widowni nauki wiatowej silnjmi blaskiem" cztery

jeszcze imiona:

MarceH Nencki (1847—1901) wnikn w istot che-

micznych procesów yciowych; odznacz^^ si studjami

nad barwnikami krwi, nad gnilnym rozkadeiii biakai,

a wspólnie z J. Zaleskim odkry przeznaczenie wtroby.
„Liczba wasnych jego pubhkacyj dochodzi do 150, a ko-

munikaty bezporednich jego uczniów i wspópracow-
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ników sigaj ogromnej liczby 440. Olbrzymi dorobek na-

ukowy Nenckiego, imponujcy rozmiarami i znaczeniem,

w ydali pod postaci zbioru prac wdziczni jego uczniowie

M. Sieber i J. Zaleski w r. 1904. S to dwa tomy oka-

zale, liczce niemal 2.000 stron druku, .zatytuowane:

Opera omnia. „Trzebaiby kilku stronic druku, eby wy-
liczy suchy tylko rejestr jego odkry w zakresie chemji

organicznej. Monachijski profesor M. Hahn pisa po

rrzedwczesnej jego mierci: „Rzadko kiedy chemja i me-

dycyna w równej mierze miay okazj do opakiwania

straty ma, którego praca caego ycia pooya kamie- -

nie wgielne i wbia supy drogowe w dziedzinie pogra-

nicznej tych dwu wielkich odamów wiedzy". Ale dla

tego olbrzyma nauki nie byo w Polsce niewasnowol-

iiej stosownego miejsca. W Bernie szwajcarskiem utwo-

rzono dla specjaln katedr chemji fizjologicznej, a w ro-

ku 1891 stworzono dla niego jeszcze „odpowiedniejsze

warunki dla rozwoju szeroko zakrojonych pomysów na-

ukowych" w Instytucie medycyny dowiadczalne!

w Petersburgu...

Leon Marchlewski wsawi si odkryciem jednaiko-

wego pochodzenia chlorofilu i hemoglobiny (ziele rolin-

na a krew zwierzca). Zajty tern, od r. 1895, otrzymaw-

szy nastpnie kat&dr w Krakowie, ciga! do swej pra-

cowni wspópracowników zewszd, nawet z Ameryki.

Stanisaw Kostanecki (1860—1910) w Bemie szwajcar-

skiem rozwija swoj teorj barwników i przysporzy

chemji organicznej okoo dwu tysicy nowych zwizków.
Czwart w tej czwórce wielkich imion jest Marja

ze Skodowskich Curie, wspópracowniczka swego m-
a przy odkryciu radu, nastpnie równie samodzielna

pracownica, zaywajca zasuonej europejskiej sawy.

Jej imieniem wkraczamy w dziedzin chemji fizycz-

nej. Od Jdrzeja niadeckiego posiadaa ona zawsze

licznych pracowników Polaków, rzadko jednak mog-
cych znale w Polsce dobre do pracy warunki. Niejedno

odkrycie przypada tu polskiej pracy. „Obecnie przey-
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warny okres odrodzenia atomistyki, które si dokonao
na tle z jednej strony bada teoretycznych z zakresu fi-

zyki molekularnej, w czem duy udziaf przypada nasze-

mu nieoda^fowanemu prof. Marianowi Smoluchowskie-
mu (1872— 1917), a z drugiej strony na: tle bada dowiad-
czalnych w dziedzinie radjologji i fizyko-chemji kolo-

idów", w czem polskie badania tworz równie cz
niepoledni.

Niemay i wcale nielekki jest te dorobek nasz

ostatniej doby, przy coraz liczniejszych szeregach pra-

cowników, którym otwieraj si wreszcie i jakie war-

sztaity naukowe w kraju. Zamiast wymieniania licznych

nazwisk, zwrócimy uwag na co ze statj^styki nauko-

wej. Oto obhczono (J. Zawidzki), e w latach 1901 do

1908 ogosio 600 polskich chemików 2070 przyczynków
z przerónych dziaiów chemji; na kady rok przypa*-

dao tedy przecitnie 259 publiikacyj. Z tego ogaszano
w jzyku polskim mniejsz zaledwie poow, 'bo tylko

43%. Przyczynków dowiadczalnych napisano w owem
siedmioleciu okoo 1700, z czego 35% wykonanych byo
w pracowniach zachodnio-europejskich, w rosyjskich

nieco ponsd 15%, a w Galicji j. Kongresówce razem

w sam raz poowa. Cyfry wymowne.
W zakresie botaniki i z o o 1 o g j i zaczynaj

si oryginalne badania w Polsce od drugiej pofowy XV
wieku, a mianowicie od zestawienia przez Jana Stak
flory i fauny krajowej: 523 rolin, a zwierzt 219 —
ilo przechodzca, i to niezmiernie, wszelkie inne kata-

logi redniowieczne. W XVI w. powsta szereg zielni-

ków polskich, ale oryginalnym jest wród nich tydko

Zielnik Marcina z Urzdowa z poowy XVI wieku. Dru-

giem oryginalnem dzieem przyrodniczem jest „Myliw-

stwo ptasz" Mateusza Cygaskiego (obejmuje 136 ga-

tunków ownych).

Uniwersytet Jagielloski posiad jeden z pierwszych

katedr botaniki, z zobowizaniem profesora do naucza-

nia w polu i ogrodzie (1602). Pierwszym profesorem by
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Szymon Syreski, którego Zielnik liczy przeszo pótora
tysica stron folio. Warszawski ogród botaniczny jest

najstarszy na pónocy Alp (okoo 1640), a katalog jego

ogoszono w r. 1652. W Wilnie urzdzono ogród bota-

niczny w r. 1781, w Krakowie w'e dwa lata potem.

„Chwaf Polski XVin w. jest ksidz Krzysztof Kluk",

autor trzechtomowego dziea „O rolinach" i czterech

tomów „O zwierztach", które wyda w cigu lat pi-

ciu — 3.300 stron druku. „Dyletant nieszczególnie zdol-

ny, ale rozsdny i systematycznie pracowity", który

..czynic zado ogólnym potrzebom czasu, trafia atwo
stylem troch gawdziarskim do ludzi nawet mniej wy-
ksztaconych". Na zlecenie Komisji Edukacyjnej uoy
te podrcznik szkolny, w którym na wyrane danie
Komisji trzyma si musia systemu naturalnego, a nie

Linnego. Inicjatorem tego by Pawe Czempiski, autor

pierwszej po polsl^u napisanej zoologji. „wiadczy to, jak

szerokiego horyzontu by umys Czempiskiego, e
w czasach, gdy Niemicy uwielbiali Linnego i uwaali go

za boyszcze, on trafnie uznawa racj podwójnego na-

zywania ywizny, ale nie uznawa sztucznego systemu

za co innego jak za dogodno w oznaczaniu". Ksidz
za Kluk zabra si jeszcze do napisania flory polskiaj,

co te wyszo drukiem w latach 1781—1785 w trzech

tomach pod tytuem Dykcjonarza rolinnego, ale z sy-

stemem Linnego. Dzieo to posiada wielkie zalety,

u wspóczeni nie mieli do sów pochway.
W kilka lat wysza Flora Litwy ksidza Jundzia

(w Wilnie 1791), gdzie skrytopciowe opracowane s
samodzielnie. Tene napisa te „Pocztki Botaniki",

„w których fizjologja zajmuje poczesne miejsce". Pisa
te zoologj. Wybitniejszym by .Tan Wolfgang, od 1828 r.

profesor w Wilnie, a jego ucze Stanisaw Górski ba-

da dokadniej od wszystkich flor i faun litewsk „na

podstawie nowszych zapatrywa na granice gatunku".

W Warszawie dziaali botanik Micha Szubert, który

mia wielu uczniów, i zoolog Feliks Jarocki; ten uczniów

Polskie Logos a Ethos. 1>^
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mia niewielu, ale wród nich Antoniego Wag, „który do

pónej staroci byf v/ Królestwie najwybitni!ejsz5rrn re-

prezentantem iQi nauki". Nie brako tam powanych
biologów ani po zamkniciu uniwersytetu, ale najwik-
szej sawy dorobi si rodak z prowincji, która nigdy nie

posiadaa uniwersytetu. Wielkopolanin Leszczyc Sumi-
ski zasyn po roku 1848 odkryciem rodni paproci.

Sporo prac wybitnych, zacztych jak najlepiej, nie

zdoano doprowadzi do szczHwego koca. Przez ska-

sowanie liceum krzemienieckiego przepada np. wielka

praca zbiorowa, do której wezwano wszystkich pod-

wadnych uniwersytetowi wileskiemu nauczycieli przy-

rody, aeby pod przewodem profesora krzemienieckiego,

Wilibalda Bessera (krakowianina) opracowa flor „Kra-

jów Zabranych". Nie zdoa te ogosi dorobku swego

ycia Hiacynt obaczewski, przygotowywajcy syste-

matycznie geografi rolinn Polski. Nastay najtru'd-

niejsze dla nauki polskiej czasy. Nie brako jednak cht-
nych. We Lwowie dziaa i zostawi po sobie ca szkol

prteyrodników Aleksander Zawadzki. Stanisaw Pietru-

ski utrzymywa swoim kosztem i z wielkim nakadem
pracy a do roku 1848 w Podhorodcach w stryjskiem

menaeri ssaków, ptaków i gadów. Wodzimierz Dzie-

duszycki (t 1861), zebrawszy ogromne zbiory przyrod-

nicze, zaoy we Lwowie i ubezpieczy materjalnie „Mu-

zeum Im. Dziedusz3^ckich". Najwyej stana w owych
czasach ornitologia, reprezentowana przez Kazimierza;

Wodzickiego i Taczanowskiego.

Tu naley jesz'cze wspomnienie „jednego z najzna-

komittszych synów Polski". Leon Cienkowski, warsza-

wianin (1822—1887), profesor uniwersytetu w Petersbur-

gu, powoany do Szkoy Gównej, nie zdy ani obj
wykadów, przeniós si do Odess3^ potem do Charko-

wa. „By otoczon5^ tak czci jako uczony, jako profesor

i jako czowiek, e by honorowym czonkiem prawie

wszystkich uniwersytetów rosyjskich. By to badacz

pierwszorzdnej miary. Zajmowa si niszemi organiz-

J
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mami. Grzyby, glony, monady, wymoczki, noktiluki,

bakterie, luzówce — oto wiat jego bada. Mona naj-

ogólniej powiedzie, e cay dorobek naukowy Cienkow-
skiego rozszerzy! znakomicie wspóczesne pojcie o pier-

wotniakach. Przez dorobek ten nabrano przekonania, e
wszelkie próbj'^ przecigania granicy midz^^ rolinami

a zwierztami bd zawsze sztuczne". On te przyczyni
si walnie do wyki zania, e „niema rónicy midzy sar-

kod a protoplazm i e w plazmie rozgrywaj si
wszystkie zjawiska ycia". Niestety, ten najwikszy uczo-

ny polski swego czasu, nie mia dla siebie miejsca w Pol-

sce, uczniów nie móg pozostawi, nie wytworzy szkoy.

Epok stanowi krótka dziaalno warszawskiej

Szkoy Gównej, gdzie umiano pielgnowa nauk dla

nauki. „Mona powiedzie, e rozwój nowoczesny pol-

skiej nauki datuje si od chwili, skoro jej wycho\\acy,

albo ju ich uczniowie, zajli si prac naukow". Bya
ju mowa przedtem o Godlewskim i jego uczniu, Jentysie.

Znane byy i zagranicy Edwarda Janczewskiego wielo-

stronne prace, zwaszcza fundamentalne nad budow ko-

rzenia. Ale rozdzia cay w historii botaniki — i nie sa-

mej tylko botaniki — standw i Józef Rostafiski. Liczne

jego monografie i odkrycia, historja hodowli rolin w Pol-

sce, jego „Historja naturalna wieków rednich*', prace nad

fizjografi okresu przedhistorycznego w^ Polsce i ozna-

czenie z tego pierW'Otnych siedzib Sowian, wreszcie jego

botanika szkolna (pierwsza w Europie na podstawie bi-o-

logic2nei), to tytuy zasugi niemaei i zarobionej dobrze

sawy. Zdolno ywa, umys nadzwyczaj twórczy, po-

da nauce niemao nowego materiau i nowych pomysóu^
W r. 1905 „poda now teorj powstawania istot ywych,
w której dowiód po raz pierwszy, e wszystkie organiz-

my s pstre, i wyrazi mniemanie, e zapodnienie wytrów-

nywa te pstrocizn^', utrzymujc gatunek w granicach

pewnych waha".
Niemaem imieniem w europejskim wiecie nauko-

wym cieszyli si Franciszek Kamieski i Wadysaw
15*
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Roithert, dziki swym odkryciom biologicznym, amato-
'

micznym i fizjologicznym w zakresie botaniki. Pierwszy
z nich by docentem lwowskim, ale profesorami byli oby-
dwaj w Odessie; Rothertowi powiodo si na starsze la-

ta przenie do Krakowa.

„Marjan Raciborski (1863—1917) by poiza Nenckim
i Curie-Skodowsk najwybitniejszym polskim przyrod-

nikiem od poowy zeszego wieku". Wsawi si najpierw

swemi studjami na Jawie (choroba tj^toniu), nastpnie
monografjami z wielu dziaów, szczegóowem zbadaniem
wzrostu „krokowego" j^omórki. „Nazwisko jego byo do-

brze znane wszystkim botanikom, anatomom, fizjologom,

morfologom, sj^stematykom i paleontologom". Zorganizo-

wa dioskonale zbiorowe prace wstpne do wydania ilu-

strowanej flory polskiej, ro0porzdzajc istn rzesz
uczniów i wspópracowników.; powsta w ten sposób sze-

reg wybitnych prac, wytworzy si oywiony ruch na-

ukowy. On te jest twórc pierwszego^ w Polsce instytu-

tu botanicznego przy uniwersytecie Jagielloskim.

Z uczniów jego najwybitniejszy i na katedrze w Kra-

kowie nastpca, W. Szafer, ma za sob liczne prace

z dziedziny gównie systematyki i botaniki rolin. Kiedy

w r. 1914 znaleziono w Staruni wykopalisko mamuta
i nosoroca, i wysnuwano z tego wnioski o zacigu tundr

a na Podole zachodnie, okazao si dziki wiedzy Sza-

fera, e zwierzta owe „yy w dbrowie, podobnej do

dzisiejszej podolskiej". Szafer wykaza te zasugi Win-

centego Pola jako geografa rolin, e „wyprzedzi panu-

jce dzi pogldy o zbiorowiskach rolinnych o- pó wieku".

W drugiej poowie XIX wieku nie byo takiego dziau

botaniki, ani takiego w niej prdu naukowego, iby przy

tem nie wspódziaali polscy uczeni; w anatomji, fizjo-

logii, w systematyce, fenologji, paleontologii, i t. d. Po--

dcbnie do kadego wielkiego problemu zoologicznego

dorzucia nauka polska powany dorobek wasny,

a w niektórych dziaach otwara now,e drogi lub uporzd-

kowana dawniejsze.
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Remak (pochodzcy z Warszawy i pierwotnie pisz-

cy po polsku) wykaza, jak si komórki mno; w war-

szawskiej pracowni Hoyera wykazano najpierw nie-

zmienno cech komórek, których wtaciwaci badali

dalej Hoyer i Kostanecki. Specjalne badania Maziarskie-

go, Godlewskiego modszego i Michaa Siedleckiego s
dobrze zapisane w historji rozwoju nauki; podobnie
prace z anatomji mikroskopijnej Hoyera starszego

i modszego, Maziarskiego, Nusbauma,. Szymonowicza.

Bya ju wzmianka o odkryciach ' wiatowej sawy
Cienkowskiego co do pierwotniaków; w tyme zakre-

sie odznaczyli si nastpnie Wrzeniewski, Siedlecki,

Janicki. Badania nad dziedziczeniem cech i zapodnie-

niem posunli znacznie naprzód polscy uczeni, zwasz-
cza K. Kostanecki, Godlewski- jun., L. Sitowski. Nie brak

nam prac samodzielnych okoo postpu mechaniki rozwo-

jowej (Godlewski jun., J. Nusbaum, St. Kope), ani te
w zakresie embrjologji i anatomji porównawczej.

Poród systematyko w polskich byli zay-
\vajc5' wiatowej sawy ornitolog Taczanowski, pa-

jcznik W. Kulczyski, ichtjolog Nowicki, do skorupia-

ków Garbowski, i wielu innych. Faunistyka polska roz-

wija si doskonale, w czerri najwiksza zasuga Ant.

Wierzejskiego, organizatora tej pracy niestrudzonego.

Pracowa te poza Polsk ca^^ szereg polskich pra-

cowników na niwie zoologji; zna ich dziea po caej kuli

ziemskiej.

Przebiegszy sumarycznie dziedzin waciwych
nauk przyrodniczych, naley stwierdzi, emy zdat-

no sw do nich okazywali tak wczenie, i wcale nie

jestemy w tym dziale spónionimii w zestawieniu z s-
siadami zachodnimi. Co waniejsza, nie brak odkry,

wiadczcych o wybitnym poytku polskiego wspópra-

cownlctwa na tej niwie. Nie wznielimy si jednak wy-

soko przez cay niemal czas Polski niepodlegej; dopie-

ro za reformy Stanisawowskiej wspópracownictwo na-

sze staje si wybitniejszem — przedtem mona orzeCs
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jako poprzestawalimy na, udziale ilociowo i jakocio-

wo miernym, jakkolwiek nigdy nie bylimy nieobecnymi

a do czasów upadku kultury w okresie saskim. Nast-
pi! jednak raz jeszcze upadek niemal zupeny, a to w po-

owie XIX wieku. Potem bylimy wiajdkami szybkiego

odrodzenia, wzrostu i rozkwitu, w niejednym dziale na-

wet triumfu polskiej twórczoci w zakresie tych nauk,

a jednak dalecy jestemy od monoci, eby da nauce

tyle, na ile nas sta w miar zdatnoci naszej, bo nie-

dostatek warsztatów pracy wie nam rce na kadym
kroku.

Dodajmy jeszcze przegld najtreciwszy dziejów

sztuki lekarskiej w Polsce. Nauka to niewtpliwie przy-

rodnicza, ale kierujca si metod nieco odmi;enn,

i przytem w lwiej czci nauka stosowana; da jej wic
miejsce nie w naukach przyrodniczych, lecz obok nich.

W ruchu naukowym medycznym brali Polacy

udzia ju w wiekach rednich, jak o tem wiadcz pol-

skie rkopisy redniowieczne treci medycznej po ró-
nych 'ksigozbiorach europejskich; w Bibljotece za Ja-

gielloskiej w Krakowie znajduje si 97 takich rkopisów

z wieków XIV i XV.

Dominikanin polski, Nicolaus Polonus, doktór medy-
cyny z Montpellier, „zuchway nowator w terapjii le-

karskiej", zaczyna cay korowód uczonj/ch lekarzy

w czasach, „w których wyksztaceni lekarze bywali za-

razem jedynymi niemal przedstawicidami nauk matema-

tycznj^ch i przyrodniczych". "Aimericus Polonus, podobno

krakowianin, doktoryzuje si z med3^cyny w pocztkach

XrV wieku w uniwersytecie padewskim.

Wybitn rol w dziejach nauki odegra Marcin Byiica

z Olkusza, lekarz nadworny Macieja Korwina. Najzna-

komitszy nasz lekarz z czasów Odrodzenia, Józef Stru,

padewski doktór, wykada tame przez 10 lat, przeka-

da Galena z greczyzny na acin. By jaki czas lekarzem

Izabelli Zapolskiej, leczy Soliniana II w Carogrodzie,

lecz odrzuci propozycj by zosta lekarzem nadwor-
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iiym sutana, a otrzymawszy podobne wezwanie od Fi-

lipa II, nie pojecha nawet do Madrytu, osiad w Pozna-

niu, gdzie te dokoczy ywota w r. 1568. Zasuy si
nauce dzieem o ttnie.

aden ju potem z licznego grona polskich lekarzy

XVI, ni nastpnego XVII wieku „nie wywar wytanego
wpywu poza granicami swej ojczyzny". Dopiero na

schyku XVIII wieku „zaczyna si ponownie, przerwa-

ny na Strusiu, szereg wielkiej miary uczonych medy-
ków polskich, którzy pracami swemi wzbogacili nie tylko

nauk polsk, lecz i zagraniczn". Zaczyna ten nowy
szereg Jan niadecki, który prowadzi w Wilnie klini-

k chorób wewntrznych. Inny profesor wileski Boja-

nus celowa w badaniach anatomji porównawczej (dzie-

o jego „ppwicone anatomji ówia uchodzi za kla-

syczne"); Józef Frank wydaje 14-tomowy podrcznik

medycyny wewntrznej.

Z poród uczonych krakowskich odznaczy 'si Lud-

wik Teichman-Stawiarski, pierwszorzdny anatom i od-

krywca krysztaków hemny, — tudzie Józef Dietl,

prawdziwy chory nowej szkoy medycznej. W dzie-

ach jego „jest i pomienny zapa kazmodziei, stajcego

w obronie prawdy i wicie wierzcego w jej zwyci-
stwo; i nader cite, lecz cile logiczne rozumowanie

przenikliwego krytyka; i dowiadczenie obfite arcyuta-

lentowanego lekarza". Jego medycyna opiera si cako-

wicie na naukach przyrodniczych. Znaczenie Dietla

w historji medycyny uznawane * jest powszechnie;

zwaszcza epokowe ma znaczenie jego dzieo, zadajce,

ostatni cios metodzie puszczania krwi. Pozyska sobie

nadto niespoyte zasugi prac okoo zdrojowisk kra-

jowych.

Warszawa szczyci si Szokalskim, Hoyerem, Cha-

ubiskim. Wiktor Szokalski, znakomity okulista, organi-

zator wielu instytucyj lekarskich, podny pisarz pozy-

ska saw w Polsce i we Francji. Henryka Hoyera „pra-

ce z zakresu histologji stanowi rzetelny dorobek nauko-
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wy.
.
Doskonay profesor, wyksztaci szereg uczniów,

pracowników naukowych; jeden z nich Wacaw Mayzel
zaduy si odkryciem t. zw. karjokinezy (dzielenie sie
i,der w komórkach). ..Znacznie mniei znanym zagranic,

•Zf r^T;'"t '".''"" ^ "^jwieks^ych lekarzy polskichry us Chaubiski. Uczony to dotychczas niedoceniony
dlatego zapewne, e swoje prace naukowe z dziedzin^medycyny wydawa jedynie w jzyku polskim. Nalea

wnlw" ?Z "???"'' '"'"''^ wywieraj na naukwpyw
, bardzo daleko sigajcy

i bardzo dugo trwaj-cy
.
.ego ..Metoda wynajdowania: wskaza lekarskich"

stanowi zasadnicze wzbogacenie nauki.
Naley go równie uwaa za inicjatora kierunku

1 ozoficznego w medycynie polskiej. PrzedstawicTelamgownymi tego byli Henryk Hoyer, Wadysaw Biel-ski .Wiktor Biernacki. Kierunek to nawskró orygfnal-

Kmykrr.V'? r^' "" '^''^ '« "ylo czasopismo

Zygmum. V 'f,'
^^"^^^^"^

' redagowana przez-Zygmunta Kramsztyka. równie jednego z przedstawi

gfl<i'Xc"rr'"w'^'"'"''"^^°
^--p'-- ''S -e-

/"s dnic^J^-h h'"'
.''"""" "'"^'''^"y i .-oztrzsaniu

zasadniczych zagadnie nauk biologicznych
i lekarskich

."e posiada dotd adne pimietmictwo Ldyczne „ ócz

:"«u ^""wr';
'-.-^^cyny polskiej J ko^L^m

.n^r/ni ,
'1
"" "'^ ''''"^^ dostatecznie znany

zagranica, aczkolwiek zaczyna tam powoli zyskiwa so-bie prawo obywatelstwa. Jedno z dzie Biernackiego

;•.;.;
' >""•'" "^'""^^^ lekarskiej- zostao ju

d et rI'
"''

i'''"'
'°'^''''

'
"'^"'^-^'"^ '^'«e jedno

cizieo Biegaiiskiego, gruntownie opracowana „Logikamedycyny która wysza w dwóch polskich wydaniachdoczekaa si przekadu na jzyk niemiecki"

znJJ^^^'!/"^^'''^'
P'^''">^''y^^ stale zagranic, od-znaczy si Adam Raciborski, osiady w Paryu któregodzieo o auskultaWi

i perkusji! (1835) wyszo w dwóchwydania-ch francuskich, a, nadto przeoone jelt nlTe.-yki: niemiecki, rosyjski, grecki i dwukrotnie na angi t
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ski, Seweryn Gazowski, wsawiony okulista paryski,

napisa bardzo wiele prac naukowych i wydawa czaso-

pismo specjalne. Wszechwiatowej sawy uywa Robert

Remak, sawny embrjolog i badacz drobnowidowej bu-

dowy nerwów (jedn z prac histologicznych ogosi po

polsku). Rozwój psychjatrji w Rosji pochodzi od dwóch
polskich uczonych, Baliskiego i Mierzejewskiego.

Medycyna kwitnie w Polsce krótko: praktyczna i te-

oretyczna pogra si we nie od trzeciej wierci XVI w.

do koca XVIII. Jakby hodowaa zasadzie „nic albo

wszystko", dokonywa w obydwóch okresach rozkwitu

odkry pierwszorzdnych, wskazujc nawet nowe kie-

runki nauce, wzbogacajc j nowemi dziaami.

3. Geografia.

Na pograniczu nauk humanistycznych a przyrodni-

czych stoi geografja. ródem jej pierwszem podró-
nictwo, od niego wic zacznijmy. Najsynniejsz podró-

wieków rednich i najdoniolejsz bya misja od pa-

piea do Dingishana w Karakorum, sprawowana przez

dwóch Polaków: Jana de Plano-Carpino, który „zwany
jest'w licie, pisanym do Ludwika witego, Jean Carpin

Polonois, a ywot jego jest pomieszczony w Elenchus

Sanctorum Regni Poloniae", tudzie towarzysza jego Be-

nedykta, zwanego zawsze i stale „Polonus". „Ich opis

podróy jest pierwszym wielkim dokumentem geografi-

cznym odkrycia stepow^ych i górskich wntrzy Azji przez

Europejczyków... a do granic Kitaju-Chin". — Jan z Kol-

na w ziemi chemiskiej, odkrywa w r. 1476 Labrador,

kraj Baffina, cienin Hudsosk, suc królowi duskie-
mu Krystynowi II. — Odkrycia Kolumba i Vespucciego

skrelone s dobrze na t. zw. globusie Jagielloskim, po-

chodzcym mniej wicej z roku 1510, przechowywanym
w Bibliotece Jagielloskiej. W r. 1512 wychodzi w Kra-

kowie „Introductio in Ptolomei Cosmographiam" Jana

ze Stobnicy, „jedno z pierwszych dzie naukowych.
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w którem podano rozlege wiadomoci o ziemiach no-

wych".
Pierwszym naukowym geografem polskim jest je-

dnake Dugosz, którego „Chorographia Regni Poloniae"

jest' dokumentem pierwszorzdnej wartoci w nauce

wiatowej, najwikszym w nauce polskiej. Dokadniej-

szego obrazu ziemi, a zwaszcza hydrografji ziem pol-

skich nie znajdujemy w literaturze polskiej a do czasów

Staszica z pocztkiem XIX wieku. A potem „Tractatus

de duabus Sarmatiis" Miechowity z r. 1517 „wzbudzi po-

iemiik i zaniepokojenie u wspóczesnych, a podziw u po-

tomnych", sprawiwszy rewolucj w pogldach geogra-

ficznych, gdy wbrew Ptolomeuszowi gosi, e Dniepr,

Dwina, Don i Woga wypywaj nie z Riphaei Montes,

lecz z jezior w krainie „paskiej i moczarowatej''. Dzieo

Miechowity miao te 10 wyda aciiskich, 4 woskie,

1 niemieckie, prócz polskiego przekadu.

Zmys podróniczy posiadali Polacy. Mona si po-

woa w dalszym cigu na czterech askich, z których

dwaj dotarli do Ziemi w., dwaj podróowali wiele po

Zachodzie. Hetman Tarnowski bywa we Woszech
i w Grecji, w Palestynie i w Egipcie, w Portugalji,

w Afryce pónocnej. Stryjkowski zna kraje moskiewskie,

inflanckie, szwedzkie, Turcj i Grecj, robic wszdzie

notatki. Marcin Broniewski wyda w r. 1595 „Opis Tar-

tarji Perekopskiej", „pierwszy opis geograficzny tych

dziedzin, dugo póniej, a zwaszcz^a przez sawnego an-

gielskiego podrónika Clarke'go z respektem cytowany".

Z wieku XVII i XVIII posiadamy szereg opisów podróy
po Azji i Afryce pónocnej. Synie Krzysztof Arciszew-

ski, zdobywca Brazylji w subie holenderskiej (tl656).

Krzysztof Pawowski wojowa w Mozambiku i w Indjach;

w portugalskiej subie. Marek Jakimowski, jeniec tu-

recki, uciekszy z 212 towarzyszami, zorganizowa ich

w miaych eglarzy, „sia postrach po wybrzeach tu-

reckich a po Aleksandri i Rodos; wyldowa w Messynie

wzbudzajc wród wspóczesnych podziw i uznanie".
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Pierwszym kartografem polskim byt Bernard Wa-
powski (1526). Za Zygmunta Augusta wydano instrukcj

pomiaru caego pastwa. Z tyche czasów pochodz
mapy Gródeckiego, Pograbskiego, Strubicza, Makow-
skiego, gone w swoim czasie. Cudzoziemcy wykony-

wali cale atlasy na zlecenie wielmoów (Beauplan, Zan-

noni).

Miar kultury kartograficznej jest udzia kart szcze-

góowych w produkcji kartograficznej; dla uproszczenia

sadu przeciwstawiamy w tym celu mapy caej Polski, jako

mapy ogólne, mapom dzielnicowym i mapom sucym
celom specjalnym jako dziea szczegóowe. Otó na dzie-

a szczegóowe kartograficzne przypadao w pierwszej

poowie XVI wieku 337o ogóu produkcji, 48% na drug
poow tego wieku, 677o na pierwsz, a 487^ na drug
poow XVII wieku; 20% na pierwsz, a 42% na drug
poow XVII! wieku.

A oto wymowny szczegó: w r. 1770 wyszy dwa
wielkie specjalne atlasy ziem polskich, Glassbacha w Ber-

linie i Kantera w Ratyzbonie — „oba z inicjatywy pru-

skiej,* pierwszy na yczenie króla pruskiego Fryderyka,

drugi brata królewskiego, ksicia Fryderyka Henryba

Ludwika. Obie mapy... stay si podstaw kartograficz-

n, podug której przeprowadzono pierwszy rozbiór Pol-

ski". Nasz atlas Zannoniego, wydany staraniem ksicia

J. A. Jabonowskiego, wyszed w dwa lata póniej. W r.

1790 Jan niadecki i FeUks Radwaski wnosili do rzdu
memorja w sprawie sporzdzenia wielkiego, bardzo spe-

cjalnego atlasu. Ale arcydzieem prawdziwie kartografji

jest przygotowana przez rzd Królestwa Kongresowego,

wykonana prawdopodobnie przez Prdzyskiego, Stry-

jeskiego i Juljusza Kolberga „Topograficzna Karta Kró-

lestwa Polskiego", wydana jednake dopiero w r. 1839

pod egid rosyjsk; ona to powtórzoa zostaa jako

„Kart von West-Russland" przez niemiecki sztab gene-

ralny podczas wojny powszechnej (325 sekcyj w podzia-

ce 1 : 100.000). W Wielkopolsce wydawano kilka dzie
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wikszych kartograficznych, godnych uznania. „Ostat-

niem jednak dzieem czysto kartograficznem polskiem,

na wiksz zakrojonem skal, bya jeneraa Wojciecha

Chrzanowskiego Mapa dawnej Polski, wykonana w po-

dziace 1 : 300.000, a obejmujca 48 wielkich arkuszy

(Pary 1852); bya ona wojenn map powstania stycz-

nioiwego". Jest to „unicum swego rodzaju", bo powsta-

o prac prywatn i rodkami prywatnemi w czasie, kie-

dy tego rodzaju prace byy ju w caej Europie „zmili-

taryzowane i upastwowione". Nie brako)wao nam da-

lej znakomitych kartografów, ale musieli szuka stano-

wisk w subie pastwowej rosyjskiej (Franciszek Ar-

miski, Adam Pramowski i wielu innych), wykonywa-
jc dziea pierwszorzdnej wartoci.

Z kultur geograficzn caego wiata zczone s
imiona Kociuszki i Puaskiego. Najwyszy szczyt górski

w Australji zowie si od imienia Naczelnika, a w Sta-

nach Zjednoczonych Ameryki pónocnej jeden powiat

i dwa miasta w stanie Mississipi. atwiejsze dla cudzo-

ziemców do wymówienia nazwiska Puaskiego .stao

si nazw geograficzn siedmiu powiatów w rozmaitych

stanach, i prócz tego mnóstwa miast, fortów i potoków.

W archipelagu kolumbijskim na pónocno-zachodniem

wybrzeu Ameryki jest wyspa Kociuszki; obok za wys-

pa Zaremby i Wojewody. Na morzu ótem mamy grup
wysp, zwan archipelagiem Potoickiego na cze Jana

Potockiego, uczonego orjentalisty, podrónika pierwszo-

rzdnego, a wielkiego mecenasa nauk (podróowa w la-

tach 1778— 1805). Cz gór Dauryjskich w kraju Zabaj-

kalskim zowie si grzbietem Czerskiego na cze Jana

Cz., „którego studja geologiczne drogi pocztowej od

Uralu do Irkucka stay si podstaw naszej wiedzy w tym
kierunku". Góry midzy deltami Leny i Oleneku zowi
si grzbietem Czekanowskiego, na cze Aleksandra Cz.,

którego badania „przedstawiaj jiedn z najwspanialszych

kart historji odkry geograficznych". (1868— 1875.)
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Wiele zdziaaa dla geografii i nauk pokrewnych pol-

ska „diaspora" porozbiorowa, kiedy obie pókule zape-

niy si rozbitkami polskimi. Dziennik podróy bryga-

diera wojsk polskich Józefa Kopcia, wzitego do niewoli

pod Maciejowicami, zesanego r]a Kamczatk, zaczyna

ten arcydugi szereg dzie ludzi, którzy w najciszej po-

greni niedoli, pragnli by poytecznymi. Moemy tu

przytoczy tylko najwaniejsze nazwiska, dla przykadu.

Tadeusz Maszewski „próbuje bodaj pierwszy (1812) syn-

tezy geograficznej" Sybiru. Odtd ilu polskich pracow-

ników na syberyjskiej ziemi wygnania! „Bogaty materja

geograficzny i etnograficzny, zawarty w powodzi wspo-
mnie i przey osobistych, nie zosta dotychczas dla

nauki naleycie wyzyskany". Drugie tyle pracy polskiej

wchony w siebie ziemie kaukaskie. Nie brako wy-
praw polskich do Afryki i Australji (Strzelecki, Korzeli-

ski, Winiowski, Malsburg).

Szereg znakomitych podróników polskich XIX w.

rozpoczyna ów Jan Potocki, znawca caego Starego

wiata. Z licznych jego dzie najwiksz warto nauko-

w posiadajce „Yoyage dans Tempire de Maroc" (1792)

„zdumiewa bystroci spostrzee geograficznych. Wy-
starczy przytoczy okrelenie Marokka, jako rozgazie
Atlasu, a wysp Kanaryjskich, jako jego przedue". —
Sawny „Farys" Wacaw Rzewuski „zdoby sobie saw
trwa w nauce organizacj badania naukowego Wscho-
du, ku czemu suyo zaoone przez niego pismo „Mines

d'Orient", wydawane w Wiedniu w latach 180^—1818.

Wspaniaa ta publikacja obejmuje sze tomów in folio

i mieci w sobie ze wszystkich zakresów nauk, odnosz-
cych si do Wschodu, oryginalne rozprawy i komunikaty
okoo 180 uczonych wszelkich narodów". — Córka Jana

Potockiego Edwardowa Raczyska towarzyszy mowi
w podróach (gównie po Turcji) i ilustruje jego dziea.

Adam Sierakowski wydaje najlepsze dzieo o krajach

berberyjskich (1872). Wiadome s zasugi Sieroszew-

skiego okoo bada jakuckich, a Bronisaw Pisudski by
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specjalist do Ainów, najbardziej upoledzonego podobno

plemienia kuli ziemskiej, u którego polski uczony stwier-

dzi jednak... zawizki poezji.

Pamitamy z lat modych wypraw afrykask Ste-

fana Rogoziskiego, pierwszego badacza Kamerunu. „Ja-

k rol byby odegra Rogoziski w spoeczestwie, w
którern, jak zwykle, ono a pastwo, to jedno bywa?"
Wszak ten warszawianin zajmowa Kamerun przed Niem-

cami. — Z innej znów strony podkrela nam spraw wa-
snego pastwa los zbiorów A. Rehmana, zakupionych

do Zurychu i Berlina, podczas gdy nawet dublety dostay

si do wszystkich waniejszych muzeów Europy — prócz

polskich. A byy to zbiory z podróy naukowych z nad

morza Czarnego, z Krymu, Kaukazu, z Afryki poudnio-

wej. „Geobotaniczne wyniki wszystkich podróy Reh-

mana s pierwszorzdnej wartoci, dla obszarów afry-

kaskich do dnia dzisiejszego podstawowe". — Jan Cze-

kanowski zbada wschodni cz Afryki rodkowej pod

wzgldem antropologicznym. Antoni Jakubski zorgani-

zowa w latach 1909—10 dwie wypraiwy do Afryki wscho-

dniej, gdzie wspi si na Kilimandaro, najwyszy szczyt

afrykaski. Ale ksiciem zaiste podróników polskich,

zrazu poniewolnych, jest Benedykt Dybowski, znakomi-

to w zakresie studjów nad Azj wschodni. Zwasz-
cza prace jego naukowe nad jeziorem Bajkaskiem zasu-

guj na przydomek „wiekopomnych", bo „stanowi fun-

dament naszej wiedzy" w tym kierunku. Powag euro-

pejsk w dziedzinie mongolistyki by Szczepan Kowa-
lewski; Talko-Hryncewicz sta si wyroczni w zakre-

sie antropologii wschodnio-azjatyckiej.

„Ile myli polskiej, ile znojów i trudów polskich a bez-

imiennych zasug i- chway kryje si w obfitych plonach,

które zbiera Oddzia kartograficzny sztabu gównego,
albo Komitet geologiczny rosyjski na. bezbrzenych prze-

stworzach azjatyckiej Rosji, któ to zdoa dzi bez grun-

towinych studjów historycznych oceni?" Wszake szef

Komitetu geologicznego by Polakiem: Karol Bogdano-



239

wicz. „Imi tego wielkiego uczonego jest zwizane nie-

mal z kadym zaktkiem ziemi od nienych stranic In-

dyj, Hindukhu, a do subarktycznych wulkanów Kam-
czatki nad Pacyfikiem". Józef Chodko okreli geode-

tycznie przeszo 3.000 punktów w Armenji, Persji, Dage-

stanie i na Kaukazie; on nawiza sie triangulacyjn na

szczycie Araratu (przeszo 5.100 m.). Podobnie praco-

wa Bronisaw Grbczewski we wschodnim Turkestanie

i w Tybecie.

„Jedn wietn, icie „promienist" postaci filoma-

ty Ignacego Domeyki, midzy polsk umysowoci
a Ameryk poudniow nawizane wzy nie zerway si

do tej pory". Jego dziaalno eksploracyjna obejmuje

cae Chile. Sta si przytem dobroczyc kraju pod

wzgldem owiatowym i ekonomicznym. „Szlakiem Do-

meyki poszo wielu, a cho aden z Polaków nie zdoby
jego zasug i sawy, niemniej w nauce i gospodarstwie

Ameryki poudniowej imi ich jest zapisane rzetelnie".

Z grona cile naukowych badaczy wyrónili si jeszcze

Aleksander Babiski map Peru, Hugo Zapaowicz stud-

iami glacjalnemi w Andach, Józef Siemiradzki wielostron-

nemi badaniami w Andach i kraju Pampasów.
„I w rzdzie tych, którzy morzu, wichrom, i lodom

polarnym wydzieraj tajemnice, znajduje si jedno pol-

skie imi niezwykej wietnoci: to Henryk Arctowski",

badacz antarktyczny, peen zasug naukowych, a zara-

zem powaga w kwestji waha klimatu.

Nie brak polskiej nauce geografii wybitnych synte-

tyków. Miejmy na uwadze, e nauka geografji datuje

waciwie dopiero od poowy XIX wieku; w Polsce by
jednak umys niepospolity, który o pó wieku, w niektó-

rych rzeczach i wicej, wyprzedziwszy Niemców i Fran-

cuzów, uchodziby za geografji umiejtnej zaoyciela,

gdyby nie to, e bdc Polakiem, popad w okolicznoci,

skutkiem których dzieo jego w rkopisie lat 40 przele-'

ao, on sam za nie mia nawet sposobnoci przedmio-

tem tym dalej si zajmowa. Genjalnym tym Polakiem
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Hugo Kotaj. „Pozostawi po sobie tylko jedno dzieo

natury geograficznej, ale te dzieo o wieH^im pokroju.

Dzieo to pod tytuem nie odpowiadajcym treci: „Roz-

biór krytyczny zasad historji o pocztkach rodu ludzkie-

go", pisane w lataci 1802—1806 w wizieniu oomuniec-
kiem, wydane zostao w trzech tomach sporych z manu-

skryptu dopiero w latach 1842. Dzieo Kotaja jest

w istocie wielkim systemem geografji ogólnej, penym
wieych i twórczych myli; do powiedzie, e jasno

okrelonem pojciem czasu geologicznego i analiz pro-

cesów geologicznych w wietle si, dziaajcych wspó-
czenie, wyprzedza Lyella, a analiz wpywów rodo-
wiska na spoeczestwa daje podwaliny pod system an-

tropogeografji, wyprzedzajc tym sposobem nie tylko K.

Rittera, ale nawet Ratzla". ^ W r. 1803 wyda Jan nia-
decki sw „Jeografi, czyli opisanie matematyczne i fi-

zyczne ziemi", ksik „now do dzi dnia".

Najstarsza katedra geografji utworzon zostaa
w uniwersytecie berliskim, druga z kolei w Krakowie.

Piastowa j Wincenty Pol, który bez porównania bar-

dziej geografem by ni poiet, i zapewne dlatego para
si potem tak wiele rymotwórstwem, bo mu nie dano by
geografem. W r. 1848 zaj katedr, aie „niestety reaikcja

polityczna w Austrji zdmuchna ju w pi lat potem to

nowe ognisko i nowy kierunek nauki w Polsce".

„Ostatnia generacja naukowa na przeomie wieku
XIX i XX wydaa równie cay szereg wybitnych pra-

cowników polskich, czynnych niemal we wszystkich kie-

runkach nauk geograficznych i pokrewnych. Najnowsze
przewroty, dokonywajce si w rozmaitych ogniskach

nauki wiatowej, znajduj w Polsce przedstawicieli cz-
sto prdzej, ni u innych wielkich narodów". Np. t. zw.
problem paszczowinowy z nauki francuskiej wszed naj-

pierw do polskiej (M. Limanowski, Rabowski, Towiski),
a teorj geograficznych cyklów W. M. Davisa przeszcze-

pi do nas jego ucze i towarzysz wycieczek naukowych,
Ludomir Sawicki; podobnie Romer podchwytuje pierw-
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sze lady opozycji przeciw teorji obienia, wzgldnie

przeglbienia lodowcowego.

Nie brak równie prac i pomysów swoistych, pe-

nych inicjatywy naukowej. Zgasy podczas wojny M. P.

Rudzki pozostawi obok licznych prac szczegóowych

dwa „wspaniae" podrczniki: „Fizyka ziemi" (1909)

i „Zasady meteorologji" (1913), „dziea pod kadym
wzgldem oryginalne, w których nad materjaem opiso-

wym góruje szeroki horyzont teoretyczny, zabarwiony

na kadym niemal kroku twórcz myl wielkiego ba-

dacza". „Z licznych problemów poruszanych, wzgld-

nie rozwizanych przez Rudzkiego, naley podnie prze-

dewszystkiem jego dociekania nad stanem fizycznym zie-

mi i wnioskami o wieku ziemi, o ksztacie ziemi,

a w szczeg^ólnoci o geoidalnej deformacji pod wpywem
ucisku wielkich lodowców, wreszcie o ruchu falowym

skorupy ziemskiej podczas trzsie zietni".

Tu naley te Marjan Smoluchowski, zmary rów-

nie podczas wojny, najwikszy fizyk polski ze w'zgldu

na swe studja „o fizycznych podstawach teoryj górotwór-

czych".

Klimatologiczne studja datuj w 'Polsce ju od dru-

giej poowy XVIII w. „Kraj nasz jest moe jedynymi

w Europie, którego stosunki klimatyczne i geologiczne

s w równej niemal mierze znane jak kadego innego kul-

turalnego kraju i pastwa, a jednak niemal bez zupenego
przyczynienia si pastw^a do tego dziea". Stacja me-

teorologiczna warszawska istnieje od r. 1779, a ju 1829 r.

wyda Wojciech Jastrzbowski obraz klimatologiczny

Warszaw^y na podstawie spostrzee 50-letnich. Orga-

nizowanie prawidowej sieci meteorologicznej poczyna

si u nas w r. 1803. „Jeszcze wiksze zdziwienie musi

wywoa fakt, e w owym czasie rozumiano w Polsce

potrzeb górskich i szczytowych meteorologicznych spo-

strzee" (Staszic, Szaniawski; stacja na ysej w pamie
witokrzyskiem 1808).

Polskie Logos a Ethos. Ib
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Nie brak ani w aeronautyce polsl^iej sawy. Artur

Berson, „najmielszy i najszczliwszy aeronauta wia-
ta", który nawet z wysokoci 11,000 m. zdoa dostarcza

poprawnie spostrzee (inni tracili przytomno wyej
8.000 m.), autor monumentalnego dziea „Wissenschaft-

liche Luftfahrten" (Berlin 1899—1900, trzy tomy), który

wsawi si swemi „wycieczkami" powietrznemi, w Eu-

ropie i w Afryce dokonyw^anemi, mia wprawdzie stacj

sw sta w Berlinie, przy tamtejszym instytucie mete-

orologicznym, niemniej przeto zawsze pamita o tern, e
jest Polakiem (rodem ze Scza) i gorcym by patrjot.

W zakresie etnografji stalimy zawsze w pierwszym

szeregu. Pracowników w tej nauce mnóstwo, a szereg

dugi zaczyna si jeszcze pod koniec XVIII w. Która li-

teratura moe poszczyci si dzieem takiem jak Kolberga

„Lud", obejmujcy 35 tomów? Towarzystwo ludoznaw-

cze lwowskie wydao 18 tomów czasopisma „Lud";

Erazm Majewski wyda w Warszawie 20 tomów „Wisy".
Ogólny caoksztat wiedzy geograficznej o Polsce

ujty jest w bardzo dobrych podrcznikach. W. Nakow-
skiego, znakomitego metodyka nauczania geografji, autora

„Geografji rozumowanej", podrcznik p. t. „Rys geografji

ziem dawnej Polski" (1887); dwutomowe dzieo Rehmana
„Ziemie dawnej Polski" (1895, 1904);- S. Pawowskiego
„Geografja Polski", wytrzymayby najsurowsz krytyk
zachodnio-europejskich wymaga naukowych; obok nich

I. tom Encyklopedji Polskiej, wydania Akademji Umiejt-

noci, zoony z 31 odrbnych artykuów, owietla wy-
bornie nasz wiedz geograficzn i fizjograficzn o Pol-

sce. Ale koron wszystkiego jest nasz „Sownik geogra-

ficzny" (tomów 14 i 2 dodatkowe. Warszawa 1880—1902),

wydany szczliwie pod redakcj Bronisawa Chlebow-

skiego; dzieo, „o którem tyle na pewno twierdzi mo-
emy, e duo wielkich i szczliwszych narodów moe
nam go pozazdroci".

Statystyka nie jest w Polsce modsz ni gdzie

indziej. Zaczyna si od Staszica ksiki ,,iStatystyka
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Polski; krótki rys wiadomoci potrzebnych tym, którzy

ten kraj clic?^ os\x ohodzi. f tym. którzy chc w nim rz-

dzi** (1807). ..Zaprawd, trudno icst sobie wyobrazi

gbsz analiz siosunków. które zachodz fnidzy kra-

jem, jego powierzchni, zaludnieniem i zasobami, ju to

dobytemi, juto tylko potencjainemi ni te, któr nam
Staszic \> ^" '>' "i»f'

• '
to),- bog:atej treci i myl ksi-

ee rozw iiKi Jja statystyczne kwitn dugo.

W r. 1827 wyciiudzi „Atias statystyczny Polski i krajów

okolicznych" (Pozna, prawdopodobnie St. Platera), po-

czem nastpuje cay szereg pubukacyj statystycznych

Wielkiej Emigracji. Podupada potem ta ga nauki, a
za naszych czasów podwignwszy si na nowo, wydaje

prace pierwszorzdnej wartoci. Wyszczególnia si „Za-

rys metod statystyki" .lana Czekanowskiego (1913), to-

rujc ..nowe metody pracy, których stosowanie bdzie

»wocnem we wszelkich gaziach nauk przyrodniczych

i geograficznych".

Rejestr polskiej v dziedzinie nauk geograficz-

nych jest dugi i nieposiedni treci. Odkrycia geografi-

czne terytorjalne nie b\h- ram obce." a nkuka geograficz-

na poczyna si u nas ju w w ieku XV. Kartografia kwit-

nie od pierw^szej wierci XVI w .. a wbrew trudnociom

zdobywa si kilkakrn na dziea znakomite. Rozbitki po-

rozbiorowi podnosz wielce stan geografji; czsto staj

si inicjatorami pracy naukow ej w danym obszarze.

Przedsibiorczoci nie brakowao, ale brakowao spo-

sobnoci dobrej : to te chodzili Polacy w obc sub,
i wsikali w obcy ruch naukowy.

Moemy triiao uwaa w^ tej dziedzinie zdatno na-

sz za pierwszorzdn, skoro my, nie majcy wasnej e-
glugi pomidzy czciami wiata, otwarlimy jednak dla

nauki niejedn krain; cise badania rozpoczlimy na-

der wczenie, i to z wynikami pierwszorzdnemi a trwa-

emi; wreszcie umysowo polska wyprzedzaa wielk
reform geografii przez Richthofena i Rittera, a to w oso-

bie genjainego Kotaja. Pierwszorzdna zdolno na-

]6*
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iikowa roztopia si w polityce, bo nasta dla Polaków
czas, do którego stosowa musieli patrjoci zasad, primum
vivere, deinde philosophari. Wzgld ten powtarza si
nastpnie przez cay wiek XIX. Nie wyjtkowy to wy-
padek, lecz istny symbol, e W. Polowi danem byo zale-

dwie przez pi lat zajmowa si systematycznie geo-

grafi. Pomimo wszelkie przeciwnoci moemy by za-

dowoleni. Jeeli w olkres odzyskanej niepodlegoci wnie-

siemy nieuszczuplon zdatno nasz, a niepodlego do-

starczy nam dostatecznie sposobnoci do systematycznej,

spokojnej pracy naukowej, moemy mie najlepsz otu-

ch, e zdolnoci nasze rozwin si i zabysn nowemi
odkryciami naukowemi.

Przejdziemy teraz do nauk humanistycznych, zaczy-

najc je rejestrowa od tego, co byo w Polsce najpopu-

larniejsze: od aciny.

4. Nauki humanistyczne.

Na przejciu z wieków rednich do nowoytnych na-

daje cech kulturze europejskiej przemony prd umyso-
wy, zwany humanizmem. Mona powiedzie, e Europa
sigaa dotd, dokd humanizm (nieznany Rosji); narody
za liczyy si do wspóudziau w kulturze europejskiej

w stosunku prostym do przejcia si „prdem odrodze-

nia".

W Polsce humanizm jest wczeniejszy, ni w Niem-
czech, a czerpalimy go wprost z Woch, bez czyjegokol-

wiek porednictwa. Niedarmo Eneasz Siivius Piccolo-

mini (póniejszy papie Pius II) w licie do biskupa kra-

kowskiego Zbigniewa Olenickiego z r. 1450 wyraa po-

dziw dla wyksztacenia Polaków, wyprzedzajcych
Niemców blaskiem aciskiej erudycji.

Ju w najstarszych kronikach polskich peno cytat

z autorów klasycznych, a poczucie piknej formy jzyka
aciskiego zna od pocztku XV wieku. Bawi w Kra-

kowie w r. 1424 synny Francesco Filelfo, a wi r. 1433
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mamy ju w krakowskim Jagielloskim uniwersytecie

wykad Bukolik Yergiliusa, objanianych przez Grzego-

rza z Sanoka (póniejszego arcybiskupa lwowskiego).

W sze lat potemi przybywa do Krakowa od soboru ba-

zylejskiego Demetrius z Konstantynopola, i odtd datuje

pocztek studjów greckich. Z pocztkiem XVI w. ucz
ju greki w krakowskich szkoach parafjalnych. Od r.

1500 licz si krakowskie wydania klasyków, szczegól-

niej Cicerona, sawny za wydawca wenecki Aldus znaj-

dujew Krakowie stay zbyt na swe wydawnictwa greckie.

Przebywali w Krakowie tacy synni SY/ego czasu

mowie, jak Woch Filip Buonacorsi Kallimach, Niemiec

Konrad Celtes; profesorami byh loannes Silvius, Con-

stanzo dei Cancellieri, Piotr Illicinus, Franciszek Stankar

z Werony (ten do hebrajskiego); ksztaci si za w kra-

kowskim uniwersytecie szereg cudzoziemców, którzy

mieli potem odegra wybitn rol w humanizmie swych
krajów (Bebel, Turmair, Rothwyla i i.); tu uczyli si

greczyzny Gaspar Ursinus Yelius i Szwajcar Rudolf Agri-

cola junior.

Poetów aciskich wydalimy dugi szereg, poczw-
szy od Pawa z Krosna, który zjawia si w Krakowie w r.

1500 — a do Macieja Sarbiewskiego, „wtórego Horace-

go"' (1595—1640), którego „Lyricorum libri IV" liczyy

40 wyda w rónych stronach Europy, a jeszcze na po-

cztku XIX wieku czytywane byy w uniwersytetach an-

gielskich obok staroytnych klasyków.

Staroytno ncia Polaków nadzwyczaj. Syny
po wiecie ksiki Jana Zamoyskiego ;,De senatu roma-

no" (Venetiis 1563) i Pawa GoHckiego „De optimo sena-

tore" (Venetiis 1568)^). W Polsce posowie sejmowi „try-

bunami" si zwali, a koto dostojników pastwa zestawia-

no z rzymskim senatem. To te popularno studjów

klasycznych bya nadzwyczajna, a jzyk aciski sta si

. ') Podobno szekspirowski Polonius jest refleksem lektury

Golickiego. '
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rwtocznyrn caej polskiej inteligencji, co utrzymao si a
do pocztków wieku XIX. Kiedy po rozbioracii w za-

borze austriackim zwracano si do cesarza Leopolda H.

w r. 1790 z projektem uznania pewnych praw ludnoci,

proszono o jzyk urzdowy aciski (zamiast niemieckie-

go), skoro polski uwaa rzd zaborczy za niedopusz-

czalny. A dzisiaj Polak Bonawentura Oraszyski jedyny

w Europie wada klasyczn greczyzn tak dalece, i pi-

suje w tym jzyku i w metrach antycznych tragedje kla-

syczne. A któ dzi w caej Europie (prócz Anglji) po-

trafi lepiej wprowadza na scen nowoytn Sofoklesa,

Eurypidesa, jak krakowski filolog Micha Bogucki?

Zdawaoby si, e nadzjwyczajne takie zamiowanie

musi wie do twórczoci naukowej w teje dziedzinie.

A jednak nie. Filologja klasyczna — to nie polska nauka.

Znawców przedmiotu, pierwszorzdnych czsto, nie brak

(obdarzao si nimi nawet ociennych), ale jednego tylkci

wydalimy filologa, posiadajcego europejskie znaczenie

naukowe. By nim Andrzej Patrycy Nidecki (1522— 1587),

ucze Robortella w Padwie i Sigoniusa, towarzysz fran-

cuskiego Mureta, synny wydawca fragmentów Cicerona

{Wenecja 1561. drugie wydanie pomnoone, a przygoto-

wane we wsi Bierzanowie pod Krakowem, Wenecja

1565). Anglik Turner pisa wówczas do niego: „Apoll®

es, non coniectator", a warto tej pracy uznao jeszcze

1862 r. niemieckie edytorstwo (Karol Halm).

Potem bywao pracy filologicznej niemao (pen»

prac polskich i w zagranicznych czasopismach nauko-

wych), tumaczono sporo, komentowano wiele i wcale

dobrze, ale twórczo filologji nie zbogacano. Sam Adam
Mickiewicz by take filologiem, a wykady jego litera-

tury aciskiej w uniw^ersytecie w Lozannie (1838—1840)

pozostawiy po sobie jak najlepsz saw. Alfons Walicki

(tJ858) wykada filologj w uniwersytecie rosyjskim

w Charkowie, a w Kazaniu Józef Kowalewski (tl878).

Ale dopiero w ostatnich czasach nabiera polskie stu-

djum filologji klasycznej zakroju europejskiego. Orygi-
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iialn a pen v\ ielkicli walorów jest na wielk skal z.a-

krojona historja literatury rzymskiej Kazimierza Moraw-
skiego. Wielkiej sawy zaywa Tadeusz Zieliski, pro-

fesor dawniej uniwersytetu petersburskiego, teraz war-

szawskiego, najlepszy dzi w Europie znawca Cicerona.

Z prac nad mitologj zasyn Witod Klinger, profesor

uniwersytetu kijowskiego. Uznaniem powszechnem,
zwaszcza w Anglji, cieszy si cironologja dzie Platona,

ukadu Wincentego Lutosawskiego. Stanisaw- Wit-

kowski odznaczy si jako znawca póniejszego jzyka
greckiego, t. zw. „koine". Ale specjalnoci polsk staje

si patrystyka grecka IV wieku, dziki dwom profesorom

krakowskiego uniwersytetu, Adamowi Miodoskiemu
(tl913) i Leonowi Sternbachowi. „Meletemata patristica"

krakowskiej Akademji Umiejtnoci, powicone pracom

przygotowawczym do krytycznego wydania tych Ojców

Kocioa, stay si wydawnictwem europejskiem, a po-,

dobnie zdobywa sobie uznanie ,.Arciivum philologi-

cum", tame wydawane. Tyme ladem kroczy Gustaw

Przychocki. specjalista do w. Grzegorza z Nazjanzu.

Sternbach uywa te opinji najwikszego po mierci

Krumbachera (tl910) znawcy bizantynizmu.

Jak na du owiat acisk w Polsce jake mao
nauki filologicznej?! Nigdzie w Europie nie mówiono tak

biegle po acinie jak w Polsce, gdzie acina nieledwie sta-

a si na nowo jzykiem ywym, bdc w powszechnem

uyciu, a jednak uczony latynista nalea do rzadkoci.

Popularno przedmiotu nie pozostaje wcale w zwizku
z naukowem uprawianiem go; co stwierdziwszy na tern

miejscu, nie bdziemy si potem dziwili objawom analo-

gicznym przeciwnego porzdku, mianowicie e najmniej

popularny w spoeczestwie przedmiot moe kwitn
wanie w jego dorobku naukowym. Kto powica si
sprawom owiaty, winien zdawa sobie dobrze spraw
z tego; gdyby uwzgldniano te fakty, popularyzacja wie-

dzy byaby szybsz i dokadniejsz.
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Pozostawmy jednak t kwestj na potem, a doko-

namy sumarycznego przegldu ruchu naukowego w Pol-

sce.

Równie daleko, jak w popularnej acinie, a moe na-

wet dalej, zaszlimy w modej nauce jzykoznaw-
stwa, wyrobionej dopiero w cigu drugiej poowy XIX
wieku, a która nie budzia nigdy wikszego zajcia u ogó-

u polskiej inteligencji.

Pocztki tej nauki niestare, nie sigaj poza pierwsze

dziesitki lat wieku XIX. Wiadomo, e epok stanowi

tu studja nad sanskrytem. Byy i u nas, i to stosunkowo

bardzo wczenie, bo jeszcze Walenty Skorochod Ma-
jewski (1764—1835) zaoy swoim prywatnym kosztejtn

drukarni sanskryck w Warszawie, a specjalne do tego

czcionki w Warszawie te zostay odlane. Drukowa,
wydawa Majewski do roiku 1830. A potem? Jake wy-
mowna data. Po upadku powstania nastpi nie tylko

polityczny upadek sprawy polskiej... Urwa si wtek
jak w tylu innych rzeczach, a dopiero za dni naszych

powiodo si wz.no;W!i studja sanskryckie w Krakowie

(Leon Makowski), wnet potem i we Lwowiie (Andrzej

Gawroski). Jak dotychczas, mamy wic dwa niejako

epizody naukowe w tej dziedzinie, a epizodyczno
w nauce?!

Orjentalistyki próbowao si take, czsto zaszczyt-

nie. Wyrobia si w Polsce „caa szkoa dragomanów
i tumaczy polskich, tudzie pisarzy oryginalnych

o Wschodzie. Dziki temu ju na pocztku XVI w. wypo-
wiada pierwszy Miechowita przynaleno Madiarów do

ich braci uralskich, a taki Otfinowski daje nam pierwszy

w Europie przekad Saadiiego. Wiek XVII przysparza

nauce gramatyka i leksykologa tureckiego jzyka, arab-

skiego i perskiego w osobie Meniskiego, na którym si
oparli przewanie wszyscy póniejsi sownikarze euro-

pejscy, a którego ^dziea dzi jeszcze maj warto nie-

pospolit. Prawie wspóczesny z nim Krusiski pierwszy

podaje dzieje wzajemnych stosunków Persji i Afganista-
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nu, tumaczone z aciny na inne jzyl^i europejskie. Po
wieku XVIII, wieku pracy orientalnej w usugach polity-

ki, po zaoeniu szkoy orientalnej w Konstantynopolu

i kilku katedr jzyków wschodnich w Poocku, Warsza-

wie, w Wilnie, wystpuj ju cae zastpy orjentalistów

polskich, zjawia si leden z pierwszych i najcelniejszych

przekadów poematów Szanfary; wystpuje Majewski,

jeden z najwczeniejszych w Europie znawców sanskry-

tu; Kossowicz wyprzedza innych w badaniu Awesty

i staroperszczyzny; wreszcie caa plejada badaczy jak

Skowski (egiptolog) i Muchliskr turkolog; Chodko
i aba iranici, Kazimirski arabista, Józef Kowalewski,

synny mongolista, Kleczkowski sinolog i wielu, wielu

innych, pracujcych czsto w obcych jzykach, a w ich

liczbie i ci, którym sami Rosjanie przyznaj, e pod-

oyli podwaliny dla orjentalistyki w Rosji, jak znów

wspóczesny nam i jeden z modszych dzisiejszej plejady,

ks. Wadysaw Szczepaski kadzie wietne podwaliny

palestynologji w Rzymie (profesor Instytutu Biblijnego

tame i autor nowego na jzyk polski przekadu epoko-

wego czterech ewangelii). Gon, acz doran bya wy-
prawa archeologiczno-artystyczna hr. Lanckoroskiego

i jego zespou do Maej Azji". Jan Grzegorzewski zaoy
w Konstantynopolu i Sofjr „Hyacynthaeum"^), instytucj

do bada orjentalistycznych i pocz wydawa w Kra-

kowie „Rocznik Orjentalistyczny".

Chocia od XVI w. cign si dugim szeregiem pol-

skie prace orjentalistyczne, chocia nie brak wród nich

dzie o powanym zakroju naukowym, jednake cierpi

to wszystko równie na epizodyczno. Mona do tych

uczonych zastosowa w pewnym znaczeniu mickiewi-

czowskie, e kady z nich by „sam sobie sterem, egla-

') Na cze w. Jacka, „pierwszego orjentalisty opolskiego",

którego Grzegorzewski uwaa za autora t. zw. Kodeksu Kuma-
skiego w bibljotece w. Marka w Wenecji, wydanego przez Aka-
dcmj budzysk.
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rzem, okrtem", lecz nie ze samolubstwa bynajmniej, tyl-

ko dla braku podkadu naukowego w spoeczestwie, bo
warunki polsikiej pracy kulturalnej w XIX wieku nie mo-

S{y podkadu takiego dostarczy. Wszak to uczeni ci

musieli nawet pisywa przewanie w obcych jzykach.

Dopiero za naszych czasów poprawiy si nieco
stosunki. Skazacy polityczni, przyczyniajcy si zna-

komicie do zbadania jzyków Dalekiego Wschodu, wród
których najwybitniejsi Dybowski, Bronisaw Pisudski,

Sieroszewski, Edw. Piekarski znajdywali ju dla swych

prac zrozumienie w kraju i punikt oparcia w krakowskiej

Akademji Umiejtnoci. W ostatnich czasach powstay

katedry orjentalistyki w Krakowie (Tad. Kowalski, j-

zyki semickie i kultura islamu) i we Lwowie (Mojesz

Schorr, semitolog). Oodzi si przypuci, e w niepod-

legej Polsce nie bd ju trudy ich skazane na rol no-

wych... epizodów.

W slawistyce ustpujemy Czechom i stoimy bodaj

na samym szarym kocu poród pobratymców. Ale

i w polonistycznych cilejszych badaniach (nie dajcych

si zreszt oddzieli od ogólno-slawistycznych) dawa
nam si we znaki brak cigoci, i dopiero w ostatnich

czasach zawitaa nadzieja, e powzity wietny rozpd
stanie si ju pocztkiem systematycznego wreszcie kro-

czenia ku dociekaniom naukowym.
Studja jzykowe zaczynaj si od kwestji ortografi-

cznej, podjtej ju w wieku XVI, potem sabn, a dopiero

podejmuje je na nowo sawna swego czasu Gramatyka

Kopczyskiego (1780), poczem nastpuje dzieo Józefa

Mroziskiego „Pierwsze zasady gramatyki jzyka pol-

skiego" (1822), cenne dlatego, e uwzgldnia wspóczes-

ny stan nauki francuskiej, angielskiej, i niemieckiej. Od-

td te nie ustaway ju prace okoo gramatyki. Metoda

historyczijo-porównawcza (Boppa) dugo jednak koataa
napróno do polskich uczonych, a przyswoi j Hipolit

Cegielski (1842). Rok 1831 stanowi i w zakresie jzyko-

znawstwa polskiego fataln dat pustynn. Dopiero
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u Szkole Gównej wykady Przyborowskiego (1863 do

1869) wytwarzay nowy jaki punkt stay, ale wypady
na schyek Szkoy, gdy Warszawa miaa by zamienion

w istn pustyni naukow. Szczciem w krakowskiej

Akademii Umiejtnoci powstao po r. 1873 kilka rodza-

jów wydaiwnictw staych, powiconych jzykoznaw-
stwu. Profesor krakowski, Lucjan Malinowski, sta si

twórc dialektologii polskiej, w której nastpnie odzna-

czyli si Jan Karowicz, Hanusz, Zawiliski, Kryski, zna-

komitoci za sta si Kaz. Nitsch.

Badania leksykalne postawi wysoko Linde, ale po-

lem duga pauza a do Karowicza (tl903) z jego „Sow-
nikiem wyrazów obcego a mniei iasnego pochodzenia"

^1894—1904) i „Sownikiem gwar polskich" (tom VI. w r.

1911). Stan nauki polskiei reprezentuje obecnie wielki

nowy „Sownik izyka polskiego", wychodzcy w War-
szawie i std zwa krótko „warszawskim", uoony przy

udziale licznych pracowników pod redakci Karowicza,

Kryskiego i Niedwiedzkiego. Ciekawe iest dla historji

nauk zestawienie go ze Sownikiem Lindego: „Pomnaa
skarbiec Lindego nie tylko licznemi uzupenieniami z i-
zyka dawnego, ale take i t bardzo znaczn czci do-

robku jzykowego, któr jzyk nasz wzbogaci si w ci-

gu caego stulecia XIX, stwarzajc tysice no-

wych wyrazów i wyrae, w których si odzwierciedla

rozwói kultury tego stulecia, wpyw zasadniczych prze-

obrae dzieiowych i do gruntu zmienione warunki bytu

narodu"').

Ostatnie czasy poszczyci si mog dwoma cao-
ksztatami gramatyki polskiej: Romana Piata (wykady
w opracowaniu Kreka, 1908) i A. Kryskiego (1910).

') Adam Antoni Kryski: Szkic jzykoznawstwa polskiego od

pocztku wieku XIX (Ksiga pamitkowa ku uczczeniu 250 rocz-

nicy zaoenia uniwersytetu lwowskiego przez króla Jana Kazi-

mierza r. i66j, wydana przez czonków uni Aersytetu, tom I.

Lwów 1912).
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Uwzgldniajc niewesoe warunki pracy naukowej

w Polsce, monaby z tego dorobku by zadowolonym,

bo stwierdza, e nie brak zdolnoci i e ludzie si znajd,

uprawnia wic do otuchy, e w lepszych warunkach zdo-

amy dorówna „szczliwszym narodom" (trzymajc si

utartej formuy), ale bd co bd jest tego wszystkiego

mao. Z jednym wyjtkiemi.

Istnieje dziedzina jedna w polskiem jzykoznawstwie,

która pomimo e nie naleelimy do „szczliwszych na-

rodów", zwraca uwag i obfitoci prac i nader wysokim
poziomem naukowej metody i bogactwem wyników. Ja-

ka szczególniejsza zdolno do zajmowania si zasad-

niczemi momentami jzykoznawstwa, w których roztrz-

saniu rozwinli nasi uczeni znaczn twórczo; okolicz-

no mogca suy sama jedna za dowód, e nam zdol-

noci do uprawiania jzykoznawstwa wcale nie brak, i e
rodzaj naszych zdolnoci nadaje si, owszem wietnie

nawet do przyczynienia nauce tej postpu.

Przypada w Polsce „w porównaniu z ogromn litera-

tur lingwistyczn w Niemczech, bardzo wielki stosun-

kowo procent na zajcie si zasadniczemi sprawami j-
zykoznawstwa, na twórcz myl naukow nad istot

i funkcj zjawisk jzykowych".
A na czele kroczy tu nestor filologów polskich, Jan

Baudouin de Courtenay. „W kadym razie i bez adnej
przesady zaliczy go mona do szeregu najwybitniej-

szych jzykoznawców... oryginalno i miao mylenia
oraz bogactwo pomysów... myliciel w zakresie nauko-

wego poznania... wnika w psychiczn i socjaln stron
jzyka". Zacz w r. 1903 publikowa swe prace o psy-

chologii jzyka, z których najwaniejsze trzy: „O psy-

chicznych podstawach zjawisk jzykowych" (1903),

„Próba uzasadnienia samoistnoci zjawisk psychicznych

na podstawie faktów jzykowych" (1904) i „Charaktery-

styka psychologiczna jzyka polskiego" (dla Encyklo-

pedii Polskiej wyd. Akademji Um.). Obok tego staje kla-

syczna praca metody Baudouina: „Próba teorji alternacyj
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fonetycznych". Poza tern czynnym by w kadej niemal

gazi jzykoznawstwa.

Za jego przykadem zna u caego szeregu polskich

uczonych" wielkie zajcie do kwestyj psychologii jzyko-

wej (Kruszewski, Appel, i i.); wyrabia si jakoby polska

specjalno w jzykoznawstwie.

Typowym przykadem wielkiego rozpdu twórczego

jest dziaalno naukowa Jana Rozwadowskiego. Sfor-

muowa on „prawo dwuczonowoci", stwierdzajce, e
podstaw kadego tworu jzykowego, o ile jest wyrazem

jasnej apercepcji, jest dwuczonowo; prawo ilociowe

rozwoju jzykowego, wynike ze- spostrzee, e rónica

midzy parami tworów jzykowych musi przedstawia

pewn ilo sta, a gdy spadnie poniej tej miary, jeden

z tw^orów jako samodzielny ginie; jeeli za posunie si

ponad t miar, powstaje nowy, samodzielny twór; tu-

dzie prawo „dysautomatyzacji", stwierdzajce, e za-

sadnicz przyczyn ewolucji w twórczoci nie tylko j-

zykowej, lecz caej kulturalnej, jest ciga potrzeba od-

wieania zuyw-ajcego si przez automatyzacj czyn-

nika uczuciowego („Ruch filozoficzny", w tomie I, 1911).

Prace okoo historji jzyka polskiego zaczynaj si

od dzieka Rakowieckiego „Rys historyczny pocztku
i stanu jzyka sowiaskiego i polskiego" (1822), ale na-

stpia dusza przerwa, poczem ga ta rozkwita dz.i-

ki Nehringowi, Kalinie, Baudouinowi, Bruecknerowi, o-
siowi (twórcy Sownika staropolskiego). Brueckner

i o nie na tem jednem celuj polu, a niesprawiedliwo-

ci byoby nie wymieni tu równie nazwiska Uaszyna.

Warszawskie „Prace filologiczne" i krakowski „Ro-
cznik slawistyczny" wyrobiy sobie uznanie w wiecie

naukowym i poza Polsk. Jest jedno jeszcze czasopismo,

którem wartoby zainteresowa jak najszersze sfery in-

teligencji polskiej, przeznaczone dla nie-filologów,' mia-

nowicie znakomicie redagowany „Jzyk polski", wyda-
wnictwo komisji jzyka polskiego Polskiej Akademji
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Umiejtnoci w Krakowie, którego filarem i dusz jest

prof. Nitsch, najlepszy popularyzator jzyko^nawstwia,

a powaga w dialektologii.

Pokrewn metodycznie filologii jest nauka historii,
opierajca si dotychczas w znacznej czci na metodzie

filologicznej. Tej pokrewnoci historja nigdy nie zatraci,

boby podrywaa fundamenty wasnej budowy; chcc atoli

budow sw rozwin, musi dba o inne jeszcze pokre-

wiestwa. Nowoczesny postp historjografji wciga
w jej ramy coraz bardziej nie tylko prawo, ale ca gru-

p nauk socjologicznych, a zespó ten doprowadzi moe
do epokowego w nauce przewrotu, niemniejszego ni nie-

gdy ustalenie metody indukcyjno-empirycznej, skrystali-

zowanej w dzieach Bacona. Obymy nie stali na uboczu

tego nowego wielkiego szlaku wiedzy!

Z pocztku bya historja sztuk pikn, sztuk uo-
enia piknego utworu pimienniczego. W Polsce doko-

nywa si rozwój historjografji po takiej samej linji jak

wszdzie indziej. Gallus pisze leoninami nie bez arty-

stycznej racji, Kadubek ukada staranne kompozycje sty-

listyczne, u Dugosza pozostaje jeszcze za przykadem
Liviusa retoryka. Ale ju u Kadubka przewija si inne

pojmowanie historji, mianowicie, jako m a g i s t j a v i
-

t a e ; ukada on niejeden ustp tendencyjnie, a cae dzieo

posiada wybitn cech dydaktyczn. W dziele Dugo-
sza peno obydwóch tamtych pierwiastków historjografji,

ale na pierwszy plan wysuwa si pierwiastek nowy, trze-

ci: dno do odkrycia prawdy. Kromer, Stryjkowski

staraj si jak najwicej pracowa „ródowo"; a czy
rymotwórcze pisma Twardowskiego nie posiadaj war-

toci ródowej, straciwszy wszelk artystyczn? Trzy
gówne pierwiastki historjograficzne powstay kolejna

z biegiem czasów, lecz raz powstawszy, nie przestawiay

ju nigdy istnie; wikaj si i zachodz wzajemnie na

siebie w dzieach dalszych generacyj. Czy w naszym
„szkicu historycznym" od Szajnochy do Kubali nie z-
czyy si wszystkie?
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Pojmowanie Prawdy jest jednake rozmaite i ma
ciekaw historj, gdy oblicze jej nie odrazu odsaniao

si cae ludziom mylcym. Najidealniejsze duchy ludz-

koci skaday si dusiemi pokoleniami na stopniowe

zdobywanie dostpu do tej najwyszej kategorji czowie-

czestwa, do której szczytu wspina si bdziemy bez

koca, nigdy go tu nie osigajc. Jak adna doskonao,
tak te ani doskonaa Prawda nie moe by udziaem

miertelnyci; danem nam jest tylko denie do niej i zbli-

anie si ku niej. O to chodzi, by coraz bliej by Pra-

wdy, to te wszelkie ulepszenie sposobu zbliania si,

wszelakie umoliwienie lepszego poznawania jej sta-

nowi najwyszy rodzaj zasugi okoo ludzkoci (std war-

to metody i kadego, choby drobnego narazie, jej wy-
doskonalenia).

W zakresie sztuki historjograficznej poczyna si d-
enie do prawdy od zakazu moralnego pisania niepraw-

dy. Gallus przenosi milczenie nad nieprawd i daje czy-

telnikowi wyranie do poznania, kiedy dla mioci praw-

dy wypada mu milcze. Dugosz lubuje si ju w docie-

raniu do prawdy tak dalece, i nie szczdzi mozou, cza-

su ni grosza na ten cel. Nastpcy jego nie obniali po-

ziomu historiografii polskiej, wznoszcej si do stanowi-

ska nauki. Nie kamali. Ale nasuna si wtpliwo no-

wa, czy nie moe zachodzi obowizek zatajenia prawdy
w caoci lub czciowo? Naruszewicz dopiero opowie-

dzia si przy bezwzgldnym kulcie prawdy, Lelewel do-

szed do tego przekonania — ale potem cofnlimy si.

Wród nieszcz porozbiorowych, „utraciwszy rozum

w mkach dugich", doszo si do tego, i brano za nie-

godziwca historyka, który ujemne strony przeszoci ba-

da narówni z dodatniemi. W reakcji nieuniknionej prze-

ciw takiemu pojmowaniu rzeczy zabmo si znowu d«

nierozumnego przesdu, jakoby krytycyzm polega wy-
cznie na udzielaniu nagan — i tendencyjne upikszanie

dziejów narodowych szo o lepsze z tendencyjnem osz-

pecaniem ich. Magistra vitae posza na sub indywidu-
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alnych zapatrywa autora. Duo z tego wypyno zla

(jako nie mogo oby si bez tego), ale bd co bd sa-

ma moliwo istnienia tendencyjnej surowoci wiadczy
o gotowoci uznania prawdy, choby z wasnem upoko-

rzeniem, a zatem stanowi dowód silnego podania praw-

dy. Mieciy si w tem zarazem wymagania wzgldem
samych siebie wzrastajce coraz, a wraz z tem wzrasta-

jce poczucie obowizku i odpowiedzialnoci; sama cho-
by niech do szowinizmu ma wielk warto. Ale to ze

stanowiska spoecznego; z naukowego jednake byo to

bdem, duym bdem.
Nie wolno absolutnie ogasza dzie historycznych,

ukadanych specyficznie w celach dydaktycznych. Pi-

sarza historycznego nie obchodzi to nic a nic, czy z dzie-

a jego bdzie poytek w yciu publicznem i jaki. Wskazy-
wanie poytków nie do niego naley. On ma dba tylko

o prawd naukow, któr kto inny zamieni moe na

„nauczycielk ycia". Z zawioci zmconych róde
wykrzesz prawd ca, a inni wykuj z niej bro potrzeb-

n do ycia; historyk jednak nie jest ludwisarzem.

Niema prawdy innej, jalk caa prawda; to te wszel-

kie zatajanie jest popeMianiem kamstwa. Podawanie

czci tylko prawdy jest chytroci kamcy, który nic

nie kamie niby, bo tylko prawd mówi; ale czciowa
prawda bywa kamstwem najgorszem. W nauce nie ist-

niej za absolutnie adne a adne wzgldy, któreby

mogy robi z zatajania prawdy obowizek. Dzieo, prze-

milczajce umylnie jakkolwiek cz prawdy, nie jest

dzieem naukowem. Nauka a prawda to jedno.
Nie naley przeczy historji tytuu do „nauczyciel-

stwa ycia", ale sprawa caa (o któr toczy si w Polsce

niedawno spór znaczny) nie dotyczy zgoa pisania
dzie historycznych.

Pod wzgldemi naukowym wytrzymuje cae rednio-

wiecze naszej historiografii doskonale porównanie ze sta-

nem jej na Zachodzie ; Dugoszz wart wicej od wspó-
czesnych historyków woskich i francuskich. Kromer,
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Stryjkowski, Wapowski byliby znakomitociami równie

gdziekolwiek, a Piasecki (t 1649) celuje chwytaniem zwiz-

ku przyczynowego tak dalece, i zdaje si nieraz nalee
do jeszcze póniejszych czasów. Potem nastaje jednak

upadek, i to niski; przerywa si tradycja naukowa. Nagle

dziaalno Naruszewicza (i czci jego plejady) stanowi

kart jeszcze zaszczytniejsz w stosunku do Zachodu, ni
zestawienie Dugosza z tamtymi. Naruszewicz okaza

si mistrzem ponad swoje czasy, a zanosio si na powsta-

nie szkoy... gdy znów przerwano nam cigo pracy.

Tern wikszego podziwu godzien Lelewel, który okaza
si równym talentem i wiedz najwikszym w Europie,

chocia niewiele mia w yciu sposobnoci do rozwijania

talentu. Zarabia na ycie katalogowaniem prywatnych

zbiorów monet, eby literalnie nie umrze z godu. Po
nim idzie Szajnocha, który pocz mie zapewnione

skromniutkie przynajmniej utrzymanie wtedy, kiedy za-

cz... traci wzrok.

Warunki dla historyków jak wogóle dla wszystkich

uczonych polskich nastay (wród przeladowania pol-

skiej kultury) tego rodzaju, i uczony polski zdoa z naj-

wikszem wyteniem si wydoby z siebie ledwie mini-

mum tego, co w nim tkwio i na co go byoby sta, gdyby
si znalaz w warunkach korzystnych dla rozwoju swego
intelektu. I a do dnia dzisiejszego tragedj i kltw ka-
dego zdolniejszego uczonego polskiego jest ten przymus

okrutny poprzestawania na minimum moliwej wydat-

noci wasnej pracy. Odzyskanie niepodlegoci nie mo-

e temu w mig zaradzi, bo organizacji „wiata nauko-

wego" nie improwizuje si, ale modsi maj ju bd co

bd warunki takie, o jakich starszym ani si marzyo,
.leeli modsze pokolenie uczonych nie uroni nic z usil-

noci np. Korzona, jeli mie bdzie talenty godne np.

Laguny, i erudycj tych obydwóch, — to w zakwitaj-

cych nam obecnie warunkach pracy naukowej, które tam-

tym wydayby si wprost cudownemi, pody si do ma-
ximum wydatnoci i historjografja polska dogoni, co za-

Polskie Logos a Ethos ^ 17



258

niedbaa, szybko, a zacznie i przegania innych zapewne,

Wyobramy sobie Lelewela w dzisiejszych warunkach f

Odzyskanie niepodlegoci zapewni nauce rzecz naj-

waniejsz: cigo, mono utrzymania tradycji na-

ukowej, tworzenia „szkó".

Wszak to Szajnocha by samoukiemi, podobnie Szuj-

ski i Kalinka i wielu innych, bo w Polsce nie mona si
byo nigdzie ksztaci na historyka. Rymopisami byli

i Szajnocha i Bielowski i Szujski. Dopiero po Szujskim

(t 1883) zaczyna si na nowo korowód takich, którzy za-

mlodu uczyli si metody historycznej, dziki repolonizacji

uniwersytetów krakowskiego i lwowskiego. Po Szujskim

dopiero zaczyna si te wyjedanie zagranic na dalsze

wydoskonalenie si w studjum historycznem, a e dla po-

wodów wcale nienaukowych zreszt jedzio si niemal

wycznie do Niemiec, nastpiy niebawem fatalne ujem-

ne skutki niemieckiej jednostronnoci, o czem bya ju
mowa. Co gorsza, jedono na krótkie terminy i dziwnie

wczenie wracano z uchwyconym i trzymanym w garci

„ostatnim wyrazem nauki". Zaczy si czasy, które

monaby nazwa „improwizacjami naukowemi", bo wy-
stpowano z nadzwyczajnym popiechem z niebardz©

przemylanemi doktrynami. „Krytycyzm" stosowany by
do wszystkiego prócz tego, cO' miao mark niemieck.

Co owo uchwyconego z nauki niemieckiej stosowao
si naprdce do historii polskiej, i robi si z tego odrazu

nowy „kierunek naukowy". Tak byo np. z doktryn
Bobrzyskiego, zaczerpnit od Waitza.

Obok niemonoci utrzymania tradycji naukowej dru-

g przeszkod naleytego rozwoju historji bya dno,
eby studjum historyczne dawao realne zyski polityczne,

eby mianowicie odkrywszy przyczyny upadku Polski,

podao tem samem sposób odzyskania niepodlegoci.

Tral^towano historj, jak medycyn: uprawia patologi

dla terapji. Robio si to gorczkowo, eby doj prdko
do praktycznego wyniku, tj. odkry sposób na wznowie-
nie pastwa polskiego. Wiaa z tych prac mio Ojczy-
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zny i niepospolity nieraz duch obywatelsl^i, ale sprawa

byJa naulvOuo chybiona, a przytem wykonywana bd-
nie. Na dnie sprawy tkwio przewiadczenie, e historja

moe by nauk stosow-an. Jest w tern co istotnego,

owszem; ale nie mona adnej nauki uprawia wycznie
jako stosowanej, bo w takim razie po pewnym czasie nie

byoby z czego czerpa i „stosowa". Do wynalazków
droga jedyna przez odkrycia, tj. przez nauk czyst, nie

troszczc si o zastosowanie praktyczne. Za mao byo
w Polsce czysto naukowych studjów historycznych, iby
day si robi na ich podstawie wynalazki polityczne, to

te te, które niby porobiono, okazay si wszystkie nie

do uytku.

Uprawiano atoli take historj „niestosowan", i to

Z'wiclkiemi sukcesami. Epok stanowi pod tym wzgl-
dem zaoenie Akademji Umiejtnoci, która nadaa wy-
dawnictwu róde historycznych u nas metod i program.

Nie zabrako znamienitych wydawców, z Wincentym Za-

krzewskim na czele, edytorem niezrównanym, dorówny-
wajcym najlepszym europejskim. Na podstawie dobrych
wydawnictw powstaway dobre prace monograficzne,

w czem prym trzyma fenomenalny talent Tadeusza Woj-
ciechowskiego, a poród modszych Karol Potkaski.
Zdobylimy si te w krótkim stosunkowo czasie na od-

robienie od lelewelowskich czasów nagromadzonych za-

legoci w t. zw. naukach pomocniczych, których stan

nadaje si najlepiej na kryterjum ogólnego stanu nauk hi-

storycznych. Tu zdziaali wiele, na podziw wiele Pie-

kosiski, po nim Krzyanow^ski Stanisaw, z yjcych
Semkowicz.

Ruch naukowy historyczny wzmaga si, badania ar-

chiwalne postpuj, ilo udatnych rozpraw naukowych
ronie z roku na rok, prace wybitne nie nale ju do
rzadkoci. Dugoby trzeba wylicza, eby wymieni
imiona zasuonych historyków\ (choby ograniczy si
tylko do zmarych). Nie o to chodzi nam jednak, lecz

tylko o wykrycie cech nauki polskiej.

17*
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Wikszo historyków polskicli okazywaa od cza-

sów Wielkiej Emigracji i okazuje dzi jeszcze skonno
do nadzwyczajnego upraszczania sobie zjawisk histo-

rycznych. Czsto (zwaszcza u Bobrzyskiiego) zna ca-

kowite niemal ignorowanie tego, co stanowi wanie nie-

odczn cech wszelkich zjawisk yciowych: zawi-
o, która jest tern wiksz, im bardziej ycie si do-

skonali, a któr mona rozwizywa tylko mozoln in-

dukcj.

Nauki prawnicze odznaczaj si od duszego
czasu (zwaszcza w Niemczech) ywioow jak' nie-

chci do zawioci zjawisk ycia. Tkwic w metodzie

prawniczej dno do upraszczania doprowadzono do

przesady, nieraz do absurdu; wszak marzono o wprowa-

dzeniu do prawa metody geometrycznej! Niegdy Lele-

wel celowa wyksztaceniem prawniczem, lecz potem na-

leao ono do rzadkoci wród naszych dziejopisów,

i dziki temu niedostatkowi atwo byo popa w jedno-

stronno przy pierwszem ponownem zetkniciu si z me-

tod prawnicz. Studjum wydarze historycznych po-

czy z kwestiami prawniczemi najlepiej Oswald Balzer,

daleki od wszelkiej jednostronnoci i nieskonny do ho-
dowania dedukcji; jest to uczony stanowczo najlepiej

przygotowany do roztrzsania konstrukcyjnych zagad-

nie dziejowych, obcy wszelkim improwizacjom nauko-

wym. Obok niego staje Wadysaw Abraham, drugi filar

polskich studjów prawniczo-historycznych. Nie brak

wród modszego pokolenia zdolnych prawników, ani te
nie brak im zainteresowania do kwestyj historycznych,

podczas gdy poród historyków niewszyscy jeszcze po-

siadaj wyksztacenie prawnicze. Socjologii dziejopiso-

wie nasi niemal e nie tknli.

Miona skutkiem tego zarzuci polskiemu ruchowi

historycznemu pewn ciasnot. Na usprawiedliwienie

tego znajdzie si mnóstwo okolicznoci agodzcych, ale

fakt faktem. Cierpim}^ na zacienienie metodyczne i na
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zacienienie treci, ograniczajc si niemal wycznie do

bada okoo historji polskiej.

Samo za prawo cierpiao w okresie porozbiorowym

na brak warsztatu. Niegdy prawnicy polscy skadali

dowody, e nie napróno dano im by obywatelami wiel-

kiego pastwa. Moemy si szczyci takimi mami jak

Jarosaw Bogorya Skotnicki i Janusz Strzelecki lub Jan

Rzeszowski, wspópracownicy ustawodawstwa Kazi-

mierza W., a có dopiero Pawem Wodkowicem z Bru-

dzewa, który na pocztku wieku XV wskazuje nowe za-

sady prawa midzynarodowego^). Od Taszyckiego do

Andrzeja Zamoyskiego i twórców Trzeciego Maja nie

brako nam zdolnych kodyfikatorów. Dwa razy w ci-

gu tych wieków zmienilimy pogldy na pastwo i spo-

eczestwo: po Brudzewskim nasta Andrzej Maksymil-

jan Fredro, zanim zrzuci go z piedestau Kotaj, a po-

ród tych gównych graniczników ile odmian myli pol-

skiej od Modrzewskiego do Staszica! Wytworzylimy
swe wasne swoiste prawo publiczne, wasne prawo mi-
dzynarodowe, oddzielalimy sdownictwo od administra-

cji ju w r. 1422 (przywilej czerwiski), a w r. 1791 my
jedni dokonalimy przemiany pastwa na nowoczesne
bez krwawej rewolucji. Po rozbiorach, pozbawieni war-
sztatu pastwowego, skazani na dostosowywanie si do
obcych pogldów prawnych i na konieczno studjowa-

nia obcego prawa, nie zatracilimy jednak zmysu praw-

niczego, co dobrze wróy o przyszej naszej wydatnoci
wiedzy prawniczej.

Obok aciny „paestra" dawaa owiat szlachcicowi

polskiemu; zajmowanie si prawem byo nader popularne,

i nigdzie nie uczono modziey tyle prawa jak w Polsce.

Wybitne zamiowanie wiodo w tej dziedzinie do twór-

czoci, i to znacznej, a uczony prawnik nie nalea w Pol-

sce bynajmniej do rzadkoci. Nie zachodzi wic w tym

') Grotius rozpocz nauk tego przedmiotu; rzecz sama ist-

niaa oczywicie zawsze.
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wypadku ów dziwny objaw, jaki zapisalimy przy filolo-

gii klasycznej, natomiast stwierdzi naley krótkotrwa-o rozwoju nauk prawniczych. Rozwój ten trwa wa-
ciwie zaledwie pótrzecia wieku od polowy XIV do po-

cztku XVII wieku, od statutów Kazimierza W. do „Poli-

tyki" Petrycegio (1605), poczerni nastaje zastój/) Od wie-

ku XVII brak ucz^noci prawniczej coraz wikszy, pod-

czas gdy popularno prawa zostaa. Kiedy nastaje od-

rodzenie spoeczestwa, uczono prawnicza zrywa si

z letargu niemal pierwsza, a dzieje porozbiorowe dostar-

czaj tysicznych dowodów, jak starannie pielgnowano

ten dzia nauk, którego wybitnemu rozwojowi przeszka-

dza rzeczywicie tylko brak pastwowoci wasnej.

Jest za historja praiwa w Polsce odimienn ni w in-

nych krajach Zachodu. Brak prawa feudalnego, brak re-

cepcji prawa rzymskiego i przeprowadzona do najdal-

szych konsekwencyj autonomia sprawiaj, e prawa pol-

skiego obcy nie rozumiej; nieporozumienie dochodzi do

tego stopnia, e obcy mog nabra nawet mniemania, ja-

koby w Polsce wiedzy prawniczej zgoa nie byo, nie

byo bowiem w Polsce tych dziaów prawa, z których

wiedza prawnicza skada si u obcych narodów, zwasz-
cza u Niemców. Mniemanie cudzoziemców przeszo do

uczonych polskich i (nieprawdopodobne a jednak praw-

dziwe) mona si u prawników uczonych polskich spot-

ka czsto ze zdaniem, jakoby w Polsce nauki prawnicze

nie byy zgoa istniay ! Nie byo tylko tych dziaów, ja-

kie stanowi historj prawa u innych, ale to wcale nie

dowód, e prawa wogóle nie byo. A przykro, jak taka

myka logiczna moga si zakra do nauki polskiej.

^) Ostatnim etapem twórczoci polskiej prawniczej jest wy-

stpienie Petrycego przeciw cenzurze w r. 1605. Ani nawet dla

królewskiej osoby nie pozwala na wyjtek od zupenej wolnoci
druku.
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Rekapitulujc przegld nauk humanistycznych, mu-
siifry z alem stwierdzi brak zdatnoci do filologii. Wszak
wbrew temu, e w owiacie aciskiej bylimy pierwsi,

wydalimy a do poJowy XIX w. jednego tylko filologa

Jatynist, pracujcego twórczo. Dopiero najnowsze cza-

sy pozwalaj stwierdzi, e i na tern polu rozwija si
w nas zdatno do pracy twórczej. W jz>ikoznawstwie

brak zupeny podoa naukowego; mamy do zapisania

niejeden pikny dorobek, ale to tylko epizodyczne prze-

jawy. Slawistyka prawie e nie istnieje! Polonistyka

ruszya si (z jednym wyjtkiem leksykografii) dopiero

:za naszych czasów. A jednak pomimo takiego ogrom-

nego opónienia i zacofania wrcz naukowego, s wska-

zówki, e moe uda nam si odrobi jeszcze zaniedbania,

i stan godnie obok innych narodów. W ostatniem po-

koleniu jzykoznawców objawi si istny rozpd zdol-

noci twórczych, roztrzsanie kwestyj zasadniczych od-

bywa si nadspodziewanie dodatnio. Moemy si nawet

poszczyci w tym zakresie znaczniejszym ju stosunkowo

dorobkiem odkry naukowych.

W historji stalimy dugo przynajmniej narówni

z Zachodem, a pod niejednym wzgldem wyej, ale

w okresie upadku kultury narodowej historja upada
pierwsza, jakoby haso dajc do nauk powszechnego
upadku. Od poowy XVII w. a do Naruszewicza, to na-

zbyt dugo! Zatraca si cakiem zdatno naukow w tej

dziedzinie. Nastpujce potem przerwy rozwoju nie z na-

^szej byy winy. Filolog móg by w najgorszych nawet
warunkach dziejów porozbiorowych znale ujcie dla

swej twórczoci naukowej, gdyby j by posiada; histo-

ryk potrzebuje warsztatu bez porównania trudniejszego

do urzdzenia (archiwa, podróe, edytorstwo, nauki po-

mocnicze i t. d.) i nie móg uy zdatnoci swej, choby j
posiada w stopniu wyszym. Lelewel, organizacja umy-
sowa wyjtkowa zaiste, sta si znakomitym history-

kiem jeszcze przed emigracj, przed r. 1830. A potem
mcia ruch naukowy gorczka zrobienia z historji nauki
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stosowanej. W najnowszych dopiero czasach równocze-

nie z jzykoznawstwem zna postp, i to wielki.

W nauce prawa stalimy przez pewien czas najwyej

z humaniorów./ Praktyka przeplataa si przez dwa wie-

ki w tej dziedzinie z teorj w sposób wietny, jak to zo-

baczymy w nastpnym rozdziale. Tymczasem zamknij-

my koo naszej indukcji rejestrem do dziejów polskiej filo-

zofji.

5. F i 1 o z o f j a.

Ubolewa si, i slusztie, nad niskim starnem filozofji

w Polsce. Rzecz jest zaiste ciekawa, bo filozofowania

nigdy u nas nie brako, a nauka nasza od filozofji si za-

czyna. Filozofowanie jest u Kadubka, Witelo jest „jed-

nym z pierwszych w XIII w. znawców i krzewicieli filo-

zofji nowoplatoskiej w zachodniej Europie", poczem na-

stpuje zajmujcy wielce rozkwit scholastytki w Krakowie

(o czem obszerniej niej), a reakcja przeciw scholastyce

jest w Polsce u Grzegorza z Sanoka (1403—1477) bardzo-

wczesna, bo to wspóczesny Mikoaja z Kuzy, „uchodz-

cego powszechnie za pierwszego zwiastuna nowoytnych
w zakresie filozoficznego mylenia dnoci". Potem

opakoway dziedzin filozoficzn w Krakowie „umysy
zbyt mao samodzielne", ale zabysn jeszcze tumacz
Arystotelesa, Sebastian Petrycy (f 1626), który „myli Ary-

stotelesa z zakresu etyki dalej rozwijajc, doszed a do

sformuowania dwóch zasadniczych w etyce stanowisk,^

tj. utylitaryzmu i intuicjonizmu, których to stanowisk uza-

sadnianie odgrywao najwaniejsz rol w badaniach ety-

cznych XVII i XVIII wieku".

i
I znowu posucha a do braci niadeckich. Jan nia-

decki (1756—1830), przeciwnik Kanta, zwolennik empi-

ryzmu w swej „Filozofji ludzkiego umysu" (1822), ma
antagonist w bracie, ogaszajcym ju w r. 1799 „Mow
o niepewnoci zda i nauk na dowiadczeniu fundowa-

nych", oceniajcym „znaczenie filozofji Kanta dla przyro-
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doznawstwa". S to umysJy twórcze w caem znaczeniu

tego wyrazu. Niebawem za, „czego nie powiedzia Kant,

bo krpowa go duch czasu, to wszystko wydoby z nie-

go 1 powiedzia Wroski" (1778—1853). On jeden z pierw-

szych formuowa zasad ewolucji wszechwiata (po-

cztkowa „nieskoczona nieokrelono wszechwiata

okrela si i rónicuje w sposób coraz wyrazistszy, coraz

bardziej szczegóowy"). Wszechstronno Wroskiego
budzi bdzie podziw poprzez wszystkie wieki; wszak

„nie byo ani jednego dziau wiedzy czy to matematycz-

nej, czy przyrodniczej, czy ekonomiczno-spoecznej, czy

historycznej lub filozoficznej, którejby Wroski nie by
opanowa i nie okaza si w niej mistrzem". Uzupenia

plejad nasz z pocztków XIX w. Józef Gojuchowski

(1797—1858), który ogosi w r. 1822 gówne swe dzieo

„Filozofia w stosunku do ycia caych narodów i oddziel-

nych ludzi". „Gdyby Gouchowski nie by ju nic wicej
napisa, ta jedna praca wystarczyaby, aby mu zapewni
nie tylko jedno z pierwszorzdnych miejsc w dziejach

myli polskiej, ale take wybitne miejsce w dziejach filo-

zofii XIX wieku w ogólnoci. Drugiej w tym rodzaju

pracy powszechna literatura filozoficzna nie posiada".

W poowie XIX w. nowa plejada. August Cieszkow-

ski (1814—1894), filozoficzny twórca mesjanizmu polskie-

go; Bronisaw Trentowski (1808—1869), zdumiewajcy
nas dzisiaj nowoytnoci pomysów^) i oryginalnoci

najzupeniejsz, chocia osnu system swój na heglizmie,

zmienionym o tyle, e wprowadzi we pojcie Boga oso-

bowego; Karol Libelt (1807-1875), który tak susznie pod-

niós twórcze znaczenie wyobrani, bez której myl by-

aby bezsiln — i cay szereg innych.

Nastpuje fala t. zw. pozytywizmu pod przewodem
Aleksandra witochowskiego, „którego dzieo o powsta-

waniu praw moralnych jest moe najlepsz prac, na jak
si zdoby polski pozytywizm", — i katolicka przeciw

') Id tu za najnowszemi pracami Wadysawa Horodyskiego>
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temu kierunkowi reakcja, której przewodz niepospolite

umysy Stefana Pawlickiego, wielce zasuonego bada-

cza historji filozolji greckiej, tudzie Miarjana Morawskie-

go, autora „Wieczorów nad Lemanem", jednego z takich

dzie, jakie nie. w kadem zjawiaj si stuleciu. Nako-

niec arcydugi szereg pracowników uwanych, staran-

nych, dokadnych, ale nie lubicych si wyrywa na „sy-

stemy", troch komentatorów i uzupeniaczów, troch

próbujcych znów (jak za czasów heglizmu) przepol-

szczenia oibcych myli. Nieatwo byoby klasyfikowa

ich, bo „chyba nie byo w ostatnich czterdziestu latach

ani jednego goniejszego europejskiego albo nawet ame-

rykaskiego myliciela, któryby nie by na umysy pol-

skie jakiego wywar wpywu. Filozofja polska tego

okresu moe susznie uchodzi za odblask caego wia-
towego ruchu na tern polu".

Oto rusztowanie dziejów filozofii' w Polsce, do któ-

rego nasuwaj si pewne uwagi

:

W czci II. bd si stara wykaza, jak dalece

twórcz bya scholastyka krakowska XV wieku. Upadek
filozofii w wieku XV tyczy si caej Europy. Mona,
a raczej trzeba zarzuci nam, emy przespali dwa wieki

rozwoju filozofji w Europie, wieki XVII i XVIII. Od po-

cztku XIX w. wydajemy raz wraz dziea pierwszorzd-
nej wartoci:, ale brak rzeszy filo-zoficznej czyni z nich

meteory jakie, i przesuwa zbyt prdko do... historji filo-

zofji, niewyzyskane naleycie, niewessane w organizm

naukowy i owiatowy polski. Szwankujemy wielce ilo-

ciowo, filozofom wybitnym brak ta filozoficznego w na-

rodzie; do przemiany nauki w owiat trzeba bowiem
koniecznie odpowiedniej iloci uczonych, choby o red-
nich tylko zdolnociach, ale sumiennych, pracowitych, do-

kadnych, rozumieicych swój przedmiot gruntownie.

Wszyscy nasi wybitni filozofowie nie zdoali zapewni
spoeczestwu wyksztacenia filozoficznego — oto taje-

mnica naszego niedomagania. Dopiero w ostatniem po-

koleniu zanosi si na utrwalenie filozofji w Polsce, dziki
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coraz wikszej iloci owych pracowników, rezygnujcych

z wasnych systemów, poprzestajcych na drobnych

przyczynkach do rozwoju filozofji. Jest to zupenie ana-

logiczne do nastania „okresu monograficznego" w hi-

storji. Skoro raz nasta, nie powinien ju nigdy przesta

istnie.
^

Nie brak okolicznoci agodzcych to zaniedbanie,

iemy pomimo wielkich talentów nie wytworzyli pol-

skiego „wiata filozoficznego" w XIX wieku. Wystarczy
nadmieni, e Wroski musia) pisywa po francusku,

a Gouchowskiego za jego „Filozofj w stosunku do y-
cia" Nowosilcow usun z katedry wileskiej. Warunki
pracy kulturalnej w Polsce XIX wieku tumacz niemal

wszystko. Co warta wolno, choby „atana", wida
na pomnoeniu, jakiego doznaa filozofja od czasu wol-

noci szkó i uniwersytetów w zaborze rakuskim, tudzie

od zaoenia Akademji Umiejtnoci. A skoro tak, wolno

roi niemae nadzieje, gdy posiadamy oto wolno ca.
Miejmy otuch, e najnowsza wielka synteza filozoficz-

na polska, Erazma Majewskiego „Nauka o cywilizacji"

nie przejdzie do historji nazbyt prdko, e filozof twórczy

nie zmarnuje si ju u nas skutkiem braku rzeszy filozo-

ficznej.

6. Nauka, owiata, dobrobyt.

W Polsce rozpoczo si ycie umysowe nie od

owiaty, lecz od nauki. Jest to objaw powszechny, gdy
uniwersytety starsze s od szkó ludowych. Nauka musi
by wpierw, bo owiata jest waciwie spopularyzowa-
niem, nauki. Gdj-by nie byo nauki nigdzie, nie byoby te
nigdzie owiaty. Jako znane s ludy, nie wykazujce
ani nawet „cienia ladu" jakichkolwiek zawizków o-
wiaty, ludy izolowane, niepoddane wpywom cywiliza-

cyjnym z zewntrz. Obserwowanie pocztków myle-
nia, tj. pocztków rozwoju umysow^ego, poucza, e o-
wiata moe si wyjtkowo zaczyna od sztuki, od poezji,
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ale narazie wykluczmy jeszcze z naszych roztrzsa ten

objaw, pozostawiajc go sobie na koniec nastpnego roz-

dziau. Narazie poprzestajemy na rozpatrywaniu sto-

sunku owiaty do nauki, obydwóch do dobrobytu.

W Polsce rozpoczyna si tedy rozwój umysowy od

nauki. Za czasów Kadubka (t 1223) nie myla nikt

o owiacie, tylko o naukowem przygotowaniu kleryków.

Z aktów najstarszych uniwersytetów europejskich (bo-

loskiego, padewskiego, paryskiego, montpellierakiego

i i.) stwierdzi mona, e co najmniej na przeomie XII

a XIII wieku dojedali tam polscy scholarzy studjowa
prawo kocielne, czasem wieckie i nauki wyzwolone.

Kadubek studjowa w Paryu. W kronice swej pozo-

stawi mnóstwo ladów wielostronnej uczonoci, rozsie-

wajc j po caem dziele.

Kwitn potem Witelo w trzeciej wierci XIII stule-

cia, kiedy o owiacie w Polsce mowy jeszcze by nie

mogo.
Wysoko stoi ju nauka, czego dostatecznym dowo-

dem przytoczone tu nazwiska, ale jeszcze jedynymi lud-

mi owieconymi „in nostra terra, scilicet Polonia" (jak

pisze Witelo) s uczeni. Tak samo byo, kiedy Kazimierz

W. zakada uniwersytet, kiedy Wadysaw Jagieo uzu-

penia go wydziaem teologicznym. Mona si spiera

o to, kiedy si zaczyna w Polsce owiata, tj. odkd poja-

wiaj si ludzie wyksztaceni, a nie uczeni; nam tu star-

czy stwierdzi, e dugo bya w Polsce nauka bez owia-
ty. Podobnie bywao u wielu spoeczestw innych.

Ale moe by odmiennie. Jeeli silnym jest napór

umysowoci z zewntrz, a spoeczestwo dane przy-

swaja sobie wyniki obcej nauki' gromadnie, samo nie

przyjmujc czynnego udziau w dalszem jej rozwijaniu,

natenczas owiata moe si znacznie rozszerzy, a nauka

nie powstanie. Tak bywa z reguy poza Europ. O-
wiata oparta na porednio czerpanych echach nauki obcej

moe si znakomicie nawet szerzy, chocia w kraju nie

bdzie ani jednego uczonego.
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Najczciej zachodzi równoczesno jednego i dru-

giego objawu, ale rzadko natomiast zdarza si równo-

mierno. Zazwyczaj to ub owo przewaa znacznie nad

drugiem. Moe by wysoki stan nauki przy niskim sta-

nie owiaty — i przeciw^nie, upadek nauki pomimo wyso-

kiego stanu owiaty. A co najbardziej dla historyka zaj-

mujce, e stosunek owiaty do nauki moe by w dzie-

jach tego samego spoeczestwa w rozmaitych czasach

rozmaity. Równomierno ' jest tu ideaem. Spenienie

go wymaga wielu skomplikowanych w-arunków, lecz za-

sadniczym warunkiem bdzie zawsze, aeby nauki roz-

winy si w spoeczestwie tak dalece, iby mu óo sze-

rzenia i pogbiania owiaty starczy mogo w zupeno-

ci czerpanie z wasnych róde uczonoci.

Dzieje nauk w Polsce stwierdzaj niestety, e nauka

polska nie staa si takiem ródem, obfitem dostatecznie,

iby owiat utrzyma na poziomie europejskim bez ucie-

kania si do róde cudzych. le jest, jeeli wyniki na-

uki obcej bezporednio stamtd zostaj wprowadzane do

owiaty powszechnej, bez porednictwa wasnego wiata
naukowego tego spoeczestwa. le jest, bardzo le, je-

eli krzewicielami owiaty w pewnem spoeczestwie
musz by obcy. Tak le u nas nie byo nigdy, ale z po-

wctJu niedostatecznego stanu nauk (to pod tym, to pod

owym wzgldem) szw^ankowa czsto stosunek owiaty
do nauki, równomierno naleaa do rzadkich wyjt-
ków, a upadek owiaty zawsze nam zagraa.

Polska nie miaa szczcia do nauk, jakkolwiek nie

brako Polakom nigdy zdolnoci, a ochota znajdowaa
si... czsto (wic jednak niezawsze). Zrazu to samo od-

dalenie ed gównych szlaków midzynarodowych, które

zaznacza Gallus na samym wstpie swej kroniki, a które

zdecydowao o ubóstwie kraju, stanowio nie tylko co do

dóbr materjalnych przeszkod rozwoju, lecz niemniej co

do duchowych. Szlaki handlowce bywaj zazwyczaj za-

razem szlakami wymiany myli; oddalenie od jednego

oddalao nas tedy i od drugiego. Trudno t pokonali-
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my wietnie, jak to wykazuj przytaczane powyej przy-

kady. Pomimo odlegoci (na owe czasy niezmiernych)

Pary i Padwa nie byy obce Polakom, ale bd co bd
Polaków takich, którychby byo sta na pokonanie prze-

szkody wielkich odlegoci, nie mogo by wielu.

Jak wszystko na wiecie, tak te i rozwój nauk po-

zostaje w zwizku ze sprawami ekonomicznemi, z kwe-

stj dobrobytu. Czasy dobrobytu przygotowuj zazwy-

czaj nastpujcy po nich rozwój nauki; jeeh dobrobyt

trwa duej, nauka mu towarzyszy wiernie. Ubóstwo
zwiastuje zawsze upadek nauk, trwajce za duej—wie-

dzie do cakowitego o nauce zapomnienia. Tylko jedno-

stki mog stanowi wyjtek, ale natenczas staj si te
wyjtkowemi w swem spoeczestwie postaciami, ' i nie

wywieraj wpywu, ani nawet nie mog zaj nalenego

sobie stanowiska ni znale uznania. W takich okresach

zdarza si, e takie wyjtkowe jednostki przechodz do

spoeczestw innych, a nawet wynaradawiaj si. Dzieje

narodów europejskich dostarczaj mnóstwa przykadów
takiego nieuniknionego zwizku spraw materjalnych z du-

chowemi; i w historji stwierdza si prawido, e czowiek
skada si z duszy i ciaa.

Jakociowo pokonalimy tedy wietnie przeszkod
oddalenia od wielkich dróg nauki europejskiej, od Parya,
Padwy i ISolonji, ale nie moghmy pokona przeszkody

ilociowo, nie moglimy wysya tam znaczniejszej iloci

adeptów nauki, bomy na to byli za ubodzy. Rozwój na-

uki wymaga za w znacz-nym stopniu tego ilociowego

momentu, bo chodzi o to, eby wyrobi „wiat naukowy"
w spoeczestwie, eby uczony, pracujcy twórczo, nie

czu si obco, eby w kategorji mylenia naukowego nie

musia szuka dla siebie podoa poród obcych, lecz e-
by myl jego rozwijaa si na swojskiem' podou i do te-

go podoa wracaa, sowem, eby uczony nie znalaz si
poza spoeczestwem wasnem. Na. to jedyna rada w od-

powiedniej iloci osób, mogcych go zrozumie i chc-
cych zajmowa si sprawami, jakie nauka poruszy. Przy
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pewiej iloci osób naukowo wyksztaconych musi si

wreszcie wytworzy jaka twórczo naukowa, musz
si wreszcie znale uczeni, zdolni pracowa samodziel-

nie. Rozwój nauki niemieckiej polega niemal wycznie
na niezmiernej licznoci wiata naukowego; ilo zdoby-

waa si na jako, chociaby w zbyt maej do iloci pro-

porcji. Pomimo wszelkich wad niemieckiego ustroju na-

uki, doszy Niemcy bd co bd do tego nieocenionego

rezultatu, e mogy oprze u siebie owiat wycznie na

niemieckiej nauce, a to triumf nielada.

Ilociowy rozrost nauki jest wTcz niemoebny bez

dobrobytu. Dlatego te uniwersytety kwitn tam tylko,

gdzie kwitnie dobrobyt, ilo ich i jako jest wprost pro-

porcjonaln do ekonomicznego stanu kraju. W kraju ubo-

gim napróno mnoy uniwersytety, jako' ich sprawi

zawód i zejd do rzdu lichych uczelni rednich, jak np.

niemieckie po wojnie 30-letniej, hiszpaskie po strasznem

przesileniu ekonomicznem z koca XVI wieku; a jake
próne s wysiki uniwersyteckie krajów poudniowo-so-

wiaskich, zbyt jeszcze ubogich, niewiele ekonomicznie

zróniczkowanych. Speni jednak saby naw-et uniwer-

sytet zawsze zadanie ilociowego przysparzania wiata

naukow^ego, jeeli tylko nazbyt wielkie ubóstwo ni€ zwa-

rzy sabego kwiatu i nie wypaczy uniwersytetu.

Nie przygodny to wcale zbieg okolicznoci, aJe g-
boki zwizek przyczynowy, e zaoycielem uniwersyte-

tu polskiego jest król-gospodarz Kazimierz Wielki, a zao-

y go w latach, kiedy podniós si znacznie dobrobyt

kraju. Mona duo objawów historycznych okresu pia-

stowskiego wyjani ubóstwem Polski*, faktem jest, e
Polska pozyskaa uniwersytet wanfe wtedy, gdy po

raz pierwszy przestaa by ubog. Istnieje te w dal-

szych okresach zwizek cigy pomidzy stanem nauk

w Polsce a stanem ekonomicznym kraju. Kwitnie naj-

bardziej nasz uniwersytet w owym wieku XV i w tej

jeszcze czci XVI, kiedy rós dobrobyt i miast i stanu

ziemiaskiego; podupada poczyna, skoro tylko zachwia-
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a si równowaga ekonomiczna spoeczestwa. Sam y-
wio ziemiaski uniwersytetu nie moe utrzyma na odpo-

wiedniej wyynie, i ju Jan Kochanowski stwierdzi mu-

sia niszo krakowskiej Szkoy, upatrujc powód w tern,

e za mao na ni oono kosztów (w „Satyrze"). Wiek
XVII zeszed nam cay niemal na wojnaci, druga jego

poowa spowodowaa niesyciany upadek dobrobytu

i zupeny uniwersytetu upadek. Dobrobyt wznawia si

nastpnie jeszcze, ale tylko w jednej warstwie: szlache-

ckiiej, a ta jednostronno ekonomiczna wpywa fatalnie

na wszelkie dziedziny ycia publicznego, nie w najmniej-

szej mierze take na upadek nauk. Wszak szlachcic prze-

sta troszczy si o owiat, bdc pewnym, e bez

owiaty i tak osignie wszystko, bo wszystko z urodzenia

naley mu si. Skoro stopie owiaty przesta stanowi
rkojmi, a przynajmniej uatwienie powodzenia w wal-

ce o byt, ciekawo do nauki ograniczon zostaa do

owych wyjtkoiwych jednostek, pozbawionych znacze-

nia w ogólnej ekonomice ycia zbiorowego, znajdujcych

si niejako poza spoeczestwem. W okresie Stanisa-

wowskim zaczyna si na nowo róniczkowanie ekono-

miczne, przynajmniej do pewnego stopnia (o ile dopuciy
warunki zewntrzne), dobrobyt poczyna si udziela za-

jciom miejskim, podnosi si w kadym razie ogólny po-

ziom ekonomiczny kraju — i oto podnosi si zarazem

ogólny stan kultury i zjawia si reforma uniwersytetów.

A czy Zamoyska akademja nie bya wynikiem; zamono-
ci nie tylko rodu Zamoyskich, ale caej tamtej krainy?

Czy wileski uniwersytet nie powsta wówczas, kiedy

Litwie otworzone byy nowe horyzonty ekonomiczne?

A jake sabo wegetowa twór akademji lwowskiej, któ-

rej nie towarzyszyy pomylne warunki ekonomiczne pro-

wincji? I czy trzeba zawiych wywodów, eby zrozu-

mie, e losy uniwersytetów pozakadanych po odzyska-

niu niepodlegoci zawisy bardzo a bardzo od losów wa-
luty polskiej?
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Upadek miast od drugiej poowy XVI wieku, „potop",

straszliwe przesilenia pienine XVII wieku, wyniszcze-

nie Litwy wojenkami litewskich magnatów, cakowita

wkocu bierno ekonomiczna Korony wobec Niemiec

i „krajów cesarskich" — oto etapy w historji... nauki pol-

skiej. Nie mogli zaradzi zym tego nastpstwom naj-

zdolniejsi uczeni, ani nawet tacy olbrzymi ducha, jak

Pawe Brudzewski i Mikoaj Kopernik. Zagina nawet

ich tradycja. Nastpcy ich tyle potem z Polsk mieli

zwizku, i w Polsce si rodzili, ale ani dziaa dla Polski

nie mogli, ani te, poród polskiego ogóu podoa dla

siebie nie znajdujc, nie zdoali powstrzyma... dalszego

nauk upadku, a dopiero rozwija si zaczo na nowo
ycie ekonomiczne nieco przynajmniej wszechstronniej.

Postp w jednej dziedzinie ycia udzieli si wnet dzie-

dzinie drugiej; to rzecz cakiem naturalna, bo w spra-

wach ycia wszystko ma zwizek ze wszystkiem, ale tu

chodzi o stwierdzenie, e dobrobyt musi zawsze przy-

najmniej nieco wyprzedzi nauk, jeeli nauka nie ma
stanowi zjawiska egzotycznego. Najbardziej za przy-

swojona duchowi narodowemu nauka zacznie stawa si
egzotyczn, skoro tylko dobrobyt zacznie si stale ob-

nia.
Za przykad niech nam posuy wspaniaa prawdzi-

wie posta wspomnianego ju wielkiego uczonego pol-

skiego, Adama Kochaskiego, którego ycie wypado
wanie na okres cigego uboenia Polski. „Umys roz-

legy, filozoficzny, nie ograniczajcy si do jednej spe-

cjalnej gazi nauk cisych, myliciel bystry i gboki,
zarówno w abstrakcjach matematycznych, jak i w za-

stosowaniach ich do astronomii, fizyki, do mechaniki te-

oretycznej, jak niemniej i praktycznej. Jeden ze staych
wspópracowników wydawanej w Lipsku publikacji pe-

riodycznej ActaEruditorum iw ywej z Leibni-

zem pozostajc korespondencji, czsto zasila powane
to wydawnictwo swojemi pracami. Tam midzy innemi

4ia oznaczenie iloci, bdcej stosunkiem obwodu koa
Polskie Logos a Ethos. 18



274

do wasnej jego rednicy, poda sposób wykrelny, da-

jcy t warto z dokadnoci zdumiewajc. Szczegó-

owy rozbiór matematycznycli prac Kochaskiego do-

prowadza znawc przedmiotu do uderzajcego wniosku,

e rodak nasz w rónych stadjach swoich docieka by
ju nader bliskim odkrycia Leibnizo - Newtonowskiego,

a mianowicie wynalazku rachunku róniczkowego i ca-

kowego, opartego na znanem ju sobie pojciu iloci nie-

skoczenie maych". Tene Kochaski umia zastoso-

wywa sw wiedz odrazu w praktyce. „Uczony mate-

matyk... autor pracy teoretycznej' o statyce, w swej

rozprawie o zegarmistrzostwie, wchodzcej w skad
dziea Kaspra Schotta p. t. „Technica curiosa" z r. 1664,

poda kilka ustrojów zegarowych wasnego pomysu, pro-

ponowa próbowanie dokadnoci limaka zapomioc ci-

aru zawieszonego na strunie owijajcej limak, pracowa
nad zastpieniem w zegarkach szczecineik, któryioh wtedy
uywano, spryn regulujc; zbudowa zegarek z wa-
hadem magnetycznem ; by wreszcie pierwszym inicja-

torem zawieszenia sprynowego, uwaanego i dzi za

najlepiej zabezpieczajce izochronizm wahada".
I có zostao w Polsce z tego Kochaskiego, który

nie usuwa si bynajmniej od ludzi, bo by bibljotekarzem

króla Jana III? Czasy tego panowania uwaane s
(i susznie niestety) za czasy upadku nauki w Polsce ; jest

to rzecz powszechnie zreszt wiadoma. Co za szyder-

stwo losu! A przecie to ten król, który interesuje si
astronomi, wyszczególnia Heweljusza, który odwdzi-
cza mu si „wyniesieniem na niebo Tarczy Sobieskiego";

interesowa si równie ródami siarczanami (koo
Szka w województwie ruskiem), które opisywa na-

dworny jego lekarz, Konnor; opiekowa si nie tylko

Krzysztofem Mieroszewskim, który kierowa wzniesie-

niem fortyfikacyj w Krakowie i w Czstochowie i zo-

stawi w rkopisie traktat o architekturze wojennej; to

król, w którego obecnoci toczyy si najpowaniejsze

swego czasu dysputy filozoficzne.
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Oto jest prawdziwy obraz Sobieskiego; — i có
z tego zostato? Saina osoba królewska przedstawia si

dzi w mniemaniu ogóu, jakoby jakiego króla ciem-

noty, dalekiego od zainteresowania si Muzami, opiewa-

nego wprawdzie przez poetów, ale osobicie niedostp-

nego dla umysowych rozkoszy. Nawet osobisty jego

wizerunek przystosowa si w wyobraeniu ogóu do

ta zgszczajcej si nad narodem ciemnoty nadcigaj-

cego okresu saskiego. Warunki materjalne ycia zbio-

rowego nie dopuciy do zorganizowania si wiata na-

ukowego w Polsce, a wobec tego na nic wysiki jedno-

stek i caa ich warto umysowa; pozostaj wyjtkami,

których wartoci ogó nie umie nawet obróci na sw
korzy. S to wiadectw*a zdolnoci polskich, a zara-

zem niemocy polskiej równoczenie w jednej i tej samej

dziedzinie.

Zdolnoci s w wiecie intelektu pocztkiem wszel-

kiej sprawy, ale same z siebie nie wydadz dalszego

cigu, jeeli nie otrzymaj pomocy z zewntrz, od oko-

licznoci z innych dziedzin ycia zbiorowego.

Zdolno stanowi niewtpliwie cz intelektu, lecz

tak, która tworzy cznik bezporedni z dziedzin woli

i czynu, gdy zdolno prze zawsze do zajmowania si
tern, do czego si ma zdolnoci, a co zowiemy upodo-

baniem, powoaniem nawet, gdy objawia si w wysokim
stopniu. .Zdolno bierna, owiatowa, poprzestajca na

przyswojeniu sobie rezultatów bada cudzych, mieci'

si caa wycznie w intelekcie, podczas gdy zdolno'
czynna, twórcza, wykracza poza intelekt. Poniewa za
nauka nie uywi si zdohiociami biernemi, ale wymaga
koniecznie czynnych, boby ani nawet istnie nie moga
przy biernych, a có dopieroi rozwija si — staje si
przeto nauka cznikiem midzy intelektem a wol. Std
nauki stosowane i inne jeszcze objawy, o których niej

rzecz bdzie. Im nauka wyej si rozwinie, tem bar-

dziej prze do czynu; tem bardziej przyczynia si w spo-

eczestwie do wyrobienia kultury czynu.
13*
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Zdolno jest miedz midzy polami Logosu a Ethosu.

Sama moe si rodzi i' po tej i po tamtej stronie, ale

winna na drug stron wychyla si; inaczej pozostanie

biern, gdy z Logosu si wywodzi, ujemn za (niszczy

tylko umiejc), jeeli od Ethosu wysza. Zdolno inte-

lektualna wymaga przeto pomocy wydatnej od dziedzin

czynu w yciu zbiorowem, a zdolno do czynu potrze-

buje cigego oparcia si o intelekt. Logos i Ethos wspo-

magaj si wzajemnie; doskonaa ich harmonja, równo-

waga i równoczesno wytworzyyby doskona kultur

czynu.

Organizacja wiata naukowego, to zorganizowany

intelekt ycia zbiorowego; zorganizowany dobrobyt, to

organizacja woli, bo wartoci materjalne nie dadz si
wytworzy bez uycia wyksztaconej woli. Tamto dzie-

dzina organizacyjna Logosu, a to Ethosu. Bez znacznej

pomocy Ethosu nie moe tedy osta si zorganizowany

Logos, a Logos luny nie zda si yciu zbiorowemu. Myl
luzem znalazszy si w spoeczestwie, pozostaje tak du-

go izolowan od ducha spoeczestwa, a skutkiem tego

niepoyteczn dla ycia -zbiorowego, dopóki z postpem
czasu, lepiej zrozumiana, nie wejdzie w dorobek intelektu

osób, zajtych prac nie tylko intelektualn. Czyli: te-

orja jest nieuyteczn, dopóki nie znajdzie uznania prak-

tyków. Jaowe jest Logos bez oparcia si o Ethos.

Przejcie z Logosu do Ethosu, to s z t u k a wyko-
nywania. W yciu zbiorowem sztuk t jest polity'ka,

ku której wypada si zwróci teraz, jako ku nastpnemu
ogniwu w toku naszych bada.



Rozdzia VII.

Zdatno polityczna.

Polityka — jest to sztuka wykonywania pomysów
fiderwanych. Jak rzemioso uczy wykonywa pomysy
uchwytne materialnie, wymiiarowo, podobnie polityka

wiedzie do urzeczywistnienia celów intelektualnych; mo-

naby j nazwa rzemiosem dziedziny intelektu. Tam
sporzdza si co z danego materjau, a tu w c i e -

1 a s i jaki zamiar z pomoc danych stosunków i oko-

licznoci, stanowicych materja dla polityka. Polity-

kowanie gniedzi si w^szdzie, od najprostszych stosun-

ków ycia, to te uywa si w mowie potocznej wyrazu
„politykowa" na oznaczenie celowo obmylanej dzia-

alnoci w stosunkach nawet powszednich ycia prywat-

nego; jednake w jzyku naukowym przyjo: si ograni-

czenie tego wyraenia do samych tylko stosunków y-
cia publicznego. Przylawszy t poprawk, okrelimy
polityk jako sztuk wykonywania zamiarów dotycz-

cych ogóu.

Ktoby zgodzi si ze mn, e w yciu publicznem nie

powinno by niczego moralnie zdronego, mógby okre-

li polityk jako sztuk wcielania Ideaów. Ale nie za-

pdzajmy si przedwczenie zbyt daleko!

ycie publiczne skada si z dziedziny spoecznej

i pastwowej, a z tych kada ma liczne dziay. Mówi
si te o polityce np. kolejowej, taryfowej, ubezpiecze-

niowej, robotniczej, nawet o szkolnej, o polityce we-
wntrznej i zewntrznej; sowem, wszelka ga ycia
publicznego ma swoj polityk, tj. poszukiwanie sposo-

bów wykonania pewnego zamiaru i osignicia pewnego
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celu w owej dziedzinie ycia publicznego. Do rozsdku
politycznego naley, aeby polityka jednej gazi nie kó-

cia si z drug, eby one wszystkie do jednego zmie-

rzay celu, i eby byy pod tym wzgldem obmylone
i wykonywane trafnie.

Wymagaj przeto sprawy te ogromnych zasobów

znawstwa i s dostpne tylko najtszym umysom; im

umys mniej rozlegy, im mnie] znawstwa rzeczy mieci
si w czyjej goiwie, im niszego typu umys sprawuje

polityk, tern bardziej postpowanie jego i czyny staj

si parodj polityki, i tem wiksze prawdopodobiestwo,

e czowiek taki (choby najpopularniejszy) bdzie zbie-

ra wyniki przeciwne zamierzonym, i e zaprowadzi na

manowce spoeczestwo, czy grup spoeczn, która po-

zwala mu si wodzi.

Specjalist by w polityce mona tylko z pewnem
zastrzeeniem. Gdyby bowiem adna z osób kierujcych

polityk oddzielnych dziaów ycia publicznego nie ogar-

niaa caoci, nat-enczas pomimo najwikszych wysików
i najlepszej woli tych ludzi rezultat ogólny, tj. suma dzia-

alnoci ich wszystkich musiaaby by wielce ujemn,

a to dlatego, poniewa nie byoby polityki ogólnej. Jedno

szoby do asa, drugie do sas powstaby chaos, i na-

staoby marnowanie si pastwowych i spoecznych, pod-

czas gdy celem polityki ogólnej musi by ich wzmaganie.

Polityk wtenczas dopiero zna si naprawd na pewnym
dziale polityki, kiedy mu ogólna nie jest obc. Prawido
to uzupenia si innem atoli, a mianowicie, e adn a a-
dn miar nie moe by zdatnym do polityki ogólnej,

kto.... nie zna si na niczem. Gdyby moebnem byo
spoeczestwo, zoone z samych ludzi rozumnych, do-

puszczanoby w niem do publicznego uprawiania pohtyki

tylko osoby, wybitne w pewnej specjalnoci, lecz zdolne

do ogarnicia caoci ycia publicznego. Im bardziej roz-

siada si w jakim kraju gupota, tem' atwiej o dyspens
od tych wymaga, od obydwóch!!
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Poszczególne gazie ycia publicznego przynale
do jednego z dwóch gównych konarów: do pastwo-

wych spraw lub do spoecznych. Co za ogrom, eby
umie orientowa si w tych i tamtych równoczenie!

A jednak naczelne stanowiska powinny by dostpnemi

tylko dla takich; spoeczestwo za, któremu zabraknie

mów takiego pokroju, skazane jest na upadek.

Polityka nie moe by inn w zakresie pastwowym,
a inn w spoecznym. Na chorob rozbienoci polity-

cznej zginy Niemcy, prowadzc polityk demokraty-

czn spoeczn, pastwow jednakowo absolutystyczn

niemal; oddajc Rzesz hasom demokratycznym z po-

wszechnem gosowaniem, lecz konkretne pastwa, pa-
stwa Zwizkowe, zatrzymujc w obrczach najcianiej-

szego cenzusu i faktycznych przywilejów stanowych

(w Meklemburgu nawet jurydycznie, gdy obowizywao
tam a do r. 1918 prawo feudalne). Niemcy runy pod-

czas wojny powszechnej, lecz nie z jej powodu. I bez

tej wojny byyby runy od kataklizmów wewntrznych,
nieuchronnych, gdzie zachodz rozbienoci polityczne.

ad pomidzy polityk pastwow a spoeczn sta-'

nowi nieodzowny warunek rozwoju obydwóch dziaów
ycia publicznego. Na jedno i na drugie naley przeto

patrze krytycznie z wyyn, pozwalajcych obj wzro-

kiem jedno i drugie zarazem. Oto szczyt Etho-
su ludzkie go!

Polityka do Ethosu naley niepodzielnie; dobra za
polityka stanowi jego koron. W polityce, we wszelkiej

polityce, od najdrobniejszej a do ogólnej, wszystko musi

by celowem. Na nic tu caa metoda mylenia przyczy-

nowego. Dziwny brak talentów politycznych w tem po-

koleniu we wszystkich krajach Europy przypada równo-

czenie z zaprowadzeniem istnego monopolu dla metody

przyczynowej w nabywaniu wyksztacenia. Doszo do

tego, i góruj nad europejskimi mami stanu politycy

azjatyccy, mniej wyksztaceni, ale mocni celowoci ka-

idego swego kroku, aczkolwiek celowo ich prymitywna.
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Dobr moe by taka tylko polityka, która jest za-

wsze i we wszystkiem pastwowo-spoJeczn równocze-

nie. Traktowanie pastwa w oderwaniu od spoecze-

stwa nie tylko jest bdnem, ale niebezpiecznem, prowa-

dzi bowiem do lekcewaenia sil spoecznych, i koczy
si czsto podporzdkowaniem spoeczestwa pastwu
tak dalece, i spoeczestwo staje si wkocu jedynie

przedmiotem dowiadcze pastwowo-politycznych. Nie-

mieckie uwielbienie dla pastwa doprowadzio do tego,

i siom spoecznym przyznawano ledwie znaczenie rod-
ków pomocniczych do popierania siy politycznej pa-
stwa. Pomyka fatalna, gdy w obrbie cywilizacji za-

chodnio-europejskiej sia spoeczna ma si do politycznej

jak przyczyna do skutku. Wszelkie wzmoenie siy spo-

ecznej dziaa zarazem politycznie, czstokro natych-

miast powikszajc jej zasoby.

Niema lepszego sposobu zapewnienia pastwu mocy
politycznej, ni pielgnowanie si spoecznych. Nieko-

niecznie tedy trzeba uprawia pastwow polityk bez-

porednio, chcc si przysuy politycznie, bo wszelka

praca okoo dobra publicznego wydaje skutki polityczne.

Pokazao si to na Wielkopolsce, która posiadajc wiel-

kie zapasy si spoecznych, przekua je w odpowiednie]

chwih na si polityczn. Gdyby nie zdatno polityczna

Wielkopolan, nie byaby Polska odzyskaa niepodlego-

ci. Wszak polityka wymaga siy, a t trzeba mie
z czego czerpa.

Skoro polityka stanowi o dziaaniu celowem, tern

bardziej stosowan by musi do czasu, miejsca i okolicz-

noci; aeby bya skuteczn, winna by stosown. In-

nemi sowy: musi wyrasta ze spoeczestwa, a wyniki

jej musz posiada warto zdobyczy spoecznych, jeli

maj by trwae. Gdzie to kryterjum zawodzi, tam b-
dna polityka musi prowadzi do zawodów.

Siy spoecznej nie da si wytworzy zapomoc apa-

ratu pastwowego. Pastwo moe pomaga lub prze-

szkadza, lecz nie potrafi wywoa si spoecznych.
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a wkocu musi si albo zastosowa do nich, albo upa.
„Owiecony" absolutyzm nie wychowywa bynajmniej

spoeczestw, lecz wchodzi z niemi w kompromis, bdc
raczej ich narzdziem ni sternikiem.

Pastwu dzieje si najlepiej, gdy obywatele jego zaj-

muj si jak najbardziej polityk spoeczn (handlow,

przemysow, kredytow, komunikacyjn, i t. p.), a pa-
stwow dodatkowo tylko. Nigdy nie moe by zbyt wie-

le osób, zajtych sprawami spoecznemi, podczas gdy
przeludnienie kraju politykomanam pastwowymi wie-

dzie do upadku pastwa. Hiperprodukcja pastwowo-
polityczna zagraa caym dziedzinom pracy spoecznej,

e bd leay odogiem, przez co osabnie zdatno po-

lityczna.

Im wicej wolnoci w jakim kraju, tem mniej tam po-

litykomanji, bo stosunki, rozwijajc si ewolucyjnie, nie-

wiele stosunkowo daj pola do politycznego eksperymen-

towania. Sprawi to brak wolnoci w Europie, i poli-

tyka przedzierzgna si w sztuk narzucania ogóowi
celów, przyjtych przez rozporzdzajcych si pastwo-
w. Std sztuczno polityki pastwowej, i w znacznej

nn'erze spoecznej, uprawianej bez wzgldu na istotne po-

trzeby. Wielkie siy, jakiemi dysponowali przez cay
wiek XIX ci, którzy dzieryli rzdy, sprawiary, i zdo-

ano niejedno narzuci na czas do dugi, iby si to

wydawao zakorzenionem ju udatnie i znaturalizowa-

nem — a z tego wyrobia si znów wiara- we wszech-

moc polityki, jakoby celowem dziaaniem polityczni
dao si osign wsz^^stko. Tem skwapliwiej rzucano

si do polityki, i Europa pocza chorowa na przerost

polityczny, na nadmiar politykowania. Nieuchronny

z tego skutek: upadek spoeczny, widoczny a nazbyt

dla kadego.

Rozbudzia si te w wieku XIX nadzwyxzajna za-

cieko polityczna, bdca objawem nastpczym wiary
we wszechmoc polityki. Im bardziej zdawao si, jakoby

wszystko móg przemienia i urzdza po swojemu ten.
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kto posiada si, tern zacieklejsz musiaa sta si walka

o wpywy. Objaw ten udzieli si nawet Polakom, cho-

cia historia polska XIX w. starczy powinna bya za

dowód i za ostrzeenie, e polityk sztuczn nie osignie

si niczego.

W cigu wieku XIX, a zwaszcza w drugiej jego po-

owie, rozpowszechnio si inne jeszcze bdne mniemanie

o polityce, a mianowicie, jakoby jedynem dla niej kry-

terium byo: powodzenie. Uznawano za dobre wszyst-

ko, co si udao. Powodzenie polityczne dawaio patent

na bohatera. Przesd ten stanowi prost drog do krót-

kowzrocznoci politycznej. Wspóczeni widz tylko

dorane objawy powodzenia; na obserwowanie skutków

cialszj^ch nie starczy im ycia. Ogoszono tedy mistrzem

polityki niejednego, kto przemoc czy chytroci osig-n cel zamierzony na czas stosunkowo krótki, choby
popeni bdy takie, które dusz trwao jego dziea

czyniy wrcz niemoliiw. Usunito z kryterium poli-

tycznego momenty historyczne, akcentujc wycznie
wspóczesn dorano. Doprowadzono do tego, e sta-

tysta, któryby chciai wciga w obliczenia polityczne

dalsze pokolenia, sta si niemoliwym w politycznym

yciu, uchodzc za fantast. Nikt np. nie chcia widzie
racych bdów Bismarcka, a natomiast wysoka zdat-

no polityczna Cavoura posza w zapomnienie. Wind-

horst, za, reprezentant cywilizacji aciskiej w Niem-

czech, uchodzi za wielki charakter, za „poczciwo",
ale nigdy nie uwaano go za wielkiego polityka. Osta-

tecznie stano na tem, e uczciwo przeszkadza poli-

tyce, i objawiono wiatu pit ewangeli, goszc nowe
przykazanie: Bd cnotliwym, z wyjtkiem ycia pu-

blicznego! Niecnota w polityce bywaa wprawdzie za-

wsze, ale wytykano j, iako niecnot; w wieku XIX ka-

zano i wielbi iako cnot wyitkow w dosownem
znaczeniu tego wyrazu. Regua opiewaa: pielgnui cno-

t; wyitek nakazywa rzuci cnot w yciu publicznem.
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i o pod srogim rygorem, e si bdzie inaczej uwaa-
nym za gupca.

Rygor poskutkowa znaT<omicie. Od spraw najwik-

szych przechodzia* zasada do coraz mniejszych, a cay
obszar ycia pubHcznego opanowali ludzie mniej skru-

pulatni. We Francji ludzie z czulszem sumieniem wyco-

fywali si cakiem z ycia publicznego, a typ polityka

..zawodowego" pocz si wyradza w jak miesza-

nin aktora i oszusta. Typ ten rozpowszechni si szyb-

ko po innych krajach i nastpio powszechne zatrucie at-

mosfery ycia publicznego.

A wszystko to wypyno z przekonania o wszech-

mocy politykowania, jako konsekw^entne nastpstwo.

Dawniej, przedtem, panowao przekonanie o wszech-

mocy ora w urzdzaniu stosunków pastwowo-spo-
lecznych. Mniemano, e mona ludzi do wszystkiego

zmusi przemoc. Niegdy zaprowadzano ewangelj za-

pomoc wypraw wojennych. Nie takie dawne czasy,

kiedy to orzeczono, e cuius regio, illius religio, a kto pra-

gnie wyznawa religj inn ni dynasta owej krainy, po-

winien poszuka sobie dalej w wiecie monarch tego
wyznania; przyznano tedy monarchom prawo wygania-

?iia z kraju poddanych innego wyznania, przymuszania

za na miejscu do przyjcia wyznania monarszego. Ro-

zumujc cile, przyznawano tedy w pokoju westfalskim

(1648) tylko dynastjom wolno sumienia, legalizujc

zgóry ucisk religijny. Potem przyjto, e tylko wola

dynastów moe by ródem prawa publicznego, sank-

cjonujc zgóry wszelk przemoc w^obec poj niezgod-

nych z wol dynasty. Rozbiory Polski, dokonane byy
w imi prawa dynastycznego przeciw konstytucjonali-

zmowi. Szereg kongresów pierwszej poowy XIX w.,

urzdzanych przez „wite przymierze" utrzymywa pa-

nowanie gwatu dynastycznego nad caym kontynentem.

U' Polsce zaraz po rozbiorach pracowao si systematy-

cznie nad zagad jzyka polskiego, uwaajc to za wy-
konalne. Dzi wiemy, e wszystkie a wszystkie przyto-
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czoiie tu pomysy s wbrew woli ogóu niewykonalne.

Mona porzuci wiar lub jzyk ojców, lecz nie mona
by przymuszonym do porzucenia ich; wszelkie ekspe-

rymenty tego rodzaju przepady bezskutecznie. Przez

wieki cae wierzyo si jednak mocno w moliiwo nieo-

graniczon dokonywania zmian wszelkich, w narzucal-

no skuteczn wszelkich celów, jakieby wytkn sobie

ten, kto rozporzdza przemoc, tj. kto moe uy argu-

mentu ora.
Zasad najwysz uprawiiiania polityki w czasach

t. zw. nowoytnych okreli mona sowy: kto ma
wojsko, moe sobie na obszarze zajtym przez swe woj-

sko urzdzi wiat po swojemu. Póno dopiero w wieku

XIX spostrzeono si, e or posuy moe tylko do

eksperymentu, nie rokujcego trwaoci, jeeli przeciw-

ny jest woli ogóu. Im wola ta silniejsza, temi kruchszy

wobec niej or przemocy.

Run przesd o wszechmocy ora, a na jego miej-

sce wysun si nowy o wszechmocy polityki. Miejmy
otuch, e policzone s dni i tego drugiego przesdu.

Polityka moe by skuteczn trwale natenczas tylko,

gdy utrzymuje si w granicach struktury spoecznej i pa-
stwowej, powstaej ewolucyjnie w danym obszarze et-

nograficznym lub geograficznym. Polityka winna by
suk ewolucji dziejowej.

Aeby unikn nieporozumienia, pospieszam zazna-

czy, jako ewolucja nie na biernoci polega. Ewolucja m^e
by jednostronna, wielostronna, wszechstronna; tylko ta

ostatnia jest prawdziw, tamte za ewolucjama o-graniczo-

nemi, wstrzym^nemi. Ewolucja polega na swobodnem
wspódziaaniu wszystkich moliwych w danych stosun-

kach si, bierno za uszczupla je, wykluczajc niektóre

od wspódziaania. Byoby to bdem, mniema, jakoby

ewolucyjnem byo wszystko, co dzieje si bez przymusu
z zewntrz; nie tylko przymus taki, ale i bierno znaj-

duje si równie poza ewolucj; bierno bowiem jest

oddawaniem si w pooenie przymusowe: Ludzie bier-
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Tli, oddajcy si tyli^o oddziaywaniu, sanni za nie oddzia-

lywajcy, znajduj si poza ruchem ewolucyjnym.

F^olityka, majc by suk ewolucji, porusza tedy

wszystkie siy, urastajce ze spoeczestwa, kierujc

niemi w okrelonych powyej granicach swej skutecz-

noci.

Polityka posuguje si orem; o ile ma to by trwale

skutecznem, musi si podda temu sajnemu ograniczeniu.

Inaczej wojna bdzie rodzia wojn.
Wojna a dyplomacja stanowi dwie poowy polityki,

to te obie nale do kategorji przejawów Eihosu. Lo-

gosem polityki dyplomacja bynajmniej nie jest, ale nauka
winna by Logosem wszelkiej polityki, tak wojennej, ja-

ko te dyplomatycznej. Nie piszc rozprawy o polityce,

nie wdaj si bliej w te kwestje, nie dotykam te zagad-

nienia potrzeby lub zbytecznoci wojny.

Chodzio tu tylko o pewne uwagi ogólne, potrzebne

d(^ oceny polskiej zdatnoci politycznej.

Historja polska jest obok angielskiej najbardziej ewo-
lucyjn, a cech t dochowaa a do drugiej poowy XVII

wieku (mniej wicej do czasu odsieczy wiedeskiej), po-

czem ewolucja historyczna wstrzyman zostaa, ust-
pujc pola coraz hardziej biernoci politycznej, . któr
zrzuci z narodu dopiero Sejm Wielki.

Bya ju mowa o tem, jak to w Polsce twórczo po-

lityczna starsz jest od naukowej i artystycznej.

Polityka jako sztuka wykonywania zamiarów do-

tyczcych ogóu widoczn jest ju w celowem postpo-
waniu Mieszka I. Od czasu sporu -go Stanisawa z Bo-
lesawem miaym spoeczestwo poczyna zgasza si
do wspópracownictwa politycznego, a ju od poowy
XIII w. zaczyna si w Polsce okres pastwa wytworzo-
nego przez spoeczestwo. Odtd pastwo zawsze na

spoeczestwie si opierao, a jedyna próba narzucenia

spoeczestwu ustroju pastwowego nie wysnutego
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z ustroju spoecznego (próba Jana Kazimierza po uchy-

leniu „potopu") speza na niczem.

Polska polityka bya stale spoeczno - pastwow.
Sprawa pastwa zwizan bya licznemi wzy z po-

siadaniem ziemi, bo w ustroju polskim czyy si pug
i miecz w jednem rku (przez nadania na „prawie o-
nierskiem", a potem przez przymusow sub wojenn
wszelkiego rodzaju wacicieli ziemskich w ustawodaw-

stwie Kazimierza W.). Wszystkie kierunki polskiego y-
cia zbiorowego byy zawsze równoczenie spoecznemi

i pastwowemi: dobre i ze, dodatnie prdy i ujemne,

mieciy w sobie stale to i tamto. Po rozbiorach próby

odzyskania niepodlegoci polegay na pewnych de-
niach spoecznych zarazem.

Nie powstydzimy si sposobu, w jaki pastwo pol-

skie stao si „szlacheckiem" w Oikresie od koca XIV
do koca XVI wieku. Przegld tych zasadniczych aktów
ustawodawczych spoeczno-pastiwowych, które zwykli-
my nazywa „przywilejami szlacheckiemi", nie dostarcza

zaiste powodu do najmniejszego zgorszenia.

Przywilej koszycki (1374) nie by niczem wicej, jak

tylko zakoczeniem dokonywajcej si ju od stu lat no-

wej organizacji spoeczno-pastwowej, a mianowicie

dopenieniem ustawodawczej pracy Kazimierza Wielkie-

go. Nie rozpoczyna bynajmniej nowego okresu w dzie-

jach pastwa, lecz raczej koczy okres poprzedni, ko-
czc walk spoeczestwa o prawo wobec pastwa, wal-

k rozpoczt za Bolesawa miaego. Ustawa podat-

kowa, a tem jest ów przywilej przedewszystkiem, bya
prostem wypenieniem braku dotkliwego w ustawodaw-
stwie; byaby nastpia i za Kazimierza W., gdyby si
ycie jego byo przecigno.

Przywilej czerwiski 1422 r. zawiera patno po-

datku w gotówce, a nie w naturze; bardzo rozsdne -
danie, skoro obrót pieniny wzmóg si ju dostatecznie.

dano dalej, eby nie konfiskowa nikomu majtku ina-

czej, jak tylko za wyrokiem sdowymi; równie wielce
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sprawiedliwa myl. danie trzecie, eby nie mona
byo by w jednej osobie i sdzi ziemskim i starost gro-

dowym, wiadczy bardzo zaszczytnie o tem pokoleniu.

Oddzielenie sdownictwa od administracji jest fundamen-

tem sprawiedliwoci, a zatem przywilej ten cay stanowi

postp dobroczynny w rozwoju prawa polskiego. Po-

zostawiono sdownictwo administracyjne tylko do ci-
kich zbrodni kryminalnych, gardowych (tj. takich, na

które moga by kara mierci). Oto cay przywilej czer-

wiski.

W nastpnym roku 1423 zjazd dostojników caego

pastwa w Warcie zajmowa si prawem spadkowem,
opiek nad maoletnimi i nadzorem ksig sdowych. Nie

domagaa si tedy szlachta wówczas adnych szczegól-

nych praw stanowych dla swej samolubnej korzyci, ale

wywalczaa sobie tylko stopniowo prawa, które my
dzi uwaamy za cakiem naturalne, takie, bez jakich

nie umiemy sobie dzisiaj wyobrazi porzdków pastwo-
wych. Nie daa szlachta ta dla siebie przywilejów

w dzisiejszem znaczeniu tego wyrazu. Naley ostrzec

kadego, komu si o tych „przywilejach" opowiada, e
w dawnych wiekach wyraz „privilegium" znaczy po-

prostu tyle, co dzisiaj „ustawa".

Przywilej jedlneski 1430 r. stanowi dalsze powane
udoskonalenie polskiego prawa sdowego, stanowic, e-
by król sdzi tylko w najwyszej instancji, aeby nie

rozsy,a od siebie „justycjonarjuszów" po kraju bezpo-

rednio. Obwieszczajc za zasad „neminem captiva-

bimus, nisi iure victum", zapisuje si tem samem w hi-

storii, jako wielka zasuga cywilizacyjna wogóle; czy
zasada, e wizionym by mona tylko na podstawie wy-
roku sdowego, nie jest fundamentem cywilizacji? Za-

kaz, eby król nie móg bi monety bez zezwolenia do-

stojników pastwowych, zmierza do wprowadzenia po-

rzdku w stosunki monetarne. Zakaz, eby król podró-

owa po kraju nie na przygodny koszt ludnoci przy-

dronej, wybierajc od niej t. zw. „stacje", lecz na koszt
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skarbca publicznego (królewskiego), stanowi roztropne

iijwrzdkowanie kwestji, wiodcej z natury rzeczy do

niemiycli a niepotrzebnych nieporozumie; jest ten za-

kaz postanowieniem prawdziwie postpowem. Có in-

nego zarzucimy temu „przywilejowi"? Czy dopatrzy-

my si niewaciwoci w postanowieniu, by take miesz-

czanie pacili poradlne ze swych gruntów pooonych za

murami miejskiemi? Czy moe wemiemy szlachcie za

ze, e daa zrównania w prawach wszystkich ziem

polskich? Na tem bowiem koniec jedlneskiego przy-

wileju. My dzisiaj zadaHbymy zapewne natychmiast

wszystkich tych „przywilejów szlacheckich", gdyby one

nie stanowiy w naszej umyslowoci czego, co si ju
•rozumie samo przez si.

Na zjedzie wojskowym w Cerekwicy w r. 1454 za-

dano, eby nie byo wolno prowadzi wojny bez

uchway sejmików. Piorunowao si tyle w podrczni-

kach historji polskiej na ten pomys, a oto podczas woj-

ny powszechnej wyonio si to samo danie w rozma-

itych stronach Europy.

Ludzka to rzecz, e w najlepszych deniach znajd

si zawsze strony sabe; nigdy nic nie jest zupenie do-

brem, czyli doskonaem. Od czerwiskiego poczynajc,

byy owe „przywileje" wielce chwalebne, ale niebez-

piecznym by sposób, urjaki je otrzymywano. Narady

obozowe musiay rozlunia karno wojskow, a za-

mieniajc wojsko na jaki olbrzymi sejmik, mogy si

atwo wyrodzi w plag i kltw wypraw wojennych.

To te najpilniejsz spraw dalszego rozwoj^u pastwa
polskiego byo, eby szlachcie da jak instytucj praw-

n do obrad w imieniu wszystkich ziem polskich, z pra-

wem inicjatywy, eby nie radzili po obozach nad spra-

wami publicznemi. Jak najbardziej naturalny rozwój

prawa polskiego musia zmierza do... sejmowania.

Za daleko zawiodoby nas to tutaj, gdyby chcie
choby jak najkrócej wyuszcza genez sejmów. Wy-:

starczy zwróci uwag na owo cerekwickie odwoywa-
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nie si do sejmików. Lecz có pocz, gdyby jedne sej-

miki byy za wojn, a drugie przeciw? Jeeli za o za-

mierzonej wojnie miaio si radzi publicznie, na sejmi-

kach, nie monaby nigdy zaj nieprzyjaciela nieprzygo-

towanego. Uchwaa tego rodzaju, wykonywana tak pry-

mitywnie, wychodziaby w praktyce na to, e Polska

zawsze poczeka, a zostanie napadnit.

Podczas wojny 13-letniej okazao si niepraktycz-

nem, eby kada ziemia zosobna uchwalaa podatki, bo

zapaday czasem uchway niezgodne. Poczto przeto

czy sejmiki ssiednich ziem, i powstay z tego dwa

sejmy prowincjonalne, wielkopolski i maopolski. W r.

1457 zdarzyo si atoli, e Wielkopolska uchwalia po-

spolite ruszenie, a Maopolska podatek po 12 groszy

z anu. W r. 1464 chcia król pospohtego ruszenia

z Wielkopolski, ale Wielkopolanie owiadczyli, e skoro

Maopolanie nie ruszaj w pole, a tylko daj podatek na

zacinych, i oni te wol paci po 12 groszy. Taka ró-

no uchwa bya kopotliw, próbowano tedy rady na

to w ten sposób, eby zebra odrazu na jednem miejscu

obydwa sejmy prowincjonalne, lub przynajmniej ich de-

legacje. Pierwszy taki ogólny zjazd sejmowy odby si

w r. 1459 w Piotrkowie. W r. 1468 obmylono po raz

pierwszy prawido, jak takie zjazdy zbiera. Maopolski

sejm prowincjonalny zada wtenczas sam zwoania

sejmu obydwóch prowincyj do Piotrkowa. Postanowio-

no, eby szlachta wybraa z kadego powiatu po dwóch
posów sejmowych. Wtenczas te pojawia si nazwa

na taki zjazd posów z caego pastwa: sejm walny. In-

stytucja ta miaa zwolenników i przeciwników, ustalia

si dopiero od r. 1496, okrelia si za prawniczo a w r.

1505. W tym te roku stana uchwaa nihil n o v i.

e do wanoci jakiejkolwiek nowej uchway trzeba od-

td, eby si na ni zgodzi król, zjazd dostojników pod-

czas sejmu odbyty (senat) i posowie sejmowi.

Wytworzyo ^i tedy sejmowanie polskie ewolucyj-

nie bez jakiejkolwiek myli o uprzywilejowaniu jednego

Polskie Logos a Ethos. ^^
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stanu kosztem innych. Miasta królewsl^ie miay prawo
uczestnictwa w sejmie, lecz same si od tego wypraszay,
nie chciay wyprawia od siebie posów, bojc si, e to

mogoby poderwa ich samorzd i narazi mieszcza-

stwo na... podwyszenie podatków; woleli wic obcho-

dzi zdaleka miejsce, gdzie podatki si uchwalao. Z wa-
snej woli mieszczastwa sejm walny sta si korporacj

wycznie szlacheck.

Nie znajdzie nikt niczego zdronego na caej drodze,

na której pastwo polskie stao si w XV wieku szlache-

ckiem, a potem dziaaa bezwadno. Widocznie wic
zabrako si innych, skoro bezwadno rozstrzygaa.

Nastay pokolenia, nie wytwarzajce nowych si spo-

ecznych w iloci dostatecznej. Siy nowe mogy byy
wyj tylko z poza szlachty, a wic w pierwszej linji

z mieszczastwa.

W wieku XVI ogólny bilans siy spoecznej wypada
znakomicie. Wszak powstaje pimiennictwo, w którem

mieszczastwo bierze udzia narówni ze szlacht; kwitn
nauki, w których rozwoju mieszczastwo zajmuje sta-

nowisko przodujce; pojawia si szereg inowacyj w za-

rzdzie pastwa, z których moemy by prawdziwie du-

mni (podatek progresywny, rozdzia skarbu „stoowego"

królewskiego od pastwowego publicznego, utwierdze-

nie odziedziczonej po wieku XV zasady wolnego handlu

i t. d.); wreszcie coraz znaczniejsze spoeczno-polityczne

oddziaywanie na ociennych — to wszystko nie mogo-

by si byo dzia, gdyby w spoeczestwie polskiem nie

nagromadzio si duo siy spoecznej. Olbrzymi by roz-

pd tej siy, przekazanej przez wiek XV, a wiek XVI do-

daje swój dorobek, i to wystarczyo, jakkolwiek si ca-

kiem nowych, tj. nowych róde si nie przybyo. Z jed-

nym wyjtkiem mieszczaskich uczonych i literatów,

wszystko robi szlachta sama. Tak nie mogo by zaw-

sze; twórczo spoeczna, zbyt ograniczona, musiaa si

wyczerpa.
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Udzia szlachty w yciu narodowem zaczyna si od

zawodu wojennego; udziaJ mieszczastwa od pimien-
nictwa. Mieczem utorowaa sobie szlachta drog poli-

tyczn, okupiwszy prawa swe krwi wasn; od intelektu

zaczyna t sam drog mieszczastwo. Wedug wszel-

kiego prawdopodobiestwa byoby si doszo t drog,
tak rón do tych samych rezultatów narodowych, a mo-
e nawet droga od intelektu byaby krótsz, ale przyczy-

ny zewntrzne wywoay upadek miast i zasypay nowe
ródo siy spoeczno-pastwowej, zanim ewolucja dalsza

zdoaa je rozszerzy naleycie. Szlachta popenia b-
dów niemao, potem wyrodzia si nawet w sobkostwie

stanowem, ale przyczyn wszystkiego zego byo to, e
staa si jedyn si spoeczno-pastwow w Polsce. Ta
.,jedyno" zgubia j i wszystkich innych, zgubia Pol-

sk ca.
Wynik byby taki sam, gdyby „jedyno" bya przy

mieszczastwie; nie o to bowiem chodzi, która warstwa
posidzie monopol sterowania pastwem, ale o to, eby
takiego monopolu nie byo. Rozrónijmy spraw we-
dug jej cech istotnych: nie szlachta zgubia Polsk, lecz

monopol polityczny jako taki. Byby jed-

nako zgubnym, gdyby go zamiast szlachcie przyzna
„chopstwu".

Powiedziano powyej, e nie mamy powodu wsty-
dzi si dróg, jakiemi pastwo polskie stao si „szlachec-

kiem". miem twierdzi, e do sprowadzenia monopolu

szlachetczyzny przyczynia si w znacznej mierze... do-

bra wola teje szlachty. W yciu prywatnem czsto si
zdarza, e najlepsze zamiary, wykonywane niewaciwie, '

podjte niewczenie, sprowadzaj wyniki ujemne, a na-

wet szkodliwszemi si staj od zej woli. W yciu pu-

bicznem tern bardziej. O ile bowiem atwiej jest obro-

ni si przed z wol, ni przed le zorganizowan wol
dobr!

Polskie nobilitacje, suy majce za nagrod zasu-
dze, stanowiy prawdziwe nieszczcie Ojczyzny. A si-

19*
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gay one a do wociastwa, na wiadectwo najlepszej

woli stanu szlacheckiego, przygarniajcego do siebie

wszystkich, miujcych „dobro pospolite".

Jak mamy na to wyrane wiadectwa w gosach
wspóczesnych, szlachta polska miaa w XVI w. pikne
i szlachetne mniemanie o istocie szlachectwa, mianowicie,

e nie ma to by warstwa zamknita w sobie, z godnoci
l)olegajc na przywileju lepego trafu urodzenia, lecz

e winna by zbiorem wszystkich lepszych, rozumniej-

szych i zdatniejszych osób, pochodzcych pierwotnie ze

wszystkich warstw. Sypay si te w XVI w. nobilitacje;

kto odznaczy si czemkolwiek, zostawa szlachcicem.

Niejeden z piechoty wybranieckiej dostpi tego zaszczy-

tu; zdarzay si nawet nobilitacje caych wsi od jednego

razu. A z tego skutki fatalne: kto mia by pierwszym

wród kmieci, stawa, si ostatnim wród szlachty. Ci,

którzy mieli by przodownikami swej warstwy, stawali

si jej cudzymi; warstwa za, z której wyszli, pozosta-

waa upoledzon, jak przedtem. Zamiast dnoci do

równouprawnienia, wyrabiao si denie, eby przej
do warstwy uprzywilejowanej.

Czciej ni u wociastwa zdarzay si nobilitacje

mieszczan. Gdyby pozostali byli mieszczanami najlepsi

miast obywatele, wywieraliby zbawienny wpyw na

wspóobywateli miejskich; czy za pastwo obeszoby
si bez wspópracownictwa inteligentnego mieszcza-
stwa? gdyby im zagradzano drog do „rzeczypospoli-

tej", próbowaliby wej tam sztumiem, bo przy pewnym
stopniu inteligencji nastpuje zawsze domaganie si
udziau w sprawach publicznych. Mieszczastwo pol-

skie pracowao duo intelektem; wiadkiem historja pi-

miennictwa, ale nie wyrobia si kultura mieszczaska,

bo cay dorobek kulturalny miejski przechodzi do war-

stwy szlacheckiej.

Spójrzmy dla przykadu na miecin trzeciorzdn
nad górn Wis — Owicim. Modzie tamtejsza gar-

na si gsto do studjów wyszych. W XVI w. kilkuset
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owicimian oddawao si zawodoim naukowym, a kil-

kunastu okryo si saw, z wielkim ukaszem Gór na

czele. By to m wielkich istotnie zasug, ksi prozy

polskiej i jeden z najbardziej cywilizowanych Polaków

wogóle. Co za szkoda, e zrobi si z niego Górnicki!

Szlachcic naprdce, który z mieszczastwem nie mia
ju nic wspólnego. I tak bywao ze w'szystkimi; nada-

wano im. herby i odrywano ich od rodzimego pnia. Sko-
czyo si to na tem, e w tyme Owicimiu, tak przez

Muzy upodobanym, w drugiej poowie XVII w. podpisy-

wa si burmistrz... „znakiem Krzya witego". Wszyst-

ko, co byo lepszego, fruno na wysokie drzewo, po-

midzy herby szlacheckie; zostao na gniedzie tylko to,

co byo mniej zdatne. A gdy potem zakazano królowi

nobilitacyj, gdy póniej ograniczono samo pojcie szla-

checwa do szczliwego urodzenia, mieszczanin, przy-

wyky przykada si do nauk dla otrzymania nobilitacji;

przesta pracowa nad sob, gdy zabrako przynty i na-

grody pastwowej.

Powtórzmy sobie, e gdyby mieszczastwo byo sil-

nem ekonomicznie, a przytem inteligentnem, gdyby miao
byo na czele ludzi, których rada w sprawach publicz-

nych posiadaaby wag, bez których ciko byoby si
obej w zaatwianiu spraw publicznych — takie miesz-

czastwo dyoby do równouprawnienia, byoby si
wczeniej czy póniej o nie upomniao, a w razie niechci,

byoby wymusio uznanie swych praw obyw^atelskich.

Ale w Polsce niechci do tych ludzi wanie nie byo;
przeciwnie, bya ch nagradzania ich, jak najlepiej tylko

nagradza umiano, przyznajc odrazu wszystkie prawa
obywatelskie przez nadanie szlachectwa. Nikt si nie

spostrzeg, e moe powsta co zego z dobrej wiary

i dobrej woli.

W tem wanie ycia zbiorowego waciwo, e
na nic samo odczuwanie sercem toku spraw publicznych,

lecz trzeba patrze w przyszo z pomoc rozsdku
i z zimn krwi oblicza ze wszystkiego wszelkie moli-
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we nastpstwa. Gdyby szlachta polska XVI wieku bya
gorsz, gdyby takich ukaszów Oórów bya odpychaa,

moe byoby lepiej dla przyszoci narodu, bo Górowie

byliby organizowali mieszczastwo, a iinteligencja ich

podniosaby poziom tej warstwy. Ale u nas najzdol-

niejsi mieszczanie marzyli o tem, eby przesta by mie-

szczanami.

Nobilitacja tak pojmowana bya przeto bdem poli-

tycznym, gdy sprowadzaa nastpstwa przeciwne za-

mierzonym, i staa si przyczyn skutków ujemnych.

Mamy tu do czynienia z klasycznym przykadem le
zorganizowanej dobrej woli, a to z powodu przenoszenia

ywcem teorji w praktyk: w tym wypadku teorji, jako

szlachectwo obejmowa ma wszystko, co szlachetne

w spoeczestwie, aeby zapewni wpywy szlachetnym.

Czy mona byo wymyli co szlachetniejszego?

I czy to nie jest najzupeniejsz prawd, jako szczli-

wem byoby pastwo, podlege wycznie wpywom oby-

wateli szlachetnych, zorganizowanych do pracy publicz-

nej? Tak to organizacj miaa sta si szlachta polska,

jak tego liczne s wskazówki w pisarzach zotego okre-

su pimiennictwa. A tymczasem rzeczywisto zadaa
brutalnie kam teorji, która nie uwzgldniaa zgoa wa-
runków ycia; nie uwzgldniaa... tarcia.

Takie stosowanie teorji zowiemy doktrynerstwem.

Teorja polska nobilitacji jest pierwszym, a niestety nie

o^tamim przykadem polskiego doktrynerstwa. Geneza

jego w tem, e si nie odróniao stopniowania ilociowe-

go w yciu zbioTOwem. Kiedy chodzio o wysnucie pra-

wide dla ycia publicznego, robio si to na podstawie

ycia rodzinnego, które jest zbiorowem wprawdzie, lecz

nie publicznem. Zestawiania takiego sporo monaby
przytoczy przykadów, -a zazwyczaj kwapiono si za-

razem z wysnuwaniem wniosków do praktyki pastwo-
wej. Jeszcze czciej czerpao si argumentacj poli-

tyczn z drugiego stopnia ycia zbiorowego, a miano-

wicie z „majtnoci", co take nie naleao do kategorji
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ycia publicznego. Nie zdawano sobie z tego sprawy,

ani te tern mniej jeszcze z tego, e ycie prywatne a pu-

bliczne bardzo niewiele maj ze sob wspólnego co do

ustroju. Zbiorowo publiczna — pastwo, czy te cz-
stka pastwa (województwo, powiat) — nie s bynaj-

mniej powikszon do olbrzymich rozmiarów „majtno-
ci", a có dopiero rodzin. Zachodzi tu rónica nie

ilociowa, lecz jakociow^a. Pomyka ta zdarzaa si nie

tylko u nas, ale u nas wysnuto z teorji najwicej prak-

tycznych wniosków, i trzymano si. ich uparcie. My by-

limy w cywilizacji aciskiej najwikszymi doktrynerami.

Doktrynerstwo nasze zaczyna si w drugiej poo-
wie XVI w., w czasie rozkwitu tedy pimiennictwa po-

litycznego. Niewszyscy pisarze polityczni mieli w sobie

yk doktrynersk, ale ci, którzy j mieli (Orzechowski

np.), byli najpopularniejszymi. Za daleko zaprowadzio-
by nas poszukiwanie przyczyn tego objawu; poprzesta-

my na stwierdzeniu faktu, bo. w caej tej ksice o ze-

branie faktów chodzi przedewszystkiem.

Oczywicie, e doktrynerstwo polityczne osabia

zdatno polityczn, a podcina korzenie twórczoci poli-

tycznej. adn miar nie mona zaliczy do objawów
tej twórczoci samych teoryj, choby najwspanialsze

byy. Polityka jest z królestwa Ethosu, a wic musi

si legitymowa praktyk, tj. czynn stron ycia pu-

blicznego.

Zdatno nasza pohtyczna wznosia si do twór-

czoci, póki nie owadno naszej umysowoci doktry-.

nerstwo. Przyjrzyjmy si bliej tej materji.

Dokadnem kryterjum cznoci spraw spoecznych

z pastwow^emi jest stopie samorzdu, co mona obser-

wowa dokadnie na urzdzeniach wszystkich pastw
europejskich, od rosyjskiego do angielskiego. Znamienne

to, e to samo kryterjum odnie mona do wolnoci oby-

A^atelskiej. Wolno, to samorzd!
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W te] dziedzinie zachodzi drugie podobiestwo hi-

storii polskiej do angielsl^iej. Obydwa pastwa nie zna-

y nigdy biurokracji. Anglji niesposób sobie wyobrazi
z administracj biurokratyczn. Polsce zostaa ona na-

rzucona dopiero przez pastwa zaborcze, a wznowione

pastwo polskie dopóty nie odnajdzie samo siebie, dopóty

bdzie si bkao po manowcach, póki nie wytnie ze

siebie tego pasorzytnego nowotworu; jeeli za nie 2^0-

bdziemy si na powrót do ustroju samorzdnego, nie-

podlego sama bdzie cigle wystawiona na sztych,

gdy Polska biurokratyczna nie zdobdzie si na wa-
ciw ewolucj spoeczno-pastwow. W razie du-
szego utrzymania pastwowoci biurokratycznej musia-

by nastpi rozam pomidzy pastwem a spoecze-
stwem, skutkiem czego pastwo nie mogoby si nigdy]

wzmocni i nie mogoby wogóle stawia sobie adnego
celu poza najprymitywniejsz walk o byt. Zachodzi tu

bowiem wypadek uprawiania polityki — w tym razie

polityki administracyjnej — wbrew strukturze spoecznej,,

ewolucyjnie wyrobionej. Biurokracja nie naley zgoa
do ewolucji polskiej, a nawet jest duchowi narodowemu
jaskraiwo przeciwna. Zaprowadzono j u nas przemoc
obcego panowania, a pozostawiono po odzyskaniu nie-

podlegoci tylko si bezwadnoci, która nareszcie je-

dnak przestanie dziaa...

Ograniczenie polityki do obrbu struktury ewolucyj-

nej spoeczestwa i pastwa cienia kazuistycznie jej

zakres, ale zato j pogbia; co ujmie ilociowo niejako^

przyda z lichw jakociowo. Oby si trzymano na ca
przyszo tego ograniczenia, gdy tylko w niem wyra-
sta twórczo polityczna. Jest ona wykluczo-

n przy polityce sztucznej, nie liczcej si z warunkami
struktury ewolucyjnej w pastwie i spoeczestwie.
Twórczo jest bowiem emanacj z wntrza, z wasnego
ducha, którego stanowi triumf i objaw zewntrzny doj-

rzay; twórczo nie jest jakim przygodnym nabytkiem

z zewntrz.
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Dopóki polityka polska trzymaa sie szranek was-
nej ewolucji spoeczno-paiistwowej, posiadaa si twór-

cz. Oto nie naladujc Zachodu, nie przyjmujc ni ieu-

dalizmu, ni póniej legizmu (powrócimy jeszcze do tej

kwestji w jednym z nastpnych rozdziaów, powiconym
.^mówieniu stosunku do Europy), wytworzylimy ustrój

wasny, nie tylko zdolny do ycia politycznego, lecz po-

woujcy do nowego ycia ocienne spotecznoci, ju
politycznie zamierajce. Polska polityczna twórczo
stawaa si lekiem dla ssiadów; wytrzymywaa tedy

prób najcisz, najtrudniejsz: prób uniwersalnoci,

i nie bya lokaln tylko zaradnoci, ale dorobkiem po-

wszechnej kultury politycznej. Polskie pomysy polity-

czne nie byy dzieem samego tylko Ethosu polskiego,

czynnego okoo utrzymania wasnej pastwowoci, lecz

zarazem dzieem polskiego Logosu, trwaym dorobkiem

dziejów, podwyszajcym poziom owej sztuki wykony-
wania zamiarów dotyczcych ogóu.

Przez znaczn wikszo czasów naszego ycia hi-

storycznego dawalimy sobie rad na europejskiej are-

nie politycznej wasn twórczoci poHtyczn. Pastwo
nasze wyonio si z wasnej, rodzimej organizacji spo-

ecznej, a swoisto naszego ycia publicznego uderza

kadego historyka, prawnika, socjologa.

Pastwo Wadysawa Niezomnego (okietka) opar-
szy si na idei narodowej, byo pierwszjTn tego rodzaju

ustrojem pastwowym w Europie. Zdatno polityczna

ustroju pastwowego polskiego okazaa si w dobie kry-

tycznej po mierci Kazimierza W., kiedy to za Ludwika
wgierskiego obywalimy si faktycznie bez króla,

a zmuszeni sze razy do buntu przeciw królowi, utrzy-

malimy pastwo bez szwanku z pomoc organizacyj sa-

morzdnych. Dawalimy sobie doskonale rad, a nawet
posunlimy pastwo na wyszy szczebel rozwoju za-

pomoc nowego pomysu politycznego: przez unje.

O stosunku naszym do Litwinów jako takich mowa
bdzie w osobnym ustpie czci trzeciej. Tutaj zasta-
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nówmy si nad sam zasad unji, bez wzgldu na spe-

cjalne stosunki polsko-litewskie.

Pomys unji, jeden z najbardziej twórczych pomy-

sów w caej historji powszechnej, stanowi tern wiksz
zasug Polski, im bardziej oryginalnym on by w cza-

sach, kiedy Zachód nie umia urzdza stosunków mi-
dzynarodowych inaczej, jak tylko na zasadach prawa dy-

nastycznego. System unij stanowi wyczn wasno
polskiej umysowoci; wszak wzoru do niego nie byo
skd czerpa. Polska znalaza si wobec stosunków

i faktów, które nie daway si regulowa zapomoc form

dotychczasowych; znalazszy si wobec nowej treci,

umiaa Polska wynale dla niej nowe formy — i w tem

chwaa twórczoci polskiej. Wydaa ona myl now,
eby ssiednie kraje czy w jeden systemat polityczny,

dokonywajc tego nie przemoc, ale pod hasem równo-

uprawnienia i obopólnej koirzyci. Obmylona w tym
celu nowa forma prawno-pastwowa miecia w sobie

w zasadzie od pocztku obydwa gówne pierwiastki pra-

wa polskiego publicznego: swobody obywatelskie i sa-

morzd. Wraz z unj zaczyna si natychmiast szerzenie

tych dwóch zasad w kraju zunjowanym.

System unij posiada t zalet, e regulujc stosunki

midzy pastwami czy narodami, wyklucza zgóry jedno-

stronno i narzucenie czego sabszemu przez silniej-

szego, bo do unji trzeba koniecznie dwóch stron; a cho-
by druga strona bya jak najsabsz, w unji wykluczone

jest panowanie jednego narodu nad drugim, gnbienie

jednego pastwa przez drugie. Skoro w ukadzie po-

midzy dwoma pastwami zachodzi w czemkolwiek sto-

sunek nierównoci, nie jest to unj. Unja jest zyskiem

dla sabszego; dla silniejszego mniejsze przedstawia ko-

rzi^ci — ale jest korzyci nadzwyczajn dla powszech-
noci narodów, dla cywilizacji.

Przez pótrzecia wieku, od Kazimierza W. do po-

cztku wieku XVII rozwijao si te wspaniale prawo pol-
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skie, a na torach zupenej oryginalnoci, snujc swe te-

orje, które wytrzymyway prób praktyki.

Dzisiaj nie trzeba chyba wywodzi, ile byaby zy-

skaa Europa, gdyby w wieku XVI Jagiellonowie wzili

byli gór nad Habsburgami, gdyby na zachód od Polski

(od Czech poczynajc) zapanowaa bya idea unij za-

miast idei dynastycznej. Unja a dynastyczna idea wy-
kluczaj si wzajemnie. Pastwa oparte na dynastycz-

noci stoczyy te walk z Polsk nazabój, a wymazay
j z mapy politycznej Europy.

Gdyby system unij si roz4win, okazaoby si, e
mieci on w sobie najwiksz rozmaito odcieni ze

wszystkich form stosunków midzynarodowych; e jest

najbardziej gitkim, ale te zato najsposobniejszym do

jak najwszechstronniejszego zastosowania. Unja nie po-

lega na jakim niezmiennym kanonie. Dlatego wanie,
e nie moe by narzucon, musi zawiera w sobie nie-

mao odcieni form, by dogodzi stronom pozostajcym^

na nierównym poziomie pastwowym, spoecznym, kul-

turalnym. Inaczej musiao si- zawiera unj z Litw,
inaczej z Prusami Królewskiemi; a czy unja z. Czechami,

na któr zanosio si do dugo, nie byaby jeszcze

inn? Wyobramy sobie (mówic po akademicku) de-

bat o unj z Niemcami, a uwydatniby si wlot cay sze-

reg kwestyj obcych zgoa tamtym unjom.

Nie tylko z kadym kontrahentem unja musi by in-

dywidualn, ale rozmait by musi z tym samym kon-

trahentem w rozmaitych czasach.

Realizacja adnego ideau nie odbywa si naraz, lecz

stopniowo, bo w miar pojawiania si nowych stron y-
cia, musz si one przejmowa tyme ideaem, lub go

odrzuca; jeeli si nim przejm, trzeba go dopiero wpro-
wadza w nowe ksztaty ycia, a wic nie mona do

tego uy form star3xh. ywotno ideau polega na
tern, by si on wci odradza, ale nie na tem, by trwa
bez zmian w szczegóach. Wszystko, co ywe, zmien-

nem jest — inaczej skostnieje, przestarzeje si i zamrze.
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Dany idea ycia publicznego musi si tedy realizowa
na nowo na l^adym szczeblu rozwoju ycia zbiorowego;

korzystajc oczywicie z realizacji poprzedniej o tyle,

ile tradycja uatwia zawsze kontynuacj dziea. Tra-

dycja winna ustrzec od opacznego, niewaciwego sto-

sowania ideau danego na nowym szczeblu rozwoju; do-

brze jest, gdy si t korzy osignie, historja bowiem
notuje wielkie nieraz pomyki pod tym wzgldem.

ycie zbiorowe komplikuje si coraz bardziej, to te
realizacja adnego ideau zbiorowego nie jest nigdy uko-
czona. Rozwój ycia zbiorowego nie zna granic. Ci,

którzy pocztkowo byli niszymi co do rozwoju spo-

ecznego, pastwowego, kulturalnego, mog przegoni
tamtych, którzy pierwotnie silniejszymi byli. Równo-
uprawnienie, stanowice istot unji, wymaga bdzie
w takim razie norm innych; trzeba bdzie wprowadzi
zmiany stosownie do nowych czasów i nowych ludzi. Sy-
stemat unij tem wanie góruje ponad wszystkiemi in-

nemi, e nie przesdza na przyszo niczego na niczyj

niekorzy; mieci w sobie najwicej rkojmi, e w naj-

dalszej nawet przyszoci zasada równouprawnienia

utrzyman bdzie; zawsze z pomoc rodków odpowie-

dnich wspóczesnym stosunkom. Wszake unja polsko-

litewska bya zmienian, popraiwian om razy.

Zdolno dostosowania si do czasu, miejsca i oko-

licznoci jest w systemie unij nadzwyczajn, z pewnoci
wiksz, ni w jakimkolwiek innym ze znanych dotych-

czasowej historji europejskiej. Zdolno ta ma jednak

granice i myliby si, ktoby przypisywa zasadzie unji

zupen uniwersalno czasu i miejsca. Idea ten ma te
swoje ograniczenia.

Unja moliw jest tylko pomidzy czonkami tej sa-

mej cywilizacji. Dlatego niewykonalnym sta si pro-

jekt rozszerzenia unji na Moskw (poselstwo Sapiehy

1600 r. i spraM^a ze Samozwacem, 1604—08), a nawet

projekt prostego poczenia obydwóch tronów w jednej

osobie (kandydatury Iwana Okrutnego, Fiedora, a z dru-
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giej strony kandydatura Wadysawa IV; pomidzy tern

za projekt zrzucenia z tronu Zygmunta III., a ofiarowa-

nia korony Samozwacowi). Ale co wicej: utopj bya
ugoda w Hadziaczu z Rusi w r. 1658, któr zerwaa
sama Ru, chocia otrzymywaa warunki wietne. Ani

bowiem Moskwa, ani Ru nigdy unji nie chciaa. Nie

majc odpowiednich poj w swej kulturze, nie moga
realizowa czego pozostajcego poza jej horyzontem.

Ani Moskwa, ani Ru nie mogy chcie unji.

Unja nie da si oktrojowa, chociaby towarzyszya

temu jak najlepsza wola. My za stalimy si wczenie

doktryn erami unji, stosujcymi system ten na

lepo, i to tak dalece, iemy przepomnieli o tem nawet,

e do unji trzeba koniecznie dwóch pragncych j za-

wrze; zatracilimy prosty rozsdek, skoro nam si mo-

go zdawa, e wystarcza, gdy my jestemy skionni za-

wiera unj z ca uczciwoci. Ile czasu stracilimy

i si na niewczesne zabiegi o unje we wschodniej So-
wiaszczynie, nalecej do innej cywilizacji! A doktry-

neryzm ten, rzecz jake znamienna, obudzi si natych-

miast, skoro tylko zacz si wit odrodzenia. Oto Czar-

toryscy marzyli zrazu o unji z Moskw, przypuszczajc,

e uda im si poczy w swem rku obydwa trony", pol-

ski i rosyjski. A ledwie zabysna jutrzenka niepodle-

goci.... Lecz nie pisz broszury politycznej. Powtó-

rz tylko, e nie moe by unji, gdzie niema drugiej stro-

ny, pragncej j zawiera, a kto si upiera przy tem ha-

le, chocia z tamtej strony nikt o unji nie myli, daje

przykad lepego zaiste doktrynerstwa.

Skonno do doktrynerstwa zostaa nam, niestety. Nie

moe by gorszej zawady do wywiczenia si wsztuce wy-
konywania zamiarów dotyczcych ogóu, czyli w polityce.

Spotykamy si tedy w Polsce ze szczególnym obja-

wem: wielka twórczo polityczna obok niskiego stop-

nia rutyny politycznej. Có sdzi wobec tego o polskiej

zdatnoci politycznej?
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W polityce moe by zdatno bez twórczoci ca-

kiem; moe te by zdatno jednostronna, objawiajca

si tylko twórczoci. Zdatno zupena obejmowa
musi i twórczo i rzemielnicz niejako stron wyko-

nawcz. .

Bez odrobiny twórczoci, wedug cudzych wzorów,

lecz korzystajc te pilnie z cudzego dowiadczenia, mo-

na w polityce zaj daleko i otrzymywa doskonae wy-
niki, zbiera wspaniae korzyci. adna dziedzina inte-

lektu nie wymaga tak mao zdolnoci twórczej jak poli-

tyka. Zdatno wykonywania moe by wielk przy

wykonywaniu pomysów cudzych, pomysy cudze mo-

g by zupenie wystarczajcemi do utrzymania pa-
stwa; gdy tymczasem gdzie indziej moe panowa obfi-

to nawet pomysów oryginalnych, a dobrych, a szwan-

kowa zdatno do ich wykonania.

Do pastwowej i spoecznej walki o byt twórczo
polityczna zapewine potrzebn nie jest; ale pastwa, na-

rody i spoeczestwa, nie obdarzajce cywilizacji niczem

wasnem, oryginalnem, pozbawione s znaczenia ogól-

nego, poniewa ogólny zestrój danego zespou cywiliza-

cyjnego byby bez nich taki sam; nie maj te takie spo-

eczestwa adnego celu poza wasn walk o byt.

Twórczo polityczna stanowi przeto nieodzowny wa-

runek, aeby dane pastwo miao jakie znaczenie i ja-

ki cel. Pod tym wzgldem istnieje tu podobiestwo

z yciem prywatnem: moe si komu bardzo dobrze po-

wodzi, chocia to osoba bez znaczenia, której brak

celu w yciu; moe za kto posiada wielkie znaczenie

dla potrzeb ogóu, przejty górnemi celami w yciu, ale

moe mu si powodzi le, bo cho celuje zdolnoci
twórcz, brak mu w dostatecznej mierze zdatnoci prak-

tycznej ycia powszedniego.

Znany to powszechnie fakt, jako dar inicjatywy

rzadko czy si ze zdatnoci wykonawcz. Twórczo
polityczna nie jest niczem innem jak darem rozumnej ini-

cjatywy, dziki której powstaje co nojwego w stosun-
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kach ycia publicznego. Jednostk, która obmyli co
takiego, poytecznego dla ogóu, mona, a w danym ra-

zie nawet naley zwolni od wymagania, eby sama wy-
konaa, co wymylia; znajdzie si kto inny, specjalista

od wykonywania. Inna atoli sprawa, jeeli w caem spo-

eczestwie nie znajd si wykonawcy; spoeczestwo,

wzite jako cao, nie moe by zwolnione od postulatu

wykonywania myli w niem samem zrodzonych. W ja-

kiejkolwiek zdarzaoby si to dziedzinie ycia, w nauce,

w sztuce, czy w przemyle lub w jakimkolwiek zakre-

sie, wiadczy to bdzie zaiwsze o niedojrzaoci, lub

o niedostatkach w organizacji spoeczestwa, jeeli ini-

cjator poszukiwa musi wykonawców w obcem spoe-

czestwie, nie mogc ich znale we wasnem. W poli-

tyce atoli jake mona ubiega si o wykonanie pomysu
poród obcych? Dodajmy, e wykonawczo jest

w polityce zbiorow, bo stanowczo niewykonalnem jest

w yciu publicznem wszystko, czem nie zainteresuje si
znaczniejsza ilo obywateli; nieosigalnem jest,

czego nie pragnie ogó. Ochoczych do wyko-
nania musz by tysice, setki tysicy, jeeli pomys po-

lityczny ma by wykonany; inaczej pomys przebrzmi

bez echa, a nawet pami o nim zaginie. Wykonywanie
niezawsze jeszcze koczy si wykonaniem; zdarza si
wykonywanie bez rezultatu. Setki tysicy pragn cze-

go, wykonuj to ofiarnie, z zapaem i powiceniem, ale

wykonywanie le jest zorganizowane, a na czele akcji

realizujcej brak ludzi obdarzonych zdatnoci po-

lityczn — i wtenczas pomimo wszystko celu si nie

osiga.

Zdatno polityczna ogóu skada si tedy bezwarun-

kowo z obu pierwiastków, z twórczoci i z umiejtnoci
wykonania. Jeeli jej brak twórczoci, jest zdatnoci
niszego rzdu, lecz jeeli jej brak wykonawczoci, nie

jest wcale zdatnoci. Polityk ocenia naley pod tym
wzgldem odmiennie, ni inne dziay poj oderwanych
w yciu. Zdatno polityczna musi si wylegitymowa
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realizacj, bo inaczej jake oceni warto samego po-

mysu, póki nie zosta wypraktykowany?

Odróni naley jednak samo wykonanie od powo-

dzenia w polityce. Moe co zosta wykonanem dobrze,

a pomimo to nie powie si. Powodzenie zawiso od

'Okolicznoci postronnych memal tak samo, jak od we-

wntrznej wartoci sameje rzeczy. Polityk winien je

przewidywa i postpowa stosownie do tego; jeeli

tego nie umie, pozbawiony jest zdatnoci politycznej. Za-

chodzi atoli ten wzgld, e poród zawiego splotu oko-

licznoci ycia publicznego w danyim kraju, a có dopiero

w stosunkach midzynarodowych wyrobi si moe za-

(^ wsze jakil vis m a i o r, której ulegszy, nie traci si
nic ze s\Vej wartoci. I dlatego to powodzenie samo nie

moe stanowi wycznego kryterjum politycznego.

Polskie swoiste urzdzenia ycia publicznego: wol-

noci obywatelskie, samorzd, unja, wytrzymyway du-

go prób realizacji; do tych pomylnych zdobyczy poli-

tycznych doda naley jeszcze polski program ekonomi-

czny a do poowy mniej wicej wieku XVI (o czem bya
mowa w czci pierwszej). W poowie wieku XVII rea-

lizacja psuje si; okoo rotku 1700 sejmowanie przechodzi

w karykatur, samorzd ^w bezrzd. Dlaczego?

Nastpi upadek polskich instytucyj ycia publiczne-

go, poniewa- przestay si one zmienia odpowiednio do

nowych czasów i okolicznoci. Jak powiedziano wyej,
ywotno ideau wymaga nieustannego odradzania si
z pokolenia w pokolenie; jeeli za trwa on bez zmian

w szczegóach^ staje si przestarzaym. Niestosownie

zorganizowany kierunek, choby w zasadzie najlepszy,

staje si szkodliwym. To te szkodliwem staje si wszy-

stko, co przestaje ulega postpowym zmianom, co prze-

staje „z ywymi naprzód i", cd przestao si dosko-

nali.

Tu wystarczy powoa si na przykry fakt, który

stwierdzono ju w ustpie o prawie polskiem, jako roz-

wój jego trwa zbyt krótko. Unja lubelska bya ostatniem
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ju okreleniem stosunku do Litwy a do sejmu cztero-

letniego (wicej o tern w osobnym ustpie o Litwie). Po-

tem jeszcze artykuy henrycjaskie, trybunay gówne
za Batorego — i prawo polskie popada w zastój. Twór-
czo prawniczo-polityczna zamkna si... a ustrój ycia
publicznego u nas by zbyt swoisty, iby m)Oi;na byo we-

getowa naladownictwem.

Nie wygasa twórczo polska spoeczno-pastwo-
wa, ale stracia w^szelk warto polityczn, a nawet
wpywaa nadzwyczaj ujemnie na pastwo i spoecze-
stwo, gdy toczy j czerw doktrynerstwa, rozpano-

szywszy si ju w straszliwy sposób. W póczwarta
miesica zaj Karol Gustaw ca Polsk i Litw, bo do-

ktrynerstwo polskie robio z niego kandydata do tronu

elekcyjnego!! Andrzej Maksymilian Fredro (tl679)

by twórc caego systemu politycznego, wielce orygi-

nalnego, który zosta wykonany i... prowadzi prosto do

upadku pastwa. On wymyli teorj polityczn, jako

najlepiej nie zajmowa si polityk zagraniczn, nie mie
fortec, a w skarbie pustki. Co naim dzi wydaje si ob-
dem umysowym, to uwaane byo cakiem powanie za

mdre, przemylne wielce wskazania polityczne. Logiki

nie odmówi Fredrze, kto przyjmie jego zaoenie, jako

ludzie staraj si szkodzi tylko takiemu, którego si
boj; kogo za nie boj si, ten jest pomidzy ludmi bez-

pieczny. O wartoci tej tezy monaby dyskutowa, gdy-

by stosowan by miaa do ycia prywatnego; w dzie-

dzinie publicznego jest to dziwolg oczywicie.

Bo te Fredro uwaa pastwo za majtno narodu,

jak wioska jest majtnoci szlachcica. Po Fredrze na-

stpi rychy ju upadek ycia publicznego.

Zamara polska zdatno polityczna na doktryner-

stwo. Choroba ta powstaje z jednostronnoci w rozwa-

aniu danego przedmiotu. Tak jednostronnoci Byo
traktowanie ycia publicznego pod ktem widzenia do-

brze zorganizowanego ycia prywatnego, stosowanie je-

dnakiej metody tu i tam.

Poishie Logos a Cthos '-^
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Pozostawano to niewtpliwie w zwizku z jedno-

stronnoci struktury ycia publicznego, zawartego

w wycznoci szlachetczyzny, skutkiem czego zaczto

do pastwa stosowa „ekonomik" folwarku, mniemajc,

e to to samo, tylko na wiksz skal.....

ycie nie wypywa nigdy z jednego tylko róda,
ani nie pynie jednem tylko oyskiem. Zdrowe ycie
publiczne niemoliwe jest, jeeli niewszystkinii warst-

wom danem jest wytwarza nowe siy spoeczne. Wszel-

ka sia wymaga cigego odnawiania przez powoywanie
do dziaania nowych silników (motorów). Pod tym
wzgldem wiat materjalny a duchowy ulegaj temu sa-

memu prawu.

Polityka w Polsce, wyrastajc nie z caego spoe-

czestwa, stawaa si coraz znaczniejszej jego czci co-

raz obojtniejsz; nie interesowano si tem, na co nie

miano wpywu. W miar jak monowadztwo brao gór
w upadajcej Rzplitej, przestawaa si ju i szlachta in-

teresowa sprawami politycznemi. W ograniczeniu co-

raz cianiejszem byo wic coraz mniej pola do rozwoju

zdatnoci poUtycznej.

Zapewne, ale czy cienienie to stanowio cech w y-

cznie polsk w owych czasach? W innych krajach

pole twórczoci politycznej, a choby tylko wiczenia
samej zdatnoci wykonawczej byo jeszcze wsze ni
w Polsce, ograniczone do monarszego dworu...

Uomno jednostronnoci politycznej usuwanot in-

dziej w potokach krwi, a w Polsce usunito j bez wojny
domowej w wiekopomnej konstytucji! Trzeciego Maja.

Do zalet jej naley i to, e zapobiegaa zgóry zastojowi,

nakazujc co 25 lat rewizj ustawy.

Tymczasem vis maior stosunków zewntrznych nie

doifUcia do wykonania ustawy Trzeciego Maja. A po-

tem... nieudae powstania polskie nie mog stanowi do-

wodu zdatnoci politycznej. Czy okazujemy j, odzys-

kawszy niepodlego?
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m,

Nieatwo wspi si ponownie na sam szczyt Ethosu,

^y go si raz opucio. Tam trzeba si wspina stop-

niowo, wród znoju i utrapie. Lecz nie zraajmy si.

jcowie nasi umieli umiera dla Ojczyzny; my nie tra-

y tej gotowoci,, a douczmy si y dla Ojczyzny, tj.

umie dziaa z korzyci dla Niej.

Wspina si na szczyt Ethosu, w dziedzin polityki

zumnej, uczciwej a skutecznej, trzeba z pomoc Lo-

gosu, od którego pochodzi wszelki zawizek twórczoci.

Bez odpowiednika Logosu polityka nie moe by twór-

cz, choby najczynniejsz bya, tj. choby najbardziej

obfitowaa w wydarzenia zewntrzne. Nie moe przeto

by twórcz polityka uprawiana przez nieuków.

Poniewa skuteczn moe by polityka tylko w gra-

nicach struktury ewolucyjnej, a zatem tem samem tylko

w granicach kultury umysowej, istniejcej w^ danym
czasie i w danem miejscu. Czerpa rodki musi polityka

ze wszystkich szeciu kategoryj kultury umysowej no-

woczesnego spoeczestwa: historyzmu i ludowoci,

z prac umysowych okoo darów przyrody, z handlu,

przemysu i z owiaty. Pastwo nowoytne, pofwoujc
do obywatelstwa szersze warstwy ludowe, ulegoby wy-
kolejeniu, gdyby nie dbao o owiat tych mas; ich Ethos,

puszczone samopas bez dozDru Logosu, prowadzioby pro-

sto do przepaci. Bez historyzmu niema polityki dla spo-

eczestwa, posiadajcego historj; a e niema narodu

bez historji, wszelka wic polityka narodowa musi czer-

pa rodki z h'istoryzmu. Ale bd to dopiero rodki du-

chowe, trzeba za jeszcze materialnych, dostarczajcych

siy materialnej. Polityka skuteczna musi przeto czerpa
pen doni z dobrobytu obywateli, z pielgnowania z po-

moc inteligencji darów przyrody, z handlu i przemysu.

Niech mi bdzie wolno powtórzy, jako niema twór-

czoci bez wytknitego celu; a zatem niema bez tego po-

lityki czynnej, takiej, która stanowi o znaczeniu pastwa
w ukadzie politycznym powszechnym. Znaczenie za
Polski jest i bdzie proporcjonalne do stopnia rozumnego

20*
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wyzyskiwania darów przyrody i wprowadzania ich

w polski przemys i handel (tego nie mona powtarza
do czsto). Pastwo nowopowstajce musi si znale
jak najprdzej na wlaciwem sobie miejscu poród po-

wszechnoci pastw, musi pozyska sobie jakie znacze-

nie — z czego wynika,- e dla Polski niema sprawy pil-

niejszej, jak sprawa podwyszania polskiego dobrobytu.

Ta polityka bdzie u nas twórcz, która ku sprawom do-

brobytu zwróci si jak najmocniej.

Roztrzsania sprawy o nasz zdatno polityczn

wymagay napomknienia o ramach polityki powszechnej^

europejskiej. Jest to a nazbyt proste, skoro roztrzsania

nasze maj nas wie do oznaczenia znaczenia i celu

Polski. Ani jedno, ani drugie nie moe by zbadane na-

leycie bez uwzgldnienia ta europejskiego. Nie posu-

niemy si te ju ani na krok dalej w niniejszych wywo-
dach, póki nie przeniesiemy docieka naszych na szew-

sze to europejskiej powszechnoci.
Tam wic podymy w czci trzeciej naszego dzie-

ka, badajc powszechno sprawy polskiej,
jako dalsz kategorj ujcia przedmiotu, niezbdn do

naleytego wyjanienia zagadnie, o które nam chodzi.

Zaczniemy od rzeczy ogólnej, od okrelenia stano-

wiska i znaczenia Polski w przedrozbiorowym okresie

uczestnictwa jej w historji powszechnej europejskiej. Naj-

ogólniejsz kwestj dziejów Polski jest stanowisko jej

historyczne na rubiey Zachodu a Wschodu, rola jej po-

midzy temi dwoma wiatami. Któ z nas nie zna miego
dla ucha wyraenia o misji naszej historycznej do utwo-

rzenia syntezy Zachodu i Wschodu?
Od krytycznego rozpatrzenia tej kwestji zaczniemy

te nasze uwagi o powszechnoci sprawy polskiej. Za-

pucimy si w odmienn zgoa dziedzin zjawisk, ale nie

oddalimy si ani na chwil od przedmiotu, który winien

by owietlony wszechstronnie, jeeli ma by wyjaniony.

Koniec Tomu I.



Tre tomu pierwszego:

Rozdzia wstpny 1

'Przygnbienie po wojnie zwyciskiej — Czy nowe

w dziejach pojcie dobra powszechnego? — Niepod-

lego jako rodek do celu — Trzy sprawy wymaga-

jce wyjanienia.

Czy kwestja znaczenia i celu Polski nie jest fik-

cyjna? — Narodowo — Cywilizacje, ich cechy za-

sadnicze a znamienne — Cywilizacje bez narodo-

woci — Zrzeszenia polityczne z wycznym celem

walki o byt — Naród jako spoeczno ludów zrze-

szonych do celów z poza walki o byt.

Celowo— Prawa wiata duchowego a materjal-

nego — Niedomagania przyczynowoci — O tworze-

niu v/ydarze — Zdatno czynu a mylenia — Kul-

tura czynu —' Naród sam sobie cel oznacza.

Historjozofja a fnetoda historyczna — Niezbdne

rozprzestrzenienie nauki, polskiej nie da si osign
metod niemieck — 'Stopnie powszechnoci dzie-

jów — Trzy szczeble metody i nauki historycznej —
Istota historji powszechnej.

Nauka o cywilizacjach — Logos i Ethos — Mo-
tywy planu ksiki.

CZ I. KULTURA UMYSOWA.
Rozdzia I. Historyzm a podkad ludowy 33

1. Historyzm.
Obcowanie pokole — Rodzaje tradycji i stopnie

historyzmu — Tarcie — Romantyzm polityczny —
Etyczno polskoci — Polska metoda polityczna —
Vis maior obecnej polskiej sytuacji midzynarodo-

wej — Tradycja granic 1772 roku.

2. Podkad ludowy.
Przesd o rzekomej pra-warstwie spoecze-

stwa — Geneza szlachty i ludu wiejskiego w Pol-
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sce — 'Przebieg poj inteligencji o ludzie wiejskim—
Kultura chopska — Przeytki i odkrycia — Sztuka

i poezja na podkadzie ludowym — Zakres istotny

twórczoci ludowej — Brak kultury mieszczaskiej.

3. H i s t O r y Z m a ludowo.
Ludowo, historyzm a konserwatyzm — Kon-

serwatyzm chopski cech najbardziej znamienn
ludu wiejskiego, lecz nie istotn — Przystosowywa-

nie si do zmian ekonomicznych — Zdolnoci roz-

wojowe —• Oddziaywanie z góry w dó i z dou
do góry — Przesada ludowoci w Polsce — Jej

szczero i pochodzenie rodzime — Wstecznicze

wpywy rzdów zaborczych — O rzekomej „owia-
cie ludowej".

Ludowcowo— Ewentualnoci uprzywilejowania

jednej warstwy — Groza rozbienoci kulturalnej —
Lud sam niszczcy ludowo -r- Historyzm u ludu —
Dobroczynno pomyki przesadnej ludowoci.

Warunek postpu kultury — Logos i Ethos

w stosunku historyzmu do ludowoci — Walka o byt.

Rozdziial II. Dary przyrody 88

Uszlachetnianie czynnoci wypywajcych z walki

o byt •— Rejestr naszych darów przyrody i po-

cztki pracy umysowej • okoo nich — Rolnic-

two — Juljusz Au, Emil Godlewski i Adam Pra-
mowski — Zabiegi prywatne — Hodowla zwierzt

domowych — Wodnictwo rolne i bartnictwo — Zoo-

technika nowsza, paleontologja zwierzt domowych
i badania biologiczne — Górnictwo — Wgiel, sól,

sole potasowe, nafta — Geologja naftowa — Geolo-

gja wogóle.

Niewola gospodarcza Polski zuboya cae gos-

podarstwo europejskie — Przemienianie darów przy-

rody na walory kulturalne dawn waciwoci pol-

sk — Zacofanie w stopniu wykonania.

Rozdzia III. Handel i przemys 114

Kultura w przekroju w sprawach ekonomicz-

nych — Miejsce w handlu powszechnym — Bdy
wspólne z Europ, a rónice na korzy — W Polsce

najstarsza wolno handlu, jedno monety, oddzie-

lenie skarbu nadwornego od pastwowego — Wy-
szo ekonomistów polskich w sprawie pieczy o ta-
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nio — Mcrkantylizin a upadek niiist — Denie
do jednakowych miar i wag — Los miast a ludu

wiejskiego; jednostronno gospodarcza — Ponowne
zagospodarowanie si okoo r. 1700 — Brak fiska-

lizmu i nadzwyczajna postpowo — Nieprzyjty

fizjokratyzni a polski system ekonomji politycznej.

Rozerwanie Wisy — Podcinanie przemysu
i handlu przez pastwa zaborcze — W czem Skarbek

wyprzedzi Liszta — Inicjatywa Banku Polskiego —
Komunikacje wodne — Miernictwo i planimetry pol-

skie — Drogi : mosty.

Po r. 1830 nawet teorja chroni si zagranic —
Z czego zbudowano cytadel warszawsk — Rzdy
zaborcze wolay polsk sztuk, ni handel i prze-

mys.
Kolejnictwo — Ernest Malinowski, bohater ko-

lejnictwa — Ubijanie przemysu zapomoc taryf.

Podatki i polityka kredytowa — Jak w zaborze

rosyjskim doprowadzono do niedostatku rodków
ywnoci i jak w Galicji ubito przemys — „Dobre

stosunki" austrjacko-polskie — Zabór pruski.

Inynierja polska, wojskowa, i cywilna, mecha-
nika i przemys mechaniczny, hydraulika; R. Irzkow-

ski i Stan. Janicki.

Sprawa morska — ^Logos a Ethos.

Rozdzia IV. Owiata 142

Ksigozbiory i drukarnie — Uniwersytety —
Szkoy rednie — Pedagogiczne wytyczne polskie —
Ochronka i szkoa ludowa w Polsce niepodlegej.

Pod rzdami zaborczemi — Rabunek zbiorów,

a nowe zbiory i bibljoteki — Czartoryski i Czacki —
Praca owiatowa Kongresówki — Po roku 183 1 —

=

Teorja pedagogiczna — Po wojnie krymskiej — Po
1863 roku — Szkolnictwo w szponach czynownic-

twa — „Zbrodnia tajnego nauczania".

Po wojnie francusko-pruskiej — Ulga w zaborze

austrjackim — Nowe ulepszenia polskiego pomysu
a do neofilaretyzmu.

Po rewolucji rosyjskiej 1905 r. — Ruch owia-
towy i Poradnik dla samouków — Dziennikarstwo.

Rola owiaty w yciu narodu, a odrabianie za-

legoci doby rozbiorowej — Owiata a dobrobyt;

Logos i Ethos — Kultura umysowa a twórczo.
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CZ II. TWÓRCZO POLSKA.

Rozdzia V. Zdatno artystyczna 173

1. Sztuka plastyczna.
Sceptycyzm jako pobudka twórczoci — Ethos

a Logos w twórczoci — Odwrotne w Polsce nastp-

stwo sztuk — Rejestr polskiej oryginalnoci w archi-

tekturze (krakowski gotyk, cortile Wawelu, Scrski,

attyki, podcienie, budownictwo drewniane, barok wi-

leski, Talowski).

Rzeba, spónienie, a potem szybki rozkwit —
Wit Stwosz nie epigonem, lecz typem ewolucyjnym —
Dalsze dzieje rzeby w Polsce.

Malarstwo dawne — Norblin, Orowski, Mi-

chaowski — Zainteresowanie ogóu od Grottgera,

IMatejki, Kossaka —: Pokonanie przeciwnoci, nie-

sprzyjajcych warunków przj'ix)dzonych. •

2: Muzyka.
Przodujce stanowisko w wieku 15, a wybitne

w 16 i 17; kompozytorowie od r. 1426 swojscy —
Chopin — Polsko formy nie stanowi zawady po-

wszechnoci — Rejestr twórczoci od Ogiskiego

i Moniuszki do Szymanowskiego — Koncerty od Ja-

rzbskiego w 1627 roku — Muzyka sztuk miesz-

czask.

3. Poezja i uwagi ogólne.
Fakty a wyobraenia zmysowe i odmienny po-

rzdek sztuk na rónych stopniach cywilizacji —
Poezja jako pra-sztuka i jako korona sztuk pik-

nych — Poezja jako propagator — Polityka w poe-

zji polskiej i woskiej — Filozofowanie w poezji pol-

skiej; mesjanizm; wieszcze — Jeden z fundamentów
polskiej kultury — Czy to brak samodzielnoci sztuki,

lub brak zrozumienia dla sztuki? — Nieporozumienie

o tendencj a technik — Jak wysoka nawet sztuka

moe by poza spoeczestwem?-' — Równoczesno
wielostronnoci w sztuce polskiej — Obywatelsko
naszej sztuki a pierwszestwo idei narodowej.

Rejestr polskiej oryginalnoci poetyckiej (Ko-

chanowski, Kochowski, komedja rybatowska, lite-

ratura sowizralska, Knianin, Trembecki: Mickiewicz,
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Sowacki, Krasiski, Garczyski, Norwid, Fredro,

Wyspiaski, Czajkowski, Orzeszkowa, Gowacki,
Reymont, Weyssenliof, Dygasiski, Sieroszewski,

Kasprowicz) — Równowaga liistorymu a ludowoci
w sztuce polskiej.

Rozdzia VI. Zdatno naukowa. 20S

Staa ilo sztuk piknych, a coraz wiksza

nauk — 'Podzia rozdziau.

1. Nauki cise.
Odkrycia naukowe — O ile wielki czowiek

wiadczy moe o wysokim poziomie kulturalnym —
Matematyka i astronomja od Kadubka

;

Witelo; Marcin Byljca; Marcin Król; Jan z Go-
gowa; Wojciech z Brudzewa i i. przed Koperni-

kiem — Po Koperniku — Kalendarjografja, obser-

wacje, rozwój geometrji; dziaalno Pudow-
skiego, 'odkrycia Smoguleckiego, Susligi, Kocha-
skiego i 1. — Polska kultura matematyczna i astro-

nomiczna, ostatnia dopiero ulega ogólnemu upad-

kowi kultury w okresie saskim, i pierwsza si od-

radza — Nowi uczeni, obserwatorja w Krakowie

i w Wilnie; Jan niadecki, Hoene-Wroriski — Druga

poowa 19 w. — Samouctwo w matematyce — Geo-
dezja 19 wieku, Rudzki.

Fizyka. Dowiadczenia Pudowskiego i Ko-
chaskiego w 17 wieku — Odrodzenie w drugiej

wierci 19 wieku — Czasy Wróblewskiego i Witkow-
skiego; najnowsi.

2. Nauki przyrodnicze.
C h e m j a. Alchemja, jatrochemja, chemja nowo-

czesna — Stanowisko Jana niadeckiego i jego

szkoa — Upadek i odrodzenie; pracownia Radzi-

szewskiego — Wróblewski i Olszewski — Nencki,

Marchlewski, St. Kostanecki, Marja Curie — Chemja
fizyczna od J. niadeckiego do Smoluchowskiego —
Cyfry.

B i o 1 o g j a. Od poów y 15 wieku do Kluka

1 Jundzila — Odkrycie Sumiskiego — Prace w naj-

trudniejszych dla Polski czasach — Leon Cienkowski,

jeden z najznakomitszych synów Polski — Wpywy
Szkoy Gównej — Botanicy Janczewski, Rostafiski,
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Rothcrt, Raciborski i Szafer — Zoologiczne pro-

blemy: Remak, Hoycr, Siedlecki, Godlewski jun. i i.

—

Systematyc}'.

Medycyna. Od 16 w. do J. Strusia w wieku

i O, poczer upadek — Odrodzenie od schyku 18 w.

Frank, Bojanus, Jan niadecki w Wilnie; nastpnie

Dietl w Krakowie,- Szokalski, HoVer, Mayzel, Cha-

ubiski w Warszawie — Kierunek filozoficzny —
Polscy lekarze zagranic.

.3. G e O g r a f j a.

Podrónicy od Jana de Piano Carpino, naukowa
geografja od Dugosza; odkrycia Miechowity —
Kartografia — Polskie imiona w topograf j i

wiatowej — Dziaalno polskiej diaspory porozbio-

rowej ; Polacy podrónikami uczonymi po ca-

ej kuli ziemskiej — Antartyk Arctowski —
Syiitetycy: Kotaj, Pol, wyprzedzajcy nauk
zachodni — Najnowsze problemy naukowe; Sawicki,

Rudzki, Smoluchowski — K.limatologja od dru-

giej poowy 18 wieku — Aeronautyka; Artur

Berson -— K t n o g r a f j a — Podrczniki — Statys-

tyka.

4. N a U k i humanistyczne.
Obfito acmy a niedostatek filologji —

A. P. Nidecki — Garstka nowszych i wspóczesnych.

Jzykoznawstwo. Epizod z przed roku

1830; sanskryt — Orjentalistyka — Slawistyka — Po-

lonistyka; badania leksykalne — Gramatyki — Prace

okoo zasadniczych momentów nauki; Baudouin, Roz-

wadowski i i. — Historja jzyka; Brueckner i o,
Uaszyn •— Dialektologja — Czasopisma.

Historja. Trzy pierwiastki historjograficzne —
Rozmaite pojmowanie prawdy historycznej — Prze-

rywanie tradycji i minimum wydatnoci; Narusze-

wicz, Lelewel i Szajnocha, jako typy — Szujski

i Bobrzyski; historja stosowana — Historja nie-

stosowana; W. Zakrzewski, T. Wojciechowski, Pot-

kaski; Piekosiski, Krzyanowski, Semkowicz.

'Prawo zaniedbane przez historyków — Balzer

i Abraham — Odmienno rozwoju prawa a filolo-

gji — Nieporozumienie, jakoby w Polsce nie byo
nauk prawniczych.

Rekapitulacja.
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5. Filozofia.
Nauka polska od iii<>/a>iji si zaczyna; wiek 13,

wiek 15 — poczcm posucha a do braci niadec-

kich — Wroski, Goluchowski, Cieszkowski, Tren-

towski; witochowski; Pawlicki; M. Morawski —
Brak tla filozoficznego w narodzie — Erazm Ma-
jewski.

6. N a U k a, owiata, dobrobyt.
Nauka przed owiat — Rozwój ich nie musi by

równoczesny, ani równomierny — Dlaczego Polska-

nie miaa szczcia do nauk — Jako a ilo nauki;

kwestja dobrobytu — Okresy ekonomiczne a naukowe
w Polsce — Adam Kochaski, a czasy Sobieskiego —
Zdolnoci wymagaj pomocy z zewntrz — O zdol-

nociach wbgóle, pod katcgorjami Logosu i Ethosu.

Rozdzia VII. Zdatno polityczna 277

Istota i obszar polityki — Choroba rozbienoci
politycznej — Korona Ethosu — Sia spoeczna i pa-
stwowa — Przesdy o wszechmocy ora lub poli-

tyki — Skuteczno polityki tylko w granicach ewo-

lucyjnej struktury spoecznej i pastwow-ej — Nauka
jako Logos wszelkiej polityki.

Polityka spoeczno-pastwowa w Polsce — Ewo-
lucja t. zw. przywilejów szlacheckich i sejmowania —
Mieszczastwo — Monopol polityczny zgubny bez

wzgldu na to, która warstwa go sprav/uje — Nobili-

tacje polskie — Doktrynerstwo polskie — Jako zbio-

rowo publiczna nie jest powikszon zbiorowoci
prywatn.

Samorzd jako kryterjum wolnoci i cznoci
spraw pastwowych ze spoecznemi — Brak biuro-

kracji, feudalizmu, legizmu — Próba uniwersal-

noci — Pierwszestwo idei narodowej w Polsce —
System unji; realizacja stopniowa, ograniczenia mo-
liwoci, doktrynerstwo.

Zdatno a twórczo w polityce, inicjatywa

a wykonanie, zdatno indywidualna a zbiorowa —
Powodzenie jako kryterjum — Upadek instytucyj

ycia publicznego, a twórczo w doktrynerstwie —
Odnawianie siy przez powoywanie nowych silni-

ków — Jak wspina si na szczyty Ethosu i jaka po-

lityka bdzie w Polsce twórcz.
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