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LEONA ZIENKOWICZA.

Ostatnie powstanie Polski, zakoczone boleniejsz

klsk od wszystkich, które je poprzedziy, jest nowym

dowodem, jak wielce pokoleniom powoanym do spenie-

nia ich narodowego obowizku potrzebn jest wiedza

i znajomo przeszoci. Dzieo , które obecnie w po-

wtórnem wydaniu podajemy publicznoci polskiej, naley

niezaprzeczenie do tego rodzaju skarbów. Wielkiego

talentu dowody zoyli ci dziejopisarze, którzy w kilka-

nacie, kilkadziesit, a czasem w^ lat kilkaset po wy-

padkach umieli je widzie jasno i oceni gruntownie 5

ale jeeli tak jest, tedy có dopiero powiedzie o talen-

cie autora, który dziejowe czyny w samej chwili ich

zdarze tak przedstawi i takie zdoa wyprowadzi

z nich wnioski, i po latach, oto ju kilkunastu, kady'

mu przyzna musi nietylko gruntown i wszechstronn

tych wypadków znajomo, nietylko mistrzowskie ich

przedstawienie i ocenienie, lecz jakoby prorocze widze-

nie wszystkich ich skutków i nastpstw. Takiem istotnie

jest dzieo, które autor wietnego Alkhadara przeka-
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za potomnoci w swych Rewolucyonistach i Stron-

nictwach Wstecznych. Wszystko, co w 1849 r.

pisa o owoczesnych europejskich wypadkach, przeszo

dzi w najzupeniejsze i powszechne uznanie, wszystkie

w^nioski, jakie owoczenie z nich wyprowadza, jedne

sprawdziy si do joty, drugie wyczekuj nieuniknionego

ich urzeczywistnienia. Ogaszajc nowe takiego dziea

wydanie, nie pójdziemy zatem za uwiconym i przyj-

tym przez wszystkich wydawców zwyczajem i nie na-

piszemy na czele jego ogoszenia: Wydanie poprawne,

pomnoone i odmienione, gdy pomimo mozou, jaki pod

tym wzgldem chcielimy zada sobie, nie znalelimy

nic do poprawy, nic do odmiany, ani jednego wyrazu

do dodania lub usunicia. Idzie wic w wiat drugie

wydanie bez adnej od pierwszego rónicy, a którego

potrzeb objaniamy tylko waciwym z naszej strony

zwróceniem czytelnika uw^agi.

Postp czowieczestwa, jako jeden z równoczesnych

pisarzy wyraa si w Demokracie-Polskim z 1849 r.

zawsze nieustanny, ale zwykle powolny i prawie nie-

widzialny, od czasu do czasu wstpuje nagle na

wyszy stopie rozwoju i udoskonalenia. S to

wielkie rewolucye w dziejach ludzkoci, pewnemi prze-

gradzane okresami. S to epoki przemian moralnego

wiata, na podobiestwo w fizycznym wiecie owych

epok Tworzenia, które Genesis objawia a stwier-

dzio gbsze zbadanie Natury. Jak jedno, tak drugie,

nigdy wsteczne, — zawsze postpowe; jak w pierwszych,

tak i we wtórych widomy palec opatrznoci.

Ale epoki fizycznego wiata ulegaj jednostajnym

i niewzruszonym prawidom, bo materya nie ma samo-

wiedzy ani woli; rewolucye moralne za musz zalee
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od usposobienia i poj yjcego w ich czasie pokole-

nia; bo tu postp jest dziaaczem a materyaera duch

i umys ludzki. A lubo adna potga ziemska nie

stumi zupenie rewolucyi, wszake za albo dobra wola,

faszywe albo prawdziwe pojmowanie, samolubstwo lub

powicenie, odracza j albo przyspiesza, wykrzywia

albo prostuje, zniewaa albo uzacnia. A e rewolucya

nie matery ale ide doskonali i przestwarza, przeto

te najniebezpieczniejszym dla niej szkopuem s fa-

szywe wyobraenia, niedojrzae, mtne i nieokrelone

pojcia, — sowem: wszelka wtpliwo i dwuznaczno.

Rok 1848 pozostanie pamitnym prawdy tej dowo-

dem. Sam jeden zowrogi owoczesny sofizmat Legal-

noci cign na Europ chmur strasznych zawo-

dów, wytoczy strumienie ez i krwi, wszystkie niemal

ruchy rewolucyjne z prostej , natur rzeczy wytknitej

drogi, zepchn na obdne bezdroa, i jest dotd zja-

dliwym, arocznym robakiem, toczcym wntrze wy-

zwalajcych si ludów, a najdogodniejsz i najniebez-

pieczniejsz broni w rku samolubstwa i reakcyi.

Wszelka rewolucya rzeczywista, jako majca na

celu przetworzenie i ulepszenie spoeczne, jako za-

szczepiajca nowe instytucye i now legalno,
jest przez to samo antytez i burzycielk dawnych
instytucyi i dawnej legalnoci. Jake wic zdoa

burzy je i zmienia, a zarazem je uznawa i szanowa?

Co innego jest Reforma, a co innego Rewolucya.

Reforma jest powszednim, powolnym i ledwo dostrze-

onym postpem. Rewolucya jest skokiem nagym na

wyszy szczebel, urzeczywistniajcym odrazu to, co

przez dugie przygotowywao si wieki. Reforma roz-

wija ide dawniej ju przyjt, — Rewolucya zaszczepia
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ide wie, prawie dotd nieznan, zaledwie przeczu-

wan. Dla pierwszej wic, tak zwana droga legalna

jest waciw, — dla drugiej jest samobójstwem, — bo

Reforma podpiera i ata przeszo, a Rewolucya tworzy

i buduje przyszo. Ztd, Rewolucya chcca by le-

galn, nie jest ani Rewolucya ani Reform, ale jednej

i drugiej poronionym podem, — a to z tej prostej

przyczyny, e Reforma nie wprowadza nowych zasad,

nie zwalcza chorób spoecznych, nie '^a na celu wy-

leczenia, lecz tylko umierzenie holu, a chcc poprawi

dawny stan rzeczy, uznaje go tem samem, przedua

i uwica, — kiedy Rewolucyi zadaniem i obowizkiem

jest wyleczenie chorego spoeczestwa i w miejsce ze-

psutych soków wprowadzi zdrowe ywioy.

Ogldany z tego stanowiska ruch europejski 1848 r.

nieby Reform ale Rewolucya. Wszdzie on stawi

now zasad, wszdzie leczy schorzae spoeczestwo. Za-

daniem jego byo wprowadzi w polityczne i spoeczne ycie

ludzkoci zasad chrzecijask Wolnoci, Rów^noci

i Braterstwa, zasad dotd znan jako dogmat tylko.

Rewolucya taka musi i nietylko ku Demokratyzmowi,

ale prowadzi spoeczestwo do Rzeczypospolitej , bo

pierwszy bez drugiej nie jest moliwym; ona musi wa-

li i bi arystokratyzm i monarchizm, jako przeciw-

stawnoci chrzecijastwa, moc swej natury dce do

utrzymania niewoli, nierównoci i rozdwojenia. Rewo-

lucya wic nigdy i nigdzie nie powinna wchodzi w a-

dne z niemi przymierza; Rewolucya powinna zawsze

i wszdzie obala i znosi obc legalno, a natomiast

zaprowadza legalno wasn. Wszelka bowiem wadza

na wiecie, za czy dobra, spadkobiercza czy przy-

waszczona ma legalno swoj. Mia j Kaligula
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i Neron, mia j Mikoaj moskiewski i Ferdynand nea-

politaiiski, ma nawet j tierszt kady zodziejskiej lub

zbójeckiej bandy. Rewolucya nie moe brata si

z niemi, — Rewolucyi nie wolno posugiwa si adn
legalnoci, okrom wasnej jedynie.

A jednak wszystkie niemal europejskie ludy 1848 r.

dozwoliy otumani si blichtrem onej zdradnej legal-

noci wsteczników, — wszystkie niemal owoczesne

ludy, biorc Rewolucy za Reform, nieumiejc roz-

róni tych dwóch poj, zawiody ludzko i siebie.

Oby to gorzkie i krwawe dowiadczenie nie byo gro-

chem rzuconym o cian! Oby europejskie ludy poznay,

e naród rozpoczynajcy Rewolucy, sam j winien

prowadzi, a nie za oddawa ster jej w rce tych,

przeciw którym j podniós. Oby poznay, e Rewo-

lucya, to nowoytny Alcyd, wymiatajcy do czysta

Augijaszowskie chlewy, nierozprawiajcy si z potwo-

rami trapicemi spoeczestwo ludzkie, nigdy niczem

innem oprócz maczugi. Oby poznay, e nic nie wy-

ebrz, nie wysejmuj, nie wyradza i nie wyposuj,

dopóki wróg trzyma w rku skarb i wojsko; e legal-

no jego ma sposoby na sposoby, e na uchway sej-

mowe s rozkazy ministeryalne , — e na kluby i sto-

warzyszenia s dorane sdy i stan oblenia, — a na

wolno mowy i druku s kamasze, lochy, zsyki i kule.

Oby ludy poznay, e gdzie Rewolucya nie zasieje was-

nej legalnoci, tam wnet jak chwast na opuszczonej

roli wzronie bujno legalno Radetzkich, Windiszgrae-

tzów, Hamerszteinów, Hajnawów, Murawijewów, Bergów,

a ich plonem: krew,groby i niewola.

Jest to rzecz naturalna, i dwie przeciwne sobie

legalnoci nie mog osta si razem, e wic jedna



drug pokona musi. Walka midzy niemi niezbdna,

nieuchronna. Tranzakcye i wzajemne ustpstwa midzy

niemi chwilowe s tj-lko, pozorne i obudne. Jednem

sowem: wszelki sojusz pomidzy niemi i pokój s nie-

moliwe, a jeeli bój ich miertelny zwolnieje lub

ucichnie czasem, tedy bdzie to tylko zbrojny rozejm

bez zarczenia i umowy, — odpoczjmek dwu pojedyn-

kujcych si na zabój, gdzie oba, oko w oko czatuj

pilnie na kade drgnienie przeciwnika.

Takie jest zawsze a nigdy inne zobopólne stano-

wisko dawnej i nowej legalnoci, czyli Rewolucyi i Kon-

trarewolucyi, bo Nowa-Legalno a Rewolucya i Dawna-

Legalno a kontrarewolucya, to s wyrazy oznaczajce

jedno i to samo.

Ztd Eewolucya legalna jest Rewolucya kontra-

rewolucyjn, — jest jakoby lodem rozpalonym albo

zamroonym pomieniem, — a dziaalno jej jest znowu

jakoby prac Penelopy prujcej w nocy co uszj-a przez

dzie, — jest istn mk Syzyfa, który upadajc pod

brzemieniem ogromnego gazu, wtacza go na strom

gór , lecz po to tylko , aby dotknwszy szczytu, wym-

kn si z rk strudzonych i run w dó na powrót

dla odnawiania wieczystej a bezskutecznej mozoy.

Rok 1848 dowiód, ile zego w rewolucyach moe
nabroi jeden wyraz nieokrelony, jeden sofizmat. Gdyby

kto by zaleca Rewolucy na drodze kontrarewolucyj-

nej, poczj^tanoby go za szaleca albo szyderc, to byby

bezsens zanadto nagi, zanadto bijcy w oczy; — a je-

dnak nietylko lud na barykadach, ale izby sejmowe,

ale dzienniki, ale caa doktrynerska gawied powtórzya

chórem haso rewolucyi na drodze legalnej. Szataskie
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to haso, reakcya do opinii narodów tym tylko sposo-

bem przemycia.

Zaprawd , trudno byo spotgowa wyej niedo-

wiadczenie i nieuctwo. Rzecz nie do pojcia, a prze-

cie prawdziwa, e ten jeden wyraz: Legalno! zmar-

notrawi caoroczn krwaw prac rewolucyi europejskiej,

i wiekopomn epok ziszczajc chrzecijaski dogmat

mioci i braterstwa pokala zbrodniami pogaskiego

teroryzmu.

Na odgos rewolucyi Lutego 1848 r. w Paryu,

caa Europa elektryczn dotknita iskr, drgna w naj-

dalszych spoeczeskich gbiznach. Rewolucyjne race,

jedna po drugiej wylatujc w gór, pkay i gasy

w atmosferze dawnej legalnoci, jakby race sztucznych

ogni bez rzeczywistej korzyci, nawet bez innego nie-

mal ladu krom trocha trzasku i dymu. Szalony, fa-

talny pomys zaszczepienia nowego porzdku rzeczy na

spróchniaym pniu dawnych legalnoci, zwichn i za-

mordowa europejskie powstania 1848 r. bo szczep re-

wolucyjny choby najzdrowszy, musi zwidn i uschn,

skoro cignie zbutwia wilgo próchna i zgnilizny.

Có byo hasem i zasad europejskich rewolucyi

1848 r. — Oto jednolito przez Wolno, Równo
i Braterstwo. Oto hegemonia przez demokratyzm.

Pierwsza bya celem, drugi by rodkiem.

A przecie pomimo prawd tak oczywistych, lud

europejskich stolic, bo wszystkie prawie odbyy rewo-

lucy jako osp, cign prosto z barykad do paaców

monarszych woajc o hegemoni i demokratyzm, jak

gdyby potrzebowa zezwolenia na jedno i na drugie,

a mocarze nie bici w^ ciemi, zezwalali ryczatem na

wolno druku, na wybory, na sejmy, zgoa na wszystko,
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czego tylko lud da, miejc si w duchu z jego do-

brodusznej prostoty, — a lud woa im: Niech yj!
i owietliwszy ulice szed spa wesoo, w przekonaniu,

e przeprowadzi Rewolucy — legaln, bo od panuj-

cego dosta patent na ni, i wierzy, e on tego wszyst-

kiego uyje sumiennie ku urzeczywistnieniu hegemonii

i demokratyzmu, to jest, ku zdetronizowaniu siebie i dy-

nastyi swojej.

I to marne na pozór legalnoci ziarnko, rozpleniwszy

si niebawem, stumio wszelkie zdrowsze i jdrniejsze

pojcia. I ujrzano moralny zamt wyobrae, istny

chaos, podobny owemu, jaki by, nim stwórca oddzieli

wiato od ciemnoci. I ujrzano po jednej stronie

wybory powszechne i sejmy legalne, a po drugiej le-

galny stan oblenia, legalne miast bombardowania, le-

galne sumaryczne sdy, legalne rozstrzeliwania dzien-

nikarzy i deputowanych, sowem: tu teoretyczny, bez-

silny, obradujcy demokratyzm, — tam praktyczny,

sprysty, wojujcy despotyzm; oba niby legalne, oba

niby wszechwadne, z t jednak rónic, e pierwszy

kad na szal rozumowanie i sowa, drugi za mienie

i krew.

Lecz jeeli Rewolucya na legalnej drodze musi by
zawsze i wszdzie moralnym bezsensem, tedy staje si

ona potwornym dziwolgiem u ludów, które po tej dro-

dze chc zdoby lub odzyska byt polityczny. Legal-

no bowiem istniejca u nich jest legalnoci obcego

najazdu, — najazd za a wyzwolenie s to moralne

antytezy i fizyczne przeciwnoci, i ten kto wierzy, e
najazd bdzie szczerze legalizowa i piastowa wyzwo-

lenie, czyni to samo, jak gdyby rzek do zbójcy, który

zamordowa, pokaleczy i zwiza: u Suchaj! Zbrodniarz
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((taki, jak ty, powinien odpokutowa; wic gardo za

((gardo; ale ja niechc szamota si zrywaniem po-

« wrozów, któremi skrpowae mi rce i nogi, — prosz

(( ci wic, wyrcz mi, porozcinaj wizy, przygotuj stry-

((Czek, postaw szubienic, a ja wstan i powiesz ci

((na niej.»

Zaprawd, czyli inaczej robiono w 1848 r. w Po-

znaskiem, w Krakowie i Galicyi, wierzc w prusk

i austryack legaln konstytucyjno? Niepomnc, e
wszelki najazd czy absolutny, czy konstytucyjny zawsze

pozostanie najazdem; e prawo jego bezprawiem, porz-

dek nieadem; e pomylno jego, ludu niedol; e jak

u Niemców jednolito czyli hegemonia, tak u nas

Polska czyli odzyskanie politycznego bytu jest gównym
Rewolucyi celem; e bytu Polski niezastpi adne le-

galne ulepszenia, adne zmiany spoeczne; e one przy

niej i dla niej niezbdne i nieodzowne, bez niej s
niczem dla nas; e do celu tego, do tej Polski, wiedzie

jedyna nieuchronna droga, — droga demokratycznej

rewolucyi, tak jako Niemców i Wochów ta sama tylko

droga do hegemonii doprowadzi moe.

Na dowód, e pod tym wzgldem od 1849 niezmienio

si pojcie jasnowidzcych, przytaczamy kilka ustpów

z Pisma Bezimiennego, z numeru Styczniowego

1864 r. Oto s:

W losach polskiego narodu bije godzina strasznego

przesilenia. Niebezpieczestwo, jakiego nigdy dotd nie-

byo. Widokrg kraju pokryty jedn czarn a gst
chmur. Chmura niesie w sobie zatrat. Na skraju

tylko widokrgu przebyskuje jutrzenny obrbek wiata.

Blask ukonych jego promieni pada pomimo to na

prawd; rozjania j, pozwala dostatecznie rozpozna
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j i zgbi, i kae czowiekowi sumienia i dobrej woli

wypowiedzie narodowi zbawcze sowo.

Xaród stawia zagadk. Rzucony w uporn walk
pragnie zwyciztwa i pyta . którdy wiedzie ku niemu

najprostsza droga?

Jedni proszeni, drudzy nieproszeni, co chwila spiesz

mu z odpowiedzi. I ci atoli i owi, nie w gbinie na-

rodowego duclia, nie w tajnikach jego posannictwa, ale

na ciasnym poziomie wasnej osobistoci szukaj sowa

ku roz^vizaniu zagadki.

Jedni prawi: e Rzdy zachodniej Europy roz-

pakane nad mczestwem Polski, marz o rodkach

przyskoczenia jej w pomoc, e rozechtana, przegnia

zdrad a samolubstwem dyplomacya krztusi si nad

wykrzykniciem modzieczego hasa do walki przeciw

oprawcom mczennicy. Byle jeszcze jedna tylko rzeka

ez i krwi, byle troch tylko cierpliwoci, a lada kon-

gres wyszachruje dla obnaonego narodu ebraczy ach-

man ojczyzny. Wicej mu niepotrzeba. Co ndzarzowi

po zupenej odziey? Wystarczy mu achman. Wszake
materyalne wynalazki takiej doszy doskonaoci, wszake

przemys takich dokonywa cudów, e przy pokoju, przy

rozwiniciu si handlu i pracy, achman da si wypra,

poata, wykroi na mod traktatów 1815^° roku

i z achmana powstanie ojczyzna, niepoledniejsza od

Belgii, gdzie na kadym zauku rkodzielnia, na kadym
szlaku elazna kolej, gdzie nawet Jezuitów na potrzeb

krajow a nadto, sowem: gdzie istny na ziemi raj.

Inni ludzie czynu, zacni improwizatorowie oniers-

kiego rzemiosa
,

postawieni chwilowo i po wikszej

czci zdaa od krwawych zapasów, dowodz, e za-

nim dyplomacya rozhuka si szlachetnemi popdy, kraj,
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na wasne tylko siy liczy powinien: si za tych

i powicenia znajdzie w swem onie podostatlciem,

skoro si nareszcie przekona, e walczy za wyjarzmie-

nie caej Ojczyzny od Batyku a do Dwiny, od Karpat

a do Czarnego morza; Ojczyzny, która raz wyswobo-

dzona, tak si u siebie zarzdzi, e lvademu w niej

bdzie dobrze, jak u Pana Boga za piecem.

Zagraniczne dzienniki wyjtkowo przychylne sprawie

polskiej, szepc pógbkiem zakrwawionemu narodowi,

e kres jego mczarniom niedaleki, sprawa bowiem jego

suszna, suszno za z czasem zawsze wygrywa na

wiecie.

Naród podaje odpowiedziom ucha, ale wszystkie te

argumeuta jako nie pasuj mu do duszy. Jest "\v nich

troch prawdy, jest jej niekiedy i wicej, ale aden

z nich cakowit. Dowodem ku temu, e drzemie

jeszcze wiele powice, e wiele si zalega odogiem,

e wróg jeszcze niepowalony; gdyby za caa prawda

bya wypowiedzian i poczut, takaby z niej buchna
potga, taka boa moc, e zatajone ywioy krajowej

dzielnoci wszystkie by wystpiy do czynu, e z chmury

obwisej nad Ojczyzn, niepozostaoby ani szmaty, e
ostatni zagon polskiej ziemi byby oczyszczon z ])idzL

ostatniego wroga.

Niedo la zdroje krwi; krwi dla rónych celów

mona szafowa. Niedo powice. Powica si

mona dla pobudek niedobiegajcych wysokoci ofiary.

Niedo mie suszno za sob. Ogólnik to spowiay

i niegodzien wyniosoci stanowiska, z jakiego sprawa

polska promienieje na wiat. Tak suszno za sob
ma kady, kto chce pozby si natrtnika lub wroga;

kto chce by panem u siebie.
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sprawa polska jest nietylko suszn, ale jest wit.
Sprawa polska jest spraw nietylko jednego plemienia,

ale wszystkich ludów Europy. Niepodlego polityczna,

jaka niejednemu narodowi wystarcza a nadto za cel,

w Polsce jest dopiero rodkiem do dopicia wyszych,

powszechnych, apostolskich celów.

Mieszkacy Holsztynu, Niemcy z rodu, dybi na

zaszczyt przywdziania tej samej liberyi, jaka pokrywa

grzbiet reszty ich pobratymców. Cikie im jarzmo

duskie. Kademu równe prawo do rozporzdzania

wasnym losem i wasn godnoci.

Niemce z pod duskiego zaboru maj suszno
garn si ku wszechgermaskiej rzeszy. Zasada na-

rodowoci dla wszystkich ta sama; kademu atoli wolno

zastosowywa j wedle upodobania.

Ale sprawa polska!?

Miaaby ona by niczem innem jedno na szerszy

rozmiar spraw Holsztynu? .

.

Patryotyczne polskie wstecznictwo tak rzecz uwaa;

niewiele nawet inaczej ceni j ludzie, którzy mieni

si rewolucyjnymi, dla tego gównie, e osobicie yj
w poswarce lub zaebkach z ciurami lub hersztami

wstecznego obozu.

Prawda jednych i drugich zarówno odtrca i zwia-

stuje. "Wyswobodzenie Polski, wgielny to kamie odro-

dzenia Europejskiej ludzkoci, konieczny to rodek, ja-

kiego domaga si historya dla spenienia wielkich dzie

powszechnego dobra. Wskrzeszona Polska, to jedno-

znacznik z zatoczeniem si spoeczestwa na nowych

osiach sprawiedliwoci i wiata, z otwarciem na rocie

nowych upustów penego ycia dla ociennych i dalszych

narodów, z rozpoczciem w dziejach upragnionej epoki
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nowego spoecznego adu, nowego politycznego po-

rzdku.

Std, Itady Polalc pojmujcy wito ojczystego

posannictwa, winien uwaa si za jednego z budo-

wniczych przyszego gmacliu; ztd w nim tajemnicze to,

niewytómaczone niekiedy, poczucie uroczystoci sprawy

i wanoci cicego na nim obowizku. Nawzajem te

konieczno wywoania wszystkici dziaajcycli si, jak

przystoi na walecznika za cudz i wasn swobod,

rodzi w nim t potg czynu, ten pociop ku powice-

niom, t apostolsk wytrwao w mczestwie.

Ze szczytu zasad zejdmy na poziom powildanycli

narodowych stanowisk i ludzkich stosunków.

Z wyjtkiem kilku krajów, jarzmo cudzoziemcze

uciska miliony czowieczych jednostek w Europie.

Wyzwolenie Polski od razu kadzie kres polity-

cznemu uciskowi zagranicznego wroga.

Carat zamany na zaborze, wtoczony we wasne

granice, w braku ofiar na zewntrz, zapragnie posoczy

si we wasnych wntrznociach, na wasnej niwie wy-

powie walk swobodzie ; ale niebawem olniony blaskiem

wolnoci, druzgotany motem postpu, zawieci szczeli-

nami i rozsypie si nareszcie w ostateczne rumowisko.

Austrya, potAvorny zlepek rozdranionych piekieln

polityk nawzajem przeciw sobie ludów; Austrya, rak

polityczny Europy, obd dziejowy, jaskinia dyploma-

tycznej kradziey, choncego wszelkie wiato jezui-

tyzmu, katownica na krwawo lub na sucho wedle po-

trzeby, morderczyni nietylko ciaa ale i ducha, haba
spoeczestwa, wstyd ludzkoci; Austrya, gówna wszel-

kiego dobra nieprzyjacióka i zawada, zniknie jako

anachronizm, jako pasoytna a zaraliwa narol, jako
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wrzód, który na ozdrowiaem ciele niema ani miejsca

ani przyczyny do bytu.

Zakotowane Niemce wyrzuc na zewntrz szumo-

winy dynastycznego feodalizmu i pozbywszy si szajki

ukoronowanych wyzyskiwaczów, obedr Prusactwo z ni-

czem nieusprawiedliwionego nazwiska, i wgarn w siebie

pobratymcze germaskie jego ywioy. Kto nie z Niemca,

ten wyrwie si z upiornych obj Niemczyzny.

Zaczem, gnbiona od wieków zasada narodowoci

jak soce wybiegnie na sam zenit firmamentu i ostatnie

zaktki Europy ozoci bogosawionemi swemi promie-

niami. Kady rozpozna si panem u siebie, kady
stanie gospodarzem na wasnem gospodarstwie.

Najazdy zaborcze przechodz w krwaw legend

ubiegych a niepowrotnych epok. Wyniszczenie powo-

dów pociga za sob niepodobiestwo skutków. O woj-

nach despotycznych tyle wiat zasyszy, co o przepa-

d^ch na wieki dziejach. Regularne wojenne hufce,

podejmoAvane kosztem krwi i pracy ludu , i czsto na

tego sromotny ucisk, zamieniaj si w grona obywateli

gotowych zawsze do powice za wolno, ale prze-

dewszystkiem zaprztnitych rozwojem owiaty i po-

wszechnego dobra.

Na szerokim szlaku takich to przerodze przodkuje

wszystkim ludom Polska wyszlachetniona, uwielmoona

ofiar a mczestwem. Jako wdecia im przykadem

ród bitew, tak nastpnie zawieci wzorem wewn-

trznych urzdze po boju. W^yzuta z dzielnicy ojców,

zoona w grobie, sama zbudziwszy si do ycia, za

pierwszy obowizek swego wskrzeszenia uwaa powrót

wiata, nadanie mu tego, czego dotd nigdy niezazna, —
nadanie Oj c yzny.
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Troskliwa matka przytula wycieczone dzieci do

serdecznego ona, zdejmuje mu bielmo z oczu, przy-

zwyczaja do jarego pogldu na wiat, otwiera mu szkoy,

uatwia wyksztacenie, rozwija w nim czowiecz go-

dno, potguje go na obywatela w caej mocy wyrazu

i rzeczy, otwiera mu podwoje do wszystkich zawodów

i mówi: ((Miuj Ojczyzn gorcej ni samego siebie,

« pracuj, owiecaj si a do pierwszycli w kraju zaszczy-

((tów, czyli do chlubnych ciarów, do szlachetnych

((powice, blisza tobie droga synu dugiego ucisku,

(( synu pracy i ofiary, ni najwspanialej wyherbowanemu

((magnackiemu otrokowi. Same cierpienia twoich pra-

(( ojców staj ju tobie zasug; o dziejach jego antena-

» tów przez miosierdzie zapomnij

!

»

Ale wydoania takiemu to posannictwu niegodzi si

za pomiern cen targow^a. Skarbu takiego dla siebie

i dla wiata nie dokupi si ani za dyplomatyczne ma-

tactwa, ani za spiski z Jezuitami, ani nawet za ofiary

dokonywane na ciasnem polu szermierskich przedsi-

w^zi. Dopóki rodki niedobiegn do wysokoci celu,

dopóty pazem olizn si ciosy, w zatrat zaprze-

paszcz si powicenia, wyparuje bez ladu daremnie

przelana krew. Do wyswobodzenia takiej ojczyzny jak

Polska nie wojenka prowadzi, ale wojna. Wojn jest

wystawienie ryczatem do boju wszystkich si narodu;

siy za wtedy wszystkie obudz si i wyrusz w pole,

gdy je zawezwie nie klekot kuligowych szlacheckich

dzwonków, ale dzwon wiecowy caego ludu. Dzwonem
tym jest: Rewolucya!

Kto ma uszy, niech sucha!





z barbarzycami — sam — na uroczyskach

Czowiek .... Duch .... pilnie uwaaem cuda.

Które si jawi przy Ludów koyskach,
A nikn, gdy si szczep na drzewie uda;

Lecz zaszczepienie przy piorunnych byskach
Odbyte , a stradi w powietrzu i nuda

Które panuj takim chwilom wiata
Trwo — jak pjanie kurów u Piata....

Zda si: e cigle ptaki ranne pjej ....

A pjanie smutne jest jak krzyk dzieciny;

Przedrannym straciem niebiosa ciemniej ,

Wicej wychodzi gwiazd na bkit siny ....

Ludzie przy ogniach miast swe rce grzej,

1 przeraeni cichoci godziny

Gotowi zaprze si Boego ducha
,

Obzieraj si jak zbójc — czy sucha?

JuLjLsz Sowacki.

ZiEKKowicz. Wizerunki polityczne. III.





I.

JLudzie stojcy na czele rzdów, wyobraziciele statas quo
^

wesoo zaczli rok 1848-^'.

Europa zdawaa si tak dalece przywyczajon do ich dok-

tryny, przemys i szalona ch osobistego zysku, wstrt do

wszelkiego wspólnego ruchu i boja jakiejkolwiek politycznej

przemiany tak silnie zapanoway w narodach przewodniczcych

ludzkoci, e najzacitsi nawet przeciwnicy zaprowadzonego

porzdku, opuszczali ramiona w bezwadnej rozpaczy, prze-

konani o niepodobiestwie doranego przerwania letargu, jaki

ciy nad Europ. Stronnictwa postpowe, na myl o ruchu

odpowiaday ogólnie przyjtem hasem: «za wczenie,))
wyglday pomocy od Park przecinajcych ni ycia, oczeki-

way na mier Ludwika Filipa, Metternicha, wzdychay za

25^ rocznic wstpienia na tron Cesarza Mikoaja jako za epok
w której tajemne prawa rossyjskie zwyky byy do wiekuistego

spoczynku powoywa nastpców Piotra. Inni straciwszy

z oczu ziemi dla chmurnych bezmiarów utopii, pragnli po-

woln a nadewszystko spokojn prac sprowadzi na ziemi

królestwo Boe. Jako w istocie, niepodobna byo dobi si

innego wypadku na drodze li tylko materyalnych usiowa, jakie

podejmowali j)ierwsi lub te sentymentalnego rozmarzenia hu-

manitarnego , które oszoomiao drugich.

Do byo obejrze si do koa.

Francya , niebaczc na stanowisko krwaw^o zapracowane

W' historyi, na posannictwo jakie Opatrzno przeznaczya jej

ród narodów , staa si rodzajem kamertonu , do którego



ludzko stroia swoje samolubstwo i materyalne pragnienia.

W izbie deputowanycli
,
po macedosku w5'^w'iczona falanga

z 225" zadowolonych z P. Guizota, poparta rodkowcami

Duchatela, lepo i zajadle rzucaa si wszdzie, gdzie wódz j
skinieniem prowadzi. Dla pozbycia si resztek strupieszaego,

samodzielnego zdania, wynalaza sobie teory karno ci par-

lamentarnej , dla zapewnienia jednobarwia w wyborach,

wezwaa na pomoc tysiczne rodki uprawnionego przekupstwa,

jakiemi gabinet móg rozporzdza, gotowa a do ostatniego

tchnienia walczy za nienaruszalno oraumiowanego systemu,

na którego puchach tak wygodnie si rozpieraa. Tymczasem

król, którego ca win byo, e nie poczuwa narodu inaczej

jedno we wasnem , materyalnem samolubstwie , upatrujc

w zbogaceniu si idea pojedynczego i ogólnego szczcia, drze-

micy swój naród, jak od much ogania od poj, które bez-

ustannem brzczeniem byyby mogy wywie go na pole wi-
tego czynu.

Tyle byo urzdowego ruchu we Francji.

Anglia, jak dzi tak i wówczas, cile trzymaa si od wie-

ków przyjtej zasady a niedawno otwarcie wypowiedzianej

przez Paimerstona ^, mianowicie e we wszelkich ruchach eu-

ropejskich przedewszystkiem patrzy bdzie wasnej korzyci i

do takowej postpowanie swoje zastosuje. Wprawdzie Ludwik

Filip i jego ministeryum znajc dobrze ssiadów z tamtej

strony Manszy i sabo ich do pogoni per fas et nefas za

wasnym zyskiem , caemi siami starali si ich zadowala , cier-

pliwie znosili upokorzenia , dawali wyklucza si z traktatów,

ale pomimo to Francya w razie odstpienia od swojej polityki

nieinterwencyi , nie moga liczy na adn pomoc ze strony

Anglii. Serdeczne porozumienie dwóch mocarstw w istocie

byo ju zerwanem. Ludwik Filip wykrad Anglikom dla swego

syna milionow infantk, przerzuci za Pireneje kwesty na-

stpstwa , z której przed pótora wieku Ludwik XIV tak zwy-

cisko by ju raz wj-szed i gabinet lorda RussePa a bardziej

jeszcze sam Palmerston, którj' wzgldem Francyi wcale nie

' Na posiedzeniu izby niszej dnia 22. Maja, vr odpowiedzi na interpel-

lacy Huraa.



podziela uczu poprzednika swego Aberdeen'a , oczekiwa

tylko sposobnej pory odpacenia wet za wet P. Guizot'owi.

W takowem usposobieniu bezwadno uderzaa kade wspólne

dziaanie obu gabinetów, jak to widzielimy w kwestyi portu-

galskiej lub w Placie, gdzie prezydent Rozas pomimo bloko-

wania Montevideo i natarczywych domaga lordu Howden i P.

Walewskiego, jprzekonany, e wszelkie pogróki skocz si

na sowach, z niczem obu nadzwyczajnych posów odprawi.

Skoro wiece urzdowe siy zachodniej Europy byy tak spa-

raliowane, od rodkowej tern bardziej nie mona byo wymaga
adnego ruchu, jako w Niemczech, dziki systemowi histo-

rycznemu przeprowadzanemu przez IKM Fryderyka Wilhel-

ma IV" zanosio si na dagie limaczenie. Postpowe stro-

wnictwa platonicznych Przyjació wiata i karowatych

sekciarzów nowych religii, dawnym germaskim obyczajem

pragny na drodze wani teologicznych urzeczywistnia poli-

tyczne teorye ; król pruski wydyma zemszay balon redniowiecz-

nego feodalizmu, król bawarski podciela monarsz purpur

pod nogi paryskiej roskosznicy, która sama jedna w Niemczech

postpowo dziaajc, wypaszaa biczykiem zgorszonych 00. Je-

zuitów. Austrya widocznie wiecia próchnem , trcia trupem,

ale Metternich jeszcze y i pomimo e chmury cigny ku

niej od strony Kapitolu, nikt wszelako nie móg przewidzie,

kiedy si w proch rozsypie, kiedy zabieleje komi szkieletu.

W jednych Woszech zanosio si na czyn.

Wochy byy t zasuon ziemi, z której idea nieraz ju
spywaa w pomoc Europie. Feniks wolnoci i wiata do

odrodzenia nie móg da zaszczytniejszych popioów od tych,

jakie pokryway dawn Itali. Ród ludzki cierpia na zatycie

w materyalizmie
,
grzz w bgcie samolubstwa ; wypadao wic

do rozbudzenia go, do wyratow^ania , nie materyalnych uy
rodków ale przedewszystkiem tchn we ducha powicenia,
braterskiej mioci, wiary. Wtedy dopiero mona byo wy-

wie ywioy boe do walki przeciw szataskim i by pewnym
tych ostatnich zagady. Ku temu celowi, po Papieu przekli-

naczu polskiego powstania, siad na tronie wypromieniony

obietnicami Pius IX. Opatrzno powoujc kardynaa Mastai

na Boe namiestnictwo, zdawaa si chcie znaczy drog jego
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postpowania polityczuemi stosunkami
,

jakie go otaczay.

((Przez usamowolenie i rozwijanie w Chrystusowym duchu na-

rodowoci, dy do szczcia czowieczestwa.)) — Oto wyrazy,

które Papie z Watykanu móg by dojrze nakrelone na

ziemi europejskiej, krwi milionowycli ofiar. A tu pod sto-

pami rozcielaa si pikna jego ojczj-zna; na ni naprzód wi-

nien 3y zwróci si wzrok króla-kapana i z boleci ukrzyo-

wanego poglda, jak z jednej strony, w Neapolu, kat ukoro-

nowany sromotnie pastwi si nad swoim ludem, z drugiej

dawniejszy karbonaro
,

póniejszy andarm , nieochrzczony

jeszcze bojem król sardyski, rozpina nad naroden gruby kir

ciemnoty, z innej znowu intruz Kiemiec ogoaca obojtny mu
kraj z dostatków, walecznikami za prawd i w^olnoó zapycha

wizienia, wskrzesza dawn Inkwizycy na przekonania poli-

tyczne
,
podczas gdy drobne ksitka tu i owdzie po Woszech

rozsiade, przemyliway tylko, jakim sposobem z ostatniego

bajoka obedrze swoich poddanych. ((Przez Boga ywego,
który za wolno ludzi da si umczy, godzio si, aby kilku

barbarzyskich przywilejowców gniotio miliony blinich?))

Taki wykrzyk bezwtpienia zbudzi si w dusz\' Piusa IX° gdy

uwieczon potrójn tyar, po raz pierwszy z Kwirynan udziela

bogosawiestwo miastu i wiatu. Tysice gów chylio si

pod wycignit nad niemi prawic Papiea , lud peen
wieszczego przeczucia gi korne kolano, lud rzymski, który

pod wzgldem politycznego ucisku, ponienia wasnej godnoci,

równe dzieli losy z reszt swoich rodaków. Od wydwignicia

wic wasnego ludu naleao zacz Papieowi, tembardziej , e
jako nastpca Apostoów, jako spadkobierca duchowego ora
Zbawiciela, tego tylko winien by uywa w nastpi majcej

walce za prawd. Jako kapan, Pius IX -^ móg wojowa
modlitw i sowem, jako ksi wiecki mia wzgldem was-

nych poddanych speni zasady, o których rozszerzenie chodzio

mu w ludzkoci, mia da przykad i popd t3-m, którzy co

do ziemskiego ogldu, równ piastowali z nim wadz. Nie

zawiód te Ojciec S. pooonego w" nim zaufania i nadziei

wiernych. Wrócili do ojczyzny wygnacy woscy, laicy weszli

do rzdów kraju, powstay municypalne rady i konsulta

rzymska , zawizek przyszej Izby wysaców narodu
,
pky



okowy cenzury, lud stan w szeregiach gwardyi narodowej , i

zawiao w pastwie kocielnem powietrze ycia i swobody, ja-

kiego Wlosi od dawna ju nie kosztowali. Nie do opisania te
by zapa, z jakim we wszystkich narzeczach woskich po-

wtarzano imi Ojca S" ; ludy widziay w nim uosobienie idei

postpu i wolnoci, katolicyzm za zachwiany przez poprzednich

swoich przedstawców , zaczerpn nowych sil w duchu Papiea,

zajania nowym a dziwnie czystym blaskiem.

Im wikszym zapaem a nadziej postpowanie Piusa przej-

mowao ludy , tem l)ardziej stronnictwa wsteczne zaczy lka
si zgubnego dla nich wplyw^u i nastpnie przemyliwa nad

sposobami pozakadania tam przedsibierczemu umysowi
rzymskiego reformatora. atwo odgadn, e naj czynniejszym

w tym kierunku by pose austryacki P. Lutzów, wszelako do-

da potrzeba, e znalaz dzieln pomoc w calem ciele dyplo-

matycznem rzymskiem , e w konklawe nawet znakomita

wikszo , na której czele sta Lambruschini , wyranie owiad-

czya si przeciw niesyclianym zamiarom Papiea. 00. Je-

zuici zajli si pilnem wyszukiwaniem w arcliiwach kongregacyi

sposobów uywanych dawniej przez Zakon, gdy tene chcia

zrcznie a szybko pozby si zawadzajcego mu czowieka,

tymczasem za ca potg swych rodków ofiarowali na usugi

wstecznego stronnictwa. Niebawem Pius ujrza si otoczonym

tysicem zastaw, podstpów, przeszkód, pogróek nawet,

gdziel^olwiek potrzebowa spódziaania duchowiestwa, wszdy
o z wol rozbija si musia i wkrótce ród tej ludzkoci dla

której chcia ycie powici, samotnym si zoczy. Mylimy

si — nie samotnym; zdaa dochodzi go peen ognia i zachty

gos ludów spragnionych wiata i wiary, ludów, które za

wiekowe gwacenia na nich praw boych i ludzkich,

w chwili przj^cia do samoistnego uznania, od przewodni-

czcych im, nawzajem domagay si wycznego ich sprawie

powicenia.

Jak pomimo mnóstwa praw, kodeksów, trybunaów, ustaw

rozsianych po ziemi, Papie mia by w^alecznikiem za wolno,
tak równie pomimo niezliczonej w chrzeciaskim wiecie

liczby kocioów i ksiy, Ojciec -^' czu, e potrzeba mu pod-

nie or za wiar.
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W istocie, XIX>" wiek taranem tuk katolicyzm.

A przecie nie byo w nim ani namitnych sekciarzy, ani

acitycli skeptyków, ani zapieraj cycli od\\neczne prawdy bez-

boników o szataskiej a nieubaganej logice. Straszliwszym

od poprzednich nieprzyjacielem byo szalone rozmiowanie si^

w materyi, nieprzezwyciony wstrt do wszystkiego, co byo
ide — duchem. Dawniej, wrogowie kocioa zwodzeniem

uporczj-^-ych walk mnoyli w nim si, koció wojujcy cu-

downie rozszerza swoj potg; dzi nieprzyjaciel wiary uderza

na ni obojtnoci, odrtwiaoc, letargiem duchowym wy-

znawców.

Gdy tak rysowao si ju sklepienie omnastowiekowego

gmachu, có mia pocz ten, któremu Bóg strae swej budowy
powierzy? Oczywicie, pórodki nie wystarczay do rdzen-

nego zapobieenia zemu ; trzeba byo szuka lekarstwa wy-

równywajcego ogromowi choroby a lekarstwem tem byo:

poczucie w sobie ndzy, cierpie i nieprawych ywioów czo-

wieczestwa w i^rzeszoci i teraniejszoci, uznanie w sobie

ewangelicznej potgi wypowiedzenia zbayriennej prawdy, cho-

ciaby takowa wrcz sprzeciwiaa si dotychczasowym ludzkim

ogldom
,
przeprowadzanie tej prawdy w ywot ziemski , opie-

rajc si tylko na witem przekonaniu, na boych cudownych

pomocach, sowem, ogarnicie dyktatury duchowej nad wia-

tem, nie pytajc wcale, o ile j ludzie zej woli uznaj. Tym
sposobem uwielmoyyby si ywioy wite

,
gboko gdzie

midzy massami tlejce a przydawione materyalnym uciskiem

mniejszoci, zaegby si entuzyazm, rozponaby egzaltacya,

bez których to mona wsikn w kau ale nigdy wyrwa si

z przepaci. Lekkie skazówki wiadomoci tych rodków

pojawiy si nawet w Rzymie; Ks. Yentura w kazaniu na cze
0'Connel'a napomkn, e zdemokratyzowanie w praktyce ka-

tolicyzmu jest gówn rkojmi podwignicia Kocioa i prze-

rodzenia spoeczestwa. Stao si inaczej ; obrano pórodki.

Niedaleka przyszo pokae , dokd nas one zawlok.

Tymczasem Pius IX- pojmujc bogie wyniki, jakie przykad

dany z Watykanu móg przynie dla ogóu, nieustawa w pracy

okoo polepszenia bytu wasnego ludu, ale ile razy puci

wzrok za granice kocielnych dzieraw, marzc o skutkach
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swego panowania dla: ludzkoci, tylekro poczuwa si w zu-

penem osamotnieniu. A przecie tam, za Alpami z kadym
dniem rosa w materyaln, potg najstarsza córka Kocioa,

Francya, która niegdy dla krzya tracia najszlachetniejsze

swe dzieci w skwarnych piaskach Palestyny, która póniej dla

swobody ludów ocean krwi wylaa, Ale pod wzgldem spó-

uczestnictwa w apostolskim trudzie , atwiej byo liczy na

dywan Sutana, anieli na króla Filipa i jego ministeryum.

Jako, w Konstantynopolu zapewne znalazby si nie jeden

rodek rozniecenia zapau w Abdul-Medydzie , w Paryu
atoli mona byo tylko nadziej pieninego zysku zadowo-
lonych, kwesty za dynastyczn króla, do dziaania za-

chci.

W cikiej swojej pracy, Papie samych przeciwników

tylko spotyka, chocia dotd oddawa si jedynie wewntrz-

nym, moralnym zmianom we wasnym kraju, gdy w tem Au-

stryacy zajli Ferrar. Ks. Metternich wyranie bagnetami

pragn poprze swoje wpywy w Rzymie.

Sam los pod prawic Ojca S" podsuwa najzacitszego

wroga zasad Chrystusowych.

Na trupie Austryi logika historyczna musiaa i musi posta-

wi wskrzeszenie Woch i wolno Europy. Uragan wymiata-

jcy z Europy zgnilizny dotychczasowej polityki, lada chwila

mia zahuczy, ale gabinet paryski przewidzia burz. Pose
francuski P. Rossi i P. Lutzów, cae noce trawili na konfe-

rencyach, nazajutrz kady z nich rusza osobno do Watykanu,

wraca konszachty knu z Lambruschini'm , naradza si

z Ferreti'm, zastrasza Gizz'ego, intrygowa przeciw kardyna-

owi Ciachi, tak e Papie zamiast uycia duchowego ora na

zbirów ludzkoci, sposoczonych dymic si jeszcze krwi ga-

licyjskiej szlachty i oprawców jego wasnej ojczyzny , niby

zwyczajny jaki ksi wda si w dyplomatyczne komplanacye

z gabinetem wiedeskim , w listowe tumaczenia si przed Ce-

sarzem Ferdynandem z postpowych swoich zamiarów, a na-

reszcie Ksi Kanclerz wystraszony skdind rewolucyjnemi

krzykami ludów woskich , da si ubaga , cofn wojska

z miasta na fortec, ale wpyw swój w Rzymie tem silniej roz-

szerzy.
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Jednake pocliodnia prawdy, chocia w iskierce dopiero

rozniecona przez Piusa IX°, ale pomna na rozpomieniajce

j tchnienie, ja jaskrawe lubo przerywane wiato rozrzuca

-po caych Woszech. Postpowe stronnictwo otwarcie zabierao

si do woiny z Niemcami, przygotowywao dzisiejsze wypadki;

naród pod prgierzem opinii wystawia tych, którzy usiowali

mu zagradza niezawis przyszo. Po miejskich placach

palono wizerunki P. Ciuizot"a, gwizdano posów Ludwika Fi-

lipa
;

powietrze woskie stao si dla Francuzów tak nie-

znonem, e jeden z posów w niewytumaczonym szale gardo

sobie podern. Wsteczne atoli usiowania take nie po-

zostay bez wpywu i zdawao si, e na drodze politycznych

przemian Francya i Austrya przj-tiumiy co najyAvotniejsze za-

soby w duchu Paj^iea
,
jako stolica Apostolska wkrótce

wesza na ruch cakiem wsteczny a wynikiem onego bya pa-

mitna encyklika z IS-iT^* r. do której sam Metternich ze spo-

kojuem sumieniem byby móg si przyzna. Zostawaa

jeszcze opinia narodu nienawistna rzdowi francuskiemu a

której prd równie wypado odwróci. Do uskutecznienia

tego zamiaru, P. Guizot uj^ Granier de Cassagnac'a, kreola

rodem, kondotjera literackiego, wytarzanego we wszystkich

osawionych processach paniczów paiyskich, który uda si do

Rzymu celem zaoenia tame dziennika, podkopywania Pa-

piea przed narodem i omycia swego patrona z bota, jakiem

lazarony go obrzucay. To jednak przedsiwzicie nie po-

wiodo si; Papie zawczasu ostrzeonj- , odmówi upowanienia

na dziennik i Cassagnac na ustnej propagandzie musia po-

przesta.

Z pierwszego wejrzenia rzec byo mona, e wstecznicy

bior gór, biy bowiem w oczy ostatnie podrywy absolutnych

ksitek woskich, z którj-ch jeden w cigj^ch ' sporach ze

ST\-ymi poddanymi co chwila przywoywa Austryaków do Mo-

deny, drugi za powierzywszy swemu masztalerzowi ministeryum

skarbu^, kupczy swoim ludem, ufny, e wyprzedawszy* jedn
trzod , Opatrzno prawem dziedzictwa wkrótce drug go

obdarzy. W istocie umara niebawem bezczesnej pamici

' Ward , 7. dojedacza minister.
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wdowa po Napoleonie i Ksi Lukki wszed w posiadanie Pla-

cencyi i Parmy. W zaskórnych atoli warstwach tego stanu

rzeczy lud, zwaszcza te w pónocnych Woszech, wawo
przeprowadza rewolucyjne dziaania. Medyolaczycy obrali

drog oporu fiskalnego i zabronili sobie uywania towarów i

podów, na których Austrya przez naoenie monopolów naj-

wicej zyskiwaa. Sumiennie rozwaajc stanowisko na po-

udniu i zachodzie Europy , Medyolan by najgortszym punk-

tem rewolucyjnych usiowa , chocia dotd na drodze biernej

tylko dopenianych; Francyi atoli, w moc jej starszestwa na-

rodowego, danem byo pierwszej rzuci gowni na spróchniay

gmach politycznych i towarzystkich stosunków. Obaczmy
pokrótce, jak si w niej gromadziy materyay niszczce dla

przeszoci i budulcowe na przyszo.

Dwa stronnictwa podkopyway zaprowadzony porzdek

rzeczy, oba atoli z rónemi co do dzielnoci siami. Pierwsze,

czynne, wstpnym bojem kroczce, dokonywao swej pracy na

atwej drodze krytyki, szczegóowego zaczepnictwa, wycigania

na swoj stron jurystowskich wniosków, rozmazujc do nie-

skoczonoci rzeczywiste winy rzdu, ledzc plam tam, gdzie

ich naj bystrzejsze ale bezstronne oko dojrze nie zdoao, pod-

noszc niedostwo do potgi przemylanej zbrodni, sowem
postpujc jak sd sprzysiony na zgub obwinionego. I nie

mogo by inaczej ;
stronnictwo to prócz mglistych tu i

owdzie przeczu , nie stawiao na przyszo adnej nowej idei,

tern samem za nie znajdowao pomidzy sob adnego organu,

któryby zwar w sobie charakter i denia nastpi majcej

epoki.

Szo mu przedewszystkiem o rozwalenie tego, co dotd
istniao , o powikszanie w tym celu liczby oburzonych i roz-

jtrzonych. Duch tu wia wycznie zaprzeczny; niszczj^ciele

w ogóle wt nawet oywieni nadziej, po za rumowiskami

rzdu który usiowali obali, przewidywali nieznane cakiem

okolice, lub te dla wygody sumienia, jedni po prostu pragnli

wydoby z grobu dawn Republik pochowan przez Napo-

leona, inni za marzyli o utworzeniu nowej, zlepionej na pó
z utopii, na pó z niedojrzaych przeczu a której bdne tylko

zarysy majaczyy im przed umysem. Drugie stronnictwo
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olbrzymi pomoc nioso deniom historyi
,
jakkolwiek bez

adnego wewntrznego lub nawet z zupenie sprzecznem prze-

wiadczeniem o istocie swego dziaania. Byli to wanie sami

dzieryciele wadzy rzdzcej, nieodrodne syny ducha Filipo-

wego , wyobraajcy doskonale materyalizm i samolubstwo

swojej epoki , sfanatyzowani doktryn , karliki zadyszane

w pracy stawiania tamek wtkiemu potokowi dziejów, ugwa-
towniajce przeto prd jego nurtów , we wasnem sumieniu

najpraktyczniejsi zachowawc, w obliczu historyi straszni wia-

toburzcy. !Nad obiema stronnictwami pawia si niewidzialna

dla nich Opatrzno
,
porodku przechadza si niedostrzeony

przez nich logiczny postp i z szyderskim spokojem z podwi-

gów ich wyciga dla siebie odrbne skutki. Proporzec

pierwszego stronnictwa zaczepnego doskonale tczowa swoje

barwy, poczwszy od bladej w jedn prawie zlewajcej si

z kolorem ministeryalnym, a do krwawych, skrycie gdzie

pouczepianych po zaukach przedmie S*- Marceau i *^ An-

toniego.

Thiers wraz z swoj kohort, oparty na trzech dziennikach

Constitutionnel, Siecle iCommerce, zajmowa pierwszy

szczebel tej drabiny oppozycyjnej , której ostatni gin ród
tum ludu.

Nieubagany iosobisty nieprzyjaciel Guizofa, jedyny rzecznik

w Izbie, który bez przygotowania cae posiedzenia mow- swoj
móg zaj, druzgoccy logik, sam nieunoszcy si zapaem a

jednak umiejcy niby z niechcenia trca w najdwiczniej sze

struny uczucia dumy narodowej
,
porywczy o ile potrzeba byo

dla dowiedzenia francuzkiej rodowitoci, siejcy naprzemian

sarkazmy
,
gbokie polityczne zarzuty a nawet gwatowne

wyzywy, o ile burza takowych na deszczu sów si koczya,

chciwy wadzy ale wyej jeszcze cenicy w^asn indywidual-

no, P. Thiers dla rewolucyonistów w niczem nie by wart

wucej od Guizofa. Wyszo jego w tern tylko byszczaa

bardziej w obec Francyi, e podczas gdy ostatni sternik ga-

binetu, zacity jak hugonota, uparty jak professor wynalazca

doskonaego wedug siebie systemu, zimny jak matematyk,

surowy sam dla siebie jak asceta w przewiadczeniu e za-

pomnienie o sobie materyalne jest najdzielniejszym probierzem
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czystoci zamiarów, uwaa sig za powoanego i koniecznego

do rzdzenia czci ziemi zaludnion Francuzami, uszczli-

wienie ich upatrywa w dokadnem zastosowaniu swojej dok-

tryny, któr popiera co najdzielniejszemi rodkami, przeka-

zanej mu tradycy gabinetowej polityki o ile mona sumien-

nej ; P. Thiers tymczasem przy równie znakomitych zdol-

nociach czowieka stanu, obrocy idei mieszczastwa, owiewa

si jakim mglistym urokiem napoleoskich zachce, których

spenienie nigdy nic nie kosztowao a gaskao niedon
próno zachowawców, udawa, e ma natchnienie, egzaltacy,

gówne rzeczywicie ywioy rodzimego ducha francuzkiego^

nci ku sobie form bardziej narodow i ostatecznie napada

na wspólnego nieprzyjaciela postpowej Francyi. Wprawdzie

P. Thiers doszedszy do wadzy, zwyk by jeszcze przesadza

Guizofa w schlebianiu wypasajcemu swój naród królowi,

jednym pocigiem kad wrzeniowe okowy na wolno druku,

kartaczowa lud w zaburzeniu Transnonain, dla spokoju dy-

nastyi owarowywa Pary, ale umia to wynagradza dziwn
zamaszystoci w stosunkach polityki zewntrznej i wmawia
w naród, eby patrzy na jego pieni nie za na czyny. W ogóle,

rewolucya w razie odpowiedzenia swemu posannictwu, musiaa

obu zarówno odtrci); jeeli bowiem P. Guizot na zewntrz

swojej doktryny szalony bezad jedno pojmowa, natomiast

P. Thiers rozumia tylko rozwijanie si Francyi w dalszym

cigu historyi powszechnej , nigdy za w dziejach losów czo-

wieczestwa. Ze swojej strony P. Guizot straszniejszego prze-

ciwnika widzia w Tliiers'ie anieli w reszcie Francyi, przeciw

niemu broni si caemi siami, prawdziwie rewolucyjnych za-

paników uwaajc za otumanione pojedyncze jednostki, nie-

zdolne oprze si potdze rodków, jakie pierwszy minister

mia na swoje zawoanie. Nawzajem, cech najwybitniejsz

oppozycyi parlamentarnej byo powszechnie przyjte przekona-

nie, e ministeryum moe tylko rozbi si na niektórych wy-

cznych kwestyach, jakoto na podatku od soli, funduszach

tajemnj^ch
,

przywileju drogi elaznej i t. p. Zwleczenie

Francyi z historycznej jej drogi, bezbone zdeptanie witych
celów, do jakich Opatrzno j powoaa, wystawienie na

szwank narodowej godnoci, upokorzenie jej w obliczu Europy,
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poczytywano za szkopuy, z pomidzy których gabinet Guizot'a

atwo móg si wysterowa. W ostatnicti dopiero czasach.

gdy ministeryum wiksz, cz swoich deputowanych w na-

grod ich karnoci poobdarowj-wao urzdami, stronnictwo

Thiers'a wysuno zagadk reformy parlamentarnej , której nie-

rozwizanie silnie przyczynio si do zmiecenia z tronu rodziny

Orleanów.

Charakterystyk ostatniego stronnictwa, które wgarno
w siebie pierwsze zdolnoci Izby, doskonale wyobraa ton

wymóg zmiany systemu wyborczego.

Francya lipcowem powstaniem wywalczya sobie konsty-

tucy, na mocy której 200,000 jej obywateli, paccych rocznie

po 200 fr, podatku
,
przez swoich penomocników rzdzio

krajem. Reszta narodu w sprawach publicznych nie braa

adnego udziau. Uczony , który nad mozoln prac dla

ludzkoci trawi ycie, wojskowy, który la krew dla honoru i

potgi Francyi, duchowny, który dochodów swoich nie ciua
jedno na ulg ndzy obraca, lekarz, który nauk raczej

biednym nieli bogatym powica , rolnik obarczony zbyt

liczn rodzin, rkodzielnik ostatnie siy wytajcy w walce

z wspózawodnictwem i monopolem, sowem kady kto dla idei

mniej dba o matery, lub kto wydziedziczony przez los a nie-

poparty szczciem, napróno prac chcia zastpi fortun,

kto nie ucieka przed powiceniem i nie zamyka si w naj-

cianiejszem samolubstwie-, ci wszyscy odepchnici byli od

czynnych praw politycznych, dla tych przy stole biesiadnym

i obradnyra narodu zabrako nakrycia. To powiedziawszy,

sami czytelnicy dokadnie ju zrozumiej, jaki duch rzdzi

Francy. Przeciw temu to porzdkowi rzeczy, niezadowoleni

z Guizot'a wystpili w osobie P. Duvergier de Hauranne.

Niema wtpienia, e gdyby ministeryum nie byo w wyborach

zbyt naduywao swoich wpywów, gdyby deputowani zacho-

wawczy mniej raco byli czerpali w zawsze dla nich otwartej

skrzyTii budetu, reforma wyborcza nie bj-aby znalaza tylu

zapalczywych stronników, oczywicie bowiem P. Thiers pory-

wa si do broni nie dla obalenia zasady, ale dla wywoania

nowych wyborów, jako jedynego sposobu, którym mona byo

rozwali gabinet. Jako w istocie, zmniejszenie, o poow§
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opaty wyborczej i pozorne przypuszczenie niektórych zdolnoci,

jakiego domaga sie Duvergier de Hauranne, wcale nie znosio

wadliwej zasady konstytucyjnej
,

gdy tymczasem nieprzy-

puszczalno urzdników do koa obradnego obiecywaa w^y-

kluczenie z Izby kupnych popleczników Guizofa , tem samem

za rozbicie zachowawczej wikszoci. Jaskrawsze odcienia

oppozycyi day take dobitniejszej reformy ' wyborczej , ale

przekonane o swojej mniejszoci, otwarte wystpienie odka-

day na póniej , obecnie za czyy si przeciw wspólnemu nie-

przyjacielowi , w Izbie przy utarczkach parlamentarnych,

w kraju przy politycznych biesiadach, o których poniej. Osta-

tecznie samo przeprowadzanie kwestyi reformy jasno dowodzio,

e osobisto i materyalizm , nie za dza postawienia nowej

idei , kieroway ruchami oppozycyi.

Gdy tak stronnicy dynastyczni w zwycistwie upatrywali

jedynie wyrugowanie Guizofa i Spóki, ostatnia lewica Izby,

wyranie republikancka bynajmniej nie troszczya si o ide,

jak naleaoby postawi w razie upadku monarchii, przeko-

nana, e samo wszechwadztwo ludu, w'ybory powszechne,

z atwoci z siebie wyrzuc ten wszechrodek na przerodzenie

spoeczestw^a. Naród pragn boej, ywicej prawdy, re-

publikanie podawali mu kartki do gosowania. Zaiste , nie my
to bdziem powstawa na system powszechnych wyborów, ale

nie napróno urodzilimy si jednym z dziedziców prawd przed

wiekami ju objawionych narodowi polskiemu, abymy nie

wiedzieli, e przeczucie a raczej natchnienie, ta gówna zasada

powszechnego wyboru, skuteczniej da si zastosowa do urz-

dników ziemskich, grodzkich, wojskowych a nawet króla jak

to w Polsce dawniej bywao
,
jako do ludzi przedewszystkiem

potrzebujcych szacunku, mioci i posuszestwa i powoanych
przez naród bezporednim w^ynikiem tyche uczu, anieli do

naznaczania prawodawców, którzy krom poprzednich warunków

winni by jeszcze ludmi wiedzy, winni doskonale poczuwa
w sobie ide prowadzc naród a tem samem za uczestnictwem

i wpywem tej idei by wezwanymi do dziaania. Deputowa.

nych uwaamy poniekd za sd przysigych, za najwyszy

areopag w wyrokowaniu ale nie w zakonodawstwie. Wrómy
atoli do Izby francuskiej, gdzie stronnictwo Thiers'a dao od



16

nai^odu pomocy do obalenia ministeryum , w nagrod obiecy-

wao mu reform wyborcz, sam za naczelnik, wawszym i

modzieczym umysom pozwala jDrzewidywa moebno
wojny, któr raz ju bdc u steru, z powodu kwestjT egipsko-

tureckiej, zawiesi by nad strwoonemi gowami francuzkiego

mieszczastwa.

Drugi obóz nieprzyjacielski , walczcy nietylko przeciw

P. Guizot"owi ale zarazem przeciw caemu systemowi kró-

lewszczyzny, skada si z ludzi, których organem by dziennik

National.

Armand Carrel i Godfryd Caraignac \ znani z republikan-

ckich przedsiwzi po rewolucyi lipcowej, pierwsi zaoyli,

dali popd i ton National'owi, którego w^ Izbie wyobraali

Garnier-Pages , Arago, Marie, Carnot, za obrbem za Izby

Cormenin. Marrast, Goudchaux, Martin (ze Strasburga) i t. d.

Charakterystyk tego stronnictwa j)0znamy z opinii roz-

powszechnianych w jego organie, wszelako nienaley zapomi-

na, e mówimy o Kational'u przedrewolucyjnym, po wypad-

kach bowiem 2-i" Lutego, National cakiem si przenicowa,

potrzykro wypar si dawnych zasad i o ile monoci j na-

ladowa ton ministerialnych artykuów Debatów.
Zaoyciele National' a byli namitnymi ubóstwiaczami

Konwencyi mniej Marafem, Cesarstwa mniej ukoronowanjTn.

Francya, za Rzeczpospolitej , z plejad swoich wodzów, boha-

terka najszczytniejszego w ludzkoci eposu, napeniajca Eu-

rop saw swego ora, oto by idea, jakim ludzie z biur Na-
tional' a cigle byskali przed oczyma narodu, idea o tyle

bliski i podobny do spenienia , o ile by im samym a nie komu
innemu wadza urzeczywistnienia go zostaa powierzon.

Sawy wojennej za cel nie brali, bo przecie dzi, w XIX wieku,

strategiczni wygrywacze bitew dla samego uroku zwycistwa

u ludów nie popacaj; ludy dzi chtniej moe jeszcze krew

lej ni dawniej, ale potrzebuj wiedzie, e walcz za ide, za

zasad, za siebie samych, tak jako dawniej królowie za wasn
dum lub- dla chciwoci toczyli boje. Polityka czysto zaborcza,

niosca jednym elazne bero wadzy, drugim takie jarzmo

^ Brat generaa Eugeujnsza Cavaignaca.
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niewoli, dzi ju na wieki przepada i National jeeli zapo-

wiada wojn a nie opiera jej na idei odpowiadajcej posan-

nictwu Francyi i deniom ludzkoci, wyranie za kulisami

swego dziaania zatyka powszechne iaso agitatorów epoki

Ludwika Filipa, haso dajce zawrze si w krótkich sowach:

« Precz z twego miejsca, gdy ja chc je zaj.)) Tu niepodobna

przemilcze , e co do wadania zaczepn broni dziennikarsk,

aden z wspózawodników nie wytrzymywa i)orównania z Na-
tional'em. Umiejcy dziwnie korzysta z najmniejszej sa-

bostki rzdu, buchajcy ogniem, gdy chodzio o honor Francyi,

dranicy a do wciekoci rany, jakie lud w obronie swych

swobód ponosi, dowxipny a do jadu, promieniejcy radoci,

ile razy rzd ciko potkn si na faszywej swej drodze, wy-

stawia lud jako min prochow, koo której ze sowem niby

z lontem zapalonym si uwija, groc co chwila mieszcza-

stwu wysadzeniem gmachu w powietrze. National tylko

przez gwatowne wstrznienie
,

przez obalenie tronu móg
przyj do wadzy, walk wic na bruku paryskim przyj za

cel, za program za w razie zwycistwa, zerodkowanie rewo-

lucyi w Paryu i rzucenie jak naj spieszniej sze wojska nad Ren,

Std, to nieustanne schlebianie wojsku, szerzenie pogardy i

nienawici do zastaego mieszczastwa, do gwardyi narodowej

o ile ta bya dynastyczn, std te szumne plany wojskowe,

teorye strategiczne wykadane czsto z uszczerbkiem najy-

wotniejszych kwestyi przemysowych i socyalnych jako podrz-

dnych i w zastosowaniu sprowadzajcych tylko stagnacy.

National przedewszystkiem potrzebuje ruchu, wstpuje wic
na szczuda swojej wzitoci, udaje si za potg, przedstawia

Europie alternatiwy pokoju lub wojny, uderza na króle, na

rzdy , nawet na ludy , aby tylko rozbestwi ssiadów przeciw

Francyi i wyzwa ich do zaczepki. Zaklciami przygasza

burz, codziennie nowy kolec wysuwa ku chmurom, aby tylko

cign piorun i roznieci poar , który ma strawi nieczyste

czci narodu, a jeeli na zewntrz widokrg pokojem szarzeje,

zwraca si na wewntrz i z wiksz jeszcze gwatownoci
wre we wasnym kraju. Wiosna koczy si bez deszczu, Na-
tional grozi ludowi susz i godem, jeeli przeciwnie deszcz

pada, National WTÓy zalew i znowu gód; w poduszk ro-

ZiENKowicz. Wizerunki polityczne. III. 9
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botnika zapuszcza niespokojno i cigle, bez miosierdzia g<y

cboszcze. Mniejsza o to, e lud wylky wpada w szpony dra-

pienej zgrai spekulantów , którzy sami znaj,c prawd , do

szcztu go obdzieraj, niechaj lud cierpi ale niech si burzy,

gdy National do walki i do zwycistwa potrzebuje rozruchu.

Innym razem budzi najpomienniejsze wspomnieniaRzeczypospo-

litej, to jest Francyi, która umiaa pozby si swego króla, a

gdy zagorzalcy strzelaj do Ludwika Filipa, pierwszy potpia

zbrodnicze zamachy i wj^piera si wspólnictwa ze sprawcami^

Z wzrokiem wiecznie wlepionym w jedyny swój cel, z powodu
mierci CarrePa powstaje na obnianie ceny dzienników, z po-

wodu wyroku sdu kassacyjuego , nakazujcego umieszczanie

odpowiedzi obywateli osobicie zaczepionych, wykrzykuje na

przekupstwo, tymczasem za zagarnia pod swój ster dzienniki

prowincyonalne
,
gaszcze je pochlebstwem, ujmuje blaskiem,

stylu
,
gorc obron miejscowych wymaga

,
gdy za po-

przednie rodki bezskutecznemi si okazuj, wdaje si w zwad,

wyciga przeciwnika na gwatowne sowa , i wtedy z biur

swoich, gdzie nigdy nie zbywao na zapanikach wojskowych,

wysya kilku zbirów, którzy wyzywaj redaktorów na pojedynek,

jakto miao miejsce z sdziwym Cabet'em i z jednym z pro-

wincyonalnych wydawców. Oczywicie po zwadzie nastpuje

zgoda i cise przymierze. Nie do na tem. .Jeeli ze mierci
Ludwika Filipa, National ma stanowczo wystpi do boju,

wypada, aby przez ten czas nie da odwykn ludowi od walki

ulicznej , abj^ czasami dobitniej przypomnia si rzdowi i mie-

szczastwu. Wnet National w biurach swoich urzdza mae
zaburzenia, tak zwane emeuty; policya wlecze kilkudziesiciu

robotników do wizienia , stra municj^palna kilku rani lub za-

bija, ale niechaj lud cierpi, niech ginie, National do walki i

do zwycistwa potrzebuje czasem i krwawych rozruchów.

Takie byo istotne dziaanie Na ti o n al' a, taki charakter jego

stronnictwa, chocia dziwnym zbiegiem okolicznoci, czterej

deputowani -wyobraajcy go w Izbie, po wikszej czci ludzie

oddani naukom, mao byli oznajomieni z podziemnem dziaa-

niem swego "organu.

Trzecie i ostatnie stronnictwo dziennika Reformy, byo
zewntrz Francyi daleko mniej rozgonem od Nation al'a,
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na wewntrz jednak bez porównania gbiej podkopywao mo-

narchi. Wyobrazicielem Reformy w Izbie by Ledru-Rollin^

republikanin z rodu, z powoania adwokat, deputowany jas-

krawo i odrbnie rysujcy si na tle Izby, mówca namitny,

szczery wróg monarcliicznej zasady, gorliwy obroca prole-

tariatu, pogldajcy na wiat przez pryzma swego przekonania,

jednostronny jak dawny konwencyonista, wycigajcy zawsze

ostateczne wnioski , sowem wzgldnie do processu obalania

czowiek szczerze rewolucyjny. W redakcyi Re formy spoty-

kao si cakiem inne postacie, anieli w biuraci National' a.

Niebyo tu ani od 33'^'^ lat znieciconyci bonapartystów", ani

modych wojskowych skadajcych swoje strategiczne marzenia

podboju Europy, ani stojcych na skraju systemu monarchicz-

nego deputowanych dynastycznych , którzy na ochotnika prze-

mykali si cichaczem do obozu P. Marrasfa; w Reformie
zaszczytne miejsce zajmowa wyrobnik, hasem Reformy by
szczery lud

,
pragncy po zwaliskach tronu dobi si nie do

wadzy, ale do powszechnych swobód, do nowej idei. Lud
skary si tu na swoj ndz, ali na gnbicielów^, domaga
praw czowieczych i dania swoje popiera wystawianiem na

soce wszystkich nieprawoci rzdu, caego samolubstwa mie-

szczastwa. Nie wchodzc bynajmniej w dyalektyczny rozbiór

teoryi tego organu, najzacitsi ale sumienni przeciwnicy nie

mogli odmówi mu dobrej wiary, na której wanie zbywao
reszcie dzienników oppozycyjnych. Reforma, równie do

spenienia swoich zamiarów wygldaa mierci Ludw'ika Filipa,

oczekiwaa regencyi i rozruchów nieodstpnych kademu bez-

królewiu , wydawcy jej uwaali si za tymczasowych tylko

publicystów, których istotnym celem i powoaniem byo wy-

prowadzenie w danej chwili ludu do walki ulicznej
,
pragnli

Rzeczypospolitej ale nie podbijajcej, taka bowiem oczywicie

prowadzia do despotyzmu wojskowego, nie mieszczaskiej,

taka bowiem na drodze matactw giedowych i przemysowego
wyzyskiwania, byaby ostatni kropl krwi z ludu wyssaa, ale

Rzeczypospolitej szczerze demokratycznej czyli takiej ,
któraby

na zewntrz podpara wszystkie uciemione narodowocie, na

wewntrz za zapewnia ks chleba i trocha owiaty Helotom

czow^ieczestwa, chccym pracowa i czego si nauczy. Ja-

2*
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kimby sposobem cel ten da si osign, Refo rma nie miaa

o tem dokadnego pojcia, oczywicie jednak naleao zacz
od wywrócenia systemu monarchicznego i to nie ide, gdy
Reformie zdawao si, e rzd na przytumienie idei mia a
nadto wystarczajce rodki w stray municypalnej i gwardyi

mieszczaskiej zwanej narodow, w fortyfikacyach Parya i

miejskiej zaodze, ale po prostu materyaln si, co do dziel-

noci W3'równy^\ajc odpornej. W tem przekonaniu Re-
forma cile spoia si z dziennikami przedmieciowemi przez

rzemielników wydawanemi ^ , organizowaa kohorty wyro-

bnicze, przygotowywaa bro, krcia adunki, ukadaa plany

barykad i jako podrzdny cakiem rodek wydawaa swoje

pismo. W czciowe spiski, pojedyncze zamaciy, drobne za-

burzenia, wcale si nie wdawaa, gdy Prokurator królewski i

bez tego jak móg najczciej okada j karami pieninemi,

grozi zamkniciem redakcp, a Reforma nader szczupe miaa
fundusze , ya po wikszej czci ze szczodrobliwoci Ledru-

Rollin'a , ze skadek rzemielników i potrzebowaa swego

biura i organu na zerodkowanie stanowczych rewolucyjnych

dziaa. Ludzko wymagaa odrodzenia, historya w tej pracj'

oddawna ju Paryowi naznaczya bya pierwszestwo, potrze-

ba byo narzdzia do obalenia zagród postpu, Reforma bya
tem narzdziem, ale niczem wicej. W chwili gdy pona
ostatnia drzazga tronu, rola Reformy bya spenion, nowe

potgi cakiem odmiennej treci i daleko wysze winny byy
wystpi na pole dziaania.

Tymczasem gdy przemys w Europie bi krótkowidzcy

wzrok przelotn pozot i zmienn kras swoich wytworów,

gdy pomylno zacza na pozór przesika jDrzedostatnie

warstwy spoeczestwa, na spodzie samym ludzkoci zadrgay

konwuls\-jnie nowe a straszne ywioy. "Bogacie si, jeeli

chcecie szczcia na ziemi » krzyczay rzdy do ludów , za

idea wystawiajc im zaspokojenie materyi, ale wanie dla

tego, e pogardziy duchem, ten ich opuci, pomyliy si wic
w wyrachowaniach i tam, gdzie mniemay zasiewa dostatek,

zbieray wyblad ndz , Francy , kraj waciwie rolniczy,

' Atelier, Populaire, Jourual du Peuple i iuue.
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Burbonowie popchnli ua drog przemysowo-fabryczu,. Bez-

rozumna ch spózawodnictwa z Angli- i prdszego zboga-

cenia si , zrodzia ten nieszczsny kierunek. Usunito rol-

nictwo z pierwszego miejsca, wyczn za uwag wlepiono

w przemys. Ludno porzucaa wioski i tumnie gromadzia

si po rkodzielniach i miastach, A jednak rzd chociaby

tylko dla moralnego dobra narodu, powinien by mniej za-

niedbywa upraw roli. Czowiek , znojem czoa roszcy

ziemi, która mu wdzicznie trudy jego nagradza, stawajcy co

dnia w obliczu natury, mimowolnie daje ogarnia si zbawien-

nemu jej wpywowa; pier jego tchnie yciem i zdrowiem, a-

godniej w nim namitnoci, codziennie sam yje tem, co wy-

dar onu ziemi, owoc jego pracy to nie aden zbytek, któryby

podzi w nim zawi i rozbudza przeklstwa na wiek styrany

w niewdzicznym mozole dla szczliwszych , to ten sam chleb,

którym on yje i jego rodzina. Inaczej si ma w rkodziel-

niach. Tam, wychude, pogryzione chorobami pokolenie, od

kolebki a do trumny, od witu a do pónej nocy wplecione

w to drugie koo Iksj ona, chonc zaduszne powietrze , lczy
nad wyrobami, których nie zna dla siebie uytku. Fatalizmem

naznaczone stworzenia, nagromadzone po wielkich miastach,

jeeli wyplótszy na chwil swe czonki z machin, chc obejrze

si po boym wiecie, przepych botem je obryzguje, zbytek

skacze do oczu i bolenie odbija od ich roztrzsionych achma-

nów. Siedziby ich , to piekielne Eldorado
,
gdzie soce nigdy

nie zachodzi, gdy z ostatniemi jego promiemi strumienie

gazu zmierzch wypaszaj. Wprawdzie ywot tych istot jest

tak odrbnym od ycia klassy dostatniej, e zdaje si, i s to

dwa wiaty, które tocz, si gdzie w bezmiarze, nie wiedz-c

jeden o drugim, dopóki gód, bankructwo, monopol, chytre

podszczuwania lub obdne doktryny, nie wprawi w szalestwo

tego kretowiska i nie wyprowadz ndzarzy na ulic
,
pod ba-

gnety i kartacze.

Taki to rak toczy Francy, zagraa jej powrotem strasz-

nych niegdy dla Rzymu czasów Spartakusa, lub drugim na-

padem barbarzyców, ale tym razem opatrzonych w rodzime

prawo obywatelstwa francuskiego. Gronej tej chorobie na-

leao zaradzi. Francya pierwsza j szerzc zwichniciem
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kierunku swego rozwoju, pierwsza te musiaa pomyli o le-

karstwie i pierwsza na staym ldzie daa pocztek systema-

tycznej nauce ekonomii politycznej ^ Cierpienie atoli coraz si

wzmagao i wraz z niem rosa liczba lekarzy, z których jedni,

ekonomici, radzili, aby szczepi ndz jak osp, inni, socyalici,

w falansterach i Edenowych niby stowarzyszeniach upatrywali

•wyczny rodek, a byli za i tacy, którzy na wieki rozwiódszy

si z duchem boym i giupowato zmaterj^alizowani, radzili dla

wyleczenia chorego uci mu gow.
ród tylu doktrj-n napitnowanych jaow mioci, ob-

dem spekulat3"wnego rozumu lub wciek nienawici, nikt

gromko nie wypowiedzia prawdziwej zasady sów Chrystusa,

który, przewidujc przysze bole swej ludzkoci, wyrzek by:
«Procie jedno o ducha, a wszj-stko inne bdzie wam
przydanem.))

Przypatrujc si bliej spoeczestwu francuskiemu, atwo
postrzegamy, jakim trybem kwestya polityczna zlaa si cile

z socyaln, jaki zatem charakter i rozwizanie musiaa mie
rdzenna rewolucya i jaki obóz nowych bojowników roztasowy-

wa si przeciw- rzdowi.

Z istoty swego ducha, ekonomici pórodkowi i zacho-

wawcy, przeszli na stron rzdow, radykalni za zwikszyli

szeregi stronnictwa rewolucj-jnego. Kada barwa oppozycyi

miaa swoich ekonomistów. Lewa dynastyczna opieraa si ua

zwolennikach wolnej zamiany ^ i zniesienia komor; National
niewiele t kwesty zaczeja i czasami tylko pógosem odzwa
si za stowarzyszeniem. Socyalici mieli swój wyczny organ ^

lub trzymali z Reform, w ogóle za osobno ruch prowadzili,

\\'icej pojedyczemi broszurami i ksikami, anieli za po-

rednictwem dzienników. Kiedy niekiedy wystpowali gronie

w flerue Independant e, której biura byy im zawsze na

rocie otwarte.

Po rozbiciu szkoy St. Simona, z której Francya namiawszy

' w Anglii, vr polowie XVIII stulecia, wiekopomuej pamici Adam
Smith, pierwszy w systematyczne karby teoryi uj rozpierzche dotd zasady

ekonomii politycznej.

^ Libr echaage = Zoljvereiu.
* Democratie pacifique.
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si do sytu, wzia przecie pewne zasady, jakoto teory sto-

warzyszenia, system Founer'a goszony przez Wiktora Conside-

rant'a, skupi koo siebie wiksz cz socyalistów. Szkoa

ta ocionwszy poniekd z wielu ekscentrycznyci marze
swego zaoyciela, uzbrojona dwoma organami^, w^yi:)ara si

wszelkich de materyalno - rewolucyjnych
,
postawia mo-

narchi konstytucyjn za idea swego rzdu, ufna, e na drodze

spokojnego postpu potrafi przeprowadzi swoj doktryn-

Sektarzów Baboeufa ogosia za zbrodniczych szaleców , sama

atoli szczerze uja sic; cierjjie ludu i w^ nagrod zacignicia

si pod jej proporzec obiecywaa rozwizanie zagadki socyalnej

za pomoc agodnych rodków i sprowadzenie pomylnoci na

ziemi pod postaci : wyzwolenia klass robotniczych , bra-

terstwa i jednoci , zapewnienia pracujcemu sposobów do

j^cia, rozszerzenia prawa wyboru wszelako nie a do goso-

wania powszechnego, organizacyi przemysu, stowarzyszenia

dowolnego pracy i kapitau, sowem postpu towarzyskiego

bez rewolucyi , bogactwa ogólnego i urzeczywistnienia po-

rzdku , sprawiedliwoci i wolnoci na drodze umysowej pro-

pagandy. ^

Pomimo szacunku dla agodnego charakteru i róanej dok-

tryny P. Considerant'a i jego towarzyszów, wyzna musimy, e
system ich bi w oczy rac nielogicznoci. Lud chtnie

przyjmowa obietnice furyerystów, znajdowa, e odpowiadaj

one zupenie jego wasnym daniom, nie zgadza si atoli na

rodki i w tem jako djalektyk pokazywa si niesychanie

wyszym od wydawców F al an gi i D em ok r a cyi. Z rozpraw

w obu Izbach widocznem byo , e rzd poprzysig niezezwala

na adne wnioski oppozycyi , oczywicie wic ten sam los

byby spotka i plany uczniów Fourier'a. Jeeli jednak rodki

podawane przez socyalistów miay stanowczo zaradzi cierpie-

niom ludzkoci, wtedy grzechem byo przedua chwile ndzy
i wyczekiwa o godzie na wiekowe postpy. Rzd nieubaganie

przyj wsteczny kierunek i pod samolubnym rodem Burbonów

bj'by wiecznie nim kroczy; daleko wic byo krócej rozwali

rzd, wypdzi Burbonów i nazajutrz zaraz wprowadzi porz-

' Fhalange i Deraocratie pacifiue.
- Patr/ Manifest socyalistów wydany przez P. Considerant. 1344.
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dek dowiedziony przez szko socyalu. Tak furyeryci usio-

wali rzuci posady nowego spoeczeskiego gmachu, ale zadu-

mani nad ostatecznem onego wykoczeniem, nie postrzegli si,

e powane dla nich fundamenta w oczach ludu mimowolnie

przybieray posta barykad.

Obok tego codziennego ruchu dziennikarskiego pojedynczy

agitatorowie znakomity brali udzia w przedwstpie rewolucyi

francuskiej. Harcownicy ci, których najdokadniejszym wy-

razem by Louis Blanc, zaczepk dziennikarsk wyhodowali na

pamflet, pamflet za podnieli do potgi dziea historycznego,

systemu filozofii, dramatu, romansu a naw^et i kazania. Ru-

chawo ta literatury naszych czasów, aczkolwiek w ogóle

zdrona, pod pewnemi jednak wzgldami da si usprawiedli-

wi. Ludzko przez trzydzieci trzy ostatnich lat pokoju

przetrawia caa swoj history; sucha kronika wypadków prze-

staa ju j zajmowa, kade dziaanie pojedyncze nie brze-

mienne czynem na przyszo, czczeni si jej wydawao, std
te historya zwaszcza, odpowiadajc powszechnemu daniu,
musiaa poczy myl z czynem, std usiowaa wzbi si do

historyozofii ; niedorosszy tej wysokoci, zatrzymaa si na

pamflecie.

Louis Blanc jako rewolucyjny pisarz wystpi naprzód

w historyi swojej Dziesiciu La t (1830— 1840). Mao dzie

doznao we Francyi równego temu powodzenia; wszyscy nie-

przyjaciele Ludwika Filipa rozchwytywali je na wycigi. Ale

bo te z zadziwiajc zrcznoci autor umia uczepi si króla

i jego ministrów i od upadku Karola X*^ a do r. 1840 w pry-

watnych i publicznych stosunkach na chwil go nie odstpo-

wa. Na próno Ludwik Filip skrywa si w samotno swego

gabinetu, zamyka potrójnie tajemne swoje papiery, nieuba-

gany przeladowca jak cie wszdzie go ciga, rospina za nim

to swoje republikanckie i wywiesza przed ludem wszystkie

królewskie podejcia, intrygi, spekulacye, rachuby i sabocie.

Korsykaska krew, któr otrzyma po kdzieli, zdawaa si

ttni w nim podwójnym biegiem , ile razy bra pióro do rki.

Stronnictwa niechtne królowi z zapaem day si porywa
wartkiemu stylowi, zuchwale narysowanym wizerunkom po-

jedynczych osób i tej wytrwaoci, z jak autor kad myl^
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kady wypadek umia owieca czerwonem wiatem swojej re-

publiki. Dziesicioletnie pociski oppozycyjnych pamfletów,

broszur, dzienników i pogosek P. Louis Blanc z niepospolit,

biegoci odpyli, wyostrzy, w jeden snop zwiza i z caej

siy w tron nim uderzy. Powodzenie tej ksiki dobio króla

przed ludem; ustaliy si chwiejce tu i owdzie nienawicie,

dorana wzito wynagrodzia usiowania autora ; trzeba byo
z niej czeniprdzej korzysta, wej w bezporednie stosunki

z massa tak przychylnie uprzedzon; naleao uj si ywotnej

kwestyi ludowej i historyk-dziennikarz sta si na jaki czas

ekonomist, ale rewolucyjnym a wic pracujcym pod pro-

porcem socyalizmu.

Odrzuciwszy na bok ogldy osobiste, od których rzadko

kto we Francyi jest wolen, a które naszem zdaniem winny

mie podrzdny wpyw na sd o ludziach politycznych,

niema wtpienia , e P. Louis Blanc by jednym z ludzi

najgwatowniej czujcych zaprzeczno swojej epoki. Ba-

danie historvd ostatnich lat , zastanawianie si nad ndz,
klaps robotniczych

,
przekonania republikanckie i modzie-

czy pochop, wyrobiy w nim gbok wiar w konieczno
nowego porzdku rzeczy , w bliskie a nieuchronne ros-

padnicie si budowy politycznej i spoecznej. Pierwsz,

autor historjd Dziesiciu Lat dostatecznie na swoj,

osob ju by podkopa, druga atoli absolutnie wymagaa nie

niszczycieli ale budowników\ Wedug wszelkiego prawdo-

podobiestwa, P. Louis Blanc zasiadszy dopiero nad czystym

papierem, ukada swoje buJownicze plany na przyszo, gdy
wnet wypada na wiat ksika o Organizacyi Pracy,
gdzie spózawodnictwo i monopol wystpiy jako dwa upiory

na krew ludu zaarte, zerodkowanie za ruchu przemysowego

w rkach rzdu jako wszechwadne panaceum na dotychcza-

sow ndz robotników. Jako historyk , P. Louis Blanc,

odwoujc si przedewszystkiem do namitnoci, od razu co

do rozgosu u ogóu, wyprzedzi najznakomitszj^ch dziej opisów

swego kraju, jako socyalista, konwulsyjnie szarpnwszy naj-

boleniejsz a gówn strun ycia ludowego, w jednej chwili

wysun si na czoo plejady swoich towarzyszów i postawi

jako najarliwszy i najbardziej praktyczny obroca wydziedzi-
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czonych. O czynnym wpywie dziaa P. Louis Blanc napom-

liniemy przy wybuciu i rozwijaniu si rewolucyi, tymczasem

podamy tyllco, e rozprawa o Organizacji Pracy wkrótce

po jej ogoszeniu znalaza si w kadej niemal rko dzielni

fi'ancuzkiej.

Meteorowy blask powodzenia P. Louis Blanc przymi
nawet gwiazdy dwóch wysuonych i powanych doktorów so-

cyalizmu, Piotra Leroux i Proudhon'a. Pierwsz}- z nich mao
by niebezpiecznym rzdowi, chocia stronnictwu swemu niós

w ofierze znakomite zdolnoci.

Gboki filozof , humanitarny teoretyk , mglisto przeczu-

wajcy zasadnicze prawdy ludzkoci, w piostawionym przez

siebie systemie natchnienia, Piotr Leroux opracowywa kwesty
spoeczn na polu oderwania, nie przemawia bezporednio do

ludu i by ródem dla nieschodzcych z ziemi socyalistów,

którzy pojedyncze jego zasady zastosowywali do przekonania

ogóu. W codzienn materyalri polityk wcale si nie wdawa,
kwesty narodowoci uwaa za podrzdn a nawet za wsteczn,

samego siebie jako dziaacza nie pojmowa we Francyi jedno

w ludzkoci i przeskakujc tak przedostatni szczebel rozwoju

spoeczestwa, dla wyksztaconej wikszoci uderza tem samem

system swój bezwadz.
Pisarzem który najpotniej zwar w sobie zaprzeczny cha-

rakter epoki, by J. P. Proudhon.

Sj^n ubogiego bednarza z Besancon, wstpnym bojera zdo-

bywa skarb wiedzy, jaki ludzko od wieków nagi^omadzaa

;

ród tej niezmiernej atoli zbrojowni umysu, te naprzód wy-

biera pociski, któremiby najdzielniej móg rozbija pancerz

zastaej obojtnoci towarzystwa. czc w sobie wszystkie

odcienia ekonomii i socyalizmu, ca massa razem zebranych

dowodów uderza na pojedyncze stronnictwa. Nie z namitnej

dzy wzitoci, ani z celu zaocnego sobie umj^lnie cho
czsto wbrew istocie ducha, ale z przeznaczenia, z powoania

socyalista, zdawao si, e Proudhon na mocy rodu i zdobyczy,

poczuwa w sobie niezaprzeczone prawo odtrcania z pola spo-

ecznycli i ekonomicznych poszukiwa , tych wszystkich , którzy

oparci tylko na wasnem zachceniu, zatykali na niem proporzec

ciasnego stronnictwa. Na obszarze tym Proudhon sam jeden
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pragn si znale, wtedy byby moe zdoby si na objawienie

tajemnicy nowego budynliu spoeczestwa , tymczasem jednak

nie móg scierpie tyci wszystkici , którzy zawadzali mu
w drodze; druzgota te jednego po drugim.

Oczywicie dotyciczasowa karm moralna godem zagra-

aa wiatu ; w gbiach stworzenia kryo si ywice ródo,
którego spragniona ludzko si domagaa, ale bya to nowa

jako zasada religijna, idea polityczna lub prawda spoeczna , o

tem zuchway nowator nie mia jeszcze dokadnego przewia-

dczenia. Wewntrzny tylko gos ostrzega go tajemnie, e ostatni

domys najwicej zblia si do prawdy.

Uderzajc bya niedono rad, jakie róne stronnictwa

w tej mierze podaway ludzkoci ; wezwawszy wic na jjomoc

najdzielniejsze rodki dyalektyki, ogromny zasób wiedzy i nie-

sychan potg stylu, Proudhon wyda zacit wojn swoim

wspózawodnikom. Dla ekonomistów pooy zasad, e was-

no bya kradzie, dla kommunistów, e kommunizm by roz-

bojem , dla fizyokratów, e system ich by uwiecznieniem

zdzierstwa podatku i tyranii monopolu, dla socyalistów, e so-

cyalizm by szalon mrzonk ; organizacy pracy Louis Blanc'a

nazwa wyupianiem oczu wolnoci, wypar si i podepta

pierwszego mistrza swego Fourier'a, j dowodzi, e w dzi-

siejszem ich zastosowaniu wszelkie teorye, prawa, ustawy prze-

mysu i handlu, kredyt, banki, stowarzyszenia rzdowe i pry-

watne , zakady dobroczynne, maszyny, wynalazki, sowem
wszystko, co przyniosa przeszo wraz z tem, co marzyciele i

doktrynery zapowiadali na przyszo, w zgub dla ludzkoci

si obracao. By to przeraliwy krzyk veto przeciw caemu
porzdkowi rzeczy, na który odpowiadano pospolitym zarzutem,

e atwiej spali wityni Efezk, anieli wystawi najn-

dzniejsz chat. W istocie, nowy ten encyklopedysta ekono-

mii i socyalizmu nic nie stawia na gruzach walonych przez

siebie systemów. Wprawdzie szemrai tu i owdzie, e podstaw
przyszych stosunków ma by materyalna wzajemno , ró-

wno praw do boego dziedzictwa , ale dotykalnie zasady

swojej nigdzie nie stosowa , warunków wzajemnoci nie

pooy , ywioów skadajcych to boe dziedzictwo nie

oznaczy.
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Gdyby P. Proudhon nieby zgorczkowanym X1X° wieku

Francuzem , gdyby by tyle czasu powici Ewangelii , ile go

wydal na badanie dawnych i nowych filozofów, moe byby
zrozumia, e niepodna ta w jego rkach zasada, której martw
form tylko pochwyci, bya prawdziw i pona yciem w Mi-

oci wypowiedzianej przez Zbawiciela i Jego apostoów, e
równo ta w rozkadzie pracy i spoj^waniu jej owoców, od

dawna znan bya pod mianem braterstwa. Przepuciwszy stru-

mienie natchnienia i wiata ewangelicznego przez martw za-

sad Proudhon'a, sfinks przyszego ukadu stosunków towarzy-

skich natchmiast byby si roztajemniczy. Tymczasem P.

Proudhon szybko dopenia swego Herostratowego dziea i

silnie zaprzta uwag P. Delessert'a, prefekta policyi, który o

kadym jego napadzie naiwne recenzye zdawa ministrowi

spraw wewntrznych. ^

W rzdzie socyalistów, pojedynczo na swoj rk dziaaj-

cych, niemoemy pomin Cabefa.

Od Rzeczpospolitej Platona a do Campanelli, Mablego,

Kanclerza ^Morusa autora Utopii i wreszcie a do naszych

czasów, nie brakowao na marzycielach, którzy na drodze senty-

mentalnych teoryi, gobiego gruchania o mioci i powi-
ceniu i chorobliwych majaków wyobrani

,
pragnli sprowadzi

królestwo boe na ziemi. Ostatnim z takich ideologów by
P. Cabet, autor Podróy do Ikaryi, kraju pyncego mle-

kiem i miodem, kwitncego wieczn wiosn, na wzór onego,

jaki przed skosztowaniem owocu wiadomoci kry si midzy
Tygrem a Eufratem. Lud francuski szczerze zazdroci losu

mieszkacom tej szczliwej doliny, radbyby do nich si dosta

gdyby nie tak daleko mieszkali, w ogóle bowiem tyle wiedzia

o Ikaryi, ile kady minister spraw zagranicznych jego kraju o

Polsce. Kilkuset obkaców, którym P. Cabet wytumaczy, e
Ikarya rzeczywicie nie istniaa i e dopiero potrzeba byo j
stworzy, znconych agodnoci i dobr wiar mistrza , wy-

bierao si z nim na zaoenie Ikarii, gdzie w stepach Texasu

lub na sawanach pónocnej Ameryki. Ostatecznie, teorye je-

' Obacz Revue retro spective — wydawan przez Taschereau —
Miesic Maj 1848,
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dnych, marzenia za drugich socyalistów, mao niepokoiy to-

warzystwo porwane szalonym wirem przemysowym; rzd da-

leko wicej lka si republikanów Nationala i Reformy,
pogardliwie spoglda na otumanionych ideologów, a dopiero

w ostatnich czasach, proces przestpców z Buzancais, którzy

zawizawszy spisek rozbójniczo-kommunistyczny, pod gilotyn

doczekali si onego rozwizania, i petardy z hasami rabunku

pkajce codziennie na bulwarach paryskich, ostrzegy mini-

steryum i Francy, e rzadkie te ale gryzce iskry, mog roz-

nieci straszny poar caego gmachu spoecznego. Dwa te

wypadki byy naksztat kilku grubych kropel deszczu spada-

jcych zwykle przed burz.

Poród tak licznych a rónych obozów stronnictw prze-

ciwrzdowych, sta samotnie, pod mglistym, niewyranym

jeszcze proporcem, najznakomitszy poeta Francyi, legitimista

z rodu i z pierwszych przekona, póniejszy trójkolorowy re-

publikanin P. A. de Lamartine. Takowy przewrót zdania

atwo i logicznie da si wytumaczy jako przejcie do ssie-

dniej , najbliszej zasady. Bezwtpienia, czowiek wyszego

ducha, pojmujcy history, rozumiejcy Francy, musia spo-

trzedz si, e bezrozumem byo wiza przyszo narodu do

jednej osobistoci odartej z wszelkiego uroku. Praw^owito,

zasada nieprzypuszczajca adnej idei, oparta na ciasnym fata-

lizmie, yjca, chorujca i umierajca wraz z ciaem jej wy-

obraziciela, wprost przeciwna idei wszechwadnego mieszcza-

stwa , zaledwie wystarczaa na bdne polityczne zachcenia nie-

dobitków arystokracyi z przeszego stulecia. Do rozbratu z ni
bez wielkich wysile , do byo si otrz

;
przez sam ten lekki

ruch pacyent znajdowa si ju na drodze wyzdrowienia, jeeli

za mia tyle sumiennoci, aby porzuciwszy jedn nie zaprzeda-

wa si drugiej doktrynie, jeeli posiada jakkikolwiek zasób

mioci ojczyzny, móg by pewnym, e wkrótce wejdzie na

szlak postpu.

Takim trybem P. Lamartine opuci rodzinne stronnictwo i

na tem morzu namitnoci , bard zacz upatrywa przystani

dla korabia poetycznych swoich przekona. Wprawdzie jako

poeta francuzki móg by wzbi si nad poziom marnoci wia-

towych, pawi w bkitach swego natchnienia, jedn poow
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namitnej duszy odda Elwirze, dla drugiej za szuka spokoju^

pod tschn wschodni oaz lub w niedocigych harmoniach

wszechwiata, móg poi si czarem pogrobowej sawy, ale

P, Lamartine zapragn politycznego ycia , bezporednich

oklasków, w\-padao zatem dla powodze ti'3'buny si z Pe-

gaza i piechoto poszuka sobie stanowiska czynnego w spra-

wach narodu.

Zacz wic przechadza si po obozach.

Nie oglda si ju na zbutwiaych legitimistów ; odstrczya

go karno parlamentarna zachowaw^ców, obroców prozaicznej

idei mieszczastwa 5 którzy dla samolubstwa i doktryny lepo
przysigali na sowa mistrza; republikanie NationaPa byliby

zadali wrcznego wyznania wiary i przystpienia do podbo-

jowej polityki, której nie podziela poeta, kochajcy czowieka

wprzódy w ludzkoci anieli w puku, domagaliby si uczes-

tnictwa w rewolucyjnej wspó ce i w drobnostkowiej codziennej

agitacyi; o Reformie oczywicie nie byo co myli, P. La-

martine bowiem jakkolw-iek wypar si przekonania, zachow-a

atoli zW}' czaj dawnych swych towarzyszów, wreszcie nie jego

rzecz byo knu spiski z robotnikami; socyalici sami nie

wiedzieli czego im si zachciewao, chocia mieli jedn dobr
stron, t mianowicie, e stawiali wityni Deo ignoto erga
poetico, byoby wic mona od biedy jaki czas midzy nimi

si zatrzyma, ale po kilkunastu tomach najszczytniejszych

Poezyi i Podróy, jake tu byo nagle porzuca muz dla roz-

praw o ekonomii politycznej
,

podziale bogactw , o równoci

obowizków^ i wynagrodze w stosunku do czasu i pracy, teoryi

zacicie przeprowadzanej przez socyalistów a w^edug której —
to para trzewików czsto wncej bya wart od wzniosego dy-

tyrambu. Poszli wic na bok i socyalici i P. Lamartine sa-

motnie wstpi na trójnóg oppozycyjny, lew rk tulc do

serca wspomnienia narodu, rozalony honor Francyi i zwi-

chnite samolubstwem jej posannictwo, praw za wycignit
w przyszo bogosawic lud i tajemnicze potgi, jakie czas

mia z ona j.ego na jaw wydoby.
Francuz, z istoty swego ducha nie lubi si zastanawia,

wicej odgaduje, anieli si uczy, pragnie prawdy ale bardziej

w postaci formuy ni dowodzenia, nadewszystko za uwielbia
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te krótkie, zwarte w kilku wyrazach okrelniki, które ozocone

blaskiem dowcipu, pozwalaj mu w mgnieniu oka tak szeroki

zakres ogarn, lub raczej tyle i tak silnie czu, ile pojcia i

czucia mieci si w piersiach czowieka, dobijajcego si do

swych przekona sumienn i mozoln prac.

Niepodobno przeczy , e P. Lamartine pod tym wzgldem
zupenie zadowala wymogi swoich rodaków. Powiciwszy
obrazowo i bogactwo swego sowa na usugi polityki , upo-

saony niepospolitym darem wymowy , dziwnie mocnym i

harmonijnym dwikiem gosu
,

powierzchownoci , która

zw^aszcza w ostatnich czasach zdawaa si zwolna cina
w ksztaty posgu, posiada szczególnie znamienit zdolno
do tych krótkich acz massa wniosków brzemiennych zda, które

wrzkomo z przekonania ogóu wydarte, silne i atwe do spami-

tania, przelatyway z jednego koca Francyi na drugi.

uFrancya smutkiem zachodzi,)) mówi przed rokiem z try-

buny P. Lamartine, podczas gdy na zewntrz w kwestyach

portugalskiej, szwajcarskiej , i woskiej , P. Guizot bezczeci si
przymierzem z Metternichem, na wewntrz za przekupstwo

toczyo biurokracy i pochwytano na kradziey ministrów i

adjutantów królewskich. ((Francya cierpi, zyma si i obali

rzd rewolucy pogardy ,» powtarza wkrótce przed wypadkami

Lutego, gdy zatwardziao i upór gabinetu dobiegay do prze-

silenia, gdy wikszo parlamentarna tak ja dawi naród, e
powietrza ju swobodnego niestao dla czystej piersi fran-

cuzkiej. Sowa te doskonale trafiay w ttno narodu, tem-

bardziej , e trzydzieci trzy lat pokoju zaszczepio byo w mie-

szczastwie niezwyk odraz do krwawych rewolucyij w Izbie

z uwag przysuchiwano si deputowanemu z Macon niby de-

klamujcemu monolog z jakiego dramatu, na widok którego

klaskali przeciwnicy, gwizdali zachow^awcy, ostatecznie bowiem
P. Lamartine z kadem stronnictwem kolejno gosow^a, stale

nieprzyjmowa adnej zasady , z poetycznem natchnieniem

mówi czego niechce, ale czego chce, nigdy niewyrazi. Na-

stpnie, gdy niespodziane wypadki na szczyt wadzy w^yniosy

poet i przemieniy go w trybuna, ludzie cigajcy zdaleka par-

lamentarne ruchy gównych postaci oppozycyi, dowodzili, e
P. Lamartine samotnem stawianiem si w Izbie, sa sobie
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drog do wadzy , e gotowa si do majcych nastpi wstrz-
nie i powoli odwizywa wszechbarwn swoj larw, któr
^i'* Lutego cakiem mia odrzuci. Fala okolicznoci sama

wyrzucia na wierzch P. Lamartin'a, zdania za podobne ogóu
najbardziej musiay dziwi tego, który by ich przedmiotem.

Wprawdzie ostatnie dzieo Lamartina, \%-}-dane na kilka mie-

sicy przed rewolucy p. t. Hi story a Girondinów mogo
byo naprowadzi na domysy o skrytych zamiarach autora,

ale bliej stojcy kulis rewolucyjnego dziaania, przypatry-

wali si jego ruchom na nieszczcie z mniej poetycznego sta-

nowiska.

W ostatnich latach panowania Ludwika Filipa " dziwny

w istocie zapa ogarn najznakomitsze umysy francuzkie do

opracowywania dziejów Wielkiej Rewolucyi. Rzec byo mona,
e naród zabierajc si do walenia systemu politycznego i spo-

ecznego, zada od wiatych z pomidzy siebie mów przy-

pomnienia mu bohaterskich czynów przeszego pokolenia.

Z swojej strony, pisarze o tej epoce, wszyscy nalecy do obo-

zów nieprzyjaznych rzdowi, odpowiedzieli na to wezwanie,

kady atoli wzi si do pracy w duchu wasnego stronnictwa,

kady jak najpontniejszem wystawianiem wielkiego eposu i

owiecaniem go swoim kolorem, stara si tem dobitniejszem

uczyni dziesiejsze niedoztwo rzdu , z wiar lub maleko
jego wyobrazicili , kady usiowa wywoywaniem wietnych

ojcowskich czynów rozarzy w swojem stronnictwie zapa do

boju, kady nareszcie gdzie indziej upatrywa przyczyny wy-

wrócenia porzdku towarzyskiego i pierwszego obalenia tronu

Burbonów.

P. Thiers, historj^k najpowaniejszy z swoich wspózawodni-

ków, nastawa szczególnie na niedono administracyi za

Ludwika XVI^ , na lekcewaenie wszechwadnej w narodz idei

mieszczastwa, na brak silnego zerodkowania wadzy i nie-

pojtn trwoliwo polityki zewntrznej; bohaterstwo widzia

wycznie w czonkach Girondy , zwierzc wcieko za
w Góralach.

P. Louis Blanc dzieli history na trzy epoki, mianowicie

wadzy, indywidualizmu i braterstwa. Pieku oddawa arysto-

kratów, W" lad za nimi wysya mieszczastwo, które wyobra-
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ajo drug epok rozwijao samolubstwo , najbrudniejsz,

stron indywidualizmu, i zapowiada blisk er braterstwa,

powsta na zgliszczaci drugiej epoki i rozwizujc zagadk

spoeczn i polityczn. Dzieo jego ledwo zaczte i przerwane

wybuchem 24" Lutego, niepozwolio mu wywoa znakomitych

dziaaczów rewolucyi , wedug tego jednak
,
jak w dwóch

pierwszych tomach obchodzi si z Dworem i z jego skranikami,

niepodpadao wtpliwoci , e palm eposu przyzna logicznemu

rozwojowi historyi , na zaszczytnych za miejscach posadzi

przywódzców Konwencyi.

P. Michelet, ulubiony professor paryskiej modziey i re-

publikanin z przekonania, sam jeden j z lekka natrca o

posannictwie Francyi; przyczyny wielkiej Rewolucyi wskazy-

wa w twardym ucisku ludu, jak równie bohatera jednego tylko

upatrywa, to jest lud, który przyszedszy do poczucia wasnej

godnoci, natchn namiestników swoich i sprawców zdolnoci

do speniania wielkich czynów.

Ustp z dziejów Rewolucyi o Girondinach, opracowany

w omiu tomach przez P. Lamartina, nie jest history w cisem
jej znaczeniu ale raczej bogat galery obrazów, do których

autor nie poszczdzi caej potgi swojej wyobrani i przepychu

jzyka. Czyn uwaajc za najwyszy wyraz ducha ludzkiego i

szukajc istoty czowieka raczej w powodach ni w skutkach,

P. Lamartine nie folgowa stronniczym sdom gawiedzi i

w kadej z wybitniejszych rewolucyjnych postaci wynalaz do-

datn jak stron, któr opromieni potg swego ducha i na

jaw przed narodem wystawi. Tym sposobem wyzwoli z hi-

storycznego pieka kilku potpieców, których dotd sam tylko

lud, zaegnity stronnicz nienawici dg przywileju urokiem

otacza bdnych swoich przekona. Dzieo tak popularnie

napisane, doznao w massach niesychanego powodzenia; naród

dla otrznicia si z ospaej bezwadnoci, w jakiej rzd go

utrzymywa
,
potrzebowa poruszy w sobie stygnc krew

wspomnieniami wietnej przeszoci; lud, w dawnym legity-

micie rad znajdowa odgos dla swoich przekona , wita

w nim nowego obroc i topi wzrok w tych tylko czciach
obrazu, do których od dziecistwa najwicej mia spólczucia.

Dzisiejsi krytycy w Historyi Girondinów upatruj skryte za-

ZlENKOWJCZ. WiZEKUNKI POLITYCZNE. III. 3
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miary wzitoci i chci wadzy wprawione w ruch przewidy-

waniem majcych nastpi wypadków, w istocie atoli rzecz si
ma inaczej. P. Lamartine równie jak kady wyszy umys,
nieraz zastanawia si gboko nad wanym dla ludzkoci dra-

matem zamykajcym wiek ubiegy
;
jako pisarz przygotowa

sobie by w tej mierze znaczn ilo wasnych spostrzee i

oddawna ju mia zebran skarbnic materyaów , z której

wedle potrzeby móg zaczerpn tragedy, poemat lub histo-

ry. Poetyczna fantazya, której zachceniom bard francuzki

nigdy si nie sprzeciwia i nieprzebrane zasoby, jakie paryscy

ksigarze trzymali zawsze w pogotowiu dla koryfeuszów narodo-

wego pimiennictwa, powodoway, e P. Lamartine w wydat-

kach swoich sucha tylko wasnej wyobrani. Podróe jednak

po wschodzie, zwaszcza za ostatnia wasnym yachtem odpra-

wiona do ^Yoch, przypomniay poecie, e kwest^^a budetu
równie draliw jest dla rzdów jak dla osobników. Potrzeba

byo pienidzy. Paryskie targi pimiennicze pomj^lnie si

odbyway, do wielkich atoli przedsiwzi kupcy wjTnagali, aby

towar móg obudzi wzito i posiada szerokie rozmiary.

Poema lub dramat nie wystarczay tym warunkom, historya zu-

penie im odpowiadaa. P. Lamartine zebra swoje spostrze-

enia i zwióz do Parya om tomów Historyi Girondinów.

Ksigarz Furne zapaci mu -100,000 franków, z nadzwyczajnym

popiechem wyda dzieo, które tysicami egzemplarzy rozeszo

si, zanim ksigarscy Korsarze pospieszyli je przedrukowa

w Brukselli, autor poprawi swoje interessa i stosown do od-

bytu zyska wzito historj^ka, demokraty a nawet proroka.

Wprawdzie zapalna
,

przedrewolucyjna atmosfera nie mao
przyczynia si do nagrodzenia Furn'owi jego kosztów; ogó,

jak to powiedzielimy wyej, chciwie rzuca si na wszystko, co

mu przypominao epok poprzedzajc wietne czyny Cesar-

stwa; czuli to dobrze kupcy i wyzyskiwacze umysowych po-

trzeb ludu; kto tylko chcia pienidzy, ten otwiera nieprze-

bran kopalni wielkiej Rewolucyi; Aleksander Dumas najzr-

czniejszy hurtowny fabrykant pimienniczych wyrobów, dla

odbicia kosztów nowozaoonego przez siebie teatru, wystawi

na nim dramat p. t. Girondinowie; cyrk Frankoniego , który

dla dwuletniego nieurodzaju i droyzny paszy
,
popad by
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w ze interessa, przedstawieniami Rewolucyi unikn zaguby i

straty swoje powetowa.

W szybkim tym przelocie przez Francy przedrewolucyjn,

niepodobna nam zatrzymywa si na massie szczegóowych fe-

nomenów, na wybitniejszych tylko gwoli rozmiarowi naszej

pracy musimy poprzesta , dla tego te wykazane powyej i

rozpierzchnite róne pociski przeciwrzdowych stronnictw,

w jeden snop teraz zbierzemy i przedstawimy we wspólnem

dziaaniu jakiemu daa powód reforma wyborcza i popierajce

j polityczne biesiady czyli tak zwane bankiety.

Prawo stowarzyszania si i zbierania w celu obrad nad

kwestyami politycznemi lub przemysowemi , od tak dawna za-

prowadzone ju w Anglii, nieistniao dotd we Francyi a to

dla nieufnoci rzdu i lekcewaenia, jakie w ogóle naród oka-

zywa ku dotychczasowym ustawom swoim i wadzy. W Lon-

dynie nigdy tyle nie lkano si najliczniejszych meetingów, ile

w Paryu zgromadzenia politycznego z kilkudziesiciu osób.

Duch rutyny, przewodniczcy w kadym kroku mieszkacom
W. Brytanii, zaspokaja rzd angielski, podczas gdy ywioy
natchnienia jakim massa zwykle dawaa si unosi we Francyi

i pochopno Francuzów do czynu, budziy zawsze najywsz
obaw w paryskich ministeryach. Zdawao si jednak , e
omnacie lat panowania Ludwika Filipa wystudzio krew

w yach Francuzów, e naród pomimo pojedynczych zamachów

na ycie królewskie i miejscowych rozruchów wyrobniczych,

zasypia snem opasego kramarza, w ostatnich przeto czasach,

rzd ufny w swoj potg przymrua oczy na pojawiajce si
zwolna ruchy polityczne wywoywane wprawdzie przez stron-

nictwa mu przeciwne, dotd jednak targajce si na gabinet

raczej ni na koron. Przed ostatniemi nawet wyborami sam

P. Guizot przyj by od swoich wyborców w Lisieux zaproszenie

na bankiet, w kocu którego wystpi z wyborn mow i swoim

zwyczajem zarcza biesiadnikom, e kada polityka obiecywa
im bdzie spokój i pomylno, e atoli zachowawcza tylko jest

w stanie dotrzymania im obietnicy. Stronnictwo Thiers'a

podnioso rkawic; bankiet ostatniego naczelnika zachowaw-

ców mia da haso do dugiego szeregu biesiad politycznych,

brzemiennych zagub dla dynastyi i tronu.

8*
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Przy schyku przedostatniego posiedzenia Izby deputowanych

(1846— 1847), Duyergier de Hauranne rzuci kwesty reformy

wyborczej. PP. Guizot i Duchatel , silni swoja falang zado-
wolonych, z cierpk zuchwaoci odepchnli nadziej

nawet jakiejkolwiek zmiany systemu, zacicie ogosili przed-

wczesno wszelkich reform i owiadczyli narodowi , e
ministeryum potrafi wprowadzi ulepszenia, ale w stosownym

czasie i skoro samo uzna ich konieczno. Zaarty ten upór

do gbi rozjtrzy oppozycy. Natychmiast po rozwizaniu

Izby stronnictwo P. Thiers'a urzdzio w jednym z paryskich

ogrodów publicznych, zwanym Chateau-Rouge, pierwsz bie-

siad pod przewodnictwem P. Lasteyrie , ojca dwóch deputo-

wan3'ch przeciwnych rzdowi i starego weterana wolnoci

z wietnych Lafayetowych czasów. Spóbiesiadnikami , oprócz

deputowanych, byli dziennikarze, niektórzy urzdnicy z s-
downictwa jako z wadzy niezawisej od gabinetu, jakote cel-

niejsi pisarze zwolennicy zasad nieprzychylnych gabinetowi.

PP. Duyergier, Odilon-Barrot, oba Lasteyrie, Oskar i Jerzy

Lafayetowie , ksigarz Pagnerre i kilku innych , wznosili

toasty i mowy niemniej gwatowne od tych, jakie przed kilkoma

dniami odbijay si o sklepienia Izby, wszelako w niczem nie-

ubliajce ani królowi, ani systemowi monarchicznemu. Re-

publikanie National'a, Reformy i socyalici trzymali si

na uboczu, czekajc co rzd postanowi wzgldem zgiekliwych

biesiadników z Chateau-Rouge. P. Thiers ani na tej, ani na

adnej z póniejszych biesiad wcale si nie pokaza. Przyszy

minister przewidywa, dokd podobne zgromadzenia mog do-

prowadzi, potwierdza je, dopóki walczjy za jego spraw,

sam jednak usuwa si od osobistego spóuczestnictwa, marzc

ju o surowem prawie przeciw bankietom , skoro raz na

miejscu P. Guizot'a zasidzie. Ministeryum pogardliwie pa-

trzyo na burzliwców i niemiao sumienia wzbrania im tak

niewinnego na pozór odwetu za cikie klski tylokrotnie

w Izbie poniesione. Deputowani rozjechali si po kraju, kady

do swego departamentu i zachceni wraeniem, j:ikie pierwsza

biesiada wywara w Paryu, tu dopiero rozpoczli szerok na-

rodow agitacy, urzdzajc bankiety niemal po wszystkich

znaczniejszych miastach. Francya zncona nowoci, z zapaem
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odpowiedziaa na ich wezwania. Republikanie i socyalici

poznali wtedy
,
jak szerokie pole otwierao si im do dziaania

i hurmem rzucili si na drog utorowan przez stronnictwo

dynastyczne. Przyjaciele Thiers'a postrzegszy obosieczno

pochwyconego ora, sami wylkli si olbrzymich ksztatów,

jakie przybiera ruch oppozycyjny, pocieszali si jednak na-

dziejf^, e naród odmówi ucha wyzywom radykalnej polityki.

Tymczasem niepodobna byo zabroni przyljyszom wstpu na

biesiady i zabierania na nich gosu. Wiedziay o tem bardzo

dobrze ostatecze stronnictwa i nie omieszkay szeroko korzysta

ze sposobnoci niespodzianie i pomylnie dla nich zdarzonej.

Na ostatniem posiedzeniu Izby , deputowany niinisteryalny

Rouland wybornie zwar w kilku wyrazach history bankietów,

mówic, e Duvergier je urzdza, Ledru-Rollin zdobywa

wstpnym bojem, Odilon-Barrot za z nich ucieka. Jako^

obok dynastycznych mów najznakomitszych rzeczników oppo-

zycyi, obok jaskrawych ogólników Lamartina, gosy republi-

kanckie wyranie daway si syszy ; otwarcie wypowiadano,

e fale Cherbourg'a czekaj ju na podruzgotan koron Bur-

bonów, e ponieniu Francyi nie gabinet ale system winien,

e ze nieustpi pórodkom, e naród krwi musi okupi swoje

swobody i t. d. Gosy zabierane przy toastach doskonale

cechuj charakter rónol>arwnych de oppozycyi. Stron-

nictwo Thiers'a wznosio toast za przywrócenie godnoci

Francyi, republikanie wykrzykiwali przymierze ludów przeciw

królom, P. P. Duvergier i Odilon-Barrot woali: « niech yje

reforma wyborcza!)) — « Niech yje reforma wyborcza i

wszechwadztwo ludu!)) odpowiada National i spówyznawcy

Ledru-Rollin'a. Dynastyczne filantropy dla ulenia ndzy
ludu speniali kielichy za zmniejszenie kosztownej a nieuy.

tecznej armii, rewolucyonici powstaw^ali pod krwawem póniej

hasem (cOrganizacyi Pracy.)) Nareszcie, na jednem z najliczniej-

szych zgromadze, pewien z mówców przy kocu bankietu

uniesiony zapaem wyrzek: aBohater-wizie przepowiedzia

by na wyspie ^J Heleny , e za pó wieku Europa do

Rzeczpospolitej lub do kozaków bdzie nalee! Jake mamy
to proroctwo wykada? czyli kozakom dostanie si Euro-

pa?)) Grzmot zaprzecze odpowiedzia mówcy, chocia aden
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z wspóbiesiadników nieodway si gono wykrzykn prze-

ciwnej alternatywy. Jeden by tylko toast , na którs-- wszystkie

stronnictwa jednomylnie powstaway, jedno haso, którego

czepiali si wspólnie wszyscy biesiadnicy, którego odgos do

gbi porusza Francy. Okrzyk: « niech yje siostra nasza

Polska ! mczennica za wolno ! » przemienia stronników we
Francuzów, okrzyk ten którego nastpnie ówczeni biesiadnicy

potrzykro si zaparli, a który lud tylko biedny, niepokalanie

przechowa w arce witych swoich uczu.

Takowe ruchy i powszechne wzburzenie umysów jeeli

nie obaw , bystr, przynajmniej uwag zwróciy ze strony

rzdu. Dziennik Debatow zacz dawnj^m terroryzmem

straszy mieszczastwo za daleko zapdzone w walce przeciw

Guizofowi, biesiadników z Chateau-Rouge nazywa Jakobi-

nami, republikanów za i socyalistów wystawia jako szajk

rozbójników sprzysionych na mord i rabunek ludzkoci.

W istocie biesiady ca Francy wprawiy w niezwyky ruch

;

lud wyrobniczy po miastach j wrze i kipi tajemnie; w Pa-

ryu niespokojno i rozjtrzenie nurtoway przedmiecia.

Rzd, lkajc si wikszego rozruchu, postanowi sam od siebie

da zapalecom nauk jak w razie zaburzenia zamierza z nimi

postpi i w tym celu, w pocztku Wrzenia wywoa may
rozruch przy ulicy St. Honore. Naczelnicy stronnictw ludowych

przeczuli zdrad i uniknli zasadzki, kilkudziesiciu za cieka-

wych
,

poprzebierani policyanci bez miosierdzia grubemi

dbczakami mordowali. Nadesza kolej na Reform i Natio-

nal' a, które pacc wet zawetDebatom przyrównywaywadz
rzdow do zbirów austryackich krwi frymarczcych. kilka-

dziesit za suchych razów podniosy do potgi Herodowej rzezi.

Podczas gdy dzienniki szarpay si tak nawzajem do upadego,

nadchodzia pora otwarcia Izb. Ministeryum zaciciej ni kie-

dykolwiek obstawao przy swojej nieruchomoci, w oppozycyi

natomiast rozjtrzenie dobiego do niesychanego stopnia.

Wikszo z szydersk pogard spogldaa na to rozhukanie

mioci wasnej w przeciwnikach, mniejszo nawzajem widzc,

e najdotkliwsz broni dla gabinetu byy biesiady, umylia,

w samym cigu obrad parlamentarnych, ród na
j
gwatowniej-

szego wanie oburzenia umysów, urzdzi pamitny w dzie-
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jach francuskich bankiet 12" miejskiego okrgu. Republikanie

7. radoci zacierali rce i na chwil ucichli. Król zagai Izby

znan mow, w której obok zwykych ogólników, powici
jeden okres surowej naganie biesiad i zaprowadzenie ich przy-

pisywa namitnociom lepym a wzgldem kraju nieprzy-

jacielskim. Kilkudziesiciu deputowanych znalazo si pod

ciarem oskarenia o szalestwo lub o zdrad ojczyzny. Gwa-
towno sporów nad adresem przechodzia wszelkie wyobra-

enie; przeciwnicy monarchiczni, legitymici i republikanie

wytali ostatnie siy na potpienie wspólnego wroga, który

ol)OJtniejszy, nieugitszy, zacitszy ni kiedykolwiek, harde

czoo stawia pociskom i w cikiej tej walce zdawa si nowych

si nabiera. Zarzut wraych i lepych namitnoci, który

stronnictwo przeciwne odsyao nawzajem królowi i jego mini-

strom, dowodzi jednak, e Ludwik Filip i P. Guizot lepiej

pojmowali ducha Francyi anieli oppozycya Odilon-Barrofa i

republikanie NationaPa. Rzd przeczu istot ruchu i ze

swego stanowiska doskonale j okreli; lepemi nazwa stron-

nictwa, z których jedne mylay, e naród poprzestanie na

czstkowych ulepszeniach, drugie za za obaleniem tronu nic

innego prócz zwykej Rzeczypospolitej nie upatryway, za nie-

przyjació atoli kraju poczyta socyalistów, którzy wrzkomo

najmniej silni, rzeczywicie przynosili now, straszn ide,

groc przewrotem do dna nie tylko politycznych ale i spo-

ecznych stosunków. Celem przeto gabinetu musiao by za-

klcie lub oddalenie burzy zawisej nad krajem a do tego

staway przed nim dwa rodki, jeden w przejciu na niebez-

pieczn pochyo reform, drugi za w skamienieniu na do-

tychczasowej drodze doktryny. Ludwik Filip i pierwszy jego

minister jak gdyby w istocie woleli byli skruszy si ni ugi,
drugiemu rodkowi dali pierwszestwo. Walka obu stron-

nictw w caym kraju przybraa szerokie rozmiary ; mowa kró-

lewska podniosa zacito w przeciwnikach , lud gono prze-

ciw niej szemra; modzie paryska na kursie professora Mi-

chelefa publicznie j podara i zdeptaa. Niemogc nagi,
m.usiano wzi si do amania systemu P. Guizofa, i oppo-

zycya silna pogwaceniem przez rzd opinii ogóu
,
przybieraa

coraz groniejsz posta. Duyergier de Hauranne, w odpo-
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wiedzi na upór wikszoci, gono odwoa si do sdu caego

narodu, zapowiadajc niejako teni samem przeniesienie walki

z Izby na plac publiczny. Przeciwnicy uderzali na ministeryum

wasn jego broni, przj-pomiuali P. Guizorowi, jak w r. 1820

sam wyranie owiadcza i ostrzega e: «nastan ministrowie,

którzy bd naigrawali si z przyjtej przez nicli wiar}', którzy

bd wiecili zasadami wzgard onemi w gbi wasnego ducha,

którzy nie majc w sobie nic powanego, nic szczerego, sil

zastpi chytroci, którzy niepewni gosów w narodzie, bd
starali si je zakupywa, niepewni opinii publicznej zechc j
ujarzmi,)) na co wówczas dodawa kolega jego P. Salwandy:

«e rzd Karola X.^ naladowa ydów z barbarzyskich czasów^

Izraela, którzy nie mogc wysuszy a nie miejc powywraca
studni publicznych, przedsiwzili wod w nich pozatruwa."

— Xa takowe przytaczania, P. Guizot i towarzysze jego, odpo-

wiadali pogardliwem milczeniem, przeszo swoj obojtnie

rzucali na pastw nieprzj*jacioom , dzierc si natomiast

obiema rkami przewagi w teraniejszoci.

Dwoma mówcami, którzy na ostatniem posiedzeniu Izby

najsilniej potrzsali gabinetem , byli : Odillon-Barrot i Lamar-

tiue. P. Thiers dwa razy tylko w3-stpi w kwestyach polityki

zewntrznej i z niezwyk sobie samemu nawet gwatownoci,
druzgota i pod prgierz haby wlók nikczemn polityk^

która dla osobistych widoków dynastyi, honor Francyi zaprze-

dawaa w niewol " Przymierzu, dla pochwycenia posagu

córki Ferdynanda VIIP, zrywaa korzystny dla narodu sojusz

z Angli. Odilon - Barrot zaraz na wstpie posiedzenia

powsta na gabinet za sprzeda urzdów publicznych; popierany

dzielnie przez P. Dufaure z zacit i nieubagan logik uderzy

na Prezesa ministrów , którego poplecznik , blady mówca

P. Peyramont, napróno stara si zasania. P. Lamartine,

w sporach nad bankietami usiowa utrzyma chwiejc si

swoj równowag, i t sam mow, któr koczy pamitnym

wyrzutem, e ministeryum «pici policyi chce zatka usta na-

rodu,)) t sam mow, powtarzamy, zaczpia od sów: ((Przy-

chodz tu na trybun nie dla marnych a dotkliwych wyrazów

adresu, ale dla przedmiotu daleko powaniejszego, dla treci

samej naszych rozpraw
;
przychodz przedstawi tej wikszoci
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do której mam zaszczyt przemawia , z któr, tak dugo czyo
ranie tyle wspólnych uczu, i do której dzi jeszcze nale przez

konstytucyjne moje przekonania, przychodz powtarzam zwró-

ci jej uwag . . . . » etc. Wiel podobnemi przytoczeniami

z mów i z pism Lamartina moglibymy dowie, e póniejszy

przywódzca Rzeczypospolitej
,
przed ogoszeniem jej , szczcia

Francyi nie rozdziela od systemu monarchicznego, chocia

naszem zdaniem pierwsze ogniwa przekona mao powinny

wpywa na sd o wewntrznej wartoci czowieka, jeeli tylko

po wybuchu, P. Lamartine w istocie pokaza si szczerym zwo-

lennikiem nowego porzdku rzeczy^ Linia rozgraniczajca

stao zdania od doktryny, trudn jest do oznaczenia; czowiek

nierodzi si z przekonaniem ale wasnem dowiadczeniem je

zdobywa i jak niezawsze zacity upór zasuguje na miano nie-

zmiennoci, tak równie zmiana chorgwi czasami za postp

moe by poczytan. Wielcy tylko ludzie historyczni, po-

sannicy Opatrznoci, pracujcy dla ogóu z zaparciem samych

siebie, odznaczaj si wytrwaoci w raz przyjtem zdaniu,

Lamartina za moemy uwaa jako niepospolitego pisarza,

znakomitego mówc , nigdy jednak jako ma Opatrznoci a

nawet jako wielkiego czowieka stanu.

AV utarczkach nad polityk zewntrzn, na ostatniem po-

siedzenin Izby, P. Lamartine dobitniej jeszcze od Thiers'a pit-

nowa nikczemne postpowanie gabinetu. Tu znowu mamy
dowód, e poeta nie przewidywa gdzie go za kilkanacie dni los

mia postawi, niedomyla si e przypadek zaniesie go do

tego samego gmachu, z którego teraz z tak gwatownoci,
wypdza P. Guizofa, inaczej byby miarkowa swoje wyra-

enia i nienazywa polityki gabinetu: « samolubnie dynastyczn,

w kraju, gibelisk w Rzymie, jezuick w Szwajcaryi, mo-

skiewsk, w Krakowie, austryack, w Turynie, sowem wszdy
kontrrewolucyjn.

»

To powiedziawszy o otwartych przeciwnikach rzdu , wy-

pada nam jeszcze kilka sów napomkn o temto drugiem stron-

nictwie , które jak wspomnielimy wyej, podkopywao tron

z zupenie przeciwnem przewiadczeniem o istocie swego

dziaania.

Na czele ostatnich burzycieli sta król.
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Ludwik Filip krom doktrynerskich swoich teoryi dobrze

pamita, e rewolucyi zawdzicza koron. Std atwy wniosek,

e rewolucya posiadaa potg zdejmowania koron, e z ostat-

nim ulubiecem moga sobie tak samo postpi jak z Karo-

lem X, e zatem clicc zabezpieczy si przeciw jej dziwactwom

wypadao: naprzód zupenie si jej zaprze, nastpnie podawi
wszystkie jej ogniska. Wnet wic na zewntrz Francyi , wia-

roomny starzec zacz gorliwie usugiwa rzdom absolutnym

;

konstytucyjny monarcha, pragnc uzyska przebaczenie u ssia-

dów za nieprawowite wdarcie si na tron S^' Ludwika, j po-

piera ich w kieznaniu ludów i zdradzajc zasad reprezen-

tacyjn, bezbonemi rkoma ku dla ludzkoci kajdany w kuni
Ksicia Metternicha. Tak sprzymierzywszy si przeciwko lu-

dom, opuszcza je po kolei i pomaga tumi ide wolnoci, gdy

takowa wystpowaa do boju w Polsce lub w Szwajcaryi, we
Woszech lub w Hiszpanii i nawzajem zapomina o przyjtej

zasadzie nieinterwencyi . gdy szo o wspieranie absolutyzmu

w tyche samych Woszech, w Hiszpanii, w Szwajcaryi lub

w Portugalii. Ssiedzi zrozumieli , e wicej byo do zyskania

z takim, który a priori ebra u nich aski przebaczenia, powoli

wic dali si ugaska. Ksi Kanclerz w Wiedniu pod nie-

biosa wynosi gbok mdro Ludwika Filipa, w czstych a

drogich dla króla listach wynurza mu swoje uwielbienie; Fer-

dynand neapolitaski wyda za jednego z królewiczów swoj%

córk, to samo uczynia Marya Krystyna, sam nawet Cesarz

Mikoaj chocia na pozór udawa zagniewanego , w gbi
jednak ywi szczerze spóczucie dla swego kolegi z Parya i

w ostatnich czasach poyczy mu pienidzy. Ten dowód sza-

cunku, który Ludwik Filip tak od swoich poddanych jak i od

cudzych monarchów przyjmowa zawsze z nowem rozrzewnie-

niem, do reszty go przekona, e w istocie ssiedzi nie byli tak

zymi, jak o nich ludy rozpowiaday i e zapomnieli mu krzywd,

zadanych starszej linii Burbonów. Na zewntrz przeto a mio
byo spojrze, tak dziki andarmom, wizieniom, oprawcom,

Sibyrowi knutom i t. d. wyjani si monarchiczny widokrg

;

z wasnymi poddanymi najtwardszy by sk ale i tu przy po-

tdze rodków, wasnej przebiegoci i boej pomocy, nie-

naleao traci nadziei. Trzeba byo tylko wawo a zrcznie na
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miejscu rewolucyjnych zachce, czczych mrzonek o posJan-

nictwie ojczyzny , o godnoci osobistej
,

postawi samo-

lubstwo i materyaln ch zysku. Z jednej wic strony sza

robota dawienia rew^olucyi , z drugiej za szczepienia kramar-

skich de.
Podobnym sposobem uoywszy sobie plan dziaania, król

ten z aski ludu przystpi ranie do czynu i daleje rozwizy-

wa gwardye narodowe , karami pieninemi ubezwadnia
wolno druku , mianowaniem sdziów przysigych przez Pre-

fektów, zat3'ka usta gosowi publicznemu, najwysz spra-

wiedliwo powierza tworzonym przez siebie Parom i spóu-

czestnictwo narodu w rzdzie zjednywa sobie bezczelnem ku-

powaniem wyborców i deputowanych. Do tych gównych
rodków dodawszy podrzdne jakoto : przywrócenie dawnej

dworskiej etykiety, wynagradzanie tytuami i szlachectwem,

zncanie na swój dwór legitymistów, zakadanie feodalnych

duchownych zgromadze
,

powierzanie synom najwyszych

godnoci w kraju, wznawianie dawnych urzdów i godnoci,

opasywanie miasta acuchem twierdz, które w razie potrzeby

iniay Pary dziery w posuszestwie i t. d. , zdawao si , e
król wkrótce z rów^nem zadowoleniem po wasnym kraju jak

po cudzych bdzie móg si obejrze. adnemu monarsze

niebrak nigdy na wykonawcach jego woli, znalaz te i Ludwik
Filip posusznych sobie ministrów, urzdników i deputowanych.

dza wadzy i lepice upojenie potg, przekonanie, e jeden

krok postawiony naprzód pociga za sob drugi i tak nastpnie

a do Rzeczypospolitej czyli do anarchii, ciasne materyalne

doktryny
,

prawe córki wszechwadnej idei mieszczastwa,

szalona ch zysku, próno, sumienie wasnej niedonoci
a std zaguba osobistego interesu w razie jakiejkolwiek zmiany,

namitno do osobistych praw i wstrt do ogólnego obo-

wizku, oto byy potne ywioy, które wyrose na glebie sa-

molubstwa, przypezy tronowi w pomoc i zapowiedziay mu
nienaruszalno.

Wprawdzie, w ostatnich latach panowania Ludwika Filipa,

dziwne i niespodziane moe zjawiska wypezy z pod pleni

królewskiej purpury. Spoeczestwo zaczo gni od wierzchu

;

dugi szereg bezecnych wypadków szybko po sobie nastpow^a.
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P. Guizot morganatycznie pokumany z ksin Liewen, wdow
po dawnym arabassadorze ross\^skim w Londynie, która przy-

niosa mu w dani cae szalbierstwo i cynizm polityki peters-

burskiej , chocia sam czyste mia donie od przedajnoci,

kaza jednak ofiarowa dwom kandydatom wielkie i mae kom-

missarstwo podatkowe,^ z warunkiem e ci zapac pewnemu
radcy z Izby Obrachunkowej - prob o uwolnienie go od

suby, która to suba miaa nastpnie by powierzon jednemu

z zadowolonych. Podanie kommisarza podatkowego z Cor-

beil w3'kryo t spraw zaatwion w paacu spraw zagranicz-

nych i bez wiedzy ministra skarbu. Purytaskie sumienie

Prezesa gabinetu zawiecio próchnem. Có dopiero gdy

oburzony naród j na biay dzie wywleka wszystkie pojawy

zgangrenowania rzdu i wyszego towarzystwa, gdj^ ile razy

w tej kauy pogra rk, zawsze z niej wyciga, albo,

przeda przywileju teatralnego dla spacenia dugów literackich

zbirów, ^ wystawianie na targ publiczny rosporzdze rzdo-

wych \ przysdzanie za zapat kolei pónocnej Rotszyldowi,

lub wyzyskiwanie bezpatne w Algieryi min Muzai przez spók
Talabot'a i Thurneyssen'a, do której naleeli pierwszj^ dygni-

tarz z wojska i kilku innych z biurokracyi. Tymczasem w pa-

pierach jednego z dwóch ministrów potpionych za prze-

kupstwo, znajdowano wasnorczne sowa, e wadz dzier
rce chciwe i przed aj ne. tymczasem, minister sprawiedli-

woci Martin (du Nord) umiera pod zarzutem strasznej dla

obyczajów winy, której nikt nie stara si usprawiedliwi; ambas-

sador Bresson ukartowawszy maestwa hiszpaskie podrzyna

sobie gardo ; nadzwyczajnemu posowi P. Mortier wydzieraj

wasne dzieci, które chcia pomordowa: Ksi Praslin Par

Francyi, z uiesychanem okruciestwem zabija on; adjutant

królewski Gudin okrada przy gi-ze w karty; mord, gwat i

krzywoprzysistwo, wciskaj si do zakonu mnichów w Tulu-

zie; prokurator królewski dobywa zapomnian spraw jDOJe-

dynku nujarier'a, w której wychodz na jaw zabójstwo, fasz,

* Recettes generale et particuliere.

- Cour generale des comptes.

' .Sprawa teatru lirycznego i dziennika > Epoki. >>

* Milion ofiarowany przez poczmistrzów na rce Granier de Cassagnac'a.
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oszustwa i niecny sposób ycia wietnej paryskiej modziey;

na trybunie Izby jeden z deputywanych przechwala si, e jest

owocem cudzoóstwa, rzuca w twarz ministrom zarzut targu o

godno Para, ci mu nieprzecz,, dodaj, tylko, e to on sam i

dla swego ojca targowa; król najstarszego syna, przyszego

regenta wysya z miasta za jak sprawk godn czasów dawnej

regencyi, a e narecie lud wyrobniczy w dziesi dni po

osdzeniu winowajców ministrów, widzc pyszny szereg dy-

gnitarzów przemykajcy si przedmieciem S° Antoniego na

uryczystoó wyprawian w Wersalu przez Ksie Montpensier,

wybiega z zakopconych poddaszów i warsztatów, ciska w picie
spracowane donie, pieni si od przeklstw i chrapliwym go-
sem wrzeszczy: « Precz ze zodziejami!...))

Zblia si 22"' Lutego, dzie naznaczony na biesiad dwu-

nastego okrgu.

-^ Stronnictwa przeciwne , rozjtrzone sporami nad adressem,

zawziy si do upadego. AYyznaczono komitet biesiadny

z deputowanych, z wyborców i z dziennikarzów; National
w niepewnem przeczuciu rozruchu odby kilka tajen)nych,

przygotowawczych narad i zuchwale pocz si krzta ; R e -

forma skrycie porozumiaa si z robotnikami i wzia si do

krcenia adunków. Porozpisywano w dziennikach zaproszenia,

oznaczono miejsce i godzin schadzki, ordynek pochodu, wez-

wano modzie szkoln i gwardy narodow, wszelako bez

broni. Ministeryum z pocztku chciao na drodze sdowej
pocign biesiadków do odpowiedzialnoci, w wigili jednak,

pod pozorem, e komitet bezprawnie zwoywa uczniów i gwar-
dzistów, wydao uroczysty zakaz bankietu. Na wie o tern

postanowieniu, P. Odilon-Barrot wpada na trybun i zapytuje

ministrów; P. Duchatel zimno odpowiada, e do rozpdzenia
biesiadników uyje siy zbrojnej, e biesiad poczytuje za bunt

przeciw prawu,

Oba stronnictwa znalazy si na stanowiskach wyranie
odrysowanych

; wypadao przystpi do ostatecznych kroków;
có atoli w tym razie mia pocz obóz zaczepny?

Przygotowania Reformy i National'a nie uszy bacz-

noci lewicy dynastycznej ; P. Odillon-Barrot i jego towarzysze

poczuli, e nie za swoj spraw wystpowali do boju, niedosigli
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wysokoci swego pooenia, gwatowni w sowach, zabrako

im dzielnoci, gdy przyszo do czynu. Zagadka bya rozstrzy-

gnit
;
nie oni to mieli przynie lekarstwo na rany Francyi.

P. Thiers przewidzia, e dotrzymanie zamiaru za daleko moe
go zaprowadzi, e na tej drodze wadza na zawsze moga
z rk mu si wylizn, pierwszy wic j zachca swoich

stronników do poddania si woli rzdu. Odilon-Barrot dugo
si wcha, wstyd byo staremu agitatorowi haniebnie zmyka
z pola, uleg atoli okolicznociom i da si przekona do-

wodzeniom Thiers^a. Lamartine sam jeden namitnie powstai

przeciw zbiegom: « Mniejsza o to, zawoa, czyli kto stawi si
lub nie, na placu zebrania; ja sam pójd, chociabym cie
tylko wasny mia mie za towarzysza.)) Omnastu deputo-

wanych prz\Tzeko go nie odstpowa, gdy w tem o pónocy
doniesiono mu, e komitet sam uprztn wszelkie przybory do

biesiady. Na tem koczyo si dziaanie ludzi; nadchodzia

kolej na Opatrzno.

ród ciemnej i przenikliwej nocy zimowej, podczas gdy

tum niespokojnych a sprzecznych uczu szarpa dusze mie-

szkaców Parya, zwolua, m^oczycie, podnosia si tajemna

zasona widowni, na której historya zamierzaa wyprawi trzy-

dniowe przedstawienie jednego z najfilozoficzniejszj^ch drama-

tów naszego stulecia.

Pierwszy dzie, pód oppozycyi parlamentarnej nosi blade

kolory i niedono swej matki. Powietrze byo niepewne,

ddyste, nuda i niesmak osiady na twarzach bdnie sania-

jcego si tumu. Zgon to lewicy dynastycznej dopenia

si w zamglonych tych i przewlekych godzinach, baka to

mydlana panowania Ludwika Filipa pkaa w brudn kropl

wilgoci.

Tymczasem lud Tytan powoli przeciera oczy, wyciga
potne swe muszkuy na dziedzicznym barogu, wstawa, pro-

stowa si, wyjrza na ulic a spostrzegszy, jak bero wadzy
chwiao si w niedonych doniach, zatar rce i postanowi

sam wzi si do dziea. Gdziekolwiek stpi, gwizday kule,

gdziekolwiek si zatrzyma, wyrastaa barykada. Ojczyzna

odtrcaa wiaroomnych ministrów, kraj da reformy, król

guchym si okazywa na domagania wysaców narodu, on
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wic za nimi si przymówi , zagrzmia z szerokiej piersi:

((Precz z Guizofem! niech yje reforma!)) i król poznawszy,

kto to si odzywa, wypdzi czemprdzej ulubionego ministra

i z umiechem zarczy zmian prawa wyborczego. Lud skrzy-

owa ramiona, przemyliwa, czyli mu nic nie pozostaje do

dziaania ; zadumany czeka znaku jakiego od Opatrznoci.

Zdawao si, e na teraz dopeni ju swego spóuczestnictwa,

gdy w tem za nadejciem nocy, niewytumaczony strza pad na

onierstwo roztasowane przed paacem Prezesa rady mini-

strów. Wojsko, jak gdyby niem geniusz przyszoci dowodzi,

odpowiedziao , rac bezbronn cib mnogiemi wystrzay. Po-

laa si krew niewinna.

Straszna to bya chwila.

ród jków ofiar, krzyków wcieko i zgrozy, niewiedzie

skd, wóz jaki przedziera si midzy tumem. Wnet wsko-

czyo na kilku wyrobników z pochodniami, porwao ciepe

jeszcze i sposoczone trupy. Krwawy, dymny blask owieci
blade twarze i obnaone piersi nieboszczyków , zgroza

i rozpacz zaciy konie i rydwan zemsty popdzi na

przedmiecia znaczc po sobie lady dug, czerwon wstg
krwi.

Lud poj znaczenie tego hieroglifu krwi jego nakre-

lonego na bruku paryskim i tym razem postanowi sucha
wasnego tylko przekonania. Wybia ostatnia godzina mo-

narchii; szo jedynie o dopenienie formy, na co kilkanacie

godzin a nadto wystarczao.

Napróno Ludwik Filip chwyta si ostatnich gazek

;

pkay mu w rku jedna za drug; napróno sam wyrzeka
si wszystkiego a baga tylko o tron dla wnuka , darmo

zbiera gwardy narodow i wojsko wystawia do walki,

gwardya mieszczaska, niewiedzc co czyni, jak optana krzy-

czaa: ((niech yje reforma!)) wojsko opuszczao bro i rzucao

si w objcia ludu. Popchnita w przepa korona staczaa si
przyspieszonym biegiem, tracia co najdrosze swoje pery,

tak e wreszcie chciano j odda dziecku na zabawk , ale nie-

zdoano jej pochwyci i zgina w otchani. Lud bez wy-

strzau zaj królewski paac , rozpdzi niegodnych siebie

deputowanych i z kilka wybranymi, nic troszczc si wcale
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O rozwalon wadz, pocign do ratusza ustanawia nowy
rzd. Kilkadziesit otiar z obu stron okupio rozwizanie

omnastoletniej komedyi i trzydniowego dramatu. O zemcie
nad upad\mii nikt nawet nie pomyli, zdawao si, e zdruz-

gotana przed chwil wadza, od wieków ju istnie przestaa.

Stary wiat niby li zwidniay i zmieciony jednym podmu-

chem wiatru, zakbi si gdzie w bezmiarze; nowy, peen
uroku, czaru, zudze i nadziei, byska przed rozkrpowan
ludzkoci. Zaledwie starczy czasu na kilka westchnie spó-

czucia, jakiemi lud poegna biedn niewiast, matk dwojga

sierot, której rachuby ziemskie gotoway najpierwszy tron

w Chrzeciastwie, Opatrzno za przeznaczaa kwef wdowi,

ycie pene smutku i powice i nareszcie bole wiecznego

wygnania.

Jake jednak zakoczy swój zawód Ludwik Filip , ów
najbieglejszy rachmistrz swojej epoki? Czyli podobnie jak

Ludwik XVL krwi wasn obryzgiwa zgliszcza swojego

tronu ? czyli jak Napoleon , w Prometeuszowych cierpie-

niach kona gdzie na oddalonem wybrzeu, majc ska za

wizienie, ocean za kraty i cay jeden naród za oprawc?
czy cho jak Karol X. ród wojska, w licznym orszaku sug i

przyjació opuszcza miasto, porzuca Francy nie bez stron-

ników, nie bez nadziei powrotu? — Bynajmniej. Przemy-

cony król Francuzów , ród obojtnego ludu , spokojnie

wsiad do maego powozu zaprzonego jednym koniem, nie-

zaczepiony wyjecha ze stolicy Rzeczypospolitej, poczem za

pomoc brzytwy i noj^zek niepotrzebnie twarz odmieni i

przemkn si na drug stron Manszy. ((Dziki Bogu,

jestem przecie w Anglii ! » zawoa wysiadajc na brzeg

odwiecznej wspózawodniczki swego kraju. Wykrzyk ten

w podobnej chwili i w skutek tak wanych wypadków dla

wiata
,

jest doskona treci systemu i ycia Ludwika

Filipa.

Tymczasem przyjaciele jego i zwolennicy, którym niegdy

tak drogo paci za przywizanie do tronu, nazajutrz poprzy-

znawali si do Republiki, nikt w narodzie nie poaowa wygna-

nego monarchy , nikt za uciekajcym nie wysa w pogo myli

szakunku lub pociechy. Lud przesta o nim gada i dzi we
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Francyi daleko wyraniej pamita rysy Cesarza Napoleona

anieli Ludwika Filipa.

Po kraju i zagranicy jDiorunem gruchna wie o ogoszeniu

Rzeczypospolitej w Paryu.

Osupieli królowie i oburcz chwycili si chwiejcych pod

nimi tronów; ludy zowrogo potrzsy rdzawemi acuchami,

historya za na dniu 24>"' Lutego 1848° roku, zamkna ostatni

kart swoich Wieków rednich.
Niespokojno i ciekawa nadzieja samowadnie zapanoway

nad wiatem.

ZiENKowicz, Wizerunki polityczne. III.
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Opisalimy pokrótce waniejsze pojawy ducha we Francyi

przed wybuchem 24^ Lutego, czujemy teraz konieczn potrzeb

napomknicia kilku sów o celu, jaki sobie zaoylimy w przy-

pomnieniu tych naocznych spostrzee, zebranych na ziemi

francuskiej.

Pomijajc bezporedni korzy, jaka wypywa z rozglda

wstrznie i gwatownych przemian znakomitego narodu,

musimy tu jeszcze powtórzy pewnik historyczny i polityczny,

prawd od wieków i ogólnie przyjt, mianowicie, e Francya

na mocy swego posannictwa rozstrzygnie u siebie kwesty

europejsk. Kilkanacie morgów kwadratowych utrzymuj-

cych Pary, jest ogniskiem , w którem przetapiaj si pojcia i

wa losy caej ludzkoci. Od Karola W^^ a do mierci Ce-

sarza Napoleona, Francya gromadzia u siebie skarbnic y-
wioów rozwijajcych nie tylko swoj ale i [cudze narodowoci;

potga jej moralna na zewntrz jest owocem cikich i du-

gich prac, krwawych czsto powice. Francya moe na-

biera siy i rozwija si u siebie tylko w stosunku czynnego

wp}n^-u, jaki wywiera na dojrzewanie prawd witych u obcych

narodów; rodki, jakiemi rozporzdza, nosz na sobie cechy hu-

manitarne, historya przeznaczya zasoby jej ducha i potg ma-

teryaln na usug caej ludzkoci.

Drugim narodem, którego istnienie, aczkolwiek na karcie

boej tylko etnografii nakrelone, równ przecie ma wag
w losach czowieczestwa — jest Polska.

Na niej speni si grzech królów, przez ni tylko ludy mog
dostpi odkupienia. Polska niepodlega jest tym kamieniem
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wgielnym, bez którego kady system polityczny bdzie faszem

jedno a ruin. Opatrzno nie pozwoli ludom kroku naprzód

postawi na drodze postpu narodowego , dopóki pierwszy

warunek jej uczestnictwa, dopóki kajdany Polski nie pkn,
którykolwiek naród europejski nie pooy wyzwolenia Polski

za zasad swej polityki, którykolwiek z jej krzywd bdzie

chcia si rozwija lub czy dla osobistych celów z jej nie-

przyjaciómi, ten napróno bdzie stawia ideay sprawiedli-

woci, wolnoci, braterstwa, napróno czstkowemi ofiarami,

gorc wewntrzn prac i powiceniem bdzie domaga si

spenienia swych nadziei ; bezwadno uderzy wszelki jego

ruch, omyl go najoczywistsze rachuby. Pokój Europy i nie-

wola Polski wiecznie nawzajem bd si uniewania. Pewnik

to wycignity nie z narodowego ale z ogólnego stanowiska

ludzkoci
,
gdyby za nam kto zarzuca , e pryzma wycznej

mioci ojczyzny tak niezmiern warto naszej sprawie na-

daje, natenczas zaprosimy go ju nie do przybytku serca ale

do materyalnej naszej pracowni, rozoymy przed nim od dzie-

siciu wieków karty dziejów europejskich
,
przebiegniemy od

stu lat wszystkie wojny, ukady, traktaty, wywoamy wszystkie

cierpienia, ndze, zy, zbrodnie, jakich dokonywano na

ludzkoci, dowiedziemy, e w ucisku kadego ludu, w sponie-

wieraniu religii, w popchniciu mass w bagnisko materyalizmu

i samolubstwa, w wyparciu si boych praw i w strasznych

std zaszych lub majcych nastpi skutkach, w przeszatanie-

niu si kadego nawet witego zamiaru pojedynczych narodów,

w tem wszystkiem skrwawione widmo Polski wystpi przed

nami jako gówna przyczyna. Okoo Polski, trupa, blisi i

dalsi ssiedzi gni tylko mog.
Z upadkiem Ludwika Filipa skoczyy si wieki rednie;

z powstaniem Polski zacz si moe historya nowoytna. Cay
przecig czasu, jaki midzy dwoma temi wypadkami upynie,

bdzie stanem rozprzenia, zamtem ogólnym, kada rószczka

oliwna, któraby i dla tej sprawy nie zielenia si listkami, za-

mieni si w morderczy topór, kady rodek na rany narodowe,

polityczne lub spoeczne, chociaby do cudowne balsamy

wchodziy, skropli si w trucizn. Odrzumy ju dzi zwtpie-

nie, uud, wyznajmy sobie szczerze a otwarcie, e rewolucya

4*
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francuzka. to nie adne czstkowe zaburzenie dla wypdzenia
Ludwika Filipa, dla powierzchownej zmianj- form politycznych,

to haso nowego porzdku wszechrzeczy , treciwego prze-

rodzenia spoeczestwa, wcielenia w ycie sów Chrystusowych,

to znak bliskiej a zaartej walki, przyszego a ostatecznego

zwycistwa. Przypomnijmy sobie, jakto w dawno ubiegych

wiekach , przed kadym W3^padkiem wanym dla ludzkoci,

kryy niewiedzie z kogo poczte przepowiednie o bliskiem

skoczeniu wiata. Niepojta trwoga padaa na ludy; co dnia

oczekiwano starcia si planet lub ognistych deszczów, zapierano

si materyi przez tajemn cze dla niewidzialnych spraw

I>ucha, pdzono gdzie za natchnieniem nie za rachub, a
dopiero po latach, gdy poznano, e natura w niczeni praw

swoich nie nadwerya, nastpne pokolenie drwio z ciemnej

atwowiernoci ojców. A jednak przepowiednie byy praw-

dziwe i ziciy si. tylko e ludzie ludzkim obyczajem matery-

alnie je pojmowali. W istocie, wkrótce po kadem takiem

proroctwie , wiat stary przeradza si , koczy a nowj'^ wykwi-

ta. Zuchwao rozumowej dyalektyki, praktyczne niby za-

sady , rozbrat i pogarda natury jako zagadki na pozór zupenie

rozwizanej
,
przygasy ywio egzaltacyi, moe za i obowizek

penienia czynu z wiadomoci ju a nie z zapau, obróciy

w mieszno przepowiednie i niewytumaczone popdy. Za-

prawd atoli i dzi moemy wyrzec, e wiat ginie, e nie-

bawem si skoczy: co ziemskie na nim, to w proch si obróci,

co niemiertelne, to wytrzyma prób i w nowe ycie si wcieli.

Zaczyna si proces przerodzenia, ale jak drog dla swego

pochodu obierze? Bez wtpienia, gdyby ród czowieczy nagle

przeanieli si w ludzi Chrystusowych, w przyszych obywateli

nowej Hierozolimy. wszelkie kwestye polityczne i spoeczne

od razu dayby si rozstrzygn. Wtedy wybraaby si naj-

pikniejsza jaka na ziemi dolina i w samym rozkwicie wiosny

zwoaby si wielki sobór z wysaców wszystkich krz^-wdz-

cych i pokrzywdzonych. Na tym soborze
,

pod prze-

wodnictwem Mdroci i Sprawiedliwoci, przysdzonoby . co

komu naley , wyrzeczonobj* wyrok zapomnienia dawnych

uraz
,
poczem wysacy z piersiami przepenionemi humani-

tarn mioci, rozjechaliby si|, niosc kady swemu ludowi
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pomylno, spokój i swobod. Tak byoby, gdyby niespodzia-

nie spada na nas nowa Hierozolima, e jednak dotd stara

tylko do szpiku koci daje nam si we znaki, w now za nikt

wierzy nie chce i najpoboniejsi ludzie nazywaj S" Jana

zgorczkowanym marzycielem , e nadto domylamy si do

czego by nas dzi doprowadzi kongres zoony z wilków,

z owiec i z prezydenta lisa , oczywistem wic jest , e na drodze

sentymentalnych ukadów, zgiekliwych wykrzyków braterstwa

i jaowych protestacyi wszechswobody , ludzko ani pó kroku

naprzód nie postpi. Wprawdzie, nie przeczymy tu ostatecznie

moebnoci polubowego kongresu — i owszem, jestemy prze-

konani, e taki musi kiedy nastpi, e wszelako, jeeli ma
odpowiedzie swemu celowi, naley pierw przytrze rogów

samolubstwu , nagi karku despotyzmowi i rozbójniczym

skonnociom pewnych najwyej postawionych osób, przekona,

e materya jest tam, gdzie duch, sia gdzie prawo i dopiero

przystpi do wzajemnego porozumienia. Dzi materya

przewada nad duchem , wypada wic wprzódy odj jej

trocha wagi, przyprowadzi do stroju z gównym jej dzia-

aczem.

Przywiódszy na ten punkt nasze dowodzenie, otrzymamy

bijcy w oczy wypadek, e pierwszym stanowczym krokiem

ludzkoci na drodze postpu jest wojna, wojna europejska,

w której nikt nie bdzie biernym postrzegaczem, wojna zacita

cho krótka, pierwsza wojna w czowieczestwie gdzie dwie

ostateczne zasady dwóch stronnictw wiata, wolno i niewola

wystpi do miertelnej walki. Mniejsza o to, e rachmistrze

nie umiej dzi stale oznaczy ogniska, skd rozponie ogólny

poar, niedoztwo ich niepowinno zniechca ludzi dobrej

woli
;
przeczucia ludów które w tschnej zadumce ostrz kosy

i piki, nieubagana logiczno historyi, gupowate pórodki
samozwaców wolnoci, wywoaj wojn prdzej moe jeszcze,

nieli te sowa kraj nasz obiegn do koa. iSapróno wste-

cznicy wytaj ostatnie siy i chepi si chwilow przewag
próno zdradzieck lalk swobody wiec w oczy gawiedzi a

tymczasem poktnie lej dziaa, ostrz bagnety i kuj kajdany,

darmo marzyciele i faryzeusze chmurnemi obrazy i blichtrem

sów usiuj zatrzyma potok dziejów, darmo wycignwszy
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kilka cegie z podstawy , chcieliby na karowatych ramionach

podtrzyma reszt gmacha; im gwatowniej odpychaj konie-

czBO, tern ona silniej na nich napiera, im póniej hekatomba

nastpi . lem wicej ofiar pochonie.

W dalszym cigu naszej pracy moe nam si uda, nie-

przesdzajc, zwróci uwag czytelników na kilka podziemnych

nurtów, któremi ttni strumie przysz2^ych wstrznie dla Eu-

ropy, teraz poprzestaniemy na daniu Francyi wiadectwa
pierwszych przedwstpnych kroków do wielkiego ruchu i wy-

cignicia nastpnie logicznego wniosku, e poniewa rewo-

lucya, która we Francyi nigdy nie bya wycznie narodow ale

ogóln, na ziemi francuzkiej wybuchna. z prawa nam wic
naley pozna przyczyny, istot, rozwijanie si, kierunek i

przysze prawdopodobne koleje tej rewolucyi, jako niezbdne

warunki, z któremi wie si sprawa zmartw^ychwstania Polski i

które tern samem musz wywrze wany wpyw na przyspie-

szenie lub opónienie oczekiwanej od nas chwili wyjarzmienia.

Nawzajem, nie trudno byoby nam dowie cisej solidarnoci

obu kwestyi, i jeeli strojno midzy postpowaniem a posan-

nictwem Rzeczypospolitej jest potrzebn do wyjarzmienia

Polski, równie przeduenie morderstwa na Polsce byoby
rakiem toczcym spokojno Francyi i niezwalczon prze-

szkod do dalszego si jej rozwijania. Oba zatem narody nie

maj jeden drugiego o co prosi, ani bd miay za co sobie

dzikowa, gdy potga i spokój jednego s koniecznym wa-

runkiem niepodlegoci i siy drugiego. Std, jako Polakom,

przystoi nam bacznie ledzi w^szystkie pojawy dziaa Rzecz-

pospolitej
,
jako czonkom ludzkoci troskliwym i ciekawym o

przysze jej losy, wypada nam równoczenie zwróci uwag na

Polsk której niepodlego (odoywszy nawet na bok naro-

dowe uczucia) wraz ze spenieniem posannictwa naznaczonego

Francyi, jednakowo s niezbdnemi dla postpu idei chrze-

ciauskiej w czowieczestwie.

Od r. 1831'^ Polska nie ma historyi, jedno patologi.

Trzej wrogowie rozsiadli na jej piersiach, dawili j kady
swoim sposobem, jak gdyby szli na wycigi w rozwizaniu za-

gadki , którym trybem najprdzej i najzupeniej mona wytpi
cay jeden naród.
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Cesarz Mikoaj szczerze wzi si do dziea. Pozaosi szkoy,

w niszyci za zakadaci, które dla formy zostawi, polecij

wykada dawny polski katechizm z t wszake rónic, e na

miejscu Boga, siebie samego wszdzie stawia, rozkaza nau-

c;za historyi ruskiej napisanej przez swoj policy i mow§
narodu zastpi jzykiem ciemiców. Tak postanowiwszy

w ponce zatru latorol, puci na kraj zgraj czynowników

/ przywilejem wolnej przedajnoci i zdzierstwa, jednym zleci

wytaczanie ogromnyci podatków, drugim za powierzy stra

nad myl, z warunkiem dawienia jej a do ostatniej iskierki.

Dla poparcia tych usiowa przyda im swój nowy kodeks

praw, pobór rekruta, straszne wizienia cytadelli, Sybir, knuty,

kopalnie, szubienice, sowem, zebra w jedn liktorsk wizk
najjaskrawsze swawole rzymskich Neronów, dzielniejsze wy-

nalazki dawnej Inkwizycyi, doczy niektóre zwyczaje dzikich

z pónocnej Ameryki i zapieniony pocz rzdzi narodem,

czasami uywajc rodków tych pojedynczo , zwykle atoli

wszystkich razem. Pomimo jednak, e nowe prawa druzgotay

zwizki rodzinne, e zdrad i nienawi staray si wprowadzi
pod strzech

,
pomimo e wizienia cytadelli byy zawsze

pene , e katowano obwinionych i dla rozprzenia moralnego

podawano im straw w^zbudzajc mdoci, pomimo, e Sybir

si zaludnia, e modzie pracowaa w kopalniach, e lud

gin na Kaukazie, e kto milcza , by podejrzany, kto mówi
potpiony, kto dziaa, darty w pasy, duch polski wszelako coraz

czystszy, promienniejszy, peniejszy siy i nadziei, unosi si nad

falami krwi i ez , nad jkami niedoli.

W r. 1838>"' Gustaw Ehrenberg, jeden z winiów osdzo-

nych na wieki do taczek, którego ewangeliczna posta wiecznie

skrzy si przed nasz pamici, na kilka dni przed wywiezie-

niem, zostawi na pociech nastpujcemu pokoleniu pamitne
sowa: ((Gdziekolwiek nas wyrok Cara zawlecze, oszukamy

jego dum; poniesiem wszdy prawa czowiecze, poniesiem

wolnoci dum!)) — Prorocze sowa, rzucone ustami mczen-
nika w ognisko historyi jego oprawców. Jako duma ta

wedle rzdowych poj , coraz gbiej toczy sam nawet
Kossy i niedaleko przyszo dowiedzie, e mamy susznoj
upatrujc w cesarzu Mikoaju najradykalniejszego swego wieku
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rewolucyonist. W kadym razie, do wsteczników nigdy go

nie policzymy , baczc na ogromny zapas palnych materyaów,
jakie Rossya dziki jego rzdom w gbi swoich ludów gro-

madzi i na straszny poar, jaki niebawem z nich wybuchnie.

Inaczej dziao si \v ziemi polskiej pod berem Branden-

burgów. Tam król pruski nie upuszcza krwi Polakom, usio-

wa tylko powoli wscza im do y germaskie pierwiastki,

w skutek fermentacyi których Poznaczycy mieli kiedy prze-

rodzi si na doskonaych Niemców. Frederykowie, skarb

przedewszystkiem majc na widoku, pojli, e ucisk materyalny

niweczy wasne ich nadzieje , e naleao raczej wypasa ani-

eli zarzyna kur niosc zote jaja i e nareszcie wyzyski-

wanie fiskalne w niczem nie przeszkadzajc wynarodowianiu,

pozwalao obu razem celów dopina z jednak gorliwoci.

Wraz, reakcj^jnej pamici Fryderyk Wilhelm IIF', wyrzeka

si obietnic poprzysionych w 1815- "^ roku, zapuszcza w kraj

swoich osadników , urzdza system biurokracyi , wyrzuca

z publicznego ycia movv narodu
,
par caym ciarem spóza-

wodnictwa przemysowego i na rocie otworzy modziey
wstp do owiaty niemieckiej

,
protestanckiej , racyonalnej a

tem samem wprost przeciwnej i naj zgubniej szej dla rodzimego

ducha polskiego. System ten zaleca si biegoci; wkrótce

ple niemczyzny w^ystpia na formy, zwyczaje i zewntrzne

cechy charakteru narodowego ; kosmopolityzm i filantropia

jy powoli odpowiada potrzebom serca i zdawao si, e po-

dany skutek uwieczy niebawem zabiegi rzdu, gdy w tem

wypadki, o których wspomnimy niej, dowiody nagle Fryde-

rykowi IV"™", e oba z ojcem rdzennie pomylili si w swoich

rachubach.

Tego ostatniego zmartwienia Ksi Metternich unikn
poczci wzgldem swoich polskich poddanych.

Austrya , co do politycznego ukadu
,
potworny zlepek

rónych najsprzeczniejszych sobie narodowoci , w systemie

rzdzenia równie nie miaa jednej waciwej sobie barwy, ale

bya mieszanin szataskich ywioów pozwóczonych ze wszy-

stkich j)olitycznycli.mieciowisk. Zdaleka ju w tem pande-

monium gabinetu wiedeskiego mona byo rozpozna okru-

ciestw^o mongolskie mniej cyniczn energi cara, nikczemne
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samolubstwo niemieckie mniej germask owiat i jezuick,

hipokryzy mniej ... — tym razem mniej niczem , nigdzie bo-

wiem jezuityzm nie rozpasa si tak szeroko w najsromotniej-

szych swoich odcieniach. Samo nawet ze nie byo w Austryi

zem narodowem , szczepowem
,

jak to widzimy w Prusach,

Woszech, Anglii i t. d., ale zem kosmopolitycznem , dajcem
si zastosowa do kadej krwi, do kadego pokolenia, do

kadych wyobrae. Ze austryackie rozwijao waciw, so-

bie stron w Polakacli, w Wgrach, w Czechach, we Wo-
chach i t. p. , e za im bardziej naród jaki traci ducha, tem za-

ciciej dla zado uczynienia zbakierowanemu sumieniu czepia

si form, e z Wiednia przesd i gupota wygodnie nciy,

owiata za niemiecka wcale nie para, wypado zatem, e
w Galicyi formy polskie najduej i najwybitniej si utrzy-

may. Blichtr ten atoli próchno tylko pokrywa, zwaszcza

w dwóch ostatecznych terminach spoeczestwa, w których

zgangrenowanie niszego logicznie wypywao z rdzennej pier-

wszego zgnilizny. Termin poredni sam jeden podtrzymywa

jeszcze Galicy , ale z obu stron pozbawiony punktu oparcia,

najdotkliwiej uciskany przez rzd, pojedyczem tylko boha-

terstwem przypomina Polsce, e cierpieniem wymodli kiedy

dla Galicyi chwil odrodzenia.

Przeciw tymto trzem wrogom sprzysionym na zatracenie

narodowoci polskiej , kolejno wystpoway do walki: powi-
cenie , niemiertelna idea bytu narodowego dzielniejsza i

bardziej promienna za kadym przebytym czyscem, wity,
ogólny spisek wytrwaoci i oporu duchowego i nareszcie bój

na polu urnysowem , o ile si dao pod elaznem jarzmem cen-

zury w kraju, o ile starczyo piersi i natchnienia za granic.

Eraigracya, któr naród wyprawi z rodzinnej ziemi, aby mu
pod wolnem niebem wypracowaa ide przyszego odrodzenia i

bytu, zanim zdoaa odpowiedzie swemu posannictwu, za-

syaa mu tymczasem posiln i zapaln karm w literackich

swoich utworach. Kada ksika emigracyjna bya to nowa
relikwia, któr prawi krajowcy egzorcyzowali szatana obsku-

rantyzmu i niewoli, kady emisaryusz wleczony do kopal lub

rozpinany na krzyu, tego samego dnia zmartwychwstawa
jak grony upiór, obiega wioski i miasta, spdza sen z powiek
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rodaków, przeraa ranami swych piersi, krwi, mczesk
na sercach pitno zemsty wyciska, sypa do koa nieugaszony

ar dzy do boju ; cie wiecznego postrachu dla ciemiców,
nadziei i siy dla ucinionych, pierwszym wydzwania tajemni-

czy hymn zatraty, drugich koysa pieni wybawienia. Polska

ma z czego zaoy katakomby, które co do iloci i ofiary

w niczem nie ustpi rzymsko-apostolskim, i kiedy naród

oczyciwszy sw ziemi z oprawców^, wywoa po kolei dugi

szereg swoich mczenników, opowie, jak Lewitu, kiedy mu
przy ledztwie Galicyn rkojeci od szabli zby powybija,

niemogc wytrzyma duszych katuszy, podoy wiec pod

pociel i ywcem spali si, jednego westchnienia nawet nie

wydawszy, opowie nam co wycierpieli Konai^ski, Zawisza i tylu

innych Chrystusowo byszczcych w martyrologu polskiej nie-

woli ; dzi niegodzi si nam ich zaczepia, nieuczciwszy ich

wprzódy hekatomb i pogrzebem. Ofiary te daway nieustanne

wiadectwa pastwienia si wrogów nad krajem, cierpieniami

pragny okupi swobod narodu, w ostatnich chwilach mki
przyzyway godzin powstania, ale rok po roku upywa a czara

pokuty dna jeszcze nie pokazywaa. Stosunki polityczne eu-

ropejskie bynamiej nie zapowiaday ogólnego wstrznienia,

w skutek którego sprawa polska koniecznym porzdkiem mu-

siaaby wybiedz na czoo ruchu; wiksza cz Polaków, po-

dobnie jak w^ reszcie Europy, oczekiwaa mierci Mikoaja,

Ludwika Filipa, Metteruicha , inni, plunwszy w tw^arz jao-

wym protestacyom parlamentów i faszywym dyplomatycznym

rachubom, przyszli do pojcia, e naród sam tylko, przez

siebie moe si wydwign, e wprawdzie zewntrzne oko-

licznoci mog mu dopomódz lub kres jego trudom przy-

spieszy, e atoli gupot jest na tych ostatnich opiera wy-

cznie nadziej wyjarzmienia, grzechem zakada rce w ocze-

kiwaniu na europejskie rozruchy, obowizkiem za jak naj-

spieszniejsze poruszenie narodu i rozwinicie na peny wiatr

proporca powstania.

Takowe wyobraenia oparte na niezaprzeczonej prawdzie

rozdzielay si przecie na dwie drogi.

Pierwsza bya : poprzedniego odrodzenia w duchu , wy-

ranego postawienia idei
,
przesiknicia ni wszystkich jedno-
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stek narodu, nagromadzenia w kadym osobniku massy y-
wioów zapalnych i nastpnie rzucenia iskry i wywoania wy-

buchu.

Drug drog nurtoway tajemne spiski, rosili krwi m-
czennicy wysacy, sycha byo na niej guchy chrzst ostrzo-

nych kos, nie rozwiecaa jej idea organiczna adna, zasad

waleczników bya wolno ludu , celem niepodlego ojczyzny,

rodkiem uzbrojenie mass. Pierwsza droga wymagaa cu-

downego Boego poparcia , zerwania zupenego z przeszoci i

przemienienia wasnego; grzeszya niepodobiestwem dora-

nego podniesienia caego narodu do wysokoci natchnionego

Apostoa, daa, naprzód duchowych powice i wiary a tern

samem dozwalaa faryzeuszom , obojtnikom i niedonym
kry si pod paszcz zmylonych ofiar i nareszcie stawiaa cel

mglisty, w przyszoci cakiem nieoznaczonej. Druga, otwie-

raa szerokie pole dotykalnym nadziejom, wyrachowaniem, na-

rodowej odwadze, wrodzonemu pochopowi do czynu i takieje

niecierpliwoci.

Gdy tak szesnaste lato upywao na mkach i wysileniach a

kady rok ubiegy nowe tylko wiza ogniwa do dawnego a-
cucha niewoli, stronnictwo najsilniej w emigracyi zorganizo-

wane, majce w kraju naj rozleglejsze stosunki, oparte na wy-

cznej idei ludowej, postanowio wyty ostatnie siy i jeszcze

raz spróbowa, czyli zwyciztwo nie powieje nad chorgwi
sprawiedliwoci. rodkiem do osignicia tego celu by spisek,

do zawizania za spisku naleao przepuci nowe iskry przez

podziemne druty stosunków z krajem, ostatecznie centralizu-

jcych si w Wersalu. Przedsiwzicie w samem zaraz zao-

eniu jeeli nie uderzao logicznem niepodobiestwem, za-

graao przynajmniej trudnociami zbyt olbrzymiemi na dzi-

siejsze siy ludzkie. Nieprzesdzamy tu wypadku walki; prze-

ciwnie, mniemamy, e w razie wywoania teje zgodnie z za-

miarami spiskowych, szala zwycistwa moga bya przechyli

si na polsk stron, mówimy tylko o niezwalczonych prze-

szkodach towarzyszcych przedbojowym przygotowaniom, oczy-

wicie bowiem pomylne usadowienie spisku nosio w sobie

niezawodn rkojmi zwyciztwa. Dla czego za spisek po-

mimo zrcznoci a nawet powicenia przywódzców, pomimo
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odwagi i nienawici do wroga krajowców mia by bezowocnym?
odpowiadamy po prostu: dla tego wanie, e by spiskiem.

Podobnie do rolin, spisek moe tylko wyrasta i kwitn
pod okiem soca.

Tu syszymy ju, jak nam zarzucaj paradoks i dowodz, e
spisek otwarty, jawny, tem samem przestaje by spiskiem.

Bynajmniej; — najstraszniejszy to spisek ducha przeciw ma-

teryi. ywioów niemiertelnyci przeciw znikomoci. Spisek,

aby móg si uda, musi mie za cel nie ostateczne, terminem

oznaczone wywoanie do walki, ale jedno gromadzenie za-

palnych materyaów, przysposabianie rodków. Skoro tylko

massa na kade zawoanie gotow jest do czynu, spisek zatrzy-

muje si sam z siebie . wchodzi na drog nieubaganego kon-

serwatyzmu, jest niejako dyrektorem tej wielkiej orkiestry,

w której wszyscy grajkowie trzymaj smyczki na strunach,

czekaj liasa od Opatrznoci i wtedy dopiero czy Dyrektor

da lub czy nieda znaku podwadnym , koncert w caej zupe-

noci musi si odegra, inaczej, na tem zwykle si koczy, e
mistrz samotnie i w ciszy paeczk wywija. Roztwórzmy na

dowód karty dziejów^ poszukajmy wielkich momentów zatraty

i budowania a przekonamy si, e jedynie w skutek takiego to

spisku upady Rzym i Byzancyura, powsta rok 1668-^ w Anglii,

1775-^ w Ameryce, 1789> w Francyi, 1848> w Paryu, e ju
przez sam szacunek dla pojcia o rewolucyi nie wspominamy o

Berlinie ani o Wiedniu.

Spisek, w zwyczajnera znaczeniu tego wyrazu nigdy sam

przez si nie popchn ludów do jednolitego dziaania, a przecie

przed Wilhelmem holenderskim nie zb}'Avao w Anghi na

spiskach Purytanów, Jakobitów, Papistów i t. p. w^ Ameryce

nawet stronnicy angielscy tu i owdzie knuli konszachty, we

Francyi za Ludwika XVr' wolne mularstwo spiskowao po no-

cach, w Paryu przed •24>™ Lutego, towarzystwa Praw Czo-

wieczych, Pór roku i Rodzin liczj^y kilkanacie tysicy zwiz-

kowych, miay swoje dzienniki, jak najszerzej otwart drog
zacigania, mogy kupowa bro i t. d., a jednak wszystkie te

rewolucye niespodzianie zaskoczyy sprzysieców ; zegar

historyi wybi naznaczon godzin, cho go aden ze spiskowych

nie pocign za sznurek. Wicej nawet. Owiadczamy wrcz,



61

e kady spisek jestto nowe wcielenie szatana na krzywd

Boych zasad i na nieszczcie ludów. Szatanowi te tylko

spiski si udaj,. W zgangrenowanych republikach woskich,

gdzie monowadztwo yo i bawio si krwi ludu , szatan

cigle spiskowa i mocnych przeciw sabym uzbraja; spiskowa

na Noc S" Baromieja, na Nieszpory sycylijskie, na mor-

derstwa Humania, na rzezie w Galicyi, spiskow^a, wydzierajc

ludowi jego obroców, rozlewajc wit krew pod katowskim

toporem despotów. Ludzie dobrej woli dawali porywa si

urokowi tajemniczoci osaniajcemu spiskowe przedsiwzicia,

sprzysigali si za ojczyzn, za wiar, za wolno myli i wpa-

dali w matni, zostawujc po sobie niemierteln cz usio-

wa, t wanie, któr pod okiem soca mogli byli podejmo-

wa i praw^d uwicon mczestwem, którego, jak pierwsi

chrzecianie jawnie goszc swoje zasady , mogli byli dostpi.

Wprawdzie cige to dranienie najwzniolejszych uczu

w czowieku, odgos o powiceniach, przy których bledn

rzymscy Scewole, konwulsyjne wstrzsanie wyobrani ludu,

niemao przyczyniy si do utrzymania ducha w narodzie,

budziy go, gdy na chwil zapada w letarg materyalizmu, ale

z drugiej strony rozjtrzay przeciw bezbronnemu przeladow-

ców, zmuszay tych ostatnich do cieniania coraz kajdan i

trzymania wiecznie rki na toporze, do ssania najczystszych

kropel krwi ze zwycionych, wzniecay trw^og, przed któr

wtpliwcy uciekali w brudne zauki samolubstwa i wycieczay

naród z najywotniejszych si.

To powiedziawszy w ogóle o spiskach i o historycznej ich

wartoci, zobaczmy, jak pomylne rkojmie zapowiadao sprzy-

sienie majce rozwiza si katastrof w Galicyi, szubieni-

cami w królestwie, procesem w Berlinie.

Powstanie ISSO*^ roku, którego historya zamyka si w kilku

wyrazach , mianowicie , e zaczo si w trzydzieci a skoczyo
w siedmdziesit tysicy, wyranie dow'iodo, e naród upad nie

dla braku si raateryalnych ale , dla niedonoci z jak przy-

wódzcy ich uywali. Zasoby kraju ledw^o byo zapoczte,

wcale za nie wyczerpane, naród w gbi kry ogromne potgi,

które dla niezawodnego wyjarzmienia naleao wywoa, ale

có z tego, kiedy Kociuszko ju nie y, Napoleoskiej gwardyi
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niepodobna byo wskrzesi na polskiej ziemi, WKsi Kon-

stanty za wymusztrowa by tylko 30,000 wojska. Wojna
polska nie bya powstaniem narodu w imi zasad i sponiewie-

ranej jego godnoci ale strategiczn, gr; szachów i gdzie prze-

ciwnik dostaje mata pomimo nietknitych reszty figur i pio-

nów. Nie umiano poruszy mass , dla tego te pomimo
dostatku siy zbrojnej , zasobów wojennych, pienidzy, Polska

upada w ostatni przepa niedoli. Std atwy wniosek, e
jeeli z dziaami i z bagnetami, ale bez ludu a raczej bez idei

ludowej
,
przegrana bya konieczn,, nawzajem mona byo

pomylió o wyjarzmieniu bez tyche dzia i bagnetów, ale pod

proporcem idei ludowej zaczerpnitej w ostatnich gbinach
narodu. Zasada ta, której witoci nic niepodobna zarzuci,

staa si gówn, osi caego spisku, pewnikiem za, na którym

opierano przedsiwzicie, byo przekonanie, e lud przystpny

zawsze dla sów prawdy, niezuyty moralnie a tem samem
atwy do porwania w imi ojczyzny i wolnoci, na pierwsze

haso powstania wystpi z swego oyska gron fal i nie-

zwalczon si ywiou pokona wszelkie zawady. Galicya

liczya pi milionów^ mieszkaców, "WKsistwo Poznaskie

milion; w Galicyi byli urlopnicy i uwolnieni onierze, których

mona byo uy na zaród regularnej siy zbrojnej , w Pozna-
skiem landwerzyci stanowili gotowe ju wojsko; w obu pro-

wincyach rzdy utrzymyway sabe zaogi, które bez wielkiego

oporu byyby odday bro i zasoby wojenne, nadto twierdza

poznaska przeznaczona na ognisko przyszych powstaczych

dziaa, zaopatrzon bya w obfit zbrojowni, zarzut wic
braku wszelkiego si materyalnych wcale nie by uzasadnio-

nym ; ogromne hufce mogy wystpi do boju. Równoczenie

z wybuchem w Galicyi i Poznaskiem, Królestwo, przyszy

plac walki take miao powsta i wojna zapalaa si razem

we wszystkich czciach dawnej Rzeczypospolitej polskiej.

Wprawdzie trzeba byo przypuci, e Fryderyk Wilhelm IV-'*' i

Metternich nie tylko e nie uyj co najdzielniejszych rodków

na przytumienie wybuchu polskiego, ale e owszem przez

szpary bd patrzy na zamach w pomylnym wypadku nioscy

miertelny cios dawnej ich sojusznicy Rossyi, trzeba byo za-

pomnie, e Polska niepodlega rozpalaa u siebie ognisko
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wolnoci, od którego )yyby si spopieliy trony absolutne

go Przymierza, w Austryi atoli wyranie pokazywa si roz-

kadajcy ywio w objawie narodowoci rozbudzonych z le.

targu, w Prusach za mona byo liczy na powszechn, nie-

nawi wycywilizowanego narodu do Cesarza Mikoaja, który

sam jeden piekielnym wpywem zatrzymywa swego szwagra na

drodze do systemu konstytucyjnego. Pod tym wzgldem nie

udzono si adn nadziej; nieufano rzdom, jedno ludom.

Powstanie polskie miao drugie wyzwoli od pierwszych,

druzgotao S® Przymierze i jako logicznie przystao niepodlegej

Polsce , zmieniao zupenie posta rodkowej Europy. Ostatni

warunek koniecznie wynika z wyjarzmienia Polski, niebyo

si nad nim co zastanawia, naleao przyj go absolutnie.

Olbrzymi plan ten zdawa si umiecha sprawiedliwoci Boej

a tem samem promieni si religijn niejako nadziej powodze-

nia , nci wreszcie ku sobie ogromem rozmiarów
,
gorc

dz wydwignicia z grobu sawnej ojczyzny , czarowa

urokiem niebezpieczestw i marzeniami tryumfu wietnego dla

caej ludzkoci.

Wspomnielimy o kierunku, w jakim postanowiono dziaa,

wypada nam pokrótce napomkn o istocie si, za pomoc
których chciano przyprowadzi zamiar do skutku.

Gównym wykonawc spisku mia by lud, ju dla tego, e
lud wszdzie stanowi wikszo i rad wystpuje do boju, ju
te i dla tego, e zawiera w sobie nieskaone ywioy, e
powica si bez osobistych widoków , e oprócz wyswobodze-

nia ojczyzny wyprowadza z sob potn ide wasnej spoecznej

niezawisoci , ide przemonie tukc przywilej i przemoc i

o ca wysoko przekonania nad przesd, bardziej zapalajc
dzi, anieli dawniej podnieca massy fanatyzm form religijnych.

Istota ludu polskiego w ostatniej gbi jednakowa, w wie-

rzchnich warstwach przedstawiaa uderzajce rónice , wynike
z dwóch odrbnych wpywów: rzdów i wacicieli wiejskich.

W Poznaskiem, lud od kilkunastu lat uwaszczony, wyzwo-
lony z pod zalenoci od posiadacza wioski

,
po wikszej czci

znajdowa si z tyme w stosunkach ssiedzkich; oparty na

prawach, które przeszy ju byy w zwyczaje, niedoznawa i

niebyby pozwala na sobie ucisku; czerpa szacunek i przy-
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kad z germaskiej a niestety mao w reszcie Polski znanej,

rzdnoci panów, do której zmusio tych ostatnich spóza-

wodnictwo Niemców chciwie wykupujcy cli ziemie polskie
, i

ostatecznie jeeli nie wszystkich mia za co kocha, nikogo te
nawzajem niemia powodu nienawidzie. Dawny, narodowy

stosunek rodzinny, który pomimo przemylnictwa niemieckiego,

utrzymywa si jeszcze tu i owdzie midzy wiosk a dworem,

tosamo wyznania odróniajca Polaków od Niemców, za-

pewniay klassie wyksztaconej znakomite wpywy na wienia-

cz i otssieray szerokie pole rewolucyjnym przedsiwziciom.

Z tern wszystkiem niepodobna byo kilku spiskowym z Parya
samotnie rzuca si w mao po czci znany im kraj

;
po-

rednictwo miejscowych spódziaaczów byo niezbdnem, oba-

czmy przeto, jakie ywioy narodowoci i odrodzenia kry
w sobie odrb Polski przypady w podziel domowi brande-

burgkiemu?

Rzd pruski, wicej przez niepowstrzymany potok cywili-

zacyi ni przez wrodzone sobie zasady, bardziej przez wstydli-

wo w obec wasnych poddanych ni przez czyste uczucie

sprawiedliwoci, niemia wzgldem mieszkaców WKsistwa
uywa sposobów, jakiemi bezczelnie posugiway si Austrya,

zwaszcza za Rossya. Rak poniemczenia coraz szerzej za-

chodzcy na skradzione polskie dzierawy, obiecywa Prusom

w niedalekiej przyszoci treciowy przewrót ywioów pol-

skich na pierwiastki niemieckie
;
gabinet berliski o ile mo-

noci zatem unika materyalnych przeladowa, wiedzc, e
takowe zawsze wywouj oddziaywanie, e kto sieje krwawy

ucisk, ten zbiera krwawsz jeszcze zemst. Std, podczas

wojny 183 1*' roku, rzd z miern zacitoci ciga Poznaczy-

ków przemykajcych si do hufców powstaczych, std przy-

mruonemi oczyma spoglda na wydawnictwo pism i ksiek
polskich w Poznaniu i nie zapycha wizie patryotami, którzy

cichaczem szeptali sami do siebie, e jeszcze Polska nie zgina.

Nawzajem pimiennictwo polskie korzystao z przestronnych

kajdan berliskiej cenzury i we wzgldzie utrzymywania ducha

narodowego na polu umysowem , wywiadczyo ojczynie

nader wane usugi. Bya to ostatnia szmata rodzinnej ziemi,

na której duch polski móg chocia sabe dawa oznaki
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ycia, objawia si te w rónych epokach i pod odmienuemi

postaciami.

Po nieszczsnem rozprzeniu powstania 1830'* roku, cicha

rozpacz wszelako nie zwtpienie, rozgocia si midzy zwyci-

onymi. Niebyo zagonu polskiego, nad którym myl wyjarz-

mienia ojczyzny byaby na chwil przestaa si pawi; w Po-

znaskiem, w pierwszych latach po wziciu Warszawy wcielia

si ona w rezygnacy i w nadziej religijn, uczepia si oburcz

kocioa a wicej jeszcze form jego, jak gdyby w egzorcyzmach

upatrywaa jedyny rodek na przemoenie moskiewskiej schizmy

i niemieckiego protestantyzmu. Odcieni tu byo bez liku,

zaczwszy od tschnej i rzewnej pobonoci niewiast a do

ciasnych,. si na twarz wtaczanych larw jezuickich. Ostatnie

zwaszcza stronnictwo wywoane natarczywemi falami rozkada-

jcego racyonalizmu, który modzie krajowa chciwie chona
w Berlinie, wojowniczo rozwino chorgiew propagandy,

l)ragnc ubezwadni zawady Scylli postawieniem obok Cha-

rybdy. Naród upad dla braku ducha , róacowi chcieli

wskrzesi go nakadajc na stare, zuyte formy. Zamiast

przeprowadzania przez wszystkie ttna ycia narodowego

prawdziwej istoty sów Chrystusowych, od wieków ustami okle-

panych, ale nie podanych dotd w prostej a rzeczywistej ich

treci, zamiast wywiecenia e praw^dziw religi, e najmilsz

Bogu ofiar jest sumienna praca w jakimkolwiek zawodzie,

zoona na otarzu ojczyzny, ogldna przedewszystkiem nu

dobro narodowe, poczytano za stosowniejsze sprowadzi ca
dzielno ducha polskiego do usamolubienia si w wygodach

rezyguacyi, w ascetycznem oczekiwaniu manny wybawienia.

Ludzi tych poznamy dzi jescze po zej wierze, z jak bd
spoglda na powysze nasze sowa, po rzucanych nam w twarz

zarzutach bezbonictwa, nam, którzy przez bolesne wewntrzne
cierpienia przyszlimy do jDOCzucia niezmierzonej witoci ka-

tolicyzmu, ale Objawienia, nie za faryzeuszowskiej doktryny,

która, jak to raz ju by wyrzek Aposto, upiny tylko podaje

ludowi, ziarno zachowujc dla siebie. Stronnictwo to, z po-

cztku stojce w WKsistwie na szczycie objawów narodowoci,
zwolna i ciko mnoyo swoje szeregi, wszelako nie upado,
owszem, w ostatnich nawet latach zadrgao konwulsyjnie po-

ZlENKOWICZ. WlZEKUNKl TOLITYCZNK. III. 5
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ród modziey polskiej w Berlinie, wkrótce atoli musiao

ustpi miejsca nowej barwie, daleko ywotniej szej , czyn-

niej szej i siejcej po kraju jaskrawsze iskry spóczucia. Na czele

nowych tych zapaników sta pamitny na wieki w sercu ludu

poznaskiego lekarz, któremu nic nie brako do korony obywa-

telskiej , nawet cierniów w ostatnich chwilach ycia penego
powice. Niemczyzna wówczas coraz silniej zabijaa klin

w sam rdze pnia sowiaskiego ; nied germauizmu wystpo-

waa na obyczaje : filozofia berliska w potworne ksztaty

cinaa przesawny duch szczepu lechickiego . ocalenie wic na-

rodowoci od tej gronej zarazy przedewszj^stkiem zwrócio

uwag ludzi bacznych na dobro krajowe. Charakter czowieka,

który by ogniskiem odpornych dziaa przeciw wynarodo-

wianiu. rzuca wyrane wiato na kierunek ruchów caegfo stron-

nictwa. Sumienny onierz podczas wojn}' 1830" roku, surowy

w obyczajach, pod zimn powierzchownoci i cierpkiem nawet

nieco obejciem, kryjcy wraenne serce i gorc mio
ojczyzny, lekarz ten znakomity nauk i dowiadczeniem, z równ
si kocha Polsk i nienawidzi Niemców. Opór przeciw in-

truzom by gownem hasem jego dziaa, opór na drodze poli-

tycznej, urzdowej, literackiej, przemysowej, rolniczej, sowem
walka, w której najedców pchaa ch zysku i wynarodowiania,

ucinionych za powicenie i cze ducha narodowego. rod-

kami mnocemi siy walczcych w tej sprawie ze strony

polskiej byy: wspomaganie ubogiej modziey na zakadach

naukowych, popieranie przemylników narodowych przeciw

spózawodnictwu ydów i Niemców, przyczynianie si do

wydawania dzie i pism polskich, posunicie nareszcie pracy

fizycznej i umysowej krajowców a po same granice czynnego

przeladownictwa rzdu. Ogólny ten ruch dziaa narodowych

nierozczepial si na adne wyczne stronnictwa, wszyscy ro-

dacy, bez wzgldu na pooenie spoeczne lub zdania polityczne,

wezwani byli do wspólnych trudów wedle ojczystej winnicy.

"Wrzkomo zagadka stawiania si krajowców wzgldem rzdu

bya rozwizan, tak przynajmniej sdzio pokolenie, któremu

los raz ju pozwoli la krew za ojczyst spraw a które zawie-

siwszy poszczerbiony or na cianie, atwiej mogo oswoi si

z myl walki na ciekach wycznie moralnych, walki odpór-
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nej nie bez nadziei zwycistwa, ale bez pewnego oznaczenia

kresu usiowa. Dla modziey zwaszcza polskiej, stanowisko to

nieustannych cywilnych bojów musiao okaza si za ciasnem;

ona take odziedziczya po ojcach prawo umierania na polu

chway, niesiona w-asnym zapaem, ona take pragna raz

poigra z yciem, zdoby sobie mono rzucenia od razu caego

kapitau ywota na usugi ojczyzny, aby póniej mie wicej

usprawiedliwion, sposobno procentowego nim szafowania.

Niecierpliwo ta do czynu, logicznie wypywaj-ea z charakteru

polskiego, staje si, jak widzimy, ródem, w którem spiskowi

bd, czerpa ywioy do swoich przedsiwzi. Umysy z istoty

swojej przygotowane byy do zamiaru powstania, wybuch

móg uskuteczni si tylko dla zasad ludowych i za ich pored-

nictwem; uatwione stosunki z Paryem szybko roznosiy po

kraju rewolucyjn elektryczno, przekonania radykalne gwoli

wolnemu wstpowi zagranicznych ksiek gbiej nurtoway

Poznaskie anieli inn, którkolwiek cz Polski ; kasyna,

zgromadzenia rolnicze , naukowe itp. zwolna powlekay si

barw' polityczn, nie trudno wic byo zaoy w WKsistwie
ognisko, z którego poar na cay kraj mia si rozszerzy.

Przeszkody na pozór straszne, z jakiemi miano ama si

w Poznaniu, niczem byy w obec trudnoci, jakie przedstawiaa

Galicya , zwaszcza za Polska pod panowaniem Rossyi. Na t
ostatni najmniej te spotrzebowano pracy, przyjto bowiem

za pewnik, niezaprzeczon w istocie prawd, e królestwo

aczkolwiek niezdolne do iniciatywy, ostatnie atoli siy wyty
dla zczenia si z brami w chwili odgosu wiecowego

dzwonu.

Galicya na pozór wydawaa si moe atwiejsz jeszcze do

poruszenia ni Poznaskie, gabinet bowiem wiedeski przyj
za zasad w zarzdzie krajem, absolutny ucisk narodu, tumie-

nie wszelkiego ducha w mieszkacach niezastpujc go bynaj-

miej niemczyzn. Urzdnicy nawet niemieccy osadzani w Ga-

licyi, po wikszej czci w drugiem pokoleniu miano tylko

cudzoziemskie zachowywali, mow za i formami w niczem nie

rónili si od krajowców. Gdzie za naród przechowuje

wicie zwyczaje i jzyk, tam mona wnosi, e i na sowa za-

pau, na wyyw do boju za niepodlego ojczyzny, nieodwróci
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guchego ucha. e da porwa si szlachetnemn uniesieniu, skoro

go kleszczami uczucia silnie targn za serce. Na tern przeko-

naniu wycignitem a priori z wasnej wiary, spiskowi opierali

swoje nadzieje, w istocie za stan Galicyi mia czem rozczarowa

najmniej bujne zudzenia.

Na Czerwonej Rusi materj^alizm absolutniej jeszcze panowa
od samego ksicia kanclerza.

Panowie, potomkowie dawnych dygnitarzów Rpltej polskiej,

w nagrod za praktyczn przodków powolno przy rozbiorze

ojczyzny postrojeni w tytuy Pastwa rzymskiego, wysileniami

na drodze ojczystych powice, nigdy nie zakócali spokoj-

noci apostolskich rzdów. "Wadza austryacka bezpiecznie

moga na nich polega, niezawioda si nigdy na ich wiernoci,

przeciwnie, widziaa ich zawsze z Tantalowem pragnieniem

dosugujcych si szambelaskich kluczów, dworskich godnoci,

dobijajcych si nawet jeden przez drugiego, umiechu, spojrze-

nia Ksicia Metternicha, Jowisza ich polityki, widziaa ich re-

ligijnie szanujcych wszystkie przesdy najdawniejszego feoda-

lizmu. unikajcych zbytecznego zagbiania si w naukach,

które ostatecznie cieraj tylko brylantowy pyek wiatowej

ogady a niczem s w porównaniu z wiecznoci, widziaa ich

nareszcie roztropnie stronicych od szalonych nowatorskich

poj, które w r. 1668^'" pozawracay niepotrzL-lnie móz^i

w Anghi, w 1789-^'" za wywoay we Francyi rozbójniczych

Jakobinów. Wprawdzie wzgarda ta ku Francuzom i Anglikom

stosowaa si tylko do systemów rzdowych obu narodów,

praktyczna bowiem strona ycia paryskiego i londyskiego

otwarcie uznan bya w galicyjskich paacach. Kto za mia
by temu zaprzeczy, ten wprzódy musiaby dowie, e corocznie

z nad brzegów Sanu i Dunajca nie zjedali si do Parya Polacy,

e przyjechawszy do Babilony nie uywali szczerze przelotnych

chwil modoci, nie starali si docign w tonie bulwarow

parysk modzie , e odwiedzali kollegia , Sorbon , lub

pragnli przypatrzy si jakiemukolwiek ruchowi umysowemu
we Francyi, e opuszczali Par3- z czem innem jak z workiem

pustym i pamici pen zakulisowj-ch anegdot. Ktoby za nam
zarzuci, e ycie angielskie adnej korzyci nie przynioso

majtnym wacicielom z tej czci Polski , ten musiaby nas
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przekona, e nie znaj, w Galicyi teoryi hodowania hunterów,

e niema dokejów na lwowskich wycigach, e na polowaniach

czerwone fraki chopskich dzieci nie strasz, e poczucie

w sobie godnoci caego narodu i duma potgi krajowej,

w'aciwe Anglikom i bijce z nich na cudzoziemca, zwróciy

chocia jedn uwag, wywoay pod tym wzgldem nala-

downictwo, w którymkolwiek z naszych zwolenników W. Bry-

tannii. Ktoby za nam zadawa fasz , e Wiede , to plugawe

bagnisko zmateryalizowania i gupoty, obojtnym by dla ga-

licyjskich magnatów, tego musielibymy prosi o zaprzeczenie,

e modzie nie trawia zim w tak nazwanem ukochanem
miasteczku, e nie pstrzya swoich powozów opiórowanjTni

strzelcami i hajdukami, e nie czwania si przesadzaniem

w zbytku rónonarodnych wyrostków wiedeskiej arystokra-

tycznej haastry, podczas gdy starsi czoami kurz zmiatali

z progów póniejszych oprawców ojczyzny; ktoby nam prawi

o mioci ich do rodzinnej ziemi, temu pokazalibymy sioa

opuszczone lub sprawiane przez niemieckich wyzyskiwaczów,

lud wiejski zaniedbany i poczytany jedno za rodek cignicia

dochodów , temu pokazalibymy tu i owdzie meteorow^o

wiecce wyjtki — dla czego meteorowo ? . . . dla tego, e
wyjtki.

Z tego, co powiedzielimy, wypada, e na najmajtniejsz,

klass trudno byo liczy w chwili powstania.

Im na nisze szczeble hierarchii spoecznej bdziem zstpo-

wa, tem zmniejsz si przez samo logiczne nastpstwo nasze

wymagania, tem lejsza odpowiedzialno zawinie na kra-

jowcach.

Szlachta rednio -zamona i drobna, szukajca sposobu do

ycia przy urzdach i w obowizkach u panów, pozbawiona

rodków wyksztacenia, wystawiona na cig demoralizacy

rzdu , niepoparta adnym zbawiennym przykadem bogatszych,

przeciwnie, wcigana jeszcze przez nich w przepa pen
blichtrów, przesdów i rozszalaej zmysowoci, nierozmylnie

pozwolia ukoysa si tej ciszy, która nie spokój ale krwaw,
zwykle burz zapowiada. Rozrzdzajca szczuplejszemi zaso-

bami a tem samem mniej zamiowana w zagranicy , mniej

wylana na wiedesk rozpust, wicej oddychajca rodzinnem
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powietrzem, bardziej zachowujca polskie obyczaje, czulsza na

narodowe dwiki lirnika swego Janusza, chocia dalek, bya
od wszelkich cywilnych bojów z obskurantyzmem austryackim,

atoli co do osobistego powicenia, co do ranego wyskoczenia

w pole i starcia si z wrogiem , w niczem nieustpowaa najbit-

niejszemu polskiemu rycerstwu. Na nieszczcie, z natury

swojej Diao bya pimienna, w przemycanie zagranicznych

ksiek niewdawala si uporczywie, ya powikszej czci
pamitkami krwawych bitew z 1831*^ roku, utrzymywaa
w sobie ogie zemsty przeciw ciemicom rozpowiadaniem

okropnoci Kuffstejnu i Spielberga , niemiaa wic stale

w}-robionej midzy sob adnej organicznej idei , niemiaa

adnego staego punktu, w którymby jednoczya swoje usio-

wania i nadzieje.

Pochopno do czynu, zapa, oto byy ywioy, które

dzierya w pogotowiu, do przywódzców za ruchu naleao
j)opdom tym nada kierunek, iskr}^ te rozproszone po caym
kraju zebra w jedno ognisko: potrzeba byo %vyksztaci

wprzód}' licznych adeptów, nadzieja jednak wygranej i tym

razem pomiota zawadami.

Nareszcie chodzio ju tylko o gównego dziaacza w po-

wstaniu — o lud.

Wieniak galicyjski co do ciemnoty moe tylko porówna
si z biaoruskim. Tradycya nawet utrzymaa w nim mao
uczu narodowych. Zaniedbany przez pana, gnbiony przez

niemieckich rzdowych i prywatnych urzdników, idcy suy
wojskowo do oddalonych i pod wszelkiemi wzgldy obcych mu
krajów, ugaszczajcy nawzajem pod swoj strzech cudzo-

ziemskie rozpasane odactwo, tumic w sobie wasne rodzime

ywio}', chonie zarazem wszystkie ze pierwiastki, jakie system

austryacki tak bujnie rozwin po rónorodnych swoich dzie-

rawach. Gardzcy owiat, której z reszt nikt nie stara si

w nim zaszczepi, nie pokadajc}^ zaufania ani w panu, ani

w ksidzu, ani w zwierzchniku, wszystkie pojcia wadzy naro-

dowej, ojrzyzny, prawa i potgi, wcieli w olimpijsko rysujc
si przed nim posta Cesarza, który niby pogaskie Fatum,

rozkazujcy zarówno bogom i ludziom, rozrzdza wedle upodo-

bania ziemi, panami, urzdnikami, wojskiem i ludem. Cokol-
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wiek mu pod oczy podpada, ywotne i nieywotne, miertelne

i niemiertelne, wszystko to naprzód jest cesarskie. yjcy
z dnia na dzie, iiieprzywizany do niczego, nietroszczcy si

o jutro a tern samem mao zasobny, myli tylko jak panu odro-

bi paszczyzn i cesarzowi zapaci podatek. Nadanie

wasnoci, zniesienie paszczyzny byoby w nim moe obudzio

jakiekolwiek przywizanie do rodzinnej ziemi i uwielmoyo
w nim ducha zerwaniem kajdan niewoli, które przykuway go

do paskiej gleby. Przyzwyczajony do koniecznego a bezu-

stannego alenia si na kogo, byby gorycz sw wzgldem
panów obróci przeciw rzdowi nakadajcemu na podatki;

ca potg wacicielskiego zapau byby znienawidzi wydzie-

rajcych mu jego dobro Niemców i nastpnie przyczy si do

stronnictwa bojujcego przeciw Austryi.

Wasnoci mu nie nadano, paszczyzny nie zniesiono.

Wprawdzie sejm galicyjski kilkakrotnie podawa w tej

mierze postulata do rzdu; szlachta acz poczci z wstrtem,

byaby jednak zwolna powyuwaa si z dawnych swoich przy-

wilejów, atoli gabinet wiedeski lka si jak ognia ustalenia

zgody i przyjani pomidzy chopem a panem, odwleka wic o

ile monoci rozwizanie kwestyi paszczynianej , tymczasem

za rozdmuchiwa co najsilniej nienawi ludu ku wacicielom.

Jakie skutki byyby wyniky ze zniesienia paszczyzny, lub

nawet z uwaszczenia, o tem zapewne w innej pracy powiemy,

gdy bdziem si zastanawia, o ile danie formy bez treci jest

poytecznem, jaka jest natura wasnoci w Europie i jaka teje

rónica od gminy, zasady cakiem odmiennej a zaczerpnitej

z ducha starosowiaskiego; tu poprzestaniemy na dodaniu, e,
jeeli opór rzdu przeszkadza moralizowaniu ludu wasnoci,
mona byo jeszcze ubezwadni niegodziwe jego zamiary,

przestrzegajc i troskliwie pielgnujc rodzinne niejako sto-

sunki istniejce pomidzy panem a poddanym mu chopem.
Waciciele w owym czasie stokro silniej winni byli poczuwa
si do swoich obowizków, anieli do praw. Tak si jednak nie

stao ; stracono z oczu wzgld na ukrzepienie rodzinnych

wzów midzy posiadaczem a wocianami, zaufano teoryi

tosamoci jutra z dniem wczorajszym, nawzajem za spiskowi
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oparci na idei
,
jakim lud ma by , nie za jakim jest w istocie,

bezpiecznie zapucili swoje sieci.

Dwoma punktami, w których jednoczyy si dziaania spisku

byy: w WKsigstwie Pozna, w Galicyi Kraków.

Starodawny gród Piastów, w skutek zawici ukoronowanych

rabusiów Polski, wystrychnity wraz z kilkunastomilowym

okrgiem na bazesk republik, ze wszystkich przywilejów

waciwycli tego rodzaju rzdom, zachowa tylko neutralno.

De facto trzech prokonsulów rzdzio miastem. Kraków by
Rzeczypospolit bez adnego spóuczestnictwa w rzdzie obywa-

teli miasta lub okrgu, mia swój senat bez wadzy prawo-

daw^czej lub wykonawczej, gwardy narodow bez broni i ludzi,

uniwersytet bez uczniów, prawo zgromadzania si za pozwole-

niem prokonsulów, którzy mu go zawsze odmawiali, wolno
druku wraz z elaznemi okowami cenzury, móg przechowywa
narodowo polsk, ale ile razy gono si o niej odzywa, na-

tychmiast wkraczali Rossyanie zwaszcza za Austryacy i repu-

blikanami krakowskimi zapychali cesarskie wizienia. Rze-

czywicie, stara ta Akropolis pamitek narodu bya szpitalem

Inwalidów dla dawnych rodzin polskich, które materyaln za-

monoci przypominajc jeszcze wietne czasy ojczyzny, sjdo-

kojnie dogasay, syte wspomnie, wzdychajce za przeszoci,

zrezygnowane na teraniejszo i niegryzce si zbytecznie

niepotrzebnemi marzeniami przyszoci. Byato rozdrzemana i

zapasionakapitua monowadztwapolskiego, gdzie kady chwali

Boga i dary Jego z wdzicznoci spoywa.

Lud i drobne mieszczastwo cienioway si w odmiennych

barwach.

Mogia Kociuszki nie darmo przypominaa tam zwycizc
z pod Racawic, nie darmo stary Wawel mrucza tajemnicze

klechdy o przesawnych polskich czasach; podania, zwyczaje i

pieni narodowe nie darmo kryy cigle midzy ludem. Pan

majster Kiliski w danej chwili byby z umiechem pokrci

wsa patrzc na mieszczastwo krakowskie; kum Gowacki

w modem- pokoleniu wiejskiem z rozrzewnieniem byby pozna

dawn wiar krzepk, ran a zaart na Niemca i Moskala a

nawet Janie Wielmona Chrzanowska z Trbowli z grobu

powstaa, byaby si ujrzaa odrodzon nie w jednej mieszczce
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z Krakowa. Spoecznemi kwestyami nie mona byo chcie

poruszy tamecznego ludu, bo te Bogiem a prawd nie ucis-

kali go tak bardzo panowie ' z wyprowadzeniem go do bójki

zachodu wielkiego nie byo, wystarczao przeegna si, czapk

na lewe ucho nacisn, chwyci oburcz kos i krzykn:
"hej wiara! w imi Matki Najwitszej Czstochowskiej, hura

na Niemca! hura na Moskala!!)) Z takim ludem zbyteczny

by wszelki frasunek i pod wzgldem gotowoci do walki czyn

byby nieomylnie odpowiedzia nadziejom spiskowych.

Tymczasem jeden dzie mija po drugim i zbliaa si chwila

wybuchu. Przywódzcy sprzysienia niemieli sic czego obawia,

nie liczyli oni nigdy na olbrzymie od razu siy, temi jednak

jakie zamierzali wyprowadzi do walki, zdawao si, e rozpo-

rzdzali na pierwsze zawoanie. W kadej czci Polski austrya-

ckiej i pruskiej, kryli agenci spiskowi, którzy pilnie donosili

o postpie rewolucyjnych dziaa. Wedle ich sprawozda

ogólna summa rodków powstaczych przewyszaa jeszcze

moe pierwotne oczekiwania. Na nieszczcie byto tylko spi-

sek, chroma wic na kalectwo wszystkim spiskom waciwe.
Grone siy uszykowane na papierze, rozwiay si jak mga
przekuta sonecznym promieniem rzeczywistoci. Agenci

upojeni zudzeniami skwapliwoci gromad do czynu, w wyo-

brani swej stwarzali urojone potgi, to znowu powierzchowne

oznaki brali za rdzenne dowody, dawali uwodzi si faszywym

obietnicom, lub rozpuciwszy cugle ostatecznym pojciom,

z niedawnego jeszcze zwtpienia przerzucali si do szalonej

ufnoci w nieprzewidziane a olbrzymie pomoce. Niektórzy

z przywódzców ruchu, dokadniej oznajomieni z rewolucyjn

rachunkowoci, postanowili na kilka dni przed wybuchem
naocznie przekona si o wiarogodnoci sprawozda. Bolesna

prawda nieomieszkaa rozpacznie przed nimi wybysn; ani

lud ani zasoby nie byy tak przygotowane, jak si spodziewano.

Wybuch oczywicie zamiast narodowego powstania musia
skoczy si na krwawym rozruchu, w skutek którego ciemicy
nabywali nowych powodów do katowania nieszczliwej oj-

czyzny; tysiczne ofiary upuszczay ostatek krwi omdlaemu
narodowi. Owoc z takim trudem pielgnowany jeszcze nie by
dojrza i zrywajcym go nie pokarm ale trucizn przynosi.
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y. Jako, w obec tak strasznych a koniecznych nastpstw

zgodzono si po czci na odroczenie wyzywu. ale tu gronie

wystpiy sakramentalne sowa naszej epoki cza póno ». Kra-

ków otwarcie ju zatkn proporzec powstania.

W stolicy Rzeczypospolitej tym razem amicej przywilej

neutralnoci, jeden szlachcic ze swoim sucym, kilku z mo-
dziey i dziwnie szczupa garstka Ijezbronnego ludu obojej

pci, wypdzio mnogie zastpy tyche samych Austryaków,

którzy we dwa lata póniej zwycizko mieli goni przed sob
tysice Wochów. Wystraszonemu odactwu musia bezwt-

pienia pokaza si z kopca cie ludowego bohatera , inaczej

bowiem trudno wytumaczy popoch, jaki pad na cesarskich

waleczników. W istocie, by to cie Kociuszki, byy to widma
wszystkich dawnych rycerzy narodu, wszystkich ofiar i mczen-
ników za wit spraw, mary, które niewidzialn law sun
si za kadym polskim sztandarem, bj-a to niemiertelna idea

Polski , która przy kadem starciu amie naprzód ducha

w^ najezdnikach i z serca im odwag wywnewa. Do ostatecznego

zwyciztwa cienie domagaj si tylko, aby postawiono praw-

dziw, wit ide Polski, pokazuj, e atwo im da zwyciztwo,

ale skoro obacz, e zamiast chorgwi burczy nie rodzinny

nawet achman, bolenie zaspione znów odlatuj na kurhany,

czekaj pomylniejszej pory i garn do swego orszaku nowych
' towarzyszów pokuty. W istocie naprónobymy szukali chocia

jednej iskierki zbawczej idei narodowej w przelotnych aktach

rzdu rewolucyjnego w Krakowie. Sama w^alka nie jest jeszcze

ide, jest ona jednym z wielu rodków, martwym atoli, jeeli

idea go nie oywi, a std bezskutecznym do wybicia si na nie-

podlego. Charakter powstania krakowskiego by zbkarco-

nym podem niedojrzaych poj spoecznych i politycznych.

Wykrzyknito uwaszczenie chopów, niemajc adnego pojcia

o wasnoci takiej
,
jaka z polskiego ducha musi kiedy wyby-

sn
;
piorunowano na ex -szlacht, mapujc w tem francuz-

kich Jakobinów z wielkiej rewolucyi. Xa samym wstpie za-

siewano zaraz nienawi i rozdwojenie, gdy ostatecznie py-

tamy, co znaczy wyraenie to ex-szlachta i jaka rónica ley

dzi midzy szlachciem a nieklejnotnym? Jeeli szlachectwo
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jest dzi przywilejem, kogó uciska ten przywilej? komu bez

pracy da szmat znaczenia lub ks chleba? Tytu jest dzi

miesznoci, na któr, wolno byo powstawa Molierowi, ale

dziki Bogu ju pótora wieku upywa jak po raz pierwszy

przedstawiono na scenie francuzkiej koniedy z Uszlach-

conego Mieszczanina. Tytu jest dzi rodzajem harbejtlu,

peruczanego kosmyka , z którym wolno przechodzi si po

ulicach kademu obojtnemu na miech gawiedzi. Zaprawd,

wrogowie ci szlachty wygldaj naksztat ludzi, którzyby dla

zbawienia kraju wycignli z grobu kociotrup kniazia GH-
skiego i powiesili go na publicznym placu. Wolno carowi

tworzy i knutowa lub nie knutowa szlacht, wolno byo
Metternichowi dyplomami nagradza swoich oprawców, ale

bezprawia te obskurantyzmu i niewoli w niczem niepowinny

obchodzi ludzi cho cokolwiek wiadomych ducha wieku i

istoty postpu. Donkiszocka wyprawa na szlachciany wiatrak

nie przyczynia si o przeduenie na jedn minut bytu rzdu
dyktatorskiego w Krakowie. Austryacy opatrywali si z pier-

wszego przestrachu, Moskale szybkiemi krokami take dyli
ku miastu, Ksi Metternich za za porednictwem Arcyksicia

zastpujcego go we Lwowie, dawa haso do pamitnej ga-

licyjskiej rzezi.

Gabinet wiedeski dostawszy jzyka o knowaniach spis-

kowych w Galicyi, wywiczony we wszystkich fortelach dziele-

nia i uzbrajania jednych przeciwko drugim, tym razem równie

postanowi uy waciwych sobie rodków i bez widocznego

uczestnictwa zuchwae zamiary wyswobodzenia Polski zatopi

w krwi galicyjskiej szlachty. W tym celu umyli rozszatanió

chopstwo przeciw wacicielom, kassy cyrkuowe dla morder-

ców otworzy, oczy za zamkn w oczekiwaniu krwawego

huraganu, który mia pochon jego ofiary. Do rozwcieklenia

zabójców uy urlopników, ludzi którzy pod sztandarem austrya-

ckim zaprzepacili sumienie, którzy pod biaym cesarskim mun-
durem kryli wszystkie brudy rozsromoconego odactwa,
którzy mieli jedno tylko uczucie, znali jeden tylko obowizek,

to jest lepe posuszestwo dla rozkazów Cesarza. Urzdnicy
austryaccy poprzebierani w chopskie sukmany, przebiegali kraj,

burzyli lud po wioskach i kierowali dziaaniami urlopników.
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Zblia! si dzie naznaczony do wybuchu.

Rzd da haso
;
Szela zdj ze ciany topór pobogosawiony

przez apostolskiego Kanclerza, chopstwo pochwycio noe i

jak szalone rozbiego si po szlacheckich dworach. Strugami

trysna krew niewinna. Mordercy wpadali do domów, kato-

wali mczyzn, niewiasty i dzieci, wydzierali oczy, obrz^aiali

piersi, cepami dobywali mózgów, mczarniami dopytywali o

pienidze i kosztowne sprzty, poczem sposoczone trupy ado-
wali na wozy i wieli do miast cyrkuowych, gdzie Starostowie

rzetelnie wypacali im umówion nagrod. Rozlecia si po
kraju obkany przestrach. Dymiy si zgliszcza wiejskich

dworów, drobne dzieci nieumiejc nazwa ojca ani matki

bdziy po lasach, ksia w powitnych szatach z Sakramen-

tem upominali zajad tuszcz , która depcc ostatnie uczucia

ludowe, mordowaa kapanów i dzielia si srebrem naczy
kocielnych. Waciciele, jedni ze snu nagle zbudzeni ginli

w niesychanych katuszach, drudzy chwytani w ucieczce,

wywlekani z powozów krwi swoj znaczyli publiczne gocice.
Rozliójnicy niepytali, czy kto znaczy w spisku lub nie, ba

nawet niewiedzieli, czy istniao jakie sprzysienie, do byo
nienalee do ich szajki, nienosi na sobie burej siermigi lub

austryackiego munduru, aby dosta si pod ich topory. Std
wiksza cz ofiar pada z ludzi obcych cakiem ruchowi;

niektórzy nawet waciciele szczególnie troskliwi o los ludu,

nieuszli mierci. Tu jeszcze mani}" dowód zupenego spe-

znicia z ziemi ywiou szlacheckiego. W istocie bowiem,

dawnemi czasy, gdy form feodaln duch taki oywia, kasta

uprzywilejowana poczuwaa si w razach niebezpieczestwa do

cisej wzajemnoci; piorun druzgoccy jeden klejnot, chwia

zarazem wszj^^stkiemi drzewami genealogicznemi. Przed stu

laty, na odgos rzezi, szlachta byaby skupia sie jeden koo
drugiego, byaby wsiada na ko lub potarasowaa si w do-

mach, byaby nie odetchna bez zwyciztwa, nie ulega bez

upartej walki ; — dzi popkaiierai formami zaledwo si odzna-

czajca, poruszana duchem wacicielskim ale nie szlacheckim,

w rozprzeniu zmysów daa bezbronnie wyrzeza si po do-

mach lub szukaa ocalenia w bezprzytomnej ucieczce. Jakkol-

wiek bezwadno ta wprawia morderców w przekonanie o
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susznoci ich sprawy, okruciestwo atoli wloko za sob
podo i w piersi ich nie przepuszczao odwagi, jako kilka

wyjtkowych rodzin , które nacini^-te ostatecznoci oj^ór po-

stawiy tuszczy, ostay si pomimo nieporównanej mniejszoci

rodków do walki.

Tymczasem, gdy w Galicyi krew laa si potokiem, w Kra-

kowie dziesiciodniowy rzd zwoywa lud i górników, wydawa

rewolucyjne rozporzdzenia, mianowa ministrów i naczelników

siy zbrojnej, i o ile mona wnosi gotowa si do wojny,

dumny pierwszem zwyciztwem nad zastpami austryackiemi.

Dyktator wyglda co chwila pomylnych wieci o powstaniu

w Galicyi, gdy w tern na raz gruchna straszliwa pogoska o

rzeziach. Wkrótce dowiedziano si, e zbójc rozpostarli si

ju w Bocheskiem , e niebawem jki mordowanych ofiar

obij si o mury samego Krakowa. Ludzie z rzdu rewolu-

cyjnego osupieli na to niespodziane rozwizanie powstania.

Mona byo wierzy, aby ten sam lud, przez który i dla którego

chciano zbawi ojczyzn, aby ten sam lud, który tchn w siebie

co dnia narodowe powietrze, który nie skazi sie sromotnem

samolubstwem , nie zgangrenowa cudzoziemczyzn, aby ten

sam lud polski powtarzano, dzi przeciw wasnym braciom

podnosi Kaimowe donie? aby zamiast witego przejcia si

mioci ojczyzny szala najohydniejszemi zbrodniami, gwaci
prawa Boe, ludzkie? Zaprawd, jeeli lud polski z rycerza

w oprawc si przedzierzgn, win to byo szataskich pod-

bechtywa austryackici, win ludzi narodu, którzy nieumieli

znale gosu do jego serca, którzy nieumieli zabysn mu
w oczy cudown prawd, nieumieli uderzy go róczk Moje-
szoAvego natchnienia, niepotrafili wywoa ze zdroju zapau i

powicenia za spraw krajow. W takiem przekonaniu jeden

z czonków rzdu rewoluc\'jnego , agitator, który najwicej

przyczyni si do obudzenia ruchu, teoretyk, któremu zawrócia

gow dziwna na nasze czasy potga serca, czowiek, który

dz nieprzepracowanego wewntrz czynu posuwa do epilep-

tycznego szau, dla którego bohaterstwo zaczynao si wraz

z odwag , mczestwo wraz z powiceniem , lew rk
pochwyci krzy, praw szabl, porwa z sob kilku ksiy,
garstk ludu , i na czele hufca tego szczupego ale zaegnitego
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wiar, ruszy wasnemi piersiami, wasnem sowem i czynem

zatamowa falcy si potok krwi bratniej. Zodactwo austryackie,

które przed kilkoma dniami w}'straszone wasn nikczeranoci,

ucieko z Krakowa, nabrao odwagi na widok drobnego zastpu,

uderzyo na pielgrzymów pokoju i co do jednego wymordowao.
Zwycizcy powrzucali trupy w Wis, lkajc sie, by z ich gro-

bów trzsienie ziemi kiedy nie powstao. Przywódzca pierwszy

leg w rzezi. Austryacy dugo jednak w mier jego wierzy

nie chcieli, naznaczali cen na jego gow, biegali po kraju jak

obkani za upiorem, lud za karpacki pami nieszczliwego

przechowa w tschnych legendach. Natychmiast po tym

wypadku wojska cesarskie i moskiewskie wkroczyy do miasta;

wizienia wzdy si nowemi ofiarami i porzdek, wedug stylu

Izby francuzkiej . znowu zapanowa w Krakowie.

W Galicyi krew polska nadzw^^czajnie staniaa: rzd nie-

móg ju nastarczj- wypat za zwoone mu trupy, zamierzy

wic na swoj rk dokoczy dziea
,
podzikowa mordercom

za ich suby, rozpuci swoich zbirów, ale tym razem opatrzo-

nych tylko w wizy i niedobitkami Szeli zapeni Kuffstein,

Spielberg i Lwowskie wizienia. W królestwie wjbuch take

nie pozosta bez odgosu, chocia wszelkiemi sposobamie usio-

wano go powstrzyma. Nieszczsny zamach na Siedlce, który

mona tylko przypisa obdowi rozpaczy, zaprowadzi kilka

pamitnych ofiar na szubienic, inne zawlók na Sybir, na

Kaukaz lub do ciemnic cytadeli. Rzd ro3S5"jski gardzi wykr-

tami Ksicia Metternicha; gdy szo o morderstwo, nie powierza

sprawy w trzecie rce , ale sam szczerze , otwarcie , bra sie do

knuta i stryczka.

W Warszawie jednak obok tych bolesnych wypadków od-

gTywaa si dziwna komedya.

Pomimo e terroryzm na chwil nie wypuszcza z rk steru

rzdu, pomimo e naród omdlewa z krwawego wj-cieczenia,

e za kadym niewytumaczonym czowiekiem chodzi an-

darm, e wojska moskiewskiego b\'o bez liku. a krajowcy co

do broni od. wilków nawet nie mieli czem si zabezpieczy,

pomimo argusowej czujnoci ciemiców na najmniejsze

drgnicie rozkrzyowanego ludu, wie o wypdzeniu Austrya-

ków z Krakowa, o pow^staniu w Galicyi i w Poznaskiem,
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niesychan trwog rzucia midzy wierne sugi cesarza Miko-

aja. Pogoski o niezliczonych hufcach powstaców cigncych

na królestwo co chwila wstrzsay miastem. Paszkiewicz dzie

i noc nie w^yazi z obozowego munduru , zbiera u siebie Jene-

raów, odbywa narady, gromadzi wojska i amunicye , wpraw-

dzie nie bez zamiaru walki, wszelako zwt nadziej wygranej.

!Na ulicach roztasowano wojsko
;
po dziesitej z wieczora nikt

nie móg wychodzi z domu, od ósmej kady nmsia nie przed

sob latarni, spotkawszy znajomego mia rozkaz przemykania

si na przeciwn stron ulicy, dwóch bowiem razem idcych

wzbudzao podejrzenie i trwog. Zony jeneralskie dniami pa-

koway manatki, na noc opuszczay miato i chroniy si do

cytadelli, mowie za obok wojennych zatrudnie niby od nie-

chcenia przykazywali kosztowniejsze sprzty trzyma na pogo-

towiu. W niepewnioci
,
jak wiele kraju zdobyy ju chmary

powstacze, Paszkiewicz wysa przez owicz ku granicy pru-

skiej i austryackiej korpus wojska w celu rozpoznania ruchów

nieprzyjaciela, wytrzymania pierwszego attaku i zczenia si

nastpnie z reszt armii. Dowodzcy korpusem Jenera Pa-

niutyn, któremu naczelnik w zaufaniu powierza t niebezpieczn

wypraw, poj ca wano swego posannictw^a, nacisn
hem na oczy i ruszy naprzód, z pierwszego jednak rasztaku,

rozmyliwszy si nad wszystkiem, co go czekao, napisa testa-

ment i odesa go do kniazia Feldmarszaka wraz z listem,

w którym uprasza, aby pamitano o jego dzieciach wkrótce

zapewne sierotach, aby przynajmniej wzgldami dla jego

rodziny osodzono mu gorycz puszczania si na stracon pla-

cówk. Podobne uczucia wynurzane w tak uroczystej chwili,

zaszczyt przynosiy ojcowskim wntrznociom Jeneraa Paniu-

tyna. Los tym razem oszczdzi ycie dzielnego rycerza ale te
komu innemu przysdzi palm zwyciztwa. Jenera Rydiger

pierwszy wkroczy do Krakowa, Paniutyn za zanim kilka mil

uszed, ju odebra pocieszajc wiadomo, e nieprzyjaciel po

uporczywej bitwie zosta pokonany i e rzd rewolucj^jny kra-

kowski manowcami przemyka si do Brukselli i Parya.

Zwyciztwa te pokrzepiy otuch w Moskalach, prawd bowiem
mówic, byli ju na wylocie i trudno zarcza, czyli w-ystraszeni

wasnem sumieniem, za przypadkowym jakim wystrzaem nie
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byliby gwoli zasadom strategii uznali potrzeby cofnicia sig o

kilka mil za Warszaw, ku granicy rossyjskiej. Sumienie to, od

którego czapki na gowach wielkiej armii nieustannie gorej,

kiedy dzielnie przyczyni si do zapewnienia polskim wodzom
oczewistej przewagi nad Jeneraem Paniutynem i jego to-

warzyszami.

Tymczasem gdy w królestwie Mars poparty wszystkiemi

teoryami strategii harde czoo stawi powstaniu . w Pozna-
skiem pruska Themis wysch prawic za jednym zamachem
tumia cav wybuch. Modzie poznaska bez adnych oofródek

otwarcie prawie spiskowaa, dajc folg charakterowi narodo-

wemu, który sprzeciwia si wszelkim skrytym dziaaniom. Ród
Avielkopolski obok niezaprzeczonych zalet, z istoty swej jest

zgiekliwy, skonny do wielomówstwa i naduywajcy bez miary

pewnych krasomowskich figur. Zdaje si, e P. Segur, pisarz o

wypadkach napoleoskich, Poznaczyków mia na widoku kiedy

mówi, e przy obozowych ogniskach wielkiej armii, Polacy

niestworzone rzeczy wyprawiali o cudach swojej walecznoci,

e atoli nazajutrz, na polu bitwy sprawdzali wszystkie wczo-

rajsze przechwaki. Tym razem zb}*teczna otwarto charakteru

wielkopolskiego j^omoga zapewne rzdowi pruskiemu do

orzucenia sieciami WKsistwa na kilka dni przed wybuchem,

do pochwytania j)rzywódzców spisku, sprzysigonych i po-

dejrzanych.

Powstanie w samym zawizku zostao zwarzonem. Zaczy-

nay si saturnaha S'' Przymierza.

Trzeba przyzna, e aden z trzech zwyciskich rzdów nie-

naladowa swego sojusznika, ale e kady da powodowa si

waciwemu sobie systemowi i czy dopiero we wspólnoci

celu to jest w wymierzeniu kary na spiskowych i w zatumieniu

na przyszo w narodzie rewolucyjnych ywioów. Rzd pruski,

przejty zasad, e dwigni wszelkiej wojny by pienidz,

dbajc prz^tem o wzbudzenie w Niemczech wiary w swoje

umiarkowanie i w szacunek dla prawa, umyli na drodze le-

galnej wytoczy proces obwinionym, pocign do odpowie-

dzialnoci wiksz cz obywateli WIvsistwa, nieoburzajc

umysów zastosowywaniem upiezkiego bezprawia konfiskaty,

samemi kosztami procedury wycieczy z ostatnich zasobów



81

poznask szlacht. Gabinet wiedeski dla dowiedzenia swojej

energii, trybem istot zych a niedonych wpada w okru-

ciestwo, sam drcy z bojani na kady ruch, postrachem

chcia byt swój zabezpieczy, kogo wic oprawcy niepopieszyli

zamordow^a, tego w^lók do wizie, i kraty dzielce go od

wiata na wieki za nim zamyka ; szubienicom te nie by cale

przeciwnym. Cesarz Mikoaj zwiera w sobie syntez obu

powyszych systemów; pozbawia ycia, odziera z majtku,

sa na Sybir i knutowa po wizieniach. W królestwie domy-

lano si tylko skutków spisku po licznych ofiarach conocnie

wydzieranych z objcia rodzin, po kilku sterczcych szubieni-

cach, lub po katowaniach pakami na publicznym placu pod

Warszaw. W Galicyi trwoga nieustannie trzsa mieszka-

cami; zbójeckie szajlci, pomimo wyczerpania kass cyrkuowych,

a nawet ojcowskich upomina samego rzdu, gronie prze-

cigay po kraju, tymrazem chciwsze rabunku ni rzezi.

Szlachta , zamiast gbokiego zastanowienia si nad logicznemi

przyczynami mordów, uznaa dogodniejszem zwali ca win,

czci na niegodziwo rzdu, czci na szalestwo i z wiar
spiskowych. Zajade postawienie si przeciw sobie dwóch

wraych obozów, wacicieli i ludu wiejskiego, uznaa za czyn

dopeniony, którego naleao znie wszelkie nastpstwa. Zamiast

dy do zagojenia blizn, mylano raczej o kolejnem upoko-

rzeniu bratobójców, o daniu im si nawzajem we znaki za ich

zbrodnie. Rzd austryacki z piekieln zrcznoci korzysta

z tego usposobienia umysów; wierny swojej polityce rozdwaja-

nia, niedopuszcza zgody; j)otrzaskawszy cepy chopskie na

szlacheckich czaszkach, ofiarom teraz podawa opiekucz a

sposoczon do, udziela im siy zbrojnej, która zmuszaa

wzburzony lud do odrabiania paszczyzny, i ca srogo prze-

mocy skadaa na karb paskich wymaga. Lud zachmurzy

si, cisn zby, podbechtywany cigle przez rzdowych agen-

tów, warzy w sobie nienawi, coraz gbiej rozjtrza si
przeciw szlachcie, coraz promienniej tczowa sobie przed

wyobrani posta pana wszystkiego, co mu pod oczy podpa-

dao, i opiekuna swego cesarza. W nim te jedynie i w jego

sprawcach lep ufno pokada, nikomu innemu niedowierza,

ZiEKKOwicz. Wizerunki polityczne. III.
(]
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tak e nawet dobro podawane mu rk rodacz, budzio w nim

wzgard i podejrzliwo. Nowa ta a najboleniejsza rana, któr
kraj zapewne dla wytrzymania ostatnich prób ponosi, do za-

blinienia wymagaa rozbratu z przeplenia przeszoci, za-

parcia si samego siebie , niezwykych powice, zaofiarowania

bólów na otarzu ojczyzny, i odrodzenia si w najczystszym

ogniu mioci. Inaczej
,
pórodki musiay pocign za sob

nowe klski, nieszczcia, których groza dopiero w dniach

wspólnego czynu miaa dotkliwie uderzy wzrok prawych

krajowców.

Politycznym wypadkiem spisku byo wcielenie Krakowa do

Austryi.

Tu gabinet wiedeski widocznie da si wyprowadzi w pole

dyplomacyi petersburgskiej. Rzeczpospolita krakowska aczkol-

wiek wta i bezbarwna, oddawna jednak kua w oczy Rossy;

niecierpliwi cesarza Mikoaja bdny ognik tej narodowoci,

któr poprzysig by do szcztu wydawi; korzysta przeto

ze zwycistw przez poczone wojska odniesionych nad powsta-

cami, osoni si przed Europ wspania wstrzemiliwoci
od podbojów, widzc za ile trudów kosztowao go utrzymanie

wasnych zdobyczy, rzuci ndzn pastw Austryi, pastw
która niegodna Rossjd, usugiwaa jej przecie, pomnaajc
pierwiastki rozkadajce strupieszae pastwo Habsburgów.

Polityka rossyjska zawsze zasadzaa si nie na wewntrznem
krzepieniu wasnych si, ale na osabianiu o ile monoci bli-

szych i dalszych ssiadów; pogwacenie zatem traktatów 1815°

roku na korzy Austryi, upowaniao Rossy do zamania

onych kiedy w waniejszej okolicznoci, zapewniao jej zyski

pienine ze zniesienia wolnego przywozu towarów do Krakowa,

gabinetowi za wiedeskiemu uczepiao nowego spa do sucho-

tniczych piersi. Ksi Metternich uroczycie ogosi wgarnicie

nowych dzieraw do granic apostolskiego pastwa; Ludwik

Filip i Palmerston zaprotestowali j^rzeciw nadwereniu trakta-

tów, krztuszc si oba od miechu.

W Polsce zajcie Krakowa wywoao co najgwatowniejsze

oburzenie; w istocie atoli niebyo o co zbytecznie si unosi.

Kie my ukadalimy traktaty 1815° roku, nie nas pytano, czyli

zgadzamy si na ich tre lub nie; owszem, protestowalimy
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przeciw nim wszelkimi sposobami moebnymi dla ujarzmio-

nych; zniesienie wic Rzeczypospolitej krakowskiej w niczem

nieubliao naszej mioci wasnej. Co si tyczy krzywd, przez

skradzenie Krakowa wyrzdzonych narodowoci polskiej,

owiadczamy, e te nigdy wanemi nam sie niewyday. Naro-

dowo polska ley w duchu a nie w ndznych formach; trzej

za prokonsulowie policzkowaniem codziennem ironicznej re-

publiki, bynajmniej niedorzucali zarzewia do ogniska. Ostatni

ten zajazd Austryi na Polsk ublia moe wanoci kilku

pojedynczych osób, niweczy handlowe pooenia kilkunastu

kupców, ton atoli w oceanie daleko boleniejszych krzywd

narodu. Rzeczywist korzyci, z zaboru Krakowa bya spo-

sobno, któr uchwycili wychodcy polscy i stronnictwa ludowe

zagraniczne do wytrzsania na soce zbrodniczych podoci
Austryi i piekielnych szalbierstw dworu petersburgskiego.

Dorzucono nowych zasobów do si, które kiedy posu ku oba-

leniu dwóch najzacitszych wrogów chrzecijastwa.

Tymczasem, w WKsistwie rzd pruski pochwytawszy

spiskowych, wytoczy im kolosalny proces. Zamiast jków
ofiar, rozlegajcych si w Galicyi i w królestwie, w Pozna-
skiem sycha byo przeraliwy skrzyp tysica piór sdowych
pismaków. Proces rozpada si na dwie czci, na ledztwo

czyli instrukcy i na sd; pierwsza trwaa blisko dwa lata.

Akta ledcze, które z pocztku liczono na foliay, niebawem

urosy do rozmiarów przypominajcj^ch olbrzymie pomniki

budownictwa faraonów egipskich. Wprawdzie rzd pruski,

troskliwy jak to ju powiedzielimy nad utrzymaniem w Niem-

czech dobrej sawy o swojej sprawiedliwoci i owiacie, nie-

ucieka si do rodków wydobycia prawdy szczodrze uywanych
w Austryi i Rossyi, mia atoli swój rodzaj jezuickiej inkwizycyi

równie skutecznej na dyssekcy moraln obwinionego. Inkwi-

renci pruscy w wysokim stopniu posiadali zdolno wyczer-

pywania z winiów ostatnich zasobów cierpliwoci. wawy
duch polski, yjcy tylko dla czynu, nieraz byby chtniej

zniós doran ofiar cielesnego ywota ni powolne, syste-

matyczne, drobiazgowe dranienie umysu i czucia; byby
radziej spotka si z piorunem, ni z cig kapanin drobnych

6*
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iglanych pocisków, które jedne za drugiemi w mózg mu si

wpijay i wyzyway szalone przeklstwa wasnego ubezwadnie-

nia. Nadto, bezustanna troska i robak niepewnoci dniem i

noc toczcy spokój, gorczkowe oczekiwanie na wyrok, który

czsto zalea nie tyle od rzeczywistej miary wystpku, ile od

niezrcznej odpowiedzi, od skrzyowania si w protokóle, od

osobistych usposobie inkwirenta ; uwaga wiecznie wytona
n\ najdrobniejsze szczegóy ycia, nizanie najmniej znacznych

wspomnie na sznurek pamici i wzwyczaj anie si do biegego

przebierania z zamruonemi oczyma po tym róacu od-

powiedzi sdowych, katoway ducha nikczemnoci form i

w piersiach krzewiy zwtpienie. A tu wanie nadchodzia

chwila . gdzie potrzeba byo uzbroi si w najpotniejsze siy

duchowe, proces 1)0wiem mia si zakoczy sdem publicz-

nym. Dozwolono obwinionym . których kademu sowu
bacznie przysuchiway si ludy Europa- . otwarcie broni

sprawy, za iak porywali si do broni. Bya to uroczysta

godzina dla Polski, dla caej pokrzywdzonej ludzkoci. Za-

sady, okupione krwi i mkami wielkiego narodu, objawione

mu w dawnych dniach potgi przez opiekuczych jego

anioów, wyhartowane i owiecone dugiemi cierpieniami, miay
w sonecznym l^lasku zabysn przed wiatem , miay zmar-

twychwsta, olni jasnoci swoj i przerazi stróów czuwa-

jcych przy grobie Chrystusowym. Zaprawd, nieocenionym

owocem spisku bya moebno wytoczenia nawzajem przed

sd ludzkoci, procesu pokrzywdzonego narodu polskiego.

Czegó wicej mona byo da, jak trybuny w gównem
miecie niemieckiem . w samem ognisku ducha germaskiego,

jak sprawy wanoci przewyszajcej kwesty bytu naro-

dowoci polskiej, jak przeciwników nienawistniejszj'ch spoe-

czestwu od trzech wrogów umczonego ludu, ;)ak obro-

ców dzielniej ordujcych nad wasne powicenie . jak

appellacy witsz nad odwoanie si do caej ludzkoci,

do histor\-i , do samego Boga. Odpowiedzenie temu po-

sannictNMi kado wgielny kamie do wyjarzmienia i przysz-

ego bytu ojczyzny. Sdziowie rzucali potrójne oskarenie,

obwinieni podnoszc rkawic, przyjmowali zaszczyt walki

za pojcia narodowe, polityczne i spoeczne. Na nieszczcie
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latalizm, który od wieków warzy najwonniejsze kwiaty na

ziemi polskiej, i w tym wypadku nieomieszka olini witej

sprawy jadem swojej trucizny. Prawnicy niemieccy dodani

winiom za obroców, zgubny wpyw wywarli na rozwi-

janie si procesu. Wreszcie , niepodobna im nawet zarzu-

ca zej wiary; przeciwnie, przy najlepszych chciach nie-

których, przy znakomitej biegoci w rzemiole, z samego

stanowiska jurystowskiego niemieckiego musieli oni konie-

cznie zwichn kierunek sprawy. Spisek zawizany w celu

wyswobodzenia ojczyzny by czem innem, anieli zbrodni

w oczach obwinionych ; przemoc pochwyciwszy ich w swoje

szpony moga wykrzykn: « biada zwycionym!)) moga
ich skaza, ale nie miaa prawa ich sdzi. Skoro jednak

obwinieni przyjli dobrodziejstwo obroców, ju tem samem

uznawali nad sob prawnoó sdu i nastpnie spraw caego

narodu skurczali do rozmiarów pojedynczych osobistoci;

pierwsz za powinnoci obrocy na tem stanowisku,

byo pozbijanie zarzutów przeciw obwinionemu i uwolnienie

go wszelkiemi fortelami od kary ; e za kodeks krymi-

nalny pruski chce uchodzi za prawo a nie a bezprawie,

od przyznania wic lub zaprzeczenia obwinionego , od bie-

goci w odpowiedziach na pytania zadawane mu podczas

ledztwa, nareszcie od zrcznego przedstawienia ogóu sprawy

przez obroc , zaley wyrok sdziego , zaley kara lub

uwolnienie winia. Std widzimy, dla czego wiksza cz
obwinionych

,
posuszna radom obroców , cile trzymaa

si systemu przeczenia, dla czego dowodzia rzdowi, e
jeeli pragna niepodlegoci Polski, to jednak bynajmniej

nie miaa zamiaru dobija si jej z uszczerbkiem dla ko-

rony pruskiej i std koniecznie proces chybi swemu posan-

nictwu
,
pozbawi kraj zbawienhyci skutków na wewntrz

i korzyci, jakie narodowe przeprowadzanie sprawy mogo
mu byo zjedna w Niemczech i w Europie. Stronnictwa

liberalne niemieckie nieznikczemniae jeszcze wówczas zb-
karconemi konstytucyami z 1848^ r. , obok spóczucia dla

winiów , wyranie gosiy zawiedzione oczekiwania wzgl-

dem istoty i kierunku berliskiego procesu. Pojedyncze

usiowania obwinionych w postawieniu si na prawdziwem
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stanowisku giny w ogólnej barwie sprawy; napróno nie-

którzy z kierujcych ruchem ca win na siebie przyjmo-

wali, darmo wymowny gos odzywa si e: «jeeli jest spisek

('nieustanny w caej Polsce, przyczyny jego le w nieznonem
ci cigem rozjtrzeniu , odtd gdy przywidzenia ludzkie

{(postanowiy rozdzieli, powiertowa. zagadzi, to co Bóg
cw najwyszych swoich wyrokach zwiza, spoi i oywi pod

{(niemierteln nazw narodu polskiego", próno inni zacitem

milczeniem na siebie samych przyzywali grom zemsty zwy-

cizców, reszta winiów raz wpadszy na nieszczsn pochy-o , niepowstrzymanym biegiem toczya si w przepa,
której z duszy byabj'^ rada unikn. Jeszcze raz , miecz

straszny dla wroga ale nieopromieniony ide , obróci si

przeciw doni zuchwale go porywajcej. Proces berliski,

który tak wane usugi móg wywiadczy sprawie narodu,

zanosi si na smutne rozwizanie dla jednej czci Polski, na

dodanie licznych nazwisk do katalogu ofiar wywoanych
ruchem 1846^ roku Sd skara na mier przywódzców

spisku, niepodpada jednak wtpliwoci, e król pruski pamitny
na historyczne monarsze prawo uaskawiania, byby zamieni

im utrat ycia na doywotnie wiziennie. Inni oczekiwali

mniej wicej dugoletniego pobytu w fortecach, mianowicie

za kar pieninych, w ogóle bowiem rzd pruski nie tyle hyl

chciwym krwi i wolnoci obwinionych, ile czyha na ich

pienidze. Oj^arty na tych praktycznych wzgldach, umyli
do j^wego obedrze winowajców, raz dla tego, aby im odebra

na przyszo rodki do spiskowania, powtórnie aby tym spo-

sobem wynagrodzi sobie chwilow niespokojno ,
nareszcie

aby mie czem zapaci chmar skrybów , koszta wizienia

i góry papieru zuyte na procesowe akta. Tak ze spisku

poznaskiego rzd obiecywa sobie korzyci j)ienine, lud za

berliski pierwszy raz w yciu przypatrujc si procesowi po-

litycznemu, nabra pewnych politycznych wyobrae, wyrobi

w sobie pewne rewolucyjne ywioy, które nastpnie pomieszane

wTaz z inemi mona byo spotka dnia 22" Marca na ulicach

Berlina. Sd zebrany na spiskowych wanie rozmyla nad

skrupulatnem odmierzaniem kar. gdy w tem wpada do Berlina

wie o ogoszeniu Rzeczpospolitej w Paryu, a tu za ni druga
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o przepdzeniu z Wiednia Ksicia Metternicha. Zaledwie

sdziowie mieli czas zastanowi si kady w sobie, co Francuzi

poczn bez opieki króla Ludwika Filipa, gdzie rozbije si nawa

austryacka bez starego swego sternika, gdy w tern pod ich

oknami wszcz si zgiek.

Lud berliski ustawia barykady.



III.

(jrdybymy zamiast lotnego pióra spostrzegacza, chwytali

za powane duto iistorj^ka, musielibymy dzie po dniu za-

pisywa wszystkie wypadki zasze od 24' Lutego we Francyi,

musielibymy poprze nasz prac dowodami chronologii ju
nie lat ale miesicy, tygodni, nieledwie e godzin, ledzi kade
niemal ttno narodu wywieszajcego dla ludzkoci rewolucyjny

proporzec, obedrze do szcztu Monitora rzdow^ego dla

kronikarskich naszych regestrów, wpadlibymy w powtarzanie

zdarze pow^szechnie wiadomych a co najgorsza przekroczyli-

bymy pierwotny nasz zamiar. Niewdajemy si w opisowo,
odpychamy pokus do obrazów, które wiecznie jasnemi barwy

drgaj przed nasz pamici, uduchowiamy, skracamy, po-

kazujemy kierunek strumienia, niezastanawiajc si wcale nad

szczegóow istot jego oyska, nad drobnemi zakrtami

jego fal.

Francya miaa do rozstrzygnicia zagadk czowieczestwa,

której chybia ju raz w r. 1830^"'. Rewolucya lipcowa bya
tylko zwichnitym ruchem a raczej przejciem; wynoszc na

tron dynasty Orleanów ubezwadniaa swoj dziaalno na

wewntrz, dla braku za wszelkiej idei na lipcowych baryka-

dach, niewywara adnego wpywu na zew-ntrz. W razie

nawet gdyby rycerski duch owiewa by Ludwika Filipa w pier-

wszych latach jego panowania, Francya moga bya zapewni

sobie niektóre materyalne korzyci, nigdy atoli zbawiennie

wpyn na losy europejskich narodowoci. Wojska francuz-

kie przekraczajc granic ojczyst, zamiast dawnej napoleon-
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skiej chway, tymrazem byyby wloky za sob przywileje,

dworactwo i jezuityzm restauracyi, samolubstwo mieszcza-

skie, poniewierk ducha i indywidualizm szalejcy zmyso-

woci, które tak bezczelnie rozpasay si^ za panowania

ostatniego Burbona. Francya niemoe udziela jednostron-

nego porednictwa, musi czy si bojownicz i ide zarazem,

inaczej wpadaby na drog jaowych spóczu i wykrzyków

lub ornych zdobyczy a na te ju dzi nie pora. Rewolucya

1830 '^ r. nieuwicona adn zasad, zatrzymaa si sama

z siebie, naród zbudzony na chwil nieporwa si na nogi ale

znowu zwiesi gow i zapad w omnastoletni letarg odrtwie-

nia. Co do wewntrznego organizmu, Francuzi zachowali

poprawion nieco zwyk monarsz konstytucy, króla nie-

naruszalnego , ministrów odpowiedzialnych i dw4e Izby. Nie-

podobna bj^o wynale warunków dzielniej dowodzcych

tymczasowoci systemu, jako, na pierwszy zaraz pogld, bi

w oczy dilemat zupenej bezuytecznoci tronu. W istocie

bowiem, jeeli przy potdze królewskich prerogatyw, zasiada

na tronie m zrczny, chciwy wadzy i znakomity zdol-

nociami, naówczas atwo móg zawadn wikszoci Izby,

dobra sobie ministrów i rzdzi samowolnie ; konstytucya

wtedy stawaa sie martw liter, urojeniem. Nawzajem,

jeeli niedonik piastowa bero, wyzna naley, e niewarto

byo dla samego przepychu, dla jakiego dawnego naogu lub

przesdu , milionami listy cywilnej okupowa przyjemno
bawienia si w króla, wynosi przywilej jednej rodziny nad

poziom caego narodu, sa drog pasoytnemu dworactwu i

bezprawiom próniaczej haastry, osiadajcej stopnie kadego
majestatu. W ogóle, konstytucya i król byy dwoma ter-

minami niecierpicemi si nawzajem i monarcha przysigy

albo gwaci ustaw albo by niepotrzebn a zbyt kosztown

lalk , w kadym za razie jedna zasada koniecznie ya
kosztem drugiej. Takowy system poredni doskonale od-

powiada wywoujcej go idei mieszczastwa, które samo take

byo tylko terminem przejcia. Dumne wielk rewolucya

1789' r. ostatecznie spoytkowan na wasn korzy, za-

dyszane i znuone wojennemi wyprawami Cesarza Napoleona,

którego z rozkosz rzucio na pastw Anglikom, wgarnwszy
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w siebie wszystkie potgi umysowe i materyalne narodu, od

r. 1815^ odprawiao saturnalia swego dostania si do wadzy;

r. 1830 znowu za wasn spraw wysao lud na barykady i

odtd spokojnie giedowao, tuczyo si, kupowao drugici i

sprzedawao si samo, w lepem zaufaniu, e Opatrzno raz

uczyniwszy mu zado, bezpiecznie moe i musi zapomnie o

reszcie ludzkoci. Zadanie, r. 1789° rzucone w dwóch osta-

tecznych terminach przez Sieyes'a mianowicie czem jest stan

poredni, wszystkiem albo niczem? zostao jak najzupeniej

rozwizanem na korzy pierwszego wniosku. jSlieszczastwo

byo wszystkiem ; duch indywidualizmu coraz szerzej i silniej

je ogarnia, niepoprzestawao ju na rosncem z kadym
dniem rozzmysowianiu si w wygodach materyalnego bytu,

zawistnem okiem pogldao na wzmagajcy si wpyw króla i

przemyliwao nad nowem upokorzeniem tronu, nad zdoby-

ciem dla siebie szerszego zakresu dziaania. Siedmioletnie

ministeryum Guizofa znudzio Francy , oppozycya dyna-

styczna szybko mnoya swoich stronników, biesiady polityczne

rozkoysay namitnoci w narodzie, mniejszo parlamen-

tarna oczywicie co do moralnej potgi wikszoci bya za

obrbem Izby i swobodnie moga liczy na uczestnictwo massy

w nastrojonym na dzie 22*' Lutego zamiarze czynnego oporu

przeciw gabinetowi. Gównym i jedynym celem stronnictwa

Thiers'owego byo wysadzenie z miejsca Guizofa i towa-

rzyszów ; deputowani z lewicy dynastycznej nieprzypuszczali,

aby ruch biesiadny móg ich porwa o jeden krok dalej od

stale powzitych zamiarów, stanwszy dopiero w obec czynu

pomiarkowali si, chcieli dany popd na miejscu osadzi, ale

ju byo za póno. Niewidzialna, nadludzka jaka do kie-

rowaa ruchem, byskawicowo zmiataa jedne zawady za

drugiemi i w kilkanacie godzin po wzniesieniu pierwszej

barykady, Ludwik Filip ucieka, tron pon na placu Bastylii,

rzeczpospolita wykwitaa z jego popioów. Monarchici, po-

stpowcy, republikanie, adepci socyalizmu , zaledwie chcieli

wierzy wasnym oczom, zdumieli si nad gwatownoci
przewrotu, do którego nikt w kraju nie by przygotowanym.

Doktrynery natychmiast wytoczyli nieprzebrany arsena wnio-

sków, przysigali, e gdyby P. Guizot o jeden dzie wczeniej
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by opuci ministeryum
,
gdyby P. Thiers o kilka godzin

wczeniej by przyszed do wadzy, gdyby z reszt, raz dzierc

ju ster rzdu, przyj by otwarcie walk przeciw ludowi, gdyby

P. Duchatel zawczasu by pomyla o sprowadzeniu do Parya

potrzebnej siy zbrojnej ,
gdyby gwardya narodowa bya prze-

widywaa skutki ruchu itd. itd. król byby osta si na tronie,

rzeczpospolita byaby odepchnit w dalek przyszo. W tym

razie
,
jako i w wielu innych . ukadacze systemów grubo b-

dzili. Ludwik Filip musia ustpi z Francyi, musia uledz nie-

ubaganej logicznoci historyi, e za rzeczpospolita niespodzia-

nie zaskoczya Francuzów, win to byo ich wasnej lepoty,

bynajmniej za szalonego dziwactwa historycznego postpu.

Wreszcie, nic nie mogo sprzeciwia si ustaleniu rzeczpospoli-

tej, najzacitsi zwolennicy monarchii w pdy do niej si przy-

znawali, rewolucya urzdowie i powszechnie zostaa uznan,

chodzio wic tylko o rozwizanie dwóch zagadek, mianowicie,

jaka jest istota tej rewolucyi i jakie jej zaoenie? Przeczu-

wano, e wybuch 24" Lutego odnosi si nie tylko do Francyi

ale do caej ludzkoci, e losy Europy wayy si na bruku

paryskim, e musiaa nastpi ogólna przemiana dotychczaso-

wego porzdku, niedziw wic, e tak przywódzców ruchu jako

i postrzegaczów zdj wewntrzny niespokój, zdja uroczysta

ciekawo.
Jeszcze tu i owdzie po ulicach Parya sterczay barykady, a

ju Francya rzucaa bystry wzrok do koa swych granic, sta-

rajc si odgadn co poczn ssiedzi na wie o ogoszeniu

republiki przez pierwszy naród i w samym rodku Europy?

Miay si powtórzy na zewntrz wypadki 1791' roku?

Miae absolutyzm zatrzsiony w swoich posadach znowu

obwoa krucyat przeciw zuchwaym burzycielom idei raonar-

chicznej? — Bynajmniej; tym razem okolicznoci cale od-

miennie si szykoway. Ssiedzi nie dbali ju o utrzymanie

królewszczyzny w ludzkoci, sami przedewszystkiem usiowali

dosiedzie na wierzgajcych pod nimi ludach, niestarczyo im

elaza na kajdany dla wasnych poddanych, tern bardziej nie

mogli zamyla o narzucaniu ich obcym narodom ; kady
z nich zaledwie mia do czasu, wojska, policyi, zasobów, na

dawienie u siebie iskier wolnoci; nawzajem za ludy marzyy
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o czem innera , anieli o pomszczeniu osobistych krzywd zada-

nych królowi francuzkiemu i jego rodzinie. Nowe zatem

sprzymierzenie przeciw Rzeczypospolitej byo niepodobnem , i

tu nienaleao obwinia zej woli, ale istotn bezwadno kró-

lów, z których kady czu dowodnie, e gdyby nawet dziwnym

losem szczcia udao mu si wej na czele wojsk poczonych
do Parya, obróciwszy si, byby nieomylnie ujrza garstk

swego ludu niosc za nim wasny jego tron na popielisko

placu Bastylii , czyli wyraniej mówic, niemiabj'^ ju po co

wraca do domu. Dla osonicia tej niedonoci w wykonaniu

najserdeczniejszych zachce, rzdy monarchiczne owiny si

w niesamolubn niby teory nieinterwencyi, której na dzi

oczewistym skutkiem byy: nienaruszalno francuskich granic,

porzucenie Ludwika Filipa wasnym jego losom, i zostawienie

Francyi dowolnemu przeprowadzeniu nowego jej systemu.

Zamiar ten nieprzeszkadzania rozwijaniu si Rzeczypospolitej,

ludy zupenie dzieliy z rzdami z t wszake rónic, e gdy

drugie postanawiay omumijowa si w zewntrzn i wewntrzn
nieruchomo, pierwsze cichaczem sposolaiy bro i skrycie

dowiadyway si o bliszych szczegóach teoryi wznoszenia

barykad.

Wybuch w Francyi koniecznie pociga za sob wstrz-
uienie caej Europy; rewolucya stawaa si ogóln, i jako taka

musiaa wyrazi si w trzech stopniowych postaciach : narodo-

woci, systemu politycznego i stosunków spoecznych. Nastpne

wypadki przekonay, e Europa nieodzownie wymaga rozwiza-

nia potrójnego tego wza, e stan tymczasowy nieustali si,

dopókd kwestya cakowicie nie bdzie rozstrzygnit , e
Francyi wreszcie prawem historycznego jej przewodnictwa na

drodze czynu naley si wstpny i zaczepny krok w witajcej

epoce dziejów nowoj^tnych. Jako , na zewntrz Rzeczy-

pospolitej podzieliwszy Europ na pastwa samodzielne i naro-

dowoci uciemione, znajdziemy, e w pierwszych rewolucya

miaa przeksztaci system polityczny, obali przywilej, powo-

a cay nar<5d do uczestnictwa w rzdzie, uzna niepogwacal-

no osobist, wolno sowa ustnego i pisanego, prawo zgro-

madzania si i stowarzyszania; wzgldem drugich za, musiaa

speni pierwsze i najwitsze prawo boe, prawo niepodle-
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goci. Po ogoszeniu republiki, Francya usunwszy ju na

pozór zawady w dobiciu si do ostatecznego organizmu poli-

tycznego, spostrzega tylko przed sob olbrzymio rysujc

si zagadk osiow caej ludzkoci , zagadk stosunków

spoecznych.

Wielkie historyczne narody równie jak pojedynczy wielcy

ludzie maj do wykonania wane obowizki wzgldem siebie i

wzgldem ludzkoci ; summa tych obowizków zwie si posan-

nictwem : jeeli zatem chcemy pozna warto dzisiejszej

Rzeczypospolitej, musimy oznaczy istot posannictwa Francyi,

i nastpnie porówna takowe z kierunkiem dziaa rzdu rewo-

lucyjnego w Paryu.

Napoleon pierwszy poj posannictwo Francyi na zew-

ntrz ; zapowiedzia je wietnemi czyny, wcrótce atoli zma-

teryalizowa, zwichn dla widoków osobistej dumy, i nie-

speni. Zbudowanie jednoci politycznej w Europie, jednoci

opartej na zasadzie czowieczych praw, jednoci, w której kada
narodowo niepodlega, samodzielna, rozwijajca si w duchu

sobie waciwym, tworzyal)y ogniwo wielkiego acucha
zjednoczonych stanów europejskich, czya si z innemi pa-
stwami wzem braterstwa a nie podbojów; oto bya idea, która

piorunem uzbroia prawic pierwszego konsula, i oto pierwszy

cel wielkiego posannictwa, któremu Francya niewierna, na-

próno w zgrzytliwym rozdwiku wasnych tonów, w poto-

kach krwi bratniej bdzie wyszukiwa wewntrznego spokoju i

potgi. Przymierze ludów przeciw królom, wykrzykiwane na

biesiadach politycznych przez póniejszych zaprzaców rzdu
tymczasowego, przymierze moralne i sumienne z ludami nie-

zawisemi, zaczepne i odporne z uciemionemi, oto droga, po

której Francya musiaa kroczy, jeeli chciaa unikn zarzutu

przeniewierzenia si rewolucyi i ludzkoci, « Ale to czyste za-

grzewanie do wojny europejskiej!)) krzyknie ród kramarzów

wystraszonych o wasn kiesze ; aa skd stosowna sia wywi-
cczonego wojska przeciw sprzymierzonym ldowym mocar-

«stwom? skd flota przeciw angielskiej armadzie?» «a skd
"pienidz, ten nieubagany warunek kadej wojny?)) wrzasn
karliki, którzy gadajc o Bogu, bij pokony wszechmocnej

materyi i niepozwalaj, aby wielkie rzeczy dziay si na wiecie
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bez poprzedniego upowanienia ich praktycznych wyrachowali,

którzy maj wiar do wysokoci przekonania, e dwóch pobije

jednego, którzy zapomniawszy, e osupieli przed chwil i po-

darli swoje regestra na wie o rozwianu si potgi Ludwika
Filipa, teraz zakadaj nowe rubryki, zaprowadzaj now
rachunkowo, wedug której historya ma kierowa losami

czowieczestwa. Historya ! nieszczliwa nauka, Kassandra

ludzkoci
,
próno na kadej karcie zapisuje wypadki wbrew

przeciwne najcilejszym ludzkim rachubom; darmo przysiga

i dowodami przekonywa, e wyprawy Aleksandra Macedo-
skiego na Azy byy niepraktyczne, e niepraktykowao si, aby

Bóg za ludzko umiera na krzyu , e Galileusz i Kopernik

niepraktycznie utrzymywali, i ziemia moe obraca si koo
soca a pomimoto mórz swoich w bezmiar niepowylewa, e
Kolumb niepraktycznie chcia wynale ludzi chodzcych do

góry nogami, e Konwencya niepraktycznie caej Europie

rzucia rkaw^ic, wtedy gdy kraj szarpany bezrzdem , by bez

spóczucia ludów, bez broni, bez pienidzy, bez oficerów,

którzy za granic osobne wojsko przeciw ojczynie utworzyli,

e Fulton plót Kapoleonow-i niepraktyczne androny o machi-

nach olbrzymiej siy poruszanych za pomoc pary; — wypadki

te nie za pamici naszych rachmistzów zasze
,
praktycznen s

dla nich jako zdarzone i ubiege, przyjmuj je oni nie mogc
ich odwoa, na przyszo atoli waruj sobie, e cyrklem, miar
i wag odmierz kady krok postpowi dziejowemu, sami za
obiecuj, e przez szacunek dla tych narzdzi mierniczych, bez

poprzedniego do nich odwoania si, nigdy nie rusz do

czynu.

Inaczej sdzi duch wiary i prawdy.

On powiada, e na dnie serca ludzkiego kryj si boe po-

pdy, e wielkie czyny s dziemi zapau ,i natchnienia, e
biada temu, kto potg materyaln rozdziela od powinnoci,

.

prawo osobiste od obowizku; kto chce czy cnot we

wasnym domu z krzywoprzysistwem za jego obrbem, wolno
u siebie z niewol u braci, kto myli, e za wit spraw ludzie

tylko walcz, kto niedony do przeamania najdrobniejszego

prawa natury, w przedsibranm wielkich zamiarów liczy jedno

na wasne potgi. Historya w gbi swej ukrywa zapas
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cudownych si , ale ich tym tylko udziela, którzy sie do nich

odwouj.
To powiedziawszy o posannictwie Francyi na zewntrz,

z którego spenieniem cile czyo siy wewntrzne rozwiza-

nie zagadki jej stosunków spoecznych, dodajemy, e wanie
jak gdyby dla ostrzeenia narodu, jakiemi szlakami rewolucya

winna bya sie rozwija, i jakie trzy odmienne ywioy w sobie

zawieraa, zaraz po ucieczce Ludwika Filipa a jeszcze przed

ogoszeniem rzeczypospolitej , trzy rónorodne potoki wadzy

wytryse z trzech odmiennyci róde, zmierzay jednoczenie

do wspólnego ujcia, do ratusza, gdzie miay zla si w jedno-

lity rzd tymczasowy Francyi republikanckiej. Stronnictwo

National 'a nioso swoich deputowanych i redaktora swego

organu; ludzie ci j)0wikszej czci oddani naukom i zajmujcy

znakomite miejsca w historyi francuskiej owiaty, mieli wyo-

braa ywioy wewntrznej, politycznej organizacyi kraju;

mieli stanowi jedn trzeci cz praktycznej rozwagi wclio-

dzcej do warunków spenienia kadego wielkiego zamiaru , i

powinni byli ogarn materyaln stron wytaczajcego si pro-

cesu ludzkoci; Reforma, walczca przez mnogie lata pod

hasem braterstwa ludów, przedstawiajc wszystkie szlachetne

uniesienia ludu francuskiego, dostarczaa ywioów do sj^enie-

nia posannictwa narodu na zewntrz jego granic, wprowa-

dzaa pierwiastki egzaltacyi , zapau , zatykaa wojownicz
chorgiew Francyi niby znak przymierza i wybawienia dla

ucinionych. Z trzeciej strony , wyndzniae falangi ludu

wyrobniczego, okopcone prochem, zadyszane po tylko co za-

koczonej walce, rozpromienione zwycistwem, znaczce po

sobie lady krwi ran jeszcze nieowizanych, wiody jednego

teoretyka i jednego rzemielnika, którzy mieli wspólnie popra-

cowa nad zapewnieniem chleba i owiaty wydziedziczonemu

pokoleniu, nad postawieniem zagadki spoecznej w braterstwie

i w mioci. Nareszcie jak gdyby na dowód, e pracom rzdu
rewolucyjnego nie rachuba ale natchnienie winno byo prze-

wodzi, nad t plejad wybraców ludu, panowaa wyniosa
posta pierwszego wieszcza Francyi, czowieka, który przedtem

nienalec do adnego stronnictwa, z powoania nieoddajc si
wycznie adnemu materyalnemu zawodowi

,
potg myli
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mia garn w jedno ognisko, próby i cierpienia przeszoci,

oczekiwania na przyszo , duchem mia opromienia towarzy-

szów i wywoywa z nici natchnione przedsiwzicia: wyszy
nad szczegóy, winien by tylko wskazywa kierunek zwyci-

skiemu rydwanowi Rzeczypospolitej.

Rzd rewolucyjny patrzc z ratuszowych kruganków na

zbrojne tumy otaczajce go do koa, upojone wieym tryum-

fem, postawi sobie naprzód zapytanie, czego chce lud ten

zwycizki. z którego czoa wieci wszechmocno a z oczu

byska dza nowych objawie? ywioy nagromadzone przez

trzydzieci lat panowania Burbonów, przesze w krew wikszej

czci narodu i stanowice tre idei mieszczastwa, wnet na-

strczyy odpowied. Przypomniano sobie grone haso walk

ulicznych w Lyonie, pamitne sowa "y w pracy lub

umiera w boju^ czarno wypisane na krwawo-czerwonjTU

proporcu, i wraz uznano, e ostatecznym wyrazem rewolucyi

b3'a miertelna wojna wydana godowi, zimnu i pragnieniu.

Dziwnie pojto znaczenie tajemniczych sów ludu; jak gdyby

dla pojcia ducha starczyo sysze i rozpozna dwiki. A
przecie lud rzymski, kiedy gonic ju ostatkami dawnego

natchnienia w dwóch wyrazacli tumaczy swoje chci Cezarom,

wtedy jeszcze woa o chleb jako o straw cielesn, wola o

iofrzyska jako o karm dla ducha; najpontniejszemi za dla
igrzyskami byy wjazdy uroczyste zwycizców, widok wozów

bohaterów Romy, cignionych przez pokonane króle . lub

przedstawienia osnute na pamitkach najwietniejszych dni

chway wszechwadnego miasta. A kiedy Chrystus o chleb

powszedni prosi rozkaza, to bynajmniej nieodcza kwestyi

materyi od pragnie ducha, ale pierwsz postanowi cakiem

zalen od drugich: chcia nauczy, e zadouczynienie drugim

ju w samem sobie nosi zupene zaspokojenie pierwszej. A
kiedy lud francuski przenosi zaszczytn mier w walce nad

niedostatek ywicej pracy, to oprócz wasnych praw do lua-

teryalnego ycia, domaga si take ogólnej pracy krajowej,

pracy nad uwielmoeniem godnoci ojczystej, nad spenieniem

posannictwa narodu. Za Konwencyi, lud francuski godny,

bosy a liczb szczuplejszy, wypdza sprzymierzeców , wstp-

nym bojem zdobywa Belgij. podawa tre do eposu wojen



97

woskich, nieskary si na gód ani na brak pracy, drwi

z niewygód, przestawa na poowie zwykej strawy, pracowa

bowiem i zwycia za ojczyzn j za ludzko. Troista posta

rewolucyi w Europie, zbiegaa si w Francyi w jeden synte-

tyczny wze, który naleao rozci za jednym zamachem.

Rzd tymczasowy pomin dwa drugie wzgldy , ca za
uwag zwróci na kwesty wewntrzn, na zagadk stosunków

spoecznych, w obec której niebawem rozkry przed wiatem

konieczne swoje niedolztw'o.

Obejrzmy pokrótce stanowisko de spoecznych w^e Fran-

cyi, de wywoanych zmateryalizowaniem ogóu, popchni-

ciem narodu na niewaciw mu drog wycznego prze-

mylnictwa, szalon chci bogacenia si, ubóstwieniem ka-

pitau, niemiosiern i zaart zawici spózawodnictwa,

despotyzmem pienidza nad prac, a std ndz ludu, prze-

klciem wydziedziczonych na wieczn niedol helotów\

W obyczajach, w prawach zwaszcza cywilnych PVancyi, po

obu stronach redniowiecznego feodalizmu , spostrzegamy

widocznie ttnice ywioy zasadnicze bytu dawnych Rzymian.

Treci ducha rzymskiego bya osobisto naprzód pojta

w pastwie, nastpnie w samym sobie. Obywatel rzymski

uwaa si poród ludzkoci za uprzywilejowanego pana

wszechstworzenia. Rzymianin tylko by doskonaym, prawnym
wacicielem, reszta ludzi to barbarzyc podbite dla na

usugi lub przeznaczone na ujD zwyciskim jego orom. Takowy
spódziedzic wiata, dla dowiedzenia sw'OJej godnoci musia
komu rozkazywa, mia w^ic niewolników, musia oprze zna-

czenie sw^oje na wycznem mu prawie, przysdzi wic sobie

przywilej wasnoci. Tum wydziedziczonych Kwirytów pojawi

si dopiero midzy poudniem a zachodem soca potgi rzym-

skiej , w szorstkich atoli czasach Rzeczypospolitej niewolnicy

tylko i wyzwolecy skadali ludno ruchom. Skoro za nie-

ubagan logicznoci ekonomii politycznej, ziemia szerokiemi

podziay znalaza si w rkach samych prawie j)atrycyuszów,

lud czc z wasnoci pojcie ostatecznej wolnoci, zada
prawa ziemskiego (legem agrariam), w skutek którego

Jsady z Kwirytów ujrza si wacicielem równej dzielnicy.

Prawo to, dokonane przemoc fizyczn, wynike z rozszalaych

ZlENKOWICZ. WiZEKLKKI POLITYCZNE. III. 7
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poj wolnoci indywidualnej , depcc wszelkie uczucia suszno-

ci, rzucio w przyszo nasiona nieobrachowanie zgubnych

owoców. Wygórowanie to atoli indywidualizmu w Rzymie,

trzymao strój z pojciem dumy narodowej. Obywatel rzymski

domaga si od ojczyzny nieograniczonych praw, przyjmowa
jednak na siebie wszystkie obowizki, niedopuszcza niewolni-

kom krwi przelewa za potg i wolno kraju, sam trawi

ycie w bojach i na urzdach, jeeli za w^ycznie garn
przywileje , nawzajem sam ponosi cierpienia i trudy

narodu.

Podobn organizacy wewntrzn mdzimy w dawnej Polsce,

z t rónic e zasady Chrzecijastwa wyszlachetniy pojcie

indywidualizmu i powszechne braterstwo postawiy za osta-

teczny cel postpu. Patrycyusz polski w kadej chwili nieza-

pomina si w narodzie i w sobie cay naród poczuwa : on

take da wszelkich praw ale sam równie peni wszelkie

obowizki: wolno jego bya nieograniczon, osoba i majtek

naleay do ojczyzny ; krwi swej i fortuny nieby wacicielem

jedno szafarzem. Obyczaj zaczerpnity z ducha narodowego

silniej nad marmurowe tablice prawa ogranicza wasno.
Wielmonik polski nad ycie ceni równo szlacheck, nie-

podlego osobist podnosi a do swawoli, ulegajc wyobra-

eniom epoki gardzi mieszczastwem i przemylnictwem, jak-

gdyby przeczuwa dokd takowe Europ kiedy zawiod, bato-

y i niewoli lud ale bi te i wasnego trzydziestoletniego

syna. Z postpem poj, tak jako zaprzesta na kobiercu

rozciga wsatych synów, równie byby odzwyczai si od

bicia chopa, byby wzniós go do swojej godnoci, uszlachetni

w nim ducha i osob
,

przypuci do wspólnych praw i

zaszczyci wzajemnoci ojczj'stych obowizków. Takim

trybem, w Rzymie duma narodowa, w Polsce uczucie obo-

wizku i przedczucie ogólnego braterstwa, kady tamy in-

dywidualizmowi i ograniczay przywilej , ostatecznie bowiem

kto niepeni obowizków, ten tem samem wyrzeka si praw.

W Francyi równie jak i w reszcie Europy, stosunki spoeczne

dzi cale odmiennie si przedstawiaj. Indywidualizm dobieg

ostatnich kraców zmateryalizowania i samolubstwa; obowizki

zarówno rozprysy si na mass, przywilej zyskany bó dzie-
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dzictwem, h.6 prac^ lub szczciem (rónice te bynajmniej

niezmieniaj wewntrznej jego istoty) przywilej, powtarzamy,

przyrós do pojedynczych osób. Zerodkowanie wadzy spra-

wio, e kady obowizek domaga si natychmiast materyal-

nego wynagrodzenia; ludzie szukali sposobu do ycia w zasto-

sowywaniu praw boych i ludzkich, w obronie kraju; naród

przesta wybiera swoich zwierzchników
,

przyjmowa ich

wedle szczeblowa hierarchii lub upodobania rzdu. By to

pierwszy cios zadany równoci, pierwszy zawizek nowoyt-

nych kast.

Wolno osobista, taka jak j okreli kodeks rzymsko-

napoleoski, jak ludzie uwaaj dzi za ostateczny wyraz

swych da , zaley : na równoci materyalnej w obliczu

prawa, na nienaruszalnoci osobistej, na swobodzie myli i

sowa, na rozrzdzalnoci swem dobrem, chociaby w najsza-

leszy sposób, na godziwoci wasnej obrony ale nie na konie-

cznoci wzajemnej pomocy, sowem na wchoniciu w siebie

wszystkich praw, na postawieniu si samotnem ale nietykalnem

w spoeczestwie , na ubóstwieniu samego siebie i na prawnem
zobojtnieniu wzgldem drugich. Wykadnikiem tej wolnoci

jest wasno, przywilejem za rozhukane naduycie praw

wacicielskich. Wolno takowa, jakote do rozwinicia jej

potrzebna wasno, jest dzi we Francyi wycznym kadego
celem, wacicielstwo najzaszczytniejszym tytuem budzcym
zazdro a szacunek.

Albo niema Boga nad wiatem , albo te podobna

wolno jest faszem, kamstwem zbrodniczem zadanem

Ewangelii.

Denia przemysowe naszego stulecia , ludno groma-

dzca si po miastach i zakadach fabrycznych , wywiody
pauperyzm , straszn kohort przyszego Spartakusa. Tu
znowu wystpiy dwa miertelnie na siebie zawzite ywioy,
kapita i praca. Pierwszy niedocigy, wylizgujcy si wszel-

kiemu prawu i wszechmocny, samow adnie rozkazywa drugiej
;

wedle zachcenia przyzywa j lub odpycha, sam gnbiony

spózawodnictwem mci si nawzajem na pracy. Gra prze-

mysowych zabiegów, w której zrczniejszy i silniejszy szybko

si zbogaca, sprawiaa, e kapitalista puszcza si na olbrzymie

7 *
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przedsiwzicia, zakada ogromne rkodzielnie, sprowadza
niassy wyrobników, gdy mu zabrako wasnych zasobów, czer-

pa obficie w urojonej skrzyni kredytu, nareszcie bankrutowa i

tumy ndzarzy o godzie na bruk wypdza. Inny rós w po-

mylno , tysice rk u siebie zatrudnia, ale có z tego, kiedy

dzienna paca robotnika nie wystarczaa mu do ycia ; chcc j
powikszy, byby musia droej swoje WN-roby sprzedawa,

czyli dochodzc do ostatecznego wypadku nie byby znalaz

l<:upców, spózawodnicy bowiem taniej towar ofiarowali, zatem

znowu bankructwo, znowu wyrobnicy mr z godu. Ktokolwiek

mia sposobno bliszego przypatrzenia si miastom fabrycznym

Francyi lub Belgii, ten supia z przeraenia na widok caych

pokole yjcych w zatchych podziemiach, bladych, wy-

chudych, pitnacie godzin dziennie wprzonych do pracy,

picych na botnistyci barogach
,
poywajcych ndzn

straw raz na dzie zgotowan, istot na podobiestwo Boga

stworzonych a zamienionych ndz w martwe kóka maszyny.

Prawdziwe to pieko przemysu. Zaledwie dzieci stpa o

wasnych siach . zamiast dania mu jakichkolwiek przed-

wstpnych, czowieczych wyobrae, wiod je do pracowni;

zanim nauczy si pacierza ju umie wystrzyga , wiza,
nawija; tam potworniej mu czonki, niedorosy grzbiet

w garb si wydyma, gowa opada ku piersiom, kabkuj si

nogi, przygase oczy szkli blask gorczkowy, tam dochodzi

wieku modzieca, ma i starca. Tymczasem przemys coraz

wysila si na wynalazki, spózawodnictwo codzie cen}" obnia,

wyroby si mno, dania tylko dodaj, rkodzieinie rosn

w machiny i w ludzi , gangrena pauperyzmu z kad chwil

szerzej si roztacza. Bolesna ta strona ludzkoci kryje si

przed wiatiem, rzadko kogo w oczy uderza, zdaleka byszcz
tylko wieo pobielone rkodzieinie, w ciasne za zauki przed-

mie ledwo kiedy niekiedy jaki entuzyasta antykwaryusz

przypadkiem zabdzi.

Ale niedo odsania te rany spoeczestwa, niedo
wzrusza -si ich widokiem, trzeba szuka zaradczych roków;

w naturze obok trucizny ronie lekarstwo, naley je wynale.

Jakto? miayby niby Kaimowe potomstwo, cae pokolenia

by skazanemi na wieczne potpienie? miaaby uwicon
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by teorya Brennusowego fatalizmu a Opatrzno zapart ?

Za czyje to winy przychodziby na wiat ten tum ludzi od-

s-dzonych od praw ludzkich, pozbawionych wszelkiego wiata,

sodyczy rodzinnych zwizków, swobody odpoczynku, dobro-

dziejstw i uroków natury, których kolebk, byaby gar somy,

widokrgiem sklepienie rkodzielni, szcz^'ciem kubek rozpaja-

jcego napoju, powoaniem gorzka a nieustanna praca, przy-

tukiem na staro róg uliczny lub szpital? Nie — dziki Bogu,

jeszcze nie przyszlimy a dzi mniej ni kiedykolwiek przyj-

dziemy do tego zwtpienia.

Kwestya równowagi spoecznej , nauka o sprawiedliw^ym

podziel bogactw zwana inaczej ekonomi polityczn, od wiela

dziesitków lat silnie zaprztna uwag ludzkoci; postano-

wiono wyrwa tajemnicy zaradcze rodki, zanim jednak czyn-

nie wzito si do dziea, otworzono na rocie szranki rónego

rodzaju teoryom. Wystpili ekonomici niosc zapas gotowych

formu na oznaczenie prawdziwej istoty kapitau, pracy, war-

toci , zamiany , wyrabiania i spoywania. ród mnóstwa

systemów w których jedni szukali wzrostu bogactw przede-

wszystkiem w uprawie ziemi, drudzy niepojmowali pomylnoci
pastwa bez szczególnej opieki nad niektóremi gaziami prze-

mysu, bez nakadania ce lub zakazu pewnych towarów, inni

utrzymywali zupen wolno handlu
,
grozili zniesienim opat i

komor, wszyscy spotykali si na jednym wspólnym punkcie

nieograniczonej wolnoci w stosunkach dania i ofiary, na

osiow^ej zasadzie ekonomii, wypowiedzianej przez J. B. Say'a,

w sowach « wolnej pracy i wolnego przechodu» (Laissez

faire, laissez passer). Opierajc dowodzenia swoje

zawsze tylko na liczbach, na dowiadczeniu wycignitem
z niezaprzeczonych faktów, na matematycznem urzeczywis-

tnieniu w naturze kadego ich zdania, kadej przepowiedni,

ekonomici z nieubagan logik druzgotali kady wniosek nie-

wynikajcy z wiecznych praw materyi, z pogard za jednym
podmuchem empiryzmu wywracali najwietniejsze gmachy
socyalistów, wtpliwców za wiedli na targ publiczny i tam w
doranem zastosowaniu przekonywali ich o wyszoci praktyki

nad mrzonk.

((Wasno, mówili socyalici, rozumiejc przezto summ



102

naduy wynikych z bezwarunkowego posiadania, wasno
podzi w czowieku samolubstwo. zobojtnia go na najwitsze

uczucia, szczepi w nim rozhukan ch materyalnego zysku,

z krzywd wydziedziczouycli obdarza go wycznie potgami
przyrodzenia, które Opatrzno bezwzgldnie na usugi caej

ludzkoci przeznaczya, gubi w nim pojcie czowieczestwa,

ojczyzny a rozwija indywidualizm)), i na dowód przytaczali

wieniaka francuzkiego który od czasu jak si sta wacicielem,

wypiera si troski o naród, widzi tylko granice swojej posia-

doci i drog prowadzc na targ, niemarzj- jedno o zaokrgla-

niu i rozszerzaniu swego dziedzictwa, niedba kto w kraju pa-

nuje, rodak czy cudzoziemiec, król czy prezydent, drwi z uczu-

cia dumy narodowej i policzków lub wawrzynów ojczyzny, ubó-

stwia kady rzd który mu zmniejsza podatki, jDrzeklby kady
system, który dla zbawienia nawet ludzkoci powayby si

ofiary pieninej od niego zada.
((Wasno jest bo, wit zasad, odpowiadali ekono-

mici, wasno jest podstaw rodziny a wic warunkiem mo-

ralnoci, celem którego dopicie wynagradza zwykle ycie

pene cikich trudów a wic bodcem do pracy, tem samem
za mnoni narodowego bogactwa; wasno nietylko e nie-

zobojtnia ale owszem przywizuje czowieka do ziemi rodzin-

nej, jeeli obdarza' rolnika wspóln wszystkim rodzajnoci

gleby do której to praca waciciela znakomicie si przyczynia,

nawzajem warsztatowy robotnik takie same siy znajduje

w twardoci kruszcu, w dziaalnoci ognia, soca, powietrza,

pary, wynalazków itd. , wasno bynajmniej nie wystudza

w ludzie mioci do ojczyzn}', przeciwnie, czyni go dbaym na

jej losy i jeeli wieniak nierozumie donkiszockiej walki na

drugim kocu wiata za spraw wdów i sierot, natomiast tak

przeciw obcym iako i przeciw swoim barbarzycom, zginie

w obronie kraju, w obronie wasnoci. Od czasu uwaszczenia

ludu i rozdrobienia wasnoci, Francya w stokro zwikszya

swoje siy, jak ów bajeczny olbrzym, który za dotkniciem

ziemi garn w siebie milijonowe potgi. Wasno, to jedno-

znacznik z wolnoci, z prawem, z porzdkiem, z si; zniesie-

nie wasnoci, to rozbój, niedola, bezrzd i powszechna

eatrata.

»
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Socyalici odpierali, e wcale nie chc znosi wasnoci, ale

jedno ograniczy j, e w systemie równego wymiaru (egali-

taire), dziedzictwo nawet musi si utrzyma,^ e jeeli eko-

nomici sami uznaj w wasnoci mass naduy, oni nawzajem

zowi wasnoci summ lub raczej zasad tych naduy , e dla

jednych jak dla drugich wasno wraz z jej naduyciami jest

rodzajem wieloboku, któremu za powszedni zgod naley

odrba kty, ale e po skoczonej operacyi ekonomia nie

przestanie dowodzi, e figura zawsze jest wielobokiem, podczas

gdy socyalizm bdzie tylko w niej widzia koo. ^

W badaniach nad ulepszeniem losu klassy roboczej, pier-

wsz zagadk na któr rzuciy si teorye, byo oznaczenie

rzeczywistej istoty wartoci. Ekonomici prawili e warto
jest ostatecznym wynikiem ze stosunku wyoonego kapitau

do pracy i nastpnie do poszukiwania i ofiary kupujcego

;

socyalici na to, e prawdziwym wykadnikiem wartoci po-

winna by tylko praca, przytaczali sowa Rikarda który mówi
e praca bya pierwsz cen, pierwsz monet za któr wszystko

kupowano , lub bronili si powag Nestora ekonomistów

Adama Smitha, który kilkakrotnie powtarza, e praca jest

jedynym, ogólnym, susznym wykadnikiem wartoci, e kady
wyrób wart tyle, ile kosztowa pracy lub wydatku, e prze-

monym wpywem na oznaczenie wartoci jest uczestnictwo

waciciela, który wymaga udziau w kadym wyrobie, jaki

pracownik ksztatuje lub z ziemi wyprowadza, e nareszcie

sam J. B. Say przyznaje, i waciciel w niczem osobicie

nie przyczynia si do uytecznoci wywoanej przez ro-

botnika.

Brak pracy lub zmniejszanie dziennej zapaty, które czsto
rzucay na bruk robolników, byy przyczyn, e socyalici za-

czli przeklina spózawodnictwo i dla uwolnienia ndzarzy od

tego upioru umylili: wznie nowy system skadajc w rce
wadzy inicyatyw wszelkich prac i wyrobów, wezwa rzd na
jedynego i ogólnego przdsibierc

,
pod jego opiek zastpi

pojedyncze zakady wielkiem stowarzyszeniem rzemielników,

' Lettre de J, P. Proudhou a Yictor Considerant, page 27.
^ Detto, p. 28.
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oznaczy wedle umiarkowanych zasad godziny pracy i dosta-

teczno wynagrodzenia. Tu ekonomici, wcale nie wytajc
si za jednym podmuchem walili gmach niedojrzaych zamiarów.

« Zgoda, mówili, niech si stowarzyszaj j. robotnicy, niech

mniej pracuj, a wicej zarabiaj,, powimy zasadnicz prawd,
wolnoci indywidualnej, bez której oywnych promieni nic na

ziemi nie wzrasta, nie kwitnie, nie dojrzewa; wzniemy otarz

monopolowi miertelnemu wrogowi praw boych i ludzkich

;

jeeli uda si nam wytumaczy gorliwemu i zdolnemu, eby
pracowa na leniwca i niezdar, jeeli humanitarn mioci,
potrafimy w nim zastpi trosk o los wasnej rodziny, na-

ówczas niema wtpienia, e rkodzielnie francuzkie niebawem

podwoj ilo swoich wyrobów. Ale na tern nie koniec;

uorganizowanie samej pracy jest dopiero poow zachodu; dla

zupenego odpowiedzenia celowi potrzeba jeszcze uorganizowaó

odbyt, bez którego wyroby bd tylko martwym towarem,

potrzeba mie zawsze na pogotowiu pieninych kupców lub

te wyszukiwa ich i przemoc zniewala do zawierania handlo-

wych ukadów. W takim razie wypada na wieki poegna si

z wolnoci; wreszcie, gdyby szczcie spoeczestwa wymagao
i tej nawet ofiary, zgoda na ni, ale dla upoytecznienia jej

trzeba kapitaów, kapita za wystraszony przemysowym terro-

ryzmem wyliznie si podziemnemi nurty , skryje lub ucieknie

z kraju, o kredycie myle nie mona, targnwszy si na wolno,
kredyt bowiem jest wynikiem zaufania , zaufanie za moe
tylko wypyn z wolnoci. Wprawdzie pienidz bdc tylko

symbolem wartoci, atwo da si zastpi przez inny symbol

wystrzyony z papieru i zarczony przez naród ; bilety

bankowe i weksle kr równie dobrze jak brzczca moneta,

ale dla tego jedynie kr, e nosz w sobiej moraln

rkojmi moebnoci zamienienia ich w kadej chwili na

gotowe pienidze, inaczej ulegyby losowi akcyi Law'a, as-

sygnatów Wielkiej Rzeczypospolitej i wtrciyby kraj w prze-

pa bankructwa.))

Co tu byo odpowiedzie na tak oczewiste dowodzenia eko-

nomistów,- wynike z zasady wolnoci i przekonywajce o ko-

niecznoci spózawodnictwa? Bezstronni badacze uznali teory

organizacyi pracy za bezrozumn, sam nawet wódz dzisiejszych
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socyalistów otwarcie j-, potpi, wówic, e dotychczasowe

teorye socyalne nie zdoaj zaradzi ndzy ludu w obecnym

jego stanie, e organizacya pracy jest niczem innem jedno

wykuwaniem oczu wolnoci.^ Co do kredytu, szkoa rady-

kalnie postpowa utrzymywaa, e takowy powinien opiera si

i przedstawia istotne bogactwo caego narodu nie za bezpo-

redni warto kruszcu, e zatem naród móg stworzy tyle

pienidzy, za ile odpowiada summa swego ruchomego i nie-

ruchomego mienia, materyalnych i moralnych zasobów i na-

reszcie pracy. Tu zwolennicy ekonomii na gwat uderzyli

w dzwony, krzyczc, e kommunici chc kraj rabowa.

W kilku tych sowch, zaledwie tu i owdzie dotknlimy
brzegów rozlegego morza stosunków spoecznych, morza dla

oznaczenia powierzchni którego trzebaby dugim i mozolnym

trudem ogromn ksig wypracowa , a które w gbiach
swych kryje nieprzewidziane dzi dla nas zjawiska. Wspomnie-

limy tylko o dwóch koryfeuszach socyalizmu '•^, wanych kiedy

dla historyi filozofii , nietykjc nawet adnego z chorobliwych

marzycielów, którzy pozbawieni wszelkich dowodów twierdz-

cych lub logicznie zaprzecznych si, wzbudzaj przelotn cieka-

wo ale nigdy surowej uwagi. Pominlimy wciekych
obkaców, z których jedni powodowani szalestwem, inni

rozpacz, ostatni rozbójniczemi skonnociami, w materyalnym

podziel bogactw, w nocnym rozlewie krwi, w odarciu posia-

dacza na korzy zbrodni, chcieliby za jednem uderzeniem

noa wprowadzi równo w narodzie, równo roscheznanych

zwierzcych namitnoci, równo upodlenia, równo ndzy.

Kommunici XIX" wieku pijani materyalizmem, s to podrzutki

ludzkoci, których spoeczestwo niezdolne dotd wychowa,
owieci promiemi wszechmioci i religii, musi teraz krwi
bratni obryzganych , wlec na rusztowanie.

Z tern wszystkiem , teorye kommunistyczne których zastoso-

wywacze oddawna ju zaludniaj galery portów francuzkich,

w ostatnich czasach otrzymay zaszczyt podcignicia pod

swoj nazw wszystkich usiowa postpowych. Duch samo-

' Organisation du Credit par J. P. Proudhon. Paris 1848.
"^ L. Blanc, Proudhon.
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lubny mieszczastwa i wacicielstwa, przeciwicy si wszel-

kiemu postpow, zniewieciay w dotychczasowych wygodach,

trwoliwy przeto na kad% zmian, zatyy w zmysowoci i

rozzuchwalony powodzeniem, kadego kto mia cierpie wraz

z cierpicymi, kto mio, natchnienie, zapas wiedzy, cik,
prac, wyprowadza do walki przeciw ndzy, kto nie móg da
si przekona, eby stan nasz spoeczny by istotnym wyrazem

prawdy, kto wierzy, e z wol i powiceniem mona godniej

odpowiedzie Chrystusowym celom, duch ten, pow^tarzamy, za-

topiony w ubóstwieniu wasnej gliny, kadego z tych wskazywa
palcem, obluzgiwa przydomkiem kommunisty. Znana to

historya w dziejach ludzkoci; nie pierwszy to ju raz gawied,

w boju za przyszo widzi szalestw^o , w krwaw^ych znojach za

prawd, upatruje zbrodnicze zamachy, ba nawet drobnym

ulepszeniom urga i piwa. Dziao si to i dzieje we Francyi i

Anglii, we "Woszech i Niemczech, a nawet i u nas, kiedy po

polsku piszemy moglibymy "we wasnej kronice zaczerpn sia

przykadów. Czyli niewykrzykiwano od zdrajców na autorów

konstytucyi 3" Maja? Czyli nie cigano zarzutami jakobi-

nizmu kadego, kto ród dygnitarzów powaa si odzywa o

prawach czowieczych ludu? — Co wicej, po ogoszeniu króle-

stwa kongresowego gdy namiestnik przedsiwzi bitemi dro-

gami kraj wzbogaci, czyli nie powstawano na cudzoziem-

czyzn, na zuchwalstwie nowatora? Kiedy dla wydwignicia
oduonej szlachty zawizywao si Towarzystwo kredytowe,

czyli szczdzono posdze o oszustwo, o kradzie publiczn, o

rozbój ? Dzi w stosunkach w^ociaskich kto si za ludem

odezwie, ten kommunist; kto cierpi na samolubstwo i obojt-

no szczliwców, ten kommunist; kto niebije czoem przed

przywilejem i nie wynosi pod niebiosa tych, którzy rozparci na

najwyszych szczeblach wiatow^ej drabiny racz sobie czasem

jDrzypomnie w jakim kraju si urodzili, ten kommunist; kto

yje trudem, poi si cierpieniem, wlepia wzrok w^ przyszo,

w zbolaem sercu i w skoatanej myli dopytuje prawdy; kto

modlitw czynu i pracy chciaby doblaga si zaradczych

rodków na ndze polityczne, moralne i cielesne; kto W" twarz

wieci obudzie, gardzi pórodkami, uczucie staw^ia do w^alki

przeciw doktrynie, ten kommunist! podegaczem! rabusiem!
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jak sobie sami chcecie, wszyscy bowiem dzi jednakowo rozu-

miej znaczenie zajadej obelgi.

Wrómy do Francyi, wrómy uczy si anatomii na cudzem

ciele.

Oba stronnictwa socyalistów i ekonomistów, zupenie zga-

dzay si co do wniosków spoecznej diagnozy, oba dokadnie

postrzegay rany ludzkoci, oba przyznaway naglc konie-

czno rozstrzygnicia kwestyi o istocie wartoci i o pogodzeniu

kapitau z prac, pierwsze tylko dobijao si prócz tego stano-

wiska na którem byoby mogo osadzi zagadk ograniczenia

bezwarunkowej rozrzdzalnoci wasnoci, i ujcia wolnoci

osobistej w karby braterstwa. Ekonomici zbrojni w grony
arsena dowodów empirycznych, z-asaniali status-quo dok-

tryn, nieuznawali potrzeby wystawienia nowej zasady spoe-

cznej ale pórodkami chcieli zemu zapobiedz ; dowodzili wic
e pilniejsz upraw roli, wprowadzeniem wolnej zamiany,

osadami w Algierze, sprawiedliwym rozkadem i usadowieniem

podatku, pomnaaniem bogactwa narodowego, pauperyzm da

si pokona ; socyalici odpowiadali , e gdyby kto tysic

miliardów przysa w j)odarunku Francyi
,

pauperyzm nie

zniknie ; kwestya bowiem nie zaley na pomnoeniu bogactw,

ale na sprawiedliwszym ich rozdziale, na wynalezieniu suszniej-

szych stosunków. W ogóle, jak jedni tak i drudzy, doktryn

wystawiali przeciw doktrynie, matery przeciw materyi ; ze

starcia si tych dwóch jednostronnych ywioów, móg tylko

wybuchn poar ale nigdy zbawienna prawda. Zagadka so-

cyalna objawia si w czasie ale bynajmniej nie w ludziach :

wyprowadzajcy j, jedni uposaeni olbrzymi si zaprzeczn,

drudzy apodyktyczni w teoryach, skarowacieli w chwili przyo-

enia rki do czynu. Byli to po czci ludzie, którzy nic wicej

nieumieli, jedno poczu w sobie najgbiej cierpienia wieku,

których ubezwadni zaprzeczny materyalizm, którzy upadli

przez ubóstwienie rachuby a pogard natchnienia, przez brak

pojcia z czystego ducha a uporczywe szamotanie si z matery.

Zagadka stosunków spoecznych na drodze duchowej , tylko na

mocy zwyczaju wykwitego z prostoty, pokory, zaparcia si i

mioci, moe da si rozstrzygn; tysice ustaw, martwa

litera prawa, w niczem jej nie poradz. «Zakon rodzi grzech)),
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mówi S- Pawe; jako co si stanie gdy dzisiejsza Rzeczpospo-

lita zacznie rozporzdzeniami, prawami, dociodzió wtku
tajemniczego kbka? Podwyszanie podatków, oto dotychczas

jedyny skutek jej zabiegów. Mniejszo zawsze bdzie uwaa
si uciemion przez wikszo , zawsze bdzie wzdycha do

bdnych majaków swej wyobrani, do czasu bdzie karmi si
wasn óci, i ulegnie sile; powoli jednak gdy pomimo
sztucznych wymysów rzdu, ndza nieprzestanie ogadza ludu

wyrobniczego
;
gdy pauperyzra coraz straszniej zacznie mnoy

wychude falangi, wcieky obd znowu ofiarom poda bron

w rk, i krew si znowu poleje. Przypuciwszy nawet e so-

cyalici wezm gór, i wtedy jeszcze sfinks si nie rostajemni-

czy
;

gdzie bowiem wedug dzisiejszych ich zda szuka

zbawczego talizmanu ? Gdzie kryje si zasadnicza ich a

wszechmocna prawda? Równo w podziel wiatia, zdolnoci

i bogactw ziemi, nie pierwszy to ju raz staje jako idea przed

sercami zapalonemi gorc mioci ku czowieczestwu. Od-

dawna ju Ormuzd stara si wyrównywa stopniowanie

w w-yksztaceniu, w stanie, w godnoci, vf majtku, podczas

gdy Ahriman przesdem i przywilejem walczy przeciw tym

usiowaniom. Jeeli jednak wspólno dóbr niema by mrzonk,

musimy wprzód zaczeka póki równo praw do ziemi nie

zrównow^ay si z równoci cnot, zdolnoci i pracy; przy-

puszczenie to od rzeczywistoci rozdziela niezgbiona przepa;
w adnym za razie nieuznamy aby strojnie z pojciem prawdy

i wolnoci, spoeczestwo kiedy wszechprzytomne , nieomylne,

mogo zmusza czowieka do równych cnót i do równej pracy,

lub te aby mu co wieczór wypacao nagrod stosown do jego

dzie. Przestrze i czas, oto dwa warunki, które Bóg pooy
za konieczne do urzeczywistnienia kadej idei: zbrodni jest

zyma si przeciw prawom natury, i dla niedojrzaych poj,
na wycznie materyalnej drodze powica cae pokolenia.

Francya zaprzepaszczona w zmysowoci i w doktrynie, topic

si caa w jednej kwestyi socyalnej, nietylko e jej nierozwie,

ale nawet ostatecznie niepostawi. Potok rewolucyi zwrócony

z dwóch blinich kierunków, a cay puszczony trzeciem tylko

oyskiem, zamiast uynienia ziemi, wzbierze krwaw po-

wodzi; rewolucya francuzka moe jedno pomylnie rozwin
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si od razu na polu narodowem
,

politycznem i spo-

ecznem ; ostateczne za rozwizanie zagadki socyalnej Bóg

nie jednemu wycznie narodowi ale caej ludzkoci po-

wierzy.

Tu gdybymy suchali tajemniczych wasnych przeczu,

powiedzielibymy, e syntez potrójnego posannictwa wzgl-

dem ludzkoci postawi Francya , speni za Polska. Pomijamy

zbyt wyrane a atwe dowodzenia wpywu, jaki wywrze na

Europ zadouczynienie wzgldem Polski prawom narodo-

woci i organizmu politycznego , napomykamy jedno o

kwesty i powszechnych praw czowieka i stosunków jego do

spoeczestwa.

Przypatrzywszy si bliej ustawie wilickiej przed piciuset

lat wydanej, przekonamy si, e Polska Piastowa wówczas ju
waya w swoim duchu prawdy, nad któremi Francya, jak gdyby

nad nowoci rozprawiaa w r. 1789-^'" i 1830-^"'. Pojcia

obowizku, wolnoci osobistej i braterstwa, w adnym na-

rodzie niewzbiy si do tak niesychanej potgi. Wiedziano

nawet, e wikszo raz pochwycona przez jedno stronnictwo,

moe sta si niebezpiecznem narzdziem w rku doktryny
;

starano si wic ograniczy j bezmiernem wygórowaniem

osobistego przywileju. Znano system wyborów i opierano go

na wartoci moralnej nie za na podatku; postawiono zasady

równoci i braterstwa, stosowano, si do nich obyczajem, a

jeeli im nieraz kamano, jeeli nie dotarto si ostatniego ich

blasku, win to byo raczej ducha wieku ni ludzi. Jakgdyby

w przeczuciu e nadejd czasy gdzie rzemioso wycznie wojs-

kowe i regularne wojska stan si ciarem dla narodu, posugi-

wano si w potrzebie chorgwiami czyli gwardy narodow
sta, i pospolitem ruszeniem czyli gwardy narodow ruchom.
Sdy polubowne polskie, dawniejsze s od sdów przysigych
angielskich i francuzkich.

W istocie
,
porównywajc dzieje naszych przodków z

history innych ludów europejskich, miao mona wyzna, e
niezabraknie powodów do wzdcia piersi rodaczej szlachetn

dum i chwa z wspaniale przekazanego nam duchowego
dziedzictwa. Przed 50^ laty, gdy Francya krwawo znoia si
nad rozwikaniem zagadki politycznej, w Polsce byszcza ju
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socyalista pamitny w sercach ludu, socyalista nie teoryi ale

czynu. Tadeusz Kociuszko by socyalista, jedynym jaki moe
przypa i wyoni si z prawdziwej istoty ducha narodowego

polskiego; jeeli za chcemy pozna stosunek poj spoecznych

polskich do francuzkich, stosunek de ludu z nad Wisy do

wymaga proletaryatu z nad Sekwany, jeeli chcemy przekona

si gdzie wicej ywioów budowniczych a gdzie niszczcych,

porównajmy dwa hasa, w których najsilniej odttnia charakter

narodowy, pod któremi za wystpowa do boju wieniak

polski i rzemielnik we Francyi. «Albo y w pracy lub

umiera w boju)), pisa Lagrange na proporcu barykad

lyoskich, gdy wiód zgodniae wyrobnictwo do upominania

si o nowy spoeczny porzdek; na chorgwi przewodniczcej

kociuszkowskiemu ludowi a poszarpanej kulami z pod Macie-

jowic, wida byo namalowany snop zboa, godo naszych

pracowników, nad nim za napis: cOni ywi, oni broni)).

Lud francuzki pod swojem hasem dopomina si praw i grozi

zemst; legenda polska pod któr wieniak walczy za ojczyzn,

przypominaa narodowi wito wspólnych obowizków, od-

woywaa si do uczu braterstwa, bynajmniej za do przemocy.

Wywód historyozoficzny przekonaby nas o wyranej istocie

prawdy, której potwierdzenia wolimj' na teraz szuka w bezpo-

redniem uczuciu; niepodpada jednak wtpliwoci, e wze
rewolucyjny rzucony Europie z warunkiem cigego mozou,

nieda si rozwika jedno w natchnieniu, w wywianiu z serc

dawnych uraz, w przejciu si gorc mioci. Chwila oswo-

bodzenia Polski, kraju gdzie ziemi podostatkiem. gdzie z godu
nikt umrze niepotrafi, gdzie niema proletaryatu ani kramar-

skiego mieszczastwa; chwila ta powtarzamy dostarczy mio-

ci , zapau i powicenia do targnicia si na spenienie posan-

nictwa tak cikiego dzi dla innych ludów. Na Francy

do ju ciaru odgadn istot i cel ostatniej rewolucyi,

puci jej potok waciwem oyskiem , zmaza dawne

haby, jeeli duch jej twórczy jest jeszcze zbyt wtym do

czynu.

Obaczmy jak sobie postpowa w tej mierze rzd tym-

czasowy.

Otwarcie mówic, adne stronnictwo niemiao prawa przy-
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znawa si do wywoania Rzeczypospolitej z popioów kró-

lewskiego tronu; historya wyrczya w tem ludzi, wymiota

monarchij za porednictwem ludu i niedonoci przeszego

systemu. Ludzie, nieprzewidzianym zbiegiem okolicznoci

wyniesieni na czoo narodu, osobicie niedorastajcy rewolucyi,

nieprzygotowani do tak nagego przewrotu, pojmowali tylko,

e lud, samodzierca miasta, w^ypdzi Ludwika Filipa, e
zdrajcami ogosi zwolenników regencyi, i e nareszcie spali

tron. Ogosili wic czemprdzej republik; jaki jednak kie-

runek i posta przybierze nowy system, tego aden z nich nie-

móg odgadn. Na szczcie , król samotnie przemyka si do

Anglii, niepozostawia w kraju adnego stronnictwa; w kilka

dni dni po 24-^"' Lutego, przyjaciele modszej i starszej linii

uderzyli czoem przed Rzeczypospolit ; wedug wszelkiego

zatem prawdopodobiestwa, aden wewntrzny zamach poli-

tyczny niezagraa budowaniu nowego gmachu. Gówn
trudnoci byo zadouczynienie daniom ludu , który wcale

niepoprzestawa na zmianie form politycznych, ale domaga
si treciwego przewrotu stosunków spoecznych

,
prze-

dewszystkiem za woa o zapewnienie mu rodków do

ycia. Rzd zrozumia rónic midzy rokiem 1789-^'" a

1848-^"'
;

poczu e naród mniej dba o odcienia poli-

tyczne , ale e natomiast , od pierwszych chwil republiki

rozpad si natychmiast na dwa obozy : posiadaczów i nie-

posiadajcych.

Pomimo demokratycznych zasad oddawna wyznawanych

przez rzd rewolucyjny, wiksza cz jego czonków jakkol-

wiek zawsze popieraa stron ludu, w chwili jednak wyzywu
go do czynu , niepokadaa w nim adnego zaufania. Kwestya

spoeczna naprzód si wytaczaa; lud niecierpliwy jej rozwi-

zania móg poda ucha zbrodniczym podszeptom
;
przeczuwane

po czci tajemne a piekielne doktryny oddawna nurtoway
proletaryat; rozhukane tumy lada chwila mogy wezbra na

przedmieciach, wyla si na miasto, i przystpi do zastoso-

wania swoich teoryi. Wikszo rzdu miotana podobnemi
kopoty, odoya na bok ludzko, Europ, Francy; cowicej,

cay zapas si wytya na utrzymanie spokojnoci i bezpiecze-

stwa w Paryu. Mieszczastwo porwane w przepa któr
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samo pierwsze zaczo byo kopa; wystraszone o ycie bar-

dziej za jeszcze o wasno; i niedziw, czowiek bowiem

dzisiejszy wicej dba o majtek ni o wasn osob, o majtek,

który naprzód jest jego j^ciem, nastpnie yciem jego ony,

dzieci, rodziny; mieszczastwo, powtarzamy, cigle utrzymy-

wao rzd w tej gorczkowej obawie. Lud atoli przemoc mia
w rkach, panowa samodzielnie; niepodobna byo chcie si
nim zawadn, uyto wic fortelów jakiemi niegdy usypiano

czujno monarchów; przyzwano w pomoc co najbieglejsze

wybiegi dworactwa, i daleje kadzi nowemu królowi, i schle-

bia i wybija mu pokony, i wmawia we, e jest najpotniej-

szym, najsprawiedliwszym, najmdrszym wadc na ziemi, e
kada wymog jego jest prawem , kada mrzonka rozkazem jak

najatwiejszym do spenienia, to wszystko za dla tego jedynie,

aby czasami w chwili dziwactwa nienapadla samowadc chtka

zadania kilkunastu gów, kilkunastu majtków. ^Yprzódy

nim go przypuszczono do uczestnictwa w dobrach wiata,

otworzone przed nim nieprzebrane skarby krasomowstwa, i

pozwolono mu czerpa w nich penemi rkoma. W gbi swej

istoty , lud nie skada si ani wycznie z anioów ani z szata-

nów; zawiera w sobie wiele zgubnych ywioów ale daleko

wicej szlachetnych, zwaszcza za te ostatnie pony w nim

dziwnym blaskiem w chwili natchnienia, zapau, dokonania

wanego czynu; wtedy rad zapomina o ndzy, tumi w sobie

namitnoci, stawa rycerzem za wolno, za wszechmio,
przebacza krzywdy, kipia dz powice, domaga si ota-

rza, na którym byby móg prac, trud, spokój, cierpienia,

krew. ycie zaoharowa. wiat zdawa si za ciasny dla tego

pracownika rozarzonego boemi uczuciami ; czek dobrej woli

z uroczystem podziwieniem pogldal na ten lud, który rozhu-

kany walk, w chwili wtargnicia do nienawistnej mu Izby

deputowanych, piersiami zasania od strzaów wizerunek

Ludwika Filipa mówic o czci dla sztuki, niby Grek z dawnej

Hellady; — który zdobywszy paac królewski, urywa nagle

zgiek i klka na widok krzya ze Zbawicielem, — który

wasn rk mordowa zodziejów pojawiajcych si w pier-

wszych dniach rewolucyi rzadziej, ni kiedykolwiek, — który

niós wdowi grosz i jak sam prawi trzy miesice ndzy w ofierze
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dla Rzeczypospolitej; który niesplami si adn zemst, nie-

rozszala adn swawol, — który zapomnia cakiem o sobie.

Schwyci w danym czasie takie ywioy natchnienia, ci je

w kryszta wystawieniem witej zasady i rzuci w wiat, niech

piorunow potg druzgoc wroga ludzkoci i wiata, oto jest

posannictwo kadej wielkiej rewolucyi; ruch swobodny, roz-

wój szeroki, jest istot podobnych wstrznie ; systematyzo-

wanie ich i zwoka, zdrad. Mniejsza o to, e wzrok miertelny

niedostrzega celu, gdzie si grony potok zatrzyma; skde ta

zuchwaa dza odgadnicia ujcia, w tych, którzy nieumieli

dopatrze róda z pod nóg ich wytryskajcego? tam gdzie

obowizki maj si peni, rozbrat musi nastpi z rachub,

inaczej strumie gwoli tamom wystpuje z brzegów i klsk
niesie okolicy. Przeciwnie dziao si w Paryu; zamiast prawdy

i czynu, opychano zwycizców pochlebstwem i migotano im

przed oczyma byskotliwemi frazesy; lud dugo i tem cieszy

si, dopóki sam przez si nie ostyg; dugo wmawia w siebie, e
wyrazami zaspokaja gód swój moralny, dugo cierpia, rdze-

wia, zniechca si, brzyd na duchu, a nareszcie we cztery

miesice po pierwszym jego dniu walki , spuszczono na
deszcz kartaczów , co niewymordowano, to powieziono, co

nie powrzucano do wizie, to na wieki z ojczyzny po-

stanowiono wyprawi gdzie na ziemi ótych febr i zgniych

gorczek.

Obok gównej dla Francyi zagadki stosunków spoecznych,

kwestya form politycznych zarówno przecie zwrócia uwag
sterników rewolucyi. Ustawa Lipcowa przeya ju bya swój

czas, nowy porzdek domaga si nowej konstytucyi; Francuzi

jednak od pól wieku przyzwyczajeni do czstego wypracowy-

wania podobnych ustaw, spokojnie oczekiwali chwili wzicia si

do dziea ; rzdowi chodzio tylko o to, aby jak najprdzej zebra

Izb posów ludu , aby w ich rce zoy wadz nienaduyt,

kraj spokojny i miasto niezrabowane. Prawo wyborcze

rozcignito natychmiast do wszystkich krajowców i tym

plackiem miodowym uagodzono na jaki czas Cerbera so-

cyalizmu.

Naród ród tego, w kilka dni po wybuchu zapomniawszy

ZiENKOwicz. Wizerunki poi^ityczke. III. fi
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zupenie o monarchii, -wyglda uroczj-stego a^tu ogaszajcego

nadejcie nowej epol^i dla ludzkoci.

Gdyby ludzie z rzdu tymczasowego posiadali byli sowo
epoki, zapewne takowe mimowolnie byoby im wydaro sie

z piersi, byliby rzucili w wiat ide wielk, zasadnicz, osiow,

okoo której rewolucya byaby zakrya powanym ruciem.

Oczekiwano na chrzest republiki, który mia zmy grzech krwa-

wego jej narodzenia, ludzko pragna downedzie si. jakim

ma j wita imieniem, jako niebawem dowiedziaa si o

ogoszeniu Rzeczypospolitej jako o skutku wypdzenia Ludwika

Filipa: w wypadkach 24."^ Lutego spostrzega uliczny rozruch

a nie powszechn rewolucy. Ka publicznych gmachach wypi-

sano haso wolnoci, równoci i braterstwa, rzd za jako tryb

do spenienia tego celu. codziennem swojem postpowaniem

zdawa si u spodu ogólnika dodawa wyraz '/pórodki)).

Lamartine posgowa si poród wzburzonego tumu, patrza

przedewszystkiem, czyli artystycznie spwaj po nim fady re-

publikanckiej togi ; na chwil z oka nie tracc wielkich postaci

ludzi z 1792° r. sam jeden stawa przeciw falom rozhuka-

nego ludu i piorunnemi sowj- w proch obraca czerwone

chorgiew , której widok zimnem przejmowa paryzkie

mieszczastwo.

Zanim odsoniono przedwit jakiejkolwiek idei, jak widzimy,

swarzono si ju po bohatersku o barw narodowych znaków;

rzd t3'mczasowy bezsilny do kierowania okrtem , wola raczej

zwin agle, ni miao wypyn z przystani, wola losy

Francyi powierzy barwie chorgwi, ni potdze wasnego

ducha. Za czasów Ludwika Filipa lud protestowa przeciw

systemowi zatykajc na barykadach czerwony proporzec, roz-

waliwszy system dopomina si o swoje godo, naleao wy-

szlachetni mu je i odda, inaczej rewolucya za pierwszym

zaraz krokiem zapowiadaa swoj doczesno, tymczasowo,

wywieszaa bar\vy trójkolorowe, jakgdyby tym sposobem chciaa

zostawi ludowi czerwon na wasny jego uytek, na zatknicie

jej w majcych nastpi powstaniach przeciw rzdowi, jak-

gdyby przyznajc si do wasnej niedonoci ,
uwicaa

w ludzie prawo do zbrojnego oporu i ostrzegaa go, e dzi nie

czas jeszcze na ruch jDod czerwonym proporcem. "SV chwili



115

gdy P. Laraartine ustala republik trójkolorow, stronnictwa

ostateczne szepcc guche sowa o zdradzie, oddzieray ód

drzewca czerwon pacht, choway j w zanadrze i przyrzekay

sobie za pierwsz sposobnoci na peny wiatr j rozpuci.

Zwyciztwo P. Lamartina zaszczyt przynosio jego osobie, jego

odwadze
,

jego krasomówskim zdolnociom , ale zarazem

rzucao w przyszo ziarna rozdwojenia i ubliao jego przeni-

kliwoci.

Rzd tymczasem od pierwszego dnia niepojmujc potgi

upoytkowanych namitnoci, cigle wysila si tylko na ko-

lejne ich tumienie i wszystkie sprawy swoje pitnowa nie-

ustann obaw. !Niepewmy, czyli lud nierozmacha czasem jako-

biskiej gilotyny, zacz od zniesienia kary mierci za polityczne

wystpki.

Naszem zdaniem, kara mierci jest jeszcze jednym z zabyt-

ków barbarzyskiego prawodawstwa i potpiamy j równie

w polityce jako i w innego rodzaju przestpstwach; domagamy
si atoli, aby kade wite prawo, jeeli ma przej w ycie na-

rodu, pochodzio wycznie ze witych pobudek. Rzd tym-

czasowy zniesienie kary mierci przeprowadzi gównie jako

tam przeciw rozbestwieniu ludowemu, o którem sam cigle

marzy. Niebyo to prawo mówice, e odtd : «lud francuzki

uznawszy godno czowieka, wyszlachetniwszy w sobie boe
ywioy, przekonaw^szy si, e zbrodni jest odbiera to, czego

powróci niemona, wyrzekszy si wszelkiej zemsty a mio
przylawszy za gówn zasad, postanawia na wieki wyrzuci

z swoich praw kar mierci jako przeciwn swemu duchowi,

przekonaniu ich obyczajom; lud francuzki z serdecznym po-

piechem do tego aktu przystpuje, przeczuwa bowiem, e
wedug hasa wolnoci, równoci i braterstwa, w nowym po-

rzdku spoecznym, gos powszechny, wzgarda rodaków, wyrzu-

cenie z rodzinnego koa wspóobywateli , najstraszniejszemi

bd karami dla winowajców)). W takim to duchu pragnli-

bymy widzie zniesion kar mierci i w^tedy bylibymy pewni,

e lud nigdy niezapomni o swojej uchwale, e rad utrzyma si

na tem stanowisku, gdzie wyniesiono jego godno, e nie-

naruszy nigdy prawa pocztego za spóuczestnictw^em moralnej

jego pracy, e zawdy atwo da si upamita i szalon doni
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sam niepocliwyci nigdy za topór. Ale przywódcy 25*^ Lutego

zamiast podnoszenia ducha ludu
,
przedewszystkiem starali si

uj go sobie, gaskali go i dla pokazania si godnymi jego

zaufania , hodowali jego namitnociom. Powodowany t
myl, rzd puci akt oskarenia w pogo za uciekajcymi

ministrami i poznosi tytuy szlacheckie. Pierwszy krok by
komedy niegodn brzasku soca powstajcej republiki, dobrze

bowieu) wiedziano, e aden z byych ministrów niezani o

skruszeniu wóczni za dynasty, e nawet gdyby go zapraszano,

niepokae si na ulicach Parya, e dostatecznie ukarany upad-

kiem, bdzie chyba bka si ])0 Francyi dla przymierzania

swojej nicoci do olbrzymich rozmiarów nowego systemu. Co

za do zniesienia tytuów, zaprawd zbyt bj' widocznym cha-

rakter spoeczny rewolucyi, aby mona bj^o myli, e naród

bdzie dba o czyj piecztk lub kareciany hieroglif i e po-

trzaskanie pierwszych a zatarcie drugich moe go w czemkol-

wiek obchodzi. W kilkanacie dni póniej . lud wyrobniczy

sam doskonale osdzi to rozporzdzenie, kiedy niepokojony

wieci, e bogaci uciekaj z miasta, spotkawszy w lasku bulo-

skim szereg arystokratycznych powozów-, otoczy je, zatrzyma

i pocz woa: o niech yj panowie! niech yje szlachta, która

nielka si, która nieucieka przed ludem !»

Tymczasem, przemys silnie ju nadwerony w ostatnich

latach panowania Ludwika Filipa , zachwia si od wystrzaów

rewolucyi, opuszczony od kredytu opad na siach, pozamyka

rkodzielnie i massy ludu wyrobniczego na bruk wyrzuci.

Rzd pragnc uj w karby modsz i dzielniejsz cz
ludnoci zeszej z barykad, zawyrokowa utworzenie dwudziestu

czterech batalionów gwardyi ruchomej, dla reszty za proleta-

ryatu zaprowadzi tak zwane pracownie narodowe, gniazdo

przyszych Czerwcowych powstaców. P. Lamartine i jego

towarzysze zamiast pokierowania ludu szerokim gocicem
rewolucyi , wlekli go po przepacistych manowcach rozruchu,

zamiast odpowiedzenia jego posannictwu, spychali go na

stanowisko materyalnego godu , chcc za wynagrodzi mu
trud podjty przy rozwaleniu tronu, umylili otworzy dla

pracownie, gdzie kady z zapisanych mia prawo do dziennej

pacy z obowizkiem kochania Rzeczypospolitej , zasadzania
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drzew wolnoci przy biciu w bbny i piewach i nareszcie od-

bywania processyi do ratusza z zapewnieniami szacunku i po-

wicenia dla rzdu tymczasowego. Obowizki jak widzimy

byy nietrudne.

Skoro tylko rzd jamun przemienia w prawo, skoio za-

pewnia gromadom sposób do ycia, niewywoujc w nich na-

tomiast poczucia adnych obowizków, atwo mona byo

przewidzie, e lud sponiewierany w swojej godnoci, poz-

bawiony duchowego pola do rozv.'ijania w sobie witych zaro-

dów, pofolguje zgubnym skonnociom i w razie zamknicia

kass skarbowych, które prdzej czy póniej musiao nastpi,

znowu rzuci si do barykad, znowu ca si i pod rónemi

postaciami bdzie protestowa przeciw zaprowadzonemu po-

rzdkowi, dziaanie bowiem ludu w politycznych i spoecznych

przemianach, z istoty jego ducha moe by tylko zaprzecznem;

ludu spraw jest pokazowa rany, przywódzców za, we wspól-

nem natchnieniu szuka na nie balsamu. Podziwienia godnem

jest, e lud francuzki pomimo tak dugiego i zacitego materya-

lizowania go przez Burbonów, pomimo faszywych kierunków,

jakiemi rzd rewolucyjny tumi w nim zapa i stara si zwich-

n jego ruchy, pomimo ndzy codzie dotkliwiej mu dokucza-

jcej, potrafi jeszcze zachowa w sobie tyle szlachetnych y-
wioów i nierozpasa si na ostatnie bezprawia.

Rewolucya we Francyi wybuchna dla rozwizania na

wewntrz zagadki spoecznej, rzd za na wstpie zaraz syste-

matyzowaniem jamuny kama swojemu hasu. Niechciano

zrozumie, e taki system najwierniej odpowie deniom spo-

ecznym, który najrzadziej bdzie odwoywa si do szczodro-

bliwoci osobistej i narodowej, który najmniej powystawia

szpital ów^. Ochron, zakadów dobroczynnych, który cnot litoci

wedle jej istoty zastosuje do przypadku, nie za do obowizków
zacignitych programem skarbowym rzdu lub pojedynczego

czowieka. Jamuna, ostatnia furtka do Nieba w yciu pry-

watnych osób, dorany pórodek w rkach rzdu, wynika

z dwóch róde: albo z nieprzewidzianych anormalnych klsk,

uderzajcych na pokolenia lub na osobniki , albo te z dzie-

dzicznej ndzy trapicej skazan cz ludzkoci. Pierwszy

wzgld spowodowany rewolucyjnemi siami natury, jest warun-
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kiem bytu czowieczestwa niepodobnym do uniknicia i prze-

ciw niemu mona tylko wyprowadzi do walki mimowolnie

budzce si uczucie litoci, dorany zapa powicenia, si
ogólnego braterstwa, zestrzelajc na chwil swoje promienie

w jedno ognisko przypadku. Drugi wzgld, to uporczywy i

stay nieprzyjaciel, którego naley oburcz pochwyci i zwali ;

system jamuny jest jedno uznaniem jego wszechmocnoci,

rozszerzaniem zakresu jego podbojów, koteryzowaniem rany

z zaparciem si zamiaru rdzennego jej wygojenia. Celem rewo-

luc3'i spoecznej jest popchnicie stosunków midzy ludmi na

tak drog, aby w kocu jej czowiek osob swoj tylko przy-

noszcy na wiat, móg prac rk i ducha swojego sta si nie-

zawisym czonkiem spoeczestwa, narodu i rodziny, aby wy-

robi w sobie uczucie wasnej godnoci, upomnia si o przypa-

dajce na dziedzictwo owoców nauki i wiekowych bada
umysu, aeby do wspólnej skarbnicy czowieczestwa rzuci

pojedyncz sw twórczo, nawzajem za otrzyma rodki do

ycia i szacunek ale nie lito.

Przymierzywszy do tego pojcia rozporzdzenie o otwarciu

pracowni narodowych we Francyi. przekonamy si, o ile stano-

wisko, jakie zajli jDrzywódzcy ruchu, odpowiadao prawdziwemu

zadaniu rewolucyi. To samo co do ustawy bezwzgldnie za-

pewniajcej kademu krajowcowi prawo do pracy.

Czowiek z urodzeniem nabywa prawa do ycia czowieczego

pod warunkiem pracy; jestto zasadnicza prawda ludzkoci, prze-

ciw której nic nie mona powiedzie; prawda atoli wykwita-

jca dopiero z rozwizania zagadki spoecznej, niemoebna

atoli do urzeczywistnienia przed pierwszym jeszcze czynnym

krokiem na szlaku usiowa socyalnych. Odwoujemy si do

najprostszej zimnej rozwagi i pytamy: Jakto ? powiadacie ro-

botnikowi, e byle pracy rk nieszczdzi , bdzie móg dzie-

ciom swoim udzieli pierwszych zasad wiata, potrafi wyywi
rodzin , niestyraó si nadludzkim trudem i umrze we wasnej

izbie, nie za na rogu ulicy lub w szpitalu? Zasada suszna,

obietnice chwalebne, ale gdzie znajdziecie miejsce na wysta-

wienie tego nowego gmachu? Patrzcie do koa jak materya-

lizm, despotyzm kapitau, bdne wyobraenia o wartoci,

spózawodnictwo, wzajemna nienawi przemylników , szalona
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ch zysku i ciemnota tumu, pr si jedno na drugie, patrzcie,

jak zaarcie walcz z sob, ród chaotycznej otchani dzisiej-

szych stosunków. W tym chmurnym zamcie rozlegajcym si

zgrzytliwym miechem kilku graczów pijanych wygran i jkami

niedoli gromad, pragniecie wznie budynek? — zapóno przy-

bylicie, miejsca ju zajte, dramat si odgrywa, niemoecie

jednoczenie, na tej samej widowni i tyme zamym aktorom

kaza wystawia tragedy i sielank, niemoecie w^juszcza

wicej widzów, ni kassyer wedle planu budowniczego rozprze-

da biletów. Jeeli niezdolni do zapanowania nad wol kupu-

jcego , oznaczycie minimum dziennej zapaty i ilo godzin

pracy
,
jeeli bagnetami zakujecie spózawodnictwo

,
jeeli

zdoacie temi rodkami zapeni ogóln przepa ndzy, mniej-

sza o los kilkunastu tysicy j)rzedsibierców, ale i tu zawiod

was oczekiwania: obok pierwszej otchani, drug daleko gbsz
wykopiecie zabójstwem dokonanem na wolnoci, na zaufaniu,

na kredycie. Chcecie, aby rzd zastpi przedsibierców, ale

w takim razie znowu zbaczacie z prawej drogi de spoecz-

nych, ludzko bowiem równie boleje na biurokracy jak na

proletaryat. Im rzd jest mniej widzialnym, tern doskonalszym,

im mniej praw w narodzie, tem mniej zbrodni, im mniej po-

rednictwa rzdowego, tem wicej wolnoci, im mniej zerodko-

wania wadzy, tem wicej równoci, im mniej ustaw liter

prawa obowizujcych wzgldem blinych, tem wicej brater-

stwa. Czyli ludzko nadarmo wystawia teory stowarzysze-

nia przeciw potdze si zjednoczonych w rkach rzdu? Lka-
jc si dotkn dawnych wadliwych stosunków, podajecie

ludowi urojony owoc, wprzód nim sprawilicie rol i rzucili

nasienie prawdy ; zasialicie ziarna, ale nie pomylnoci, jedno

krwawych rozczarowa.))

Pomijajc ogromne summy kapitaów ustawami stworzo-

nych, Francya posiada w obiegu przeszo dwa miliardy franków

bezporedniej kruszcowej wartoci. Jakime sposobem dzieje

si, e wasno ziemska opaca od dugów hypotecznych

lichwiarskie procenta, e bankructwa przemylników sypi si

jedne za drugiemi, e robotnik niema za co kupi dostatecznej

strawy, e przy najznakomitszej biegoci i pracowitoci nikt

mu grosza niezaufa na zakad pracowni , na rzemielnicze
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narzdzia, e rzd co chwila zaciga poyczki, odwouje si do

kredytu krajowego, e co chwila woa pienidzy a za nim cay
naród pojedynczo i chórem powtarza: {.pienidzy! pienidzy !»

Oczywicie , ze ley nie w braku kapitaów ale wadliwym ich

obiegu ; smutna to prawda dla ludzi chccych od razu pimien-

nie nakaza samowadztwo cnoty i porzdku, ale i tu prawa nic

niepomog. Zy uj^tek jednych i materyalna mio a tschnota

za pienidzem drugich, s gównemi przyczynami tego chropo-

watego obiegu kapitaów. Pojcia spoeczne bynajmniej nie-

wymagaj praw zapobiegajcych tym grzechom, ale jedynie upo-

minaj si o wprowadzenie porzdku, na moc}" którego kady
zarabiaby stosownie do wszystkich swoich si, dochód w ca-

kowitoci koniecznie wydawa i pienidzem wedug zasad ludz-

kich szafowa. Oto jest jeden z najzawilszych splotów wza
kwestyi spoecznych, od którego rozwikania spoeczestwo
wylizn si niezdoa i dopóty musi krwawo si znoi , dopóty

pracowa ofiarami ducha i materyi, dopóki watka niedojdzie;

droga materyalnych usiowa
,
pimiennych ustaw , cel przed

niem oddali i zawiedzie je na wsteczne manowce.

Powiedzielimy ju wyej, e rzd spowodowany przesile-

niem handlowem, dla wspomoenia ludu chwilow jamun,
otworzy tak zwane pracownie narodowe (dla czego pra-

cownie? jakiem prawem narodowe?). L. Blanc aczkolwiek

pierwszy w Radzie przedstawi wniosek o pracowniach, atoli

bezporednio niemisza si do wewntrznego ich urzdzania,

niezastosowywa teorj-i swoich stowarzyszenia, równoci zarobku

i rzdowego przewodnictwa, pragn bowiem wprzódy, aby

porzdek nieco si ustali, aby lud z pierwszych wzrusze

ostygn. Popierany przez przyjaciela swego Alberta, którego

sam by do rzdu wprowadzi z warunkiem przysigania na

sowa mistrza, L. Blanc w Radzie otwarcie wystpi przeciw

stronnictwu National 'a, pomiót kwestyami polityki wewntrz-

nej i zewntrznej, i wycznie chcia zwróci kierunek rewo-

lucyi na pole dziaa spoecznych. P. Lamurtine i jego towa-

rzysze zajci cuglowaniem ruchu, bronili si jak mogli od

natarczywoci organizatora pracy, wreszcie niezgody bez tego

ju wrzay midzy stronnikami National' a a ludmi z Re-

formy, skryta wewntrzna niech grozia rozchwianiem si
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rzdu, wywoaniem nowych rozruchów, aby wic kraj i nniasto

odda spokojne w rce Izby narodowej , wikszo postanowia

zrcznie pozby si dwóch wysaców socyalizmu L. Blanc'a i

Alberta. W tym celu przyznaa przed nimi, e w istocie rewo-

lucya we Francyi bya tylko spoeczn, e przedewszystkiem

chodzio o zbadanie stosunków i postawienia kwestyi socyalnej,

e rzd im wycznie pragnie powierzy zaszczyt roztrzygnicia

zagadki , e upowania ich do wezwania delegowanych ze

wszystkich gazi przemylnictwa, i e przeznacza im dawn
Izb Parów na odbywanie narad i przygotowanie robotniczej *

konstytucyi. W skutek tego postanowienia L, Blanc wynosi

si do paacu zwanego Luksemburgiem, tam jeeli co poy-

tecznego uradza, kraj chtnie byby odkrycia jego wprowadzi

w uycie , w przeciwnym razie Izba narodowa miaa moc roz-

pdzenia delegowanych luksemburgskich, tymczasem za rzd
pozbywa si niebezpiecznych jak sdzi dla siebie ywioów.
L, Blanc jako aposto klassy robotniczej niemóg odmówi
wycznego zatrudnienia si jej losem, opuci wic ratusz i

uda si do Luksemburgu z celem atoli odmiennym, anieli ten,

jaki towarzysze mu naznaczali. Kwesty spoeczn widocznie

niepodobna byo na prdce rozstrzygn, wypadao w^przódy

dosta si do niewzruszonej wadzy i nastpnie powoli j rozwi-

ja, do niewzruszonego za zajcia stanowiska L. Blanc poda
wniosek utworzenia ministeryum Postpu. Wprawdzie rzd
opar si wnioskowi , dla zniweczenia go wymyli kommissy
luksemburgsk, L. Blanc atoli wiedzia, e ojcem rewolucyi by
proletaryat, pragn wic za porednictwem kommissyi zjedna

sobie ca klass robotnicz i nastpnie oparszy si na kilku

milionach stronników, powaniejszym gosem dopomnie si o

zaoenie ministeryum. Rewolucya bya spoeczna i miaa za-

do uczyni wymaganiom wszystkich wydziedziczonych kra-

jowców, minister Postpu logiczn koniecznoci byby stan
na czele olbrzymich zastpów proletaryatu , on sam jeden

byby nosi w sobie sowo epoki, zaczem powoli ministeryum

wzniesione na barj-kadach, strzeone przez ogromne tumy
zbrojnego wyrobnictwa, byoby mogo zaj miejsce komitetu

Zbawienia Publicznego z czasów Konwencyi, naczelnik za
onego móg sta si drugim Danton'em mniej rzezi wrze-
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niow, Robespier'em mniej, gilotyn, a kto wie moe i pier-

wszym konsulem socyalnej republiki! dla czego nie? wszake

i on z korsykaskiej krwi si rodzi. Skarb Francyi by w opa-

kanym stanie, pracownie narodowe bezowocnie upuszczay mu
jeden milion po drugim, L. Blanc przewidzia, e takowe mar-

notrawstwo grosza j)ublicznego wkrótce roznieci oburzenie

w narodzie , cofn si wic od spóuczestnictwa w zarzdzie

pracowni , wpywa na nie przez swoich luksemburgskici dele-

gowanych, w razie odmowy dalszych funduszów stawa jako

opiekun bynajmniej za jako niemiosiernik na ndz ludu,

obraca na swoj korzy oburzenie gromad przeciw rzdowi,

sam za w gmachu przy ulicy Clichy zaoy stowarzyszenie kra-

wieckie, które ograniczajc liczb swoich czonków i podejmu-

jc si robot rzdowych dla wojska, przy usilnem staraniu

atwiej mogo utrzyma si i matematycznemi dowodami prze-

kona o dzielnoci jego systemu. Obdarzony powierzchowno-

ci wdzicznego kilkunastoletniego pacholcia, umiejcy wprost

odzywa si do namitnoci i uderza w najdraliwsze struny

uczucia ludowego , niebawem rozmiowa w sobie lud paryski,

który nosi go na rkach, poklaskiwa kademu jego sowu, i

za kwiaty jego wymowy obrzuca go wiecami z kwiatów.

L. Blanc stroi si w wiece, przekonany, e midzy wtemi
róami i wiosennemi fioki kryy si niemiertelniki i listki

wawrzynu.

Rzd rewolucyjny tymczasem zwaliwszy na dwóch swoich

czonków ca odpowiedzialno spoecznych wstrznie,
swoj cz wypaca ludowi w pochlebnych frazesach, rzeczy-

wicie za gówn uwag zwróci na polityczno-administracyjn

stron spraw- krajowych, z poród zamtu których czasami

puszcza bdny wzrok za granice Francyi. O P. Lamartinie

we dwa dni po ogoszeniu Rzeczypospolitej zakrya wie,
e pracuje nad okólnikiem zawiadamiajcym mocarstwa

zagraniczne o zwyciztwie rewolucyi i o ustaleniu nowego

porzdku we Francyi. Dziwna rzecz , wyraenie to :

«P. Lamartine pracuje nad okólnikiem » nikogo nieuderzyo

w Paryu.

Dla ocenienia prawdziwej wartoci dziaa rzdu winnimy

cigle i zawsze mie przed oczyma posannictwo Francyi, i po-
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równywa czyny ludzi kierujcych ruchem z historycznym celem

tego ruchu.

Jakkolwiek do wszelkich wynurza pimiennych nieprzywi;-

zujemy ostatecznej wagi, niepodobna atoli zaprzeczy, e akt,

którym Rzeczpospolita zwiastowaa Europie swoje przyjcie na

wiat, nabiera niezmiernego znaczenia w obec ludów cieka-

wych, dla czego Francya podruzgotaa tron i jakie nowe ywioy
rewolucya przynosi dla ludzkoci?

W stosunku do posannictwa narodu, spodziewalimy si,

e okólnik przypomni nam ewangeliczne sowa nauki Zbawi-

ciela lub bulletyny wielkiej armii, e uwielmoony powszech-

nym zapaem ludu, wydarty z natchnionej piersi gromad, wyleci

z placu i^ublicznego na Eurojo, e tum nic w nim nieusyszy

nowego jedno pozna wasne swoje uczucia, e blisi i dalsi

ssiedzi prdzej si o nim dowiedz, nieli stenografy, jedyni

ludzie, którym w tym razie wolno byo wzi pióro do rki,

zdoaj pochwyci sowa narodu i przenie je na papier, e
w treci okólnika nadaremnie szukanoby ladów jakiejkolwiek

osobistoci, e Europa znajdzie go utworem kadego w ogóle

lub adnego pojedynczego Francuza, e do wypowiedzenia go

potrzeba bdzie natchnienia jedno a nie sztuki, zapau a nie

pisarskiej zrcznoci. Tak si jednak nie stao. P. Lamartine

zamkn si w swoim gabinecie i ujwszy gow midzy donie,

zacz lczy nad nowym dla Europy dowodem zdolnoci

swoich literackich i politycznych. Manifest, pod pierwszem

pocignicim pióra znakomitego poety, skona co do moralnego

swego wpywu, sta si dokumentem dyplomatycznym, martw
liter a nie sowem czynu; wysnuty z pojedynczej osobistoci,

zapar si tw^órczego spóuczestnictwa narodu , nabra znaczenia

wzgldnie do powagi i wadzy P. Lamartina, bynajmniej za
w porów^naniu do ducha caego narodu, zyska warto w sto-

sunku do not gabinetowych, nie za do celów proroczych i obja-

wów wielkiego narodu. P. Lamartine dla odpowiedzenia swemu
powoaniu winienby cakiem o sobie zapomnie, uwaa si za

przypadkowego porednika midzy swoim a obcemi narody, za

tumacza jedno nie za twórc; Rzeczpospolita, odzywajc si do

ludzkoci piersi o 36" milionach gosów, rozwalaa wraz

z tronem jaskinie dyplomatycznych gabinetów, wyrzekaa si
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politycznej obudy, zamiast iglastych na oba koce wyostrzo-

nych frazesów dworackich, przyjmowaa surowy ton wszech-

wadnej woli hidu i natchnionych jego wyroków. Okólnik

P. Lamartina od pocztku do koca kama temu zaoeniu

;

wzbudza uwag i podlega rozbiorowi posów i ministrów, cale

za by obojtnym dla ludów ; w r. ISló^"* byby wznieci wawe
spory kongresu wiedeskiego, w 1848-"" rozwia si jak kaskada

lotnych , wybrjiantowanych wyrazów.

Zaraz na pocztku w pimie tern do agentów dyploma-

tycznych Francyi, P. Lamartine wzywa ich, aby owiadczyli

rzdem europejskim, e co si tyczy prawnoci lub uznania

przez nie Rzeczypospolitej, takowe s dzi zbytecznemi, « repu-

blika bowiem wypyna z woli narodu, naród za niezna innego

prawa nad wasn swoj wol ». Grony wstp odpowiadajcy

uczuciu godnoci narodowej , moe nawet zbyt grony ; moe
królowie gotowiby pomyle, e Rzeczpospolita, e Francy a

przejta duchem swego posannictwa, wierna swoim zasadom,

rzuci despotyzmowi rkawic, e ogosi si rycerk za spraw
ludzkoci, e potg swoj cinie na szal ez, cierpie i krwi

ujarzmionych, e wywoa straszne legiony Konwencyi, e znowu

zapragnie otrzsn si z gnunego letargu i opromieni dawn
chwa? Nie, Francya P. Lamartina bynajmniej sobie tego nie-

yczy. Rzeczpospolita 18-t8^ roku przysiga, e chce wej
w skad Europy «jako porzdne pastwo nie za jako burzce

zjawisko, e ogoszenie jej wcale nie jest krokiem zaczepnym

przeciw jakiemukolwiek systemowi rzdowemu )\ Niech si

uspokoj monarchowie; jako przed omnast laty Ludwik Filip

przeprasza ich za konstytucy, tak samo dzi P. Lamartine

baga ich pobaania dla Rzeczypospolitej. Gdyby nawet jakie

ocienne ksitko , niemieckie lub woskie chciao dla zabawy

na pal wbija swoich poddanych, gdyby po Neronowemu

pastwio sig nad swoim ludem, gdyby ufne w swoich siepaczów

pluno w twarz prawom boym i ludzkim , i wtedy jeszcze

spokojne moe si bawi, jk jego ofiar rozbije si o komor
francuzk, Rzeczpospolita pojmuje kad form rzdu, Francya

nie wystpuje przeciw adnemu systemowi. Ludy, wedug
P. Lamartina s istotami choremi na niew^ol, które historya

niby lekarz homeopatyczny wiekowemi kroplami prowadzi do
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zdrowia, ludy s lepcami, którym Opatrzno powoli zdejmuje

katarakt i szczdzc ich wzroku, ostronie jirorayk po pro-

myku udziela im wiata. « Formy rzi|du, prawi okólnik, równie

jak pojedyncze charaktery maji] suszne rónice; rónice poo-

enia geograficznego, wyksztacenia umysowego, moralnego i

materyalnego ludów. Narody równie jak pojedyncze istoty

rónego s wieku; zasady niemi rzdzce przechodz post-

powe koleje. Rzdy absolutne, arystokratyczne, konstytu-

cyjne, republikanckie, s wyrazem rónych stopni dojrzaoci

i stanowiska duchowego narodów; im wicej rzdy te mog
znie wolnoci, tern wicej jej udzielaj, im wicej maj
susznoci i mioci dla ludu , tem bardziej skaniaj si ku za-

sadom równoci i demokracyi." Zaprawd, zdanie to w niczem

nie musiao sprzeciwia si przekonaniom Ksicia Metternicha

i Cezarza Mikoaja; oni równie jak P. Lamartine utrzymuj,

e ludy Austryi i Rossyi s jeszcze tak dziecinne i gupie, e
w aden sposób nie mogyby si obej bez ojcowskiej opieki

andarmów, e niezasnyby bez postrachu Sybirem, Spiel-

bergiem , e rozpuciyby si na zgubne dla nich swawole bez

karania najlejszego ich przekroczenia knutem, szubienic lub

noem oprawców. Narody, mówi okólnik, przechodz te
same koleje, co i pojedynczy ludzie, ale któ sdzi ich peno-

letnoci, gdy jarzmo niewoli przemonie je toczy? w prawo-

dawstwie osobistem, gdy wyrodny ojciec katuje syna, ofiara ma
prawo wezwa opieki sdu, ale dla ludów gdzie wypisane to

prawo ? gdzie areopag ten zasiada ?

(( Monarchizm i republika w obec biegych ludzi stanu

(szczciem okólnik nie zbezczeci praw boych, wzywajc ich

na wiadectwo) bynajmniej niewyj^owiadaj sobie zacitej

wojny, sa to tylko dwa odmienne fakta, które mogy jeden

obok drugiego, rozumie si i szanowa!)) — Pytamy, czy to

jest ogoszenie posannictwa Rzeczpospolitej lub te akt, na

mocy którego Francya domaga si zaszczytu przypuszczenia

jej do Nemrodowej trójcy '' Przymierza? Ale 2)ójdmy dalej,

nie baczc, e co krok bdziem si potyka o nowe kamstwa,

sprzeciwiestwa i nikczemnocie.

Tre okólnika zajmuje porównanie midzy dwoma rewolu-

cyarai z 1792° i 1848 ^^ r. , krótki traktat akademiczny, który
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ma Europ przekona, e ((Francya wyrzeka si na zawsze

zdobyczy, e republika Lutego nie obawia si koalicyi, inne

bowiem byy warunki wstrznienia w kocu XVIII ° wieku,

inne za s w poowie KIK*^, e lud jest dzi celem a nie rod-

kiem rewolucyi, e wojny Konwencyi wymylili Girondinowie,

którzy chcieli oderwa uwag massy od wewntrznej organiza-

cyi kraju, e Francya goszc zasady wolnoci, równoci i

braterstwa nie chce wojen, które ostatecznie su tjdko Ceza-

rom i Napoleonom za szczeble do wadzy, tem za samem zabi-

jaj wolno, niszcz równo i fasz zadaj braterstwu. Gdyby

jednak ssiedzi odwayli si podnie bron przeciw Rzeczy-

pospolitej , P. Lamartine zarcza, e Francya potrafi wtedy

obroni si u siebie a nawet popróbowa dzielnoci swego ora
za granic*).

Nestor dyplomatycznych mataczów P. Talleyrand, powie-

dzia, e sowo danem jest czowiekow^i dla niewydania si

z myl, poniewa za okólnik P. Lamartina uoonym jest

wedle wszelkich zasad gabinetowej polityki , dla dojcia wic
w nim prawdy, musimy wprzód obedrze go z upin dyplomacyi

a wtedy dopiero myl P. Ministra wypeznie przed nami w na-

stpujcych wyrazach: ((Rewolucya XVIII o wieku, podjta za

porednictwem ludu ostatecznie posuya tylko na wyczn
korzy mieszczastwa; stan redni dostawszy si do wadzy,

wyzyskiwa j w samolubstwie swego ducha, otó my dzi

ogaszamy powszechn równo i ywio samolubstwa rozci-

gamy do wszystkich czonków naszego narodu; skoro za kady
Francuz usamolubi si w swoich prawach, pytamy skd i dla

czego wojna? o podbojach ani myle, przed kilkoma dniami

otrzymalimy tu w Paryu najdzielniejszy dowód potgi rod-

ków, jakiemi lud uciniony umie dopomina si i broni swoich

praw, wreszcie gdy wygórujemy osobiste prawa czowieka,

kady raczej pozostanie w domu, zaoy jaki handel, wemie
si do pracy, anieli porwie za bro, rzuci dom i rodzin i

pójdzie walczy za jak spraw, która ostatecznie nie moe
przynie mu ulepszenia w materyalnym jego bycie. Do wojny

potrzebaby nam Napoleona , wielkiego czowieka, który tylko

moe powsta w skutek wanych uroczystych wypadków, nigdy

za jako wynik chudych i ndznych poj, które my tu zasie-
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warny. Wprawdzie ssiedzi zwtpiwszy ju nieco w boe swe

prawa do koron, mogliby nas posdzi o gotowo wdania si

w wojn w imi jakiej zasady, idei? Urojenie ! niech si przy-

patrz, czyli my wystawiamy cho jedn tak ide, za któr by-

oby warto kropl krwi przela? czyli rewolucya, której za

cel kadziemy zniesienie listy cywilnej , wypdzenie dawnych

urzdników Ludwika Filipa, osadzenie nas samych na ich

miejscu, naoenie kilku nowych podatków, wyprostowanie

niektórych kruczków przeszego organizmu politycznego, wpro-

wadzenie w obieg kilkudziesiciu frazesów republikanckich,

czyli taka rewolucya, powtarzamy, moe wzbudza podejrzenie

o wojownicze zapdy lub rzucona w wiat idei gronej dla

dawnego porzdku? Naszem zdaniem w^ygodniej jest by kon-

sulem we wasnym ni prokonsulem w cudzym kraju , wreszcie

druga godno wtpliwa, rozsdniej wic spokojnie pracowa
na pierwsz. Przecie , w razie gdyby ssiedzi , lepi na wasn
materyaln korzy lub znceni nadziej zyskania jej w naszym

kraju, chcieli napa na Francy, gdyby rabow^ali nasze miasta,

palili wioski, niszczyli nasze drogi elazne, dawili nasz prze-

mys i przyprowadzali nas do bankructwa, wtedy rozpacz do

szalestwa by nas przywioda, wtedy powstalibymy jak jeden

m, wydalibymy im mierteln}^ bój, zwyciylibymy a zwj^-

ciywszy pogonilibymy za nimi we wasne ich kraje i tam

dopomnielibymy si o koszta wojenne, o straty i zawiedzione

zyski, wedle stylu kodeksu handlowego)).

Takim to dwikiem zabrzmiay nam w uszach sowa okól-

nika ; nie bylibymy mieli cign witokradzkiej doni na

ogoszenie Rzeczypospolitej, w^yrw^ane z natchnionej piersi ludu,

dyplomatyczny wszelako charakter manifestu pozwala nam
wrzyna si w ostatnie jego gbie i wydziera ze prawd,

chociaby anatomiczne nasze poszukiwania mierci dziejow

miay mu zagraa.

P. Laraartine uspokoiwszy tym sposobem obaw rzdów
europejskich, przystpi do draliwej kwestyi traktatów 1815^ r.

traktatów, na które w ostatnich chwilach panow^ania Ludwika

Filipa sam by kilkakrotnie w Izbie powstawa. Cie ex-biskupa

z Autun i tu podszepn mu zbawienn rad do wydobycia si

z kopotu. "Rzeczpospolita, mówi minister spraw zagra-



121

nicznych, nieuznaje traktatów z 1815" r., drze je w obliczu

caej Euro]3y, przechodzi na stron ludów pokrzywdzonych

tym haniebnym frymarkiem, atoli de facto przymuje territo-

ryalne ukady w skutek takowych zawarte, obiecuje poj)rze

spraw okradzionych ale zarazem przysiga szanowa owoce

grabiey w rku dotychczasowych wydzierców.)) Francya, czy-

tamy dalej w okólniku, « owiadcza, e posannictwem jej i pra-

wem jest dojcie systematyczne i spokojne do zagodzenia

tyche traktatów; rozw^aga, umiarkowanie, przezorno i dobra

wiara Rzeczypospolitej s niezaprzeczone i podaj Europie

lepsz i zaszczytniejsz rkojmi, anieli tre sama traktatów

tylokrotnie przez ni zmienianych i gwaconych o.

Widzielimy Eskobara ksidzem, monarch, absolutyst,

zwolennikiem konstitucyi, teraz 2-4^-^ Lutego objawi nam go

w nowej postaci republikanina. Stan tedy kontrakt midzy
gabinetami a Rzeczpospolit . na mocy którego pierwsze obo-

wizuj si cierpliwie znosi przechwaki francuzkiej dyploma-

cyi, pozwalaj depta wiedeskie traktaty na paryskim bruku,

druga za nawzajem przyrzeka w niczem nieprzeszkadza spo-

kojnemu uytkowaniu z tyche traktatów i owszem, za szcz-

liw si poczyta, jeeli tym sposobem przyczyni si do utrzy-

mania wszechpokoju w Europie.

Okólnik wyranie zmierza ju ku kocowi, gdy w tem dwa
widma stany przed pamici P. Lamartina. Byy to dwie

jego znakomite mowy pene ognia i zapau, jedna w skutek

pierwszego zajcia Ferrary przez Austryaków, druga w kwestyi

wojny szwajcarskiej Sonderbundu z Yorortem, mowy oklaskane

przez ca Francy, któremi dej^utowany z Macon uniesiony

oburzeniem przeciw nikczemnej jDolityce Guizot"a, bez litoci

tuk zachowawcze ministerjum. Ostatnie dwiki tycli wznios-

ych filippik rozlegay si jeszcze po Francyi, niepodobna byo
w chwili przyjcia do w"ladzy w^ysa za niemi w lady bezczelne

ziparcie si ich treci, wraz wic wypady dwa owiadczenia,

mianowicie, e gdyby Yorort mia by zagroonym w Szwaj-

caryi, narodowo za i niepodlego we Woszech, Rzecz-

pospolita ujrzy si wprawie zbrojnego poparcia susznych tych

wymaga ludów, oddawna z ni wzami przyjani zwizanych.

Doczekalimy si nareszcie sów odpowiadajcych godnoci
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Francyi, Rzeczpospolita zrozumiaa iiakoniec, e o tyle tylko

moe by siln, o ile bdzie objawia i uywa swej siy, e po-

rednictwo jest logiczn zasad, polityki kadego mocarstwa

pierwszego rz^'du, chccego opiera si na wolnoci i rozwój jej

wspomaga. Przypatrzmy si atoli bliej grobom okólnika

wycznie przeciw Austryi wystosowanym. Rzeczpospolita

przyrzeka swoj pomoc Szwajcaryi, jakie wic s warunki

spenienia tej obietnicy? Odpowiadamy wedle istotnej treci

manifestu: « gdyby Sonderbund zgnieciony obecnie przez Vor-

ort, zmartwychwsta cudem i wezwawszy porednictwa austry-

jackiego, wystpi przeciw zwycizcy, Francya naówczas ze swo-

jej strony, w imi zasad ludowych ujmie si zasad radykalistów

i si poprze swoj opiek.)) Zaprawd, alternatywa zmar-

twycliwstania szczerze zabitego Sonderbundu i ornej przy-

czyny Austryi za wygnanymi 00. Jezuitami, bya wicej ni
wtpliw. Ksi Metternich wcale nie marzy o namiestnictwie

dla nowego Gesslera; zasad polityki kongresu wiedeskiego

nie byy podboje ale utrzymanie si jedno przy nieprawnie wy-

dartych dzierawach, atwo zatem mona byo przewidzie, e
ruch europejski nie zacznie si w Fryburgu ani w Lucernie i e
co do kwestyi szwajcarskiej Rzeczpospolita niepotrzebnie si

odgraa, chyba e odgrókami przeciw urojonemu nieprzy-

jacielowi mniema da nastraszonej Europie wysokie pojcie

o swojem rycerstwie. Co do Woch, powierzchownym bada-

czom okólnika mogoby si wydawa, e P. Lamartine otwarcie

wypowiada, i w razie gdyby ludy woskie chciay otrzsn si

z jarzma cudzoziemskiego lub gdyby n. p. Neapol wypdziwszy

swego króla, broni si przeciw przywróceniu go przez Austrya-

ków, Rzeczpospolita wtedy rzuci swoje wojska za Alpy i nieda

uledz sprawie wolnoci we Woszech. To przynajmniej mona
wnosi z rzeczonego ustpu, którego dosowne tumaczenie

przytaczamy jak nastpuje: gdyby napadnito pastwa nie-

(cp odlege we Woszech, «gdyby stawiano tamy lub przeszkody

«ich wewntrznym przemianom, gdyby zbrojnie zaprzeczano

«im prawa sprzymierzania si dla ustalenia ojczyzny woskiej,

((Rzeczpospolita francuzka ujrzaaby si w prawie zbrojnego

((poparcia susznych tych de ludów do wzrostu i rozwinicia

((narodowoci.)) — W istocie, wyraenie to wiadczy o gbokici
ZiENKOWicz. Wizerunki polityczne. III. 9
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dyplomatycznych zdolnociach autora: mona je wykada na

róne sposoby i albo umys nasz niejest do przenikliwym do

odgadnicia prawdziwego znaczenia sów okólnika albo te
P. Lamartine chcia tylko zarczy Papieowi i królowi sardy-

skiemu. e niepozwoli na wkroczenie Austryaków do Rzymu lub

do Turynu, Medyoan za i Wenecy zostawia wasnym ich

losom przez szacunek dla terrytoryalnych ukadów kongresu

wiedeskiego, tern bardziej, e po chwili raz jeszcze uroczycie

zarcza, e Francya dla szczcia ludzkoci yczy pokoju i spo-

dziewa si takowy utrzyma. Myl, e Austrya dobrowolnie

wyrzecze si woskich swoich dzieraw, niemoga ani na chwil

zawita w przekonaniu P. Lamartina, oczywicie wic Rzeczpo-

spolita nie dawaa Lombardyi adnego prawa do liczenia na jej

pomoc w razie narodowego powstania. W ogóle, okólnik

gównie wystpuje przeciw zdobywczj-m zamiarom Austryi

i Ksi Metternich musia zdziwi si niepomau, widzc e za

kilkudziesicioletnie dyplomatyczne matactwa zyska sobie na

póne lata wzito Aleksandra Macedoskiego. O Polsce ma-

nifest ani sowa nie wspomina; P. Lamartine oszczdzi nara

tego upokorzenia.

Jeszcze kilka wierszy i ju jestemy przy kocu tego dzi-

wnego aktu chrzestnego republiki francuzkiej
;

jeszcze P. Mi-

nister raz tylko powtórzy, e Francya « pragnie blaskiem swojej

«idei i wewntrznym porzdkiem a spokojem)) szerzy po wie-

cie rewolucyjn propagand; jeszcze, zgodny z treci mów
swoich w przeszej Izbie, kopnie raz Ludwika Filipa za mae-
stwa hiszpaskie, jeszcze raz zaklnie si gabinetom, e w adnym
wyrazie okólnika niema wojennego szczku, e mog sobie

wedug upodobania postpowa ze swymi poddanymi, i nareszcie

zakoczy tumaczeniem potrójnego hasa Rzeczypospolitej,

które w istocie wedug okólnika kady czek dobrej wiary

inaczejby zrozumia, i powie : « e znaczenie trzech tych wyra-

(izów zastosowanych do stosunków zewntrznych republiki jest

((nastpujce: uwolnienie Francyi z wizów, jakie ciyy na jej

(•zasadach i godnoci, odzyskanie stanowiska, jakie powinna

((Zajmowa na równi z wielkiemi mocarstwami europejskiemi,

((nareszcie ogoszenie sojuszu i przyjani dla wszystkich ludów. »

Bez wtpienia , sami nie bylibj^my zdoali wycign tego



131

wniosku naprzód z okólnika, nastpnie z caego póniejszego

postpowania P. Ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej

francuzkiej.

Spaliwszy fajerwerk z wikszym podziwem anieli zadowo-

leniem widzów , P. Lamartine w oczekiwaniu na pojjdany

wpyw swego okólnika, zwróci uwag na wewntrz kraju, gdzie

dotd niespieszono si zbytecznie z dokonywaniem wielkich

czynów. Wprawdzie, epoka to bya przechodnia, rzd tym-

czasowo sprawia krajem, naród mia objawi wol swoj
i yczenia przez walne zgromadzenie swoich posów, wadza za
cigle czuwaa nad bezpieczestwem Parya. W stolicy, dziki

rozerwaniu kajdan naoonych na wolno druku, dziki swo-

bodzie stowarzyszania si i zgromadzania
,
powstao mnóstwo

klubów, mnóstwo dzienników, organów wstecznictwa, rzdu lub

ludu. Ruch w Paryu doszed do najwyszego stopnia, cae

miasto od rana a do pónej nocy yo tylko na ulicach; rozpra-

wiano o sprawach kraju, obwoywano tysice dzienników, pam-

fletów i broszur, oczekiwano co chwila wanych wiadomoci,

bd z prowincyi, bd z zagranicy, nic nieprzewidywano,

wszystkiego si spodziewano , wszystkiemu wierzono. Starzy

przypominali sobie pierwsze dni wielkiej Rewolucyi, jako co

do zgieku wnukowie bynajmniej nieustpowali ojcom; wydo-

byto z grobów Bastylii róne oddawna pochowane formy, spo-

soby mówienia, zwyczaje; bojaliwi, dawieni zmor gilotyny,

upatrywali midzy wyrobnikami Marata, Henriota, lud nawza-

jem szuka midzy przywódzcami Robespierra, Dantona, mie-

szczastwo biegao za Girondinami, dziennikarze wskrzeszali

Heberta, Kamilla Desmoulins, wojsko marzyo o wielkich wo-

dzach Konwencyi i Konsulatu , o samym nawet pierwszym kon-

sulu, sowem co przesze pokolenie stworzyo, to teraniejsze

chciao naladowa. Francya XVIIP wieku nie w kilka dni po

przysidze deputowanych w Wersalu, wzniosa si do szczytu

twórczoci i potgi, rewolucya 24" Lutego jeszcze przed sko-
czeniem wiosny pragna przebiedz ca drog swojej mistrzyni,

Lud powoany do ycia politycznego, zacz zbiera si w kluby

przypominajce dawnych Feuillantów, Jakobinów i Korde-

lyerów. W przecigu kilkunastu dni, 140 klubów otwartych

w Paryu niemogo pomieci tumów spragnionych wolnoci
9*
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sowa i burzliwych politycznych obrad. Wszystkie stronnictwa

rewolucyjnej, zachowawczej i wstecznej Franoyi najdokadniej

odcienioway si w massie tego rodzaju zgromadze. Wyro-

bnicy, rzemielnicy, artyci, wojskowi, dziennikarze, mieszczanie,

skryci zwolennicy dynastyi, republikanie, socyalici, terroryci,

marzyciele utopii, sowem wszystkie stany, charaktery, przeko-

nania, denia, wszystkie spóczucia i nienawicie, wszystkie

nadzieje przywrócenia lub odrodzenia porzdku rzeczy, po-

skupiay si pod tysicznemi nazwami mniej wicej barwy ich

znamionujcemi. Rewolucya dya do dualizmu iDolitycznego

;

dwie wadze czepiay si jej steru, rzd wyobraajcy si
prawnie wykonawcz, i kluby jako organ gosu publicznego

pilnujce postpków rzdu, odwoujce si do narodu w razie

faszywego kierunku rewolucyi i stosownie do potrzeby si na-

wet go prostujce. Tak przynajmniej byo za ostatnich czasów

Ludwika XVP i za Konwencyi , tak rozumiano, e bdzie za

Rzeczypospolitej z 1848° r. Przyrównawszy naród do jednej

wielkiej Izby deputowanych, moemy powiedzie, e kluby

w niej by}' lewic cigle naprzód si wyrywajc, rzd za
stronnictwem zachowawczem, które hamowao zapa}" oppozycyi

i rzeczywist potrzeb wystawiao przeciw zbyt gorcym jej

zachceniom.

W pierwszej czci naszej pracy, mówic o stronnictwach

przeciwrzdowych, wspomnielimy o tych tylko, które walczyy

pod okiem soca i za pomoc rodków cierpianych przez prawa

krajowe: byy jednak i inne podziemnie nurtujce Francy,

jedne powizane skrycie z Nationaem ub Reform, inne,

które wycznie na swoj rk pracoway i objawiay si

w kilku pamitnych procesach politycznyci lub w zamachach

na ycie królewskie. Stronnictwa te byy po prostu sprzysi-

eniami, niezajmoway si wcale poszczególnym oporem prze-

ciw dziaaniom rzdu, spiskoway wycznie na dorazowe zwa-

lenie dynastyi, na rdzenne wywrócenie towarzyskiego porzdku.

Trzy gówne sprzysienia oznaczone nazwami Rodzin, Pór
Roku i Praw Czowieczych, w^tajemniczay kolejno do

swoich celów mass rzemielników, republikanów zapalonych

rónego stanu i powoania i znaczn ilo drugiego rzdu

literatów. Armand Barbes, Blanui, Huber, Lamieussens
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Raisans, Bernard, Grandmenil i kilku innych przywódzców,

w skutek zamachów przeciw rzdowi i rodzinie Orleanów, po-

kutowali w wizieniach za zuchwae swoje zamiary. Rewolucya

24: ^* Lutego powrócia im wolno, lud paryzki z uniesieniem

przyj mczenników republiki, winiowie jednak z pod oka

patrzyli na kierunek ruchu, którego agodno mao odpowia-

daa ich oczekiwaniom ; rzd tymczasowy utworzy si, zanim

miano czas wyprowadzi ich z wizie, wadza prawna ich

omina, postanowili zatem korzysta z wzitoci midzy ludem,

pochwyci w braku formy istotn potg czynu, to jest zawa-

dn umysem grom.ad i w tym celu gronie stanli na czele

kilku klubów paryzkich. Jaki duch przewodniczy zamiarom

byych winiów politycznych, przekonamy si z przytoczonego

tu formularza, wedle którego sprzysieni przyjmowali nowych

czonków do swego grona. Wszystkie towarzystwa tajemne

z maoznaczn tu i owdzie zmian rzdziy si jednakowemi za-

sadami, wszystkie miay jednakowy katechizm, jednakowy spo-

sób zacigania, nastpujcej treci: wprowadzano adepta z za-

wizanemi oczyma, kazano mu wykonywa uroczyst przysig,

e wszystko co obaczy i usyszy, pokryje nieprzeaman taje-

mnic, poczem prezydent zadawa mu nastpujce pytania, na

które nowozacinik lub wprowadzajcy go odpowiada w spo-

sób dosownie tu zamieszczony ^: lód <(Co sdzisz o teraniej-

«szym rzdzie?)) — «e jest zdrajc wzgldem ludu i kraju.

»

2® «Kogo rzd wycznie popiera?)) — ma liczb uprzywile-

((jowanych.)) 3*^ aJacy ludzie skadaj dzi arystokracy?)) —
(dudzie pienini, bankierowie, dostawcy, dzieryciele monopo-

«lów, bogaci kapitalici i waciciele, gracze giedowi, sowem
((Wyzyskiwacze yjcy kosztem ludu.)) 4^ ((Na mocy jakiego

((prawa ludzie ci rzdz?)) — ((na mocy prawa mocniejszego.))

5® ((Jaka wada toczy dzi spoeczestwo?)) — <(samolubstwo.))

6^ ((Co dzi zastpuje honor, prawo, cnot?)) — ((Pienidz.))

7^ ((Kogo dzi wiat szanuje? » — ((bogacza i monego.))
8*^ ((Kim pogardza, kogo przeladuje, kogo wyklucza z pod

((prawa?)) — ((ubogiego i sabego.)) 9^ (( Co myhsz o prawie

((akcyzy, o podatku na sól, na ywno i na napoje?)) —

1 Ob. sprawozdauie P. Mtjrilhou,
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« podatki te s haniebne, uciskaj biednego, szczdz bogacza.))

10^ «Co jest lud?» — ((ludem s ci tylko, którzy pracuj.))

11" "Kim jest lud wzgldem dzisiejszych praw?)) — wniewolni-

((kiem.)> 12^ • Jaki jest los wyrobnika pod rzdem bogaczów?)) —
«los helota. murzyna; ycie jego jest cigiem pasmem ndzy,

wtrudów i cierpienia) IS"" < Jaka zasada ma suy za podstaw
«nowemu porzdkowi spoecznemu?)) — > równo.)) I-i*" ((Jakich

((praw ma uywa obywatel w kraju uporzdkowam-m?;) —
((prawa bytu pod warunkiem prac3'5 prawa bezpatnego wycho-

wwania, prawa spóuczestnictwa w rzdzie; obowizkami jego

«s: powicenie dla spoeczestwa, braterstwo dla spóoby-

((wateli.» 15^ ((Nad jak rewolucy mamy pracowa, nad po-

(( lityczn czy nad spoeczn?)) — ((nad spoeczn.)) ((Czy mówi
(( ci wprowadzajcy o celu naszych zamiarów? — cel ten powi-

((niene sam dostatecznie pozna z naszych zapyta; w kilku

((Wyrazach objawimy ci go jeszcze wyraniej; suchaj: stowa-

((rzyszylimy si dla W3"dania miertelnej walki uciskowi cie-

((miców naszej ojczyzny; polit3'k tych ostatnich jest utrzy-

(( mywanie ludu w odosobieniu i w ciemnocie, nasz zatem

((nawzajem ma by rozszerzanie wiata i zbieranie si ludu

((W jedno ognisko. Ciemicy nasi wtoczyli kajdany na wol-

<(no druku i stowarzyszenia, obowizkiem zatem naszym jest

((Stowarzysza si wytrwaej ni kiedykolwiek i zastpi druk

((propagand ywego sowa; atwo pojmujesz, e ciemicy nasi

((Wzbraniaj nam tej broni, której sami najwicej si obawiaj,

((do nas wic uywa jej stale i wycznie. Kady czonek to-

((warzystwa obowizuje si wszelkimi sposobami szerzy po-

(( jcia republikanckie . pomaga do propagandy czynnej , nie-

(( zmordowanej. Przyrzekasze siy twoje zczy w tym celu

«z naszemi? kiedy, w danym czasie, gdy godzina wybije,

(•porwiemy za bro i uderzymy na rzd, na gniazdo zdrajców

((Ojczyzny: wtedy staniesze przy nas? namyl si; niebezpie-

((czne to przedsiwzicie, wrogi nasze s silne, maj wojsko,

<(bro, pomoc cudzoziemskich królów. j)anuj postrachem.

<(My biedny lud, mamy tylko nasz odwag i suszno naszej

(( sprawy. Czujesze w sobie si do stawienia czoa niebezpie-

ttczestwu? gdy haso do walki uderzy, czujesze w sobie posta-

«nowienie zgin z Ijroni w rku za spraw ludzkoci? Obywa-
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«telu! powsta, oto przysiga, któr masz wykona:)) «przysi-

«gam niewyjawi nikomu, nawet krewnym moim najbliszym

«tego, co bd mówi lu) dziaa w naszem towarzystwie, przy-

« sigam posuszestwo statutom, przysigam nienawd i zemst
« zdrajcom, którzyby si wliznli \\ nasze szeregi, przysigam

«mio i pomoc dla moici braci, przysigam powici wol-

<(no moj, krew i ycie za zwyciztwo witej naszej sprawy.))

« Obywatelu! zajmij miejsce, ogaszamy ci czonkiem naszego

<( stowarzyszenia,

»

Widzimy wedug tego katecliizmu, czego chciay, dokd
dyy przedrewolucyjne sprzysienia i z jakiemi nastpnie

zamiarami musieli wpa w war politycznych dziaa wyobrazi-

ciele powyszych zasad. Istota celów spiskowych podobnie jak

wszystkich powsta ludu bj^a wycznie zaprzeczn. Burzyciele

ograniczali si na pokazywaniu próchna zbutwiaego gmachu

spoecznego , i dla naprawy chcieli przedewszystkiem wypdzi
ze gospodarza; jak za drog odnowienie miao si usku-

teczni, czy wspólnych zezwole, czy dyktatury, czy postrachu,

czy powszechnej obrady, kolej wypadków byaby to odkrya.

Wszelako, kady bliej oznajomiony z ludem francuzkim, umie-

jcy porówna dzisiejsze jego wyksztacenie z ciemnot, jaka go

ogarniaa w XVIII>'" wieku, kady ogldny na rónice poli-

tyczne i spoeczne ej)ok dwóch wielkich rewolucyi, móg by a
nadto pewnym, e czasy Marafa i Carier'a nigdy we Francyi nie

wTÓc.
Dw^oma postaciami najodrbniej rysujcemi si na tle koto-

wa klubowych byli Armand Barbes i Blanui. Pierwszy wy-

chowany w caym zbytku naszego stulecia, majtny waciciel

z okolic Karkassony, z wstrtem odepchn od ust sodk czar

materyalnych wygód swego pooenia, i od pierwszej modoci
rzuci si w gorczkow atmosfer spiskowych knowa. Barbes

by jednym z tych ludzi, których rewolucya wyradza i nastpnie

jak Saturn w^asne dzieci, pochania. Zaofiarowanie materyal-

nych korzyci swego bytu, wytrwao, szalona odwaga, gorce
sowa, konwulsyjna ch czynu, oto byy ywioy, które Barbes

przynosi stowarzyszeniom spiskowym. Bez adnych prawie

zdolnoci politycznych i organizacyjnych, nieumiejcy sprzysi-

eniem nawet kierowa, móg tylko jak piorun bysn, uderzy,
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zdruzgota i w ziemi si zapa; zapltany w spisek w kilka

lat po wstpieniu na tron Ludwika Filipa, z broni w rku, na

ulicy schwytany, obwiniony o zabójstwo oficera dowodzcego
przeciw powstacom, skazanym zosta na kar mierci, któr

król zamieni mu by na doywotne wizienie. Samotno
bya najsrosz mczarni dla gwatownego charakteru Bar-

bes'a: drczya go nieustanna gorczka niewoli, slabncemi

caraz ramiony wstrzsa kratami swego wizienia; nareszcie

gdy wypadki 24'' Lutego otworzyy mu zapory, stan w jednej

chwili poród Parya i niewytrzewiony jeszcze z pierwszych

upoje wolnoci, wszed w rewolucy jak we wasne swoje

dziedzictwo.

Towarzysz jego niedoli August Blanui cale odmiennego by
charakteru. W obec w^^niosej postawy i dziwnie ujmujcej

powierzchownoci Barbesa Blanui drobnym swoim wzrostem,

chud, wyók twarz zaros siwiejcym wosem, grzbietem,

który cierpienia wizienne pochyliy ku ziemi i nosowym dwi-
kiem gosu, niezwraca na pozór niczyjej uwagi. Fizyonomista

wszelako niebylby pomin szczególnego blasku zapadych jego

oczu i wulkanicznej jakiej spokojnoci, która leaa mu na licu.

Jeeli na pierwsze wejrzenie lub ród zamtu walki ulicznej

Barbes mia pierwszestwo nad Blanqui'm, natomiast w gbo-
kociach spiskowych przedsiwzi, w naradczych podziemiach

sprzysie, midzj" ludem rozhukanym po boju. na zgiekli-

wych posiedzeniach klubistów, Blanui jDrowadzil Barbes'a jak

dziecko na paskach i miao móg uielka si niczyjego spóza-

wodnictwa. Obdarzony niezwyk wymow, siejcy penemi
rkoma brylantowe kwiaty francuzkiego ludowego dowcipu,

zaciekle czepiajcy si sabej strony rzdu podobnie do tych

gadów, które WTwane z ciaa do zabójcze zostawuj w ranie,

pod zapachem sielankowych frazesów kryjcy wo krwi, pod
harmoni sów zgrzyt elaza, Blanui zaoy w* teatrze kon-

serwatoryum muzycznego klub centralny republikancki, który

wkrótce jeeli mia pomieci cisnce si do tumy, byby mu-

sia przenie swe posiedzenia na najobszerniejszy jaki plac

Parya. Szczciem dla rzdu, który susznie uwaa w Blan-

qui'm najniebezpieczniejszego przeciwnika, znaleziono w pa-

pierach ministeiyum spraw wewntrznych, akt, dowodzcy, e
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prezydent klubu centrahiego, w sprawie spisku, za który przy-

paci by wizieniem, dla zagodzenia sobie kary, zadowoli po-

niekd ciekawo ministra wzgldem reszty sprzysionych.

Rzd ogosi dokument i zada miertelny cios Blanqui'emu;

oskarony po dugiem oczekiwaniu wystpi nareszcie z obron,

sabo atoli zbijajc czynione mu zarzuty; Barbes zerwa z nim

blisze stosunki, nieufno powleka kade jego sowo, pewna

wszelako cz zaartych przeciwników Xational'a nieopu-

cia Blanqui'ego, cenic go, jak si ceni ostrze topora lub

gwatowno trucizny, szanujc go jak hartowne narzdzie,

które po dopenionem dziele mona byo ze spokojnem sumie-

niem pokruszy. Blanui zgryz w sobie zniewag, przy zda-

rzonej atoli sposobnoci zamierza kaza swoim przeladowcom

drogo sobie za ni zapaci; oj^tany ju nie adnem przekona-

niem ale prywat, dobywa ostatnich si niezmordowanej swojej

dziaalnoci, wytrzsa przed ludem najmniejsze sabostki rzdu
i smaga go bez miosierdzia.

Inni przywódzcy radykalnych klubów, pracujcy wszyscy

w duchu Barbes'a, jako Huber, Cahaigne, Lebon, Villain, itd.

obuchy rewolucyjne, przejci nienawici ku mieszczasko-

republikanckiemu stronnictwu National'a, które wyranie

zaczynao na wasn korzy konfiskowa Rzeczpospolit, wy-

ksztacali midzy ludem dawnych Kordelyerów i przygotowy-

wali drugi 30^ Padziernika dla nowych tych Girondinów.

Sobrier, redaktor Kommuny paryskiej, marzy o odnowie-

niu sekcyi miejskich z czasów terroryzmu , tworzy sobie ma
pretoryask gwardy z ludzi gotowych na kady jego znak,

a których w chwili przesilenia móg by rzuci na szal bardziej

nachylajc si ku wasnym widokom, grozi rzdowi wpywem
swoim na lud, powierzchownoci wreszcie, obejciem i stylem

przypomina Legendr'a z epoki Konwencyi. Raspail, znakomity

francuski lekarz, umys tak w swoim zawodzie jak i w polityce

dcy cigle do spekulatywnych oderwa, odludek kochajcy

przysze pokolenia a zraony sabociami moralnemi i fizy-

cznemi spóczesnych, przemyliwa nad ogólnem panaceum na

drugie i powszechnym systemem na pierwsze. W dugich ba-

daniach nad fizyology wyczerpa pojcia swoje o równoci
spoecznej i politycznej, amputacy uznawa za równie konieczn
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na choroby ludzkoci jako i pojedynczych jej czonków; fanatyk

rewolucyjny wpleciony w kolo jednej staej idei, za porednict-

wem dziennika swego i zapalonych odezw do ludu, wkrótce

stan na czele jednego z najliczniejszych klubów paryzkich.

Rzeczpospolita otwieraa pole ludziom, chciwym przepro-

wadzania dugo marzonych systemów, rozgosu, w^zitoci, oso-

bistej korzyci lub wadzy; stowarzyszenia tajemne otwarcie

wystpiy z wypracowanemi oddawna programami przyszego

porzdku, lud pragn, aby mu dokadnie wypowiedziano, czego

ma spodziewa si od nowo narodzonego systemu i Barbes i to-

warzysze dla zado uczynienia jego daniom, rzucili mu pro-

gram zaoenia rewolucyjnego Towarzystwa praw czo-
wieczych i obywatelskich nastpujcej treci:

('Towarzystwo zakada sobie:

lód ('Broni praw ludu, do uywania których przywrócia go

rewolucya 2-i' Lutego;
2'' ('Wycign z teje rewolucyi wszelkie wnioski spoeczne.

('Jako punkt oparcia stawia Ogoszenie praw czowie-
cczych skrelone w r. 1793'"' przez Robespierr'a. Pod wzgl-

dem wic politycznym pojmuje Rzeczpospolit jedn, niepo-

(' dzieln, prawa za wszechwadnego ludu nienaruszalnemi.

o Pod wzgldem spoecznym niszczy dawn konstytucy, now
(tza opiera na równoci, wzajemnoci i braterstwie,

((jako na zasadniczych prawdach nowej ugody spoecznej. Std
( Towarzystwo praw czowieczych, w i30czynajcej si rewolucyi

(•spoecznej, stawia si poredniczo midzy wydziedziczonymi

((a przywilejowcami dawnego spoeczestwa.))

«Do pierwszych mówi:

((Jednoczcie si ale w j)okoju, na tem bowiem spoczywa

«caa wasza sia; jest was tyle. e samo objawienie woli waszej

(('przyniesie wam podane skutki, ale dla tego wanie, e jest

((was wiele, powinnicie domaga si jedno susznych rzeczy.

((Gos wasz i wola wasza, gosem i wol Boga.))

(( Do drugich mówi

:

((Przepady ju dawne formy spoeczne, mino panowanie

((przywileju i wyzyskiwania: prawn drog nabylicie przywileje

((przez was piastowane, niech was to atoli w dum nie wbija;

((prawa te albowiem waszem s dzieem, wikszo "R-aszych
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«braci nie miaa w nich adnego uczestnictwa, moe je zatem

((odrzuci. Zjednoczcie si wic z ludem, gdy potrzebujecie

('przebaczenia u tych, których od tak dawna powicalicie dla

((Wycznej waszej korzyci. Jeeli pomimo obietnicy pogo-

((dzenia, bdziecie si odosabiaó i broni dawnych form spo-

cecznych, w dniu walki ujrzycie na czele nasze oddziay,

«a wtedy bracia wasi zamiast wycigania ku wam zgodnej

((doni, pochwyc or sprawiedliwoci.))

Kiedy, po latach, gdy ochon namitnocie i war rewolu-

cyjnych wzrusze daleko przepynie , historya na bezstronnych

szalach wac dziaajcych dzi ludzi, kadego oceni wedle nie-

miertelnych swoich zasad, wykae nam duchow tre i warto
tej odezwy wzywajcej do mioci i zgody pod zagroeniem

topora, osdzi kto winniejszy, czy ten kto naduywa, czyli ten

kto pragnc pojednania, prawic podaje przeciwnikowi, lewic

za chwyta za obuch; dzi, towarzystwo kolejno na jednej tylko

stronie upatruje win; niema jeszcze historyi na sdziego, kryje

si ona dopiero w zawizkach utajonych na dnie kadego su-

mienia. Co do nas, przedstawilimy tu jedno fakta, porównanie

ciekawe statutów i zamiarów sprzysienia z programem spi-

skowych po zwyciztwie; zajmujce dwie jednoczesne i tyche

samych ludzi teorye burzenia i budowania! — zastanowiwszy

si gboko nad rozpdem i si pierwszej, nad harmoni
i spójnoci drugiej, moe przyszlibymy do wielu dziwnych

spostrzee nad natur czowieka, nad zdolnociami jego do

syntezy? Jednake, w objawach tych ducha ludowego we
Francyi, niemoemy pomin kilku szczególnych poj, które

przypominaj nam , e miedzy wybuchem Lutego a rewolucy
1789° r. przeszo pó wieku ju upyno. ród krwawej

a dymnej atmosfery tej odezwy, pytamy, co znaczy nowe, po raz

pierwszy wywieszone godo wzajemnoci? gdzie z przed

równoci i braterstwa podziaa si wolno? czyli tak

zbrzyda ju ndzarzom, e wyraz jej nawet uznali za niegodny

do wypisania na czerwonym proporcu? czyli lud tak mao j
ceni, e jej nawet nie pomieszcza w szeregu swych zachce?
<( wzajemno?)) czyli pojcie braterstwa nie czy w sobie

wzajemnoci? czyli lud przez gupot wpada w pleonazm lub

te czyli w przeczuciu, e jeden wyraz zardzewia mu ogólni-
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kiem, dla odtarcia go, dla odjanienia, dla uwielmoenia jego

potgi, jednoznacznik obok wysta"wia i wanie w tym pleona-

zmie istot ducha przyszej epoki wjTaa? Lud woa o wolno,
kiedj- chcia praw, ale skoro postrzeg, e nieograniczona wol-

no, e rozhukane prawa osobiste w^yrodziy mu indywidualizm

i potworne samolubstwo . naówczas wydar z chorgwi trzeci

cz goda, t wanie, której w szale przypisywa swoje cier-

pienia, wykrzykn wzajemno, niedomaga si ju praw ale

sam zacz nalega o obowizki. Po raz pierwszy w rewolucyi

francuzkiej IS-iS^ r., ród rumowisk przeszoci i nowych ze

starego próchna kleconych gmachów, bysa nam idea, która

swoj barw powiedzie od omiu miesicy otwart epok
dziejów nowoytnych.

Tymczasem okoliczno wana dla narodu oderwaa kluby

od polityki wewntrznej i od kwestyi spoecznych, ca za
dziaalno ich skierowaa na majce niebawem nastpi wy-

bory. Francya niecierpliwie oczekiwaa Izby narodowej, której

zadaniem byo wytómaczenie jej prawdziwej istoty, celu

i kierunku rewolucyi, Izby która miaa przej w swoje rce
wadz tymczasow rzdu, zamieni j na sta i nareszcie przy-

stpi do napisania Ustawy odpowiadajcej potrzebom polity-

cznym i spoecznym narodu. Zdawao si, e Izba wywoana
teraz przekonaniem i wol caej Francy i potrafi nastarczy d-
eniom historyi, e postawi ide, która uroczycie i szeroko ro-

zwija bdzie pomylno kraju na wewntrz, si jego i godno
na zewntrz. Gos ludu jest gosem Boga , niewtpiono zatem,

e z bezporednich wjborów, z sumienia ogóu, prawda w caym
blasku wybynie. Jako w teoryi, nic niepodobna byo zarzu-

ci powadze i witoci zdania ludowego, w czynie wszelako

jeeli z piersi gromad miaa wyoni si prawda, potrzeba byo
wprzódy, aby silna iskra godnoci ojczyzny i mioci spoecznej

byskawicowo drasna serce ludu, sowem, aby kady czonek

wielkiej rodziny zupenie zapomnia o sobie, caym za duchem

poczu si tylko w narodzie. Zapa wtedy ogarniajcy wybor-

ców bybj'^ w jedno ognisko zestrzeli si w Izbie i rozpali nie-

miertelny ogie na strawienie pierwiastków nieczystych spoe-

czestwa, na rozwiecenie narodowi drogi jego w przj-szoci.

Historya przedstawia nam dwa wypadki, w których miao i bez
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zawodu mona odwoa si i zaufa gosowi narodu : wystawie-

nie wielkiej zasadniczej idei dla caej ludzkoci, lub niebezpie-

czestwo zagraajce ujarzmieniem ojczyzny, czyli inaczej mó-

wic, chwila apostolskiego natchnienia lub obrony granic

i swobód krajowych, oto dwa nieprzebrane róda, w których

naród czerpie zapa i proroczym gosem wol swoj, objawia.

Francya 1792° r. odkrya dwa te róda, walczc za spraw
i przeciw wrogom ludzkoci; dzi, trudniejsza bya zagadka wy-

dobycia gosu wieszczego z narodu sponiewieranego przez trzy-

dzieci trzy lat panowania Burbonów^ Francya 1848° r. od

strony ssiadów czua si bezpieczn; na wewntrz jej, oprócz

dwóch milionów wyrobników domagajcych si przemiany sto-

sunków spoecznych, trzydzieci cztery milionów reszty mie-

szkaców, bynajmniej nietroszczyo si, niepracowao na repu-

blik i niepragno wj^wrotu monarchii. Wypdzenie Ludwaka

Filipa nierozbudzio wprawdzie silnego spóczucia w narodzie,

ale te pojaw nowego systemu znalaz go równie obojtnym,

podczas gdy wstrznienie handlowe i zagroony byt przemy-

lniczej wikszoci, nienawi raczej ni mio w^zniecay ku

burzycielom tronu. Bia w oczy wznoszca si Rzeczpospolita,

chocia po kraju z trudnoci tu i owdzie dostrzegano szczerych

republikanów'. Có jednak miano pocz? — tron wasn
zgnilizn w proch si obróci, do rozwalenia go starczyo lek-

kiego podmuchu kilku rzemielników, niepodobna byo myle
o now^ym pomazacu, tembardziej, e ostatni sam uzna si jako

zamykajcy na wieki poczet królów francuzkich, nadto, oba-

wiano si zaciekoci ludu, który niechcia syszy o monai"chii,

lkano si nowych zaburze, nowych ciosów dla przemysu

i kredytu, przyjto wic republik jako ze, nieprzyzywane, nie-

witane ale konieczne.

Taki by duch wikszoci, wybory musiay by jego wyra-

zem, jako Izba dzisiejsza najoczewiciej pod tym wzgldem
wykazuje usposobienia polityczne i spoeczne Francyi. Stron-

nictwa republikanckie natomiast, od mnogich lat pracujce nad

zaprowadzeniem Rzeczypospolitej, osigszy swój cel, bynajmniej

nie chciay rzuca zwycizkich upów na pastw republikanom

wieej daty, którzy pod larw wymuszonego spóczucia dla no-

w^ego systemu, kryli niech, wzgard a zapewne i nadziej po-
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wrotu do dawnych czasów. W braku idei porywajcej urokiem

swoim cay naród, w braku niebezpieczestwa skupiajcego

uczucia krajowców pod jeden proporzec wspólnej obrony, repu-

blikanie, wedug dawnego monarchicznego obyczaju, postano-

w'ili, bezporednim wpyw-em, namowani ruchem, trocha za
i rozruchem pozyska naród dla swoich przekona i wymódz na

nim, eby wybra posów midzy ludmi oddawna znanymi

z radykalnych poj.
Jak tylko niebyo wyboru midzy drog ducha a materyi

i tj^lko wyzyskiwanie ostatniej wycznie pozostawao, naleao
przynajmniej stara si, aby od wznoszenia nowego gmachu

odepchn starych budowniczych, aby wiee pokolenie do

czynu powoa, starsze albowiem upadkiem Karola X'' i Ludwika

Filipa, samo zawyrokow^ao o swojej niedonoci. Republika-

nie stojcy u steru rzdu, baczc na zobojtnienie polityczne

wikszoci, mieli prawo energicznego poparcia swoich stron-

ników, wicej nawet, p)Ostpujc inaczej, sami zdradzali swoj
bezsilno i pokazywali si niegodnjmii nowego systemu.

Minister spraw wewntrznych Ledru-Rollin, z ojca i z dziada

pracownik w republikanckiej w'innicy, rozpuci w tym celu na

kraj chmar kommissarzów i agentów; okólnikiem swoim we-

zwa ich do sprystego zajcia si wyborami, do przeprowa-

dzenia których powierzy im nieograniczon wadz,
2sa odgos o ustanowieniu kilkudziesiciu departamental-

nych dyktatorów, mieszczastwo i wstecznicy podnieli stra-

szliwy krzyk. Ksia i legitymici oburzyli si przeciw* zawadom

stawianym im w popieraniu sprawy Henryka V*' i jezuickich

kandydatów, mieszczastwo zlko si zgromadzenia zoonego
z wybraców samego ludu, zachowawcy ujli si za rozbitkami

dawnej Izby deputowanych; j)rzeraylników, kapitalistów^, gra-

czów- giedowycli, wyzyskiwaczów na szerok skal strwoya

myl osadzenia aw obradnych socyalistami. Zgiek wszcz si

w Paryu, zgroza przeciw okólnikowi Ledru-Rollin'a dosza do

najwyszego stopnia: niepojmowano zuchwalstwa republikanów,

którzy domagali si Rzeczpospolitej na korzy ludu, od spó-

uczestnictwa za i godnoci w jej rzdzie chcieli odsun mo-

narchistów i dawnych najzacitszych jej wrogów*. W roku

1830-^"^ lud cale inaczej by sobie postpi; porwa za bro.
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wybieg na ulice a gdy kosztem wasnej krwi i ycia zdruzgota

tron Karola K", naówczas potulnie abdykowa na korzy mie-

szczastwa, wróci spokojnie na swoje poddasza wetowa stra-

cone dni pracy, losy za i godno ojczyzny bezwarunkowo po-

wierzy stanowi redniemu. "Wprawdzie monarchia lipcowa

i jej zwolennicy nie zupenie zadowolili oczekiwania narodu;

lud zniecierpliwiony ich rzdami znowu musia wypdza nie-

odpowiedzialnego króla, ale bya w tem dostateczna przyczyna

na odtrcanie od rzdów Rzeczypospolitej odpowiedzialnych

wykonawców jego systemu? Gdyby Ludwik Filip by umierzy

wybuch 24" Lutego, najgwatowniejsi dzi przeciwnicy okólnika

Ledru RoUin^a, byliby pierwsi zoyli kryminalny sd na zbro-

dnicze republikanckie zamachy, poniewa atoli szala zwyciztwa

opada na przeciwn im stron, zamiast srogich zatem wyro-

ków, wygodniej byo zwin monarchiczn chorgiew, odwoa
si po odniesionej porace do wykrzyków braterstwa i oburza

na okólnik, który w istocie blad \y porówaniu z aktem oskare-

nia, jaki w razie zwyciztwa monarchici byliby niomieszkali

wystosowa przeciw burzycielom publicznego porzdku. Rze-

czywicie, okólnik mia w sobie dwie rdzenne wady; pierwsza

pochodzia z frazesowej energii jego autora niepopartej czynem,

z groby koczcej si na ponnym postrachu, druga leaa
w mao trafnym wyborze, jaki po wikszej czci pad na rew'o-

lucyjnych kommissarzów i agentów. Przeciw samej treci

okólnika nic nie byo do zarzucenia ; Ledru-Rollin chcia, aby

pierwsza Izba Rzeczypospolitej skadaa si z samych republi-

kanów i gdyby wypadki 24" Lutego niebyy tak nagle zasko-

czyy Francy, gdyby naród wicej by przygotowanym do no-

wego systemu i tak samo moralnie chocia by uczestniczy

w sprzysieniach, jako mia wzi udzia w owocach ich zwy-

cistw^a, niepodpada wtpliwoci, e cale odmiennej barwy

posowie byliby zasiadali dzisiejsz praw^ stron i rodek Izby.

Co do kommissarzów, przeciw którym prowincye nawet po-

wstay, niepodobna ich obwinia o naduywanie nieograniczonej

ich wadzy. Obyczaje francuzkie 1848' r. draliwo materyalna

a obojtno polityczna, rozwalenie monarchii dokonane w^ prze-

cigu kilku godzin i bez adnych gwatownych wstrznie,
bynajmiej niezagraay powrotem gronych czasów Konwencyi
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i pod wzgldem krwawych zamiarów aden z agentów Ledru-

Rollin'a nie marzy nawet o gilotynie. Niektórzy z kommissa-

rzów, urojonych Tytanów rewolucyi, wyzywali raczej trzepiec

Momusa anieli Jowiszowe pioruny, stroili si w kapelusze z trój-

barwnemi piórami, w odzie skrojon na wzór ubiorów z 1792° r.,

wszelako byy to jedyne oznaki, jakiemi przypominali Saint-

Just'a lub Tallien'a: wreszcie, dziaalno ich co chwila poty-

kaa si o tysiczne zawady; prowincye pod wpywem mie-

szczastwa i monarchicznych urzdników, w3'straszone republik,

do której przywizyway powtórzenie caego szeregu wypadków

z koca XVnr stulecia, dopuszczay si na agentach czynnej

przemocy, wypdzay ich. czasem nawet wiziy. W obronie

prowincyi wyzna mona, e rzd tu i owdzie grubo pomyli si

na ludziach, którym w zaufaniu nieograniczon wadz powie-

rza, nawzajem atoli niepodobna zaprzeczy, e zawi i stronni-

czo byy gównemi przyczynami zarzutów podnoszonych w tej

mierze przeciw ministrowi spraw wewntrznych. W pier-

wszych chwilach rewolucyjnej gorczki, ród oskotu walcego

si dawnego systemu i mnóstwa obozów uzbrajajcych si

jednych przeciw drugim w stolicy, trudno byo pojedynczemu

czowiekowi sprawdza yciorys kadego z swoich podwadnj^ch,

tem bardziej, e Rzeczpospolita za Ludwika Filipa wyrabiaa

si w ciemnociach spiskowych, e midzy swymi zwolennikami

liczya szczupy poczet ludzi wyej wyksztaconych, gównie bo-

wiem opieraa si na wyrobniczym ludzie. Z drugiej strony

Republikanie wystawiali naprzód swoje zasugi, dojDominali

si o uczestnictwo w^ rzdzie od tylu lat przez nich marzo-

nym, minister za dla uspokojenia nieco rozhukanego miasta,

rad co najzapaleszych powysya na prowincye, gdzie ozibo
mieszkaców a nadto wystarczaa do wystudzenia ich uniesie.

W ogóle, wstecznicy, równie w okólniku jako i w postpkach

kommissarzów szukali jedynie sposobnoci do zymania si na

Ledru-Rollin'a, któremu niemogli przebaczy gwatownego

oporu w Izbie przeciw regencyi, forytowantj przez Odilon-

Barrot'a jako te pierwszego wykrzyknicia Rzecz\'pospolitej

na zgliszczach lipcowej monarchii. Oddziaywacze, dla pot-

pienia Ledru-RolJin'a w oczach narodu, pucili natychmiast po-

gosk o popenionych przeze pieninych naduyciach, ogo-
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sili go zodziejem. We Francyi, gdzie grzywna zota lub srebra

jest dotd miar wartoci czowieka, skoro tylko stronnictwo

jakie chce kogo zgubi przed sdem ogóu, oskara go czem-

prdzej o kradzie; w innyci krajaci gdzie mio ojczyzny jest

pierwszym i najwitszym obowizkiem, oszczerstwo wpodobnyci

razacli udaje si zwykle do posdze o zdrad. W ogóle, potwarcy

wszdzie czerpi zarzuty w sabych stronach wasnego sumienia.

Tymczasem w Paryu i po gównych miastach Francyi,

kluby szczerze zajy si wyborami. Od wieczora do pónej

nocy wysuchiwano wyzna wiary rónych kandydatów, popie-

rano jednych, oburzano si przeciw drugim, zaprowadzano

karno i zgod wyborcz, wyklinano wsteczników, polecano

ludowi rewolucyonistów. Rzd z pocztku oznaczy by dzie

wyborów na 5^** Kwietnia; kluby gwatownie wystpiy przeciw

temu rozporzdzeniu i za porednictwem mnogich delegacyi

owiadczay w tej mierze swoje zdania, proszc o odwleczenie

wyborów i pokadajc za przyczyn swoich da, nieprzygoto-

wanie narodu do republiki i konieczno sprystego przepra-

cowania rewolucyjnych jego poj. Rzd na pozór stawia si

samowadnie, uleg atoli poniekd wrzawie klubowej i odoy
na kilkanacie dni wybory. Naszem zdaniem, republikanie

gorliwi o swoj spraw powinni byli domaga si jak najspie-

szniejszych wyborów: naród nieprzygotowany do republiki,

z kadym dniem dotkliwiej czujcy wynike z niej przesilenie

handlowe, w pierwszej chwili, zanim jedna cz ochona
z zapau, inna z podziwienia, ostatnia z przestrachu, mimowolnie

uderzony istot wypadku, byby chtniej przechyli sie w wy-

borach na stron nowych swoich przywódzców. Czuli to

dobrze wstecznicy i take popierali zwok; rozumiay to i kluby,

ale dla nich zwoka, przeduajc rozsprzone rzdy wadzy tym-

czasowej, uatwiaa tern samem drog do pomnaania codziere-

w'olucyjnych szeregów, do osabiania ogniw rzdu, i nastpnie do

wykonania ostatecznych ich zamiarów. Blanui da, aby odo-

ono wybory przynajmiej do 1 *^ Wrzenia ; w sze miesicy obiecy-

wa sobiewysa zaLudwikiem Filipemstronnictwo N a t i o n a 1
' a.

W Paryu ród tego moda republika cinaa si w dziwnie

potworne ksztaty.

Tumy wczorajszych i dzisiejszych zwolenników nowego
ZlENKOWlCZ. WiZERUyKI POLITYCZNE. III. 10
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porzdku, oblegay ministerya, wrzeszczc o wypdzenie ino-

narchicznych urzdników i o powierzenie \v1:adzy ludziom

godniej odpowiadajcym zaufaniu narodu. atwo odgadn^
e ludmi tymi byli ci sami czoobitnicy nowemu bóstwu, którzy

uporczywie domagali si suenia ojczynie za stosownem
wynagrodzeniem. Rzd skada na jeden kopiec proby swoici

przyjació i w rozrzewniajcych peryodacli dzikowa im za ich

gotowo. Wadza tymczasowa, pitnujc niedoztwem kady
krok swojej polityki zewntrznej, na wewntrz z równie logi-

czn bezwadnoci przystpowaa do kwestyi organizacyjnych

i spoecznych. Rewolucya miaa wynale harmonijny stosunek

midzy kapitaem a prac, wyzwoli drug z pod ucisku pier-

wszego, oprze ruch przemysowy na kredycie, zmusi pienidz

do obnienia swojej wartoci, wywoa przez stowarzyszenia

nowe siy i zasoby; rzd pod tym wzgldem otwarcie gosi
przekonania swoje i zamiary, zapowiada bliski koniec samo-

wadztwa kapitalizmu, pomimo to jednak, wydawa jedne za

drugiemi wyroki na sprzeda dóbr listy cywilnej, lasów skarbo-

wych, klejnotów koronnych, otwiera stumjlionow patryo-

tyczn poyczk, nakada ziemski podatek -45" centimów,

zmusza do przyjmowania po równej cenie biletów bankowych

i w teoryi piorunujc na kapita, w czynie wdziczy mu si

i przymila. Za jednym pocigiem pióra poznosi ustawy wa-

rujce pewno handlow lub krpujce pod jakimkolwiek

wzgldem swobod\- osobiste i publiczne, niewystawi natomiast

adnej idei duchowego obowizku, indywidualizm tylko , wol-

no pojedyncz i samolubstwo praw na najwyszym szczeblu

posadzi. Rozmiowanie to we wasnej korzyci niebawem wy-

studzio zapa i przesiko ostatnie warstwy narodu. Lud fran-

cuzki kamic swojej istocie swego ducha i swemu posannictwu,

przesta uwaa si za czonka ludzkoci i ujrza w sobie jedno

spóposiadacza Francy i, spówaciciela dochodów krajowych.

Dawniej, na ziemi francuzkiej . pracownik szukajcy zarobku,

znajdowa braterskie przyjcie, dzi, lud opuciwszy rkodzielnie

dla komedyi pracowni narodowych, w niespokojnoci wasnego

sumienia oskary cudzoziemców o zgubne dla spózawo-

dnictwo w pracy i daleje wypdza Sabaudczyków, rzemielni-

ków angielskich, niemieckich i belgijskich. By to najboleniej-
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szy pojaw zinateryalizowania ludowego, goniec wiela nast-

pnych zdronoci ; rzd atoli i tym razem niewydoby z siebie

iskry szlachetniejszych poj, niepokaza ludowi wzniolejszego

duchowego stanowiska. Dugi zastp Sabaudczyków^ ze zami

w oczach a boleci w sercu, wyruszy do rodzinnej ziemi, na

której przyroda odmawiaa im dostatecznych rodków do ycia

;

Anglików pracujcych po rkodzielniach i w portach take

odesano na drug stron kanau, Niemcy i Belgowie inn
drog obrali do opuszczenia Parya.

W pierwszych dniach po wybuchu 24' Lytego powszechnie

mniemano, e stary wiat na dobre zacz si wali; baczc na

zuyte w nim ywioy, na spróchniae podwaliny ogromnego

gmachu, sdzono, e budowa raz wstrznita, przyspieszonym

biegiem runie w zwaliska ; zapa ogarniajcy Francuzów przeni-

kn take i cudzoziemców, którzy przyzwyczajeni do lepej

wiary w przewodnictwo duchowe Francyi, folgujc atwo

wiernym przeczuciom , na wasnych ju glebach zatykali repu-

blikanckie proporce. Robotnicy belgijscy i niemieccy upojeni

jeszcze wrzaw walki na ulicach Parya, skupili si pod narodo-

wemi chorgwiami i postanowili kady do wasnej ojczyzny

ponie rewolucyjn propagand. Rzd przez szpary patrzy

na te w^ojownicze przedsiwzicia, otwarcie bynajmniej nie-

upowania zbrojnych wypraw, skrycie jednak dostarcza wy-

chodcom rodków, uatwia im trudnoci podróy i zachca
do korzystania z przykadu ludu paryzkiego. Myliby si, ktoby

sdzi, e wadza francuzka dziaaa w tej mierze dla jakich-

kolwiek politycznych w idoków^, rzd wcale nietroszczy si o los

zagranicznych ludów, o wojnie nawet niemarzy, pragn tylko

czemprdzej pozby si burzliwego tumu i wola wykartaczo-

wa go za porednictwem harmat króla Leopolda i niemieckiej

Rzeszy, anieli natokiem klassy robotniczej pomnaa wasne

niepokoje. Jako, tak si stao. Wojska niemieckie i belgijskie

po wawych do utarczkach rozproszyy bandy Herwegh'a

i Spithoorn'a, podczas gdy w Sabaudyi policya Karola Alberta

apostoami republiki zapeniaa wiz?enia. Niemogo by ina-

czej
;
gdyby rzd bowiem by powoa naród do powszechnej

pracy odpowiadajcej posannictwu Francyi, byoby starczyo

zatrudnienia i chleba tak dla krajowców jako i dla cudzoziem-

10*
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ców, przyjmujc atoli za zasad ywienie swego ludu jamun.,
susznie wzgldem obcych móg zaprze si wykrzykiwanego

hasa braterstwa. Feodalizm i redniowieczna zacieko prze-

kona religijnych przedziergnj^ si dzi w kapitalizm i w roz-

szalae przemylnicze samolubstwo ; szatan wyzwierza si na

wiat w nowej postaci postpowaniem rzdu francuzkiego

wzgldem cudzoziemskich robotników, przypomina trocha spo-

soby, jakie podszepn hy niegdy Katarzjmie z Medyceuszów,

na pozbycie si hugonotów; zmieniy si powody, rodki i cele,

wypadek tene sam pozosta. Rewolucya francuzka rozpoczy-

naa pierwsz kart dziejów nowoytnych, ludzie atoli d. 24"^

Lutego wyniesieni do wadz}' naleeli jeszcze do historyi wie-

ków rednich.

atwo nam teraz przekona si, dla czego zapa poderwany

pierwszj^m wichrem rewolucyjnych wypadków, z kadym dniem

upada na siach, dla czego ywioy wsteczne wzmagay si

coraz w potg, tak e nawet d. 16^ Marca, mieszczastwo nie-

zadowolone z nowej organizacyi gwardyi narodowej, która zno-

sia dawne rónice i lud mieszaa ze stanem rednim, wystpio

w kilkutysicznym poczcie i ruszyo do rzdu upomina si

o wydarte sobie przywileje. Rzd tym razem zamkn skarbnic

frazesów i z niczem odprawi delegatów, nazajutrz za kluby

wywiody na bruk przeszo sto tysicy luda, który S; kojnem

acz gronem wystpieniem zgniót na chwil dobywajce si

z pod ziemi wstecznictwo. Rewolucyonici podnieli rkawic;
Barbes, Huber, Lebon, Sobrier i inni rzucili odezw, w której

ostrzegali o zamachach legitymistów i zwolenników regencyi,

wzywali do czujnoci na sprawy Rzeczypospolitej i nareszcie do

ostatecznej walki, w razie, gdyby wstecznicy niezaprzestali kno-

wa przeciw wszechwadztwu ludu. Towarzystwo Praw czo-
wieczy cli cisno swoje szeregi, caemi piersiami zaprotesto-

wao przeciw jeszcze jednemu zwichniciu rewolucyi na korzy
mieszczastwa, cichaczem wzio si do krcenia adunków

i zacigania jak najwikszej liczby sprzysieców; pod tym

wzgldem obficie czerpao w rosncych codzie pracowniach
narodowych. Oczywicie, warzy si bliski wybuch, chodzio

tylko o postawienie na czele nowego przewrotu czowieka,

któryby uywa powszechnej wzitoci midzy ludem
,
podawa
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pewne rkojmie rewolucyjnej czci narodu i rdzennie by prze-

ciwnym wszelkim pórodkom.

Kzucono wzrok na Ledru-Rollin'a.

Dla dokadniejszego zrozumienia charakteru znanego przy-

wódzcy republikanckiego stronnictwa, musimy wymieni idea,

którego Ledru - Rollin przypomina czasami owatownoci;

i blaskiem swojej wymowy, ku któremu atoli zawsze prawie

w chwilach czynu zwraca sw^oje wejrzenia.

Jestto obyczajem u wszystkich niemial Francuzów, e wcho-

dzc w ycie polityczne , wybieraj sobie jak umiowan po-

sta z epoki Wielkiej Rewolucyi, staraj si docign j
i równy dwik po sobie w narodzie zostawi. Jedni stale

przywizuj si do pojedynczego wzoru, inni chwj^^taj go

w chwilowem tylko przejciu, ostatni z wiela wiatokrgów
bior po promyku i tworz sobie eklektyczn koron, kady
jednak w trudnych kolejach ycia mimowolnie topi wzrok

w wietnej owej plejadzie historycznych mów. Dla Ledru-

Rollin'a ideaem tym bya niemiertelna posta Danton'a, Dan-

ton'a mniej krwaw groz Wrzeniowych wypadków; wicej

niezomn wiar w ostateczne urzeczywistnienie republikan-

ckich poj. Ale Danton, olbrzym kruszcy w palcach harto-

wne królewskie korony, dla tego wanie by Dantonem, e nie-

naladowa adnego innego Danton'a i chocia Ledru -Rollin

mia wspólne z nim pewne chwile zapau i uniesienia, chocia

po Dantonowemu czyli po lwiemu grzywi si czsto na trybu-

nie, wszelako dalekim by od tej siy ducha swego ideau, gdzie

za myl -byskawic, wnet piorun-czyn uderza. Daremne
zudzenia ! topór Robespierrowej gilotyny dawno ju by odr-
ba bezdzietn gow Danton'a; do republikanów z 1848^ r.

za sab bya na podwignicie potnego ora Konwencyi.

Trzeba byo chcc niechcc kroczy o wasnej mocy , w takim

za razie jeeli rewolucya 24:" Lutego, nieszczsn kolej, ko-

niecznie ju musiaa by zaprzeczn, jeeli miaa tylko uprz-

tn plac, aby nastpne pokolenie nowy gmach na nim zbudo-

wao, wtedy, jeden tylko Ledru -Rollin poparty wzitoci
200,000*> paryzkiego ludu, móg korzysta ze swego pooenia,
powierzy losy Francyi raczej tajemnicom przyszoci anieli

przemocy wsteczników, ogarn wadz, wywoa w kraju nowe
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ywioy i z wiar w wite posannictwo ojczyzny, puci j na

nieznane dotd szlaki ; Francya zawsze z nici jak zasadnicz

prawd dla ludzkoci przynosia. Xaówczas atoli Ledra-Rollin

byby musia pozna, e kto nie bdzie walczj^ za granicami

Francj, ten nigd}' na wewntrz jej niezwyciy. e zagadka re-

wolucji miaa potrójne lice. narodowe, polityczne i spoeczne

i e chcc j rozwiza , naleao walk na wszystkich trzech

polach dopytywa si jej sowa. Tymczasem bd, stanowisko

niedorose wypadków, bd brak sprystej dziaalnoci, obawa

wywoania strasznych dla kraju ywioów lub nawet karowa-

to osobistej dumy. sprawiy, e Ledru-Rollin stan przed

zason przj-szoci jak wryty, e ulk si ostatecznych rodków,

dal oczarowa harmonii frazesów P. Lamartiua. e zuy i roz-

trwoni wzito swoj u ludu i wpad nareszcie pod obuchy

wstecznictwa. które dostawszy si do wadzy, nieoszczdzio mu
ani jednej kropli z kielicha gorzkich upokorze. Zrczne

skorzystanie z usposobienia ludowego w dniu 1T>"' Marca

mogo w jak najagodniejszy sposób raz na zaAvsze powali wste-

czników, mogo zapobiedz strasznej katastrofie Czerwcowej,

co za najwaniejsza, wyprostowa kierunek rewolucyjnego po-

stpu. W wewntrznych kwestyach narodowych wszystkie

stronnictwa ostatecznie trac na niedonoci przj^wódzców

i kto wie czyli historya kiedy niezapisze zwyciztwa oddziay-

waczów w i^oczet naj droej okupionych klsk.

Bdy rzdu tymczasowego, sabo jego postpowania

i niedostateczno poj o warunkach i o celach rewolucyi,

uderzay z pocztku bliszych tylko wiadków*: za granicami

Rzeczypospolitej wybuch 24:' Lutego w\-^\'ar niezmierny wpyw.
Na sam odgos o rewolacyi w Paryu, o wypdzeniu króla,

o ogoszeniu republiki, ludy przyzwyczajone sucha godzin

postpu wybijanych na zegarze dziejów francuzkich. odpowie-

dziay na haso ludu paryzkiego. wstrzsy kajdanami i porway

za bro. Barykady, otarze wolnoci X1X"^ wieku, podniosy

si na ulicach Medyolanu; lud wooski, do rozpaczy przywie-

dziony niemieckim uciskiem, po zacitej walce wypar Austrya-

ków i zatkn chorgiew niepodlegoci. W Wiedniu, wtem
ognisku obskurantyzmu i wstecznictwa, nagromadzone róno-

rodne ywioy nieoczekiwanym popdem rewolucyjnie zawrzay.
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Modzie szkolna i wyrobnicy tumem wybiegli na ulic, zaczli

potrzsa broni i jak optani dopomina si o wolno.
Ksi Kanclerz z pocztku niechcia wierzy wasnym uszom,

wzi zgiek uliczny za bozbon pozajiustn swawol, gdy

jednak krzyki « precz z Metternichem ! » coraz bliej jy go

dochodzi, uzna, e art za nadto przekracza granice przy-

zwoitoci i kaza sile zbrojnej upamita szaleców. Za póno!

lud szczerze wzi si do dziea; rzsistym ogniem przywita

wojsko i policy, gronie roztasowa si po ulicach i poprzecina

miasto zaciekami , z przedsiwziciem w^alki do upadego.

Ksie Kanclerz wypdzony z rady, dopiero za rogatkami

Wiednia ochon z podziwienia, Europie za zdawao si, e
kiedy ju w stolicy apostolskiego cesarstwa zabrano si do roz-

Avalania starych gratów, rewolucya odniosa najwietniejsze

zwyciztwo i podcia ostatni podwalin spróchniaej budowy

dawnego porzdku. W kilka dni po tej przygodzie, lud ber-

liski dotknity do ywego dzielnoci "Wiedeczyków, z któ-

rych ciemnoty i materyalizmu wiecznie si wymiewa, upoko-

rzony w narodowej dumie, z podwójn wciekoci rzuci si na

wystraszon kaniaryll. Napróno Fryderyk Wilhem IV-^ sta-

ra si tumaczy mu, e historyczny rozwój pruskiego postpu

wrcz sprzeciwia si rewolucyom, darmo ojcowskie sw^oje upa-

mitywania popiera gradem ku i kartaczów, próno wojsko

przywizane do króla i namitnie wzwyczajone do niewoli, do-

kazywao cudów pruskiej walecznoci, lud z za barykad niemi-

osiernie strzela na system historyczny , razi odacto z okien,

a nareszcie monarcha przekonany, e tym razem zawiody go

teorye, cofn podziesitkowane szeregi i w^yjecha konno poi
si wraz z ukochanym ludem — tryumfem odniesionego nad

nad sob zwyciztwa.

Wypadki zasze w Niemczech i w'e Woszech obudziy ywe
spóczucie we Franyi. P. Lamartine wspi si na swoim trój-

nogu i pocz dowodzi, jako sam blask jego sów i system nie-

miszania si Rzeczypospolitej do spraw ssiedzkich, wystar-

cz do i^rzemienienia ziemi w Eldorado wolnoci; cpropa-

«ganda myli i przykadu, mówi, a nadto jest dostateczn na

<( pokonanie w caej Europie nieprzyjaciela, którego Francya

<(W Lutym pod swoje nogi podesaa.- Wrzkomo zdawao si,
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e P, Lamartine mia suszno, w istocie jednak rzecz miaa si
cale inaczej. Ludy wic z rewolucy francuzk konieczne

spenienie naznaczonego jej i:»osannictwa , day znak przewo-

dniczce, e gotowe s do rzucenia si w jej lady na drog no-

wych dla wiata podbojów; sama myl o logicznem nastpstwie

spalenia tronu Burbonów, wystarczaa na wypdzenie Austrya-

ków z Medyolanu, Ksicia Kanclerza z Wiednia, i wojsk króle-

wskich z Berlina; skoro jednak niedoztwo sterników zwichno
póniej kierunek ruchu i fasz zadao susznie oczekiwanym po

nich nadziejom, sam wpyw duchowy francuzkiego wstecznictwa

znowu a nadto wystarczy do zwyciztw oddziaywac-zów

w Medyolanie, w Wiedniu i w Berlinie. Fakt rewolucyi pa-

ryzkiej wywoa powstania zagraniczne ; ludzie, którzy ster jej

pochwycili w nieudolne donie, przyczynili si tylko do pó-

niejszej przewagi wsteczników.

Tymczasem, poród materyalizujcego si ludu francuzkiego,

jakby opiekucze palladium duchowej jego skarbnicy, pawio
si nieustannie jedno wite i promienne uczucie, ni tajemnicza

przechodzca zarówno i bezwzgldnie na barwy stronnictw

przez serce kadego krajowca; idea wynoszca naród nad po-

ziom osobistych stosunków i czca na tem wzniosem stano-

wisku pojedyncze chci i przekonania w jeden sd, w jedn
nadziej, w jeden okrzyk. Niewytumaczony czsto zapa dla

sprawy polskiej i mio ku ucinionym braciom z nad Wisy,

wzdu i wszerz , w kadym czasie i w kadym niemal zaktku

ziemi, objawiay si we Francyi. Wieniak z najcichszych stron

kraju, wjTobnik z fabrycznego miasta, którzy nigdy w yciu

niezasyszeli ani o ziemi lub o sprawie polskiej, ani o wspólnie

toczonych bojach pod cesarskiemi orami, ani o zamienionej

w przysowie wiernoci Polaków do Napoleona, ani o powstaniu

w r. 1830-^'" przeciw wspólnemu wrogow, sowem kady Fran-

cuz ciemny nawet na history wasnej ojczyzny, spotkawszy

cudzoziemca, który przyznawa si do narodowoci Polaka,

otwarza mu ramiona, wita bratnim uciskiem, sadza u swego

stou jako dawno spodziewanego gocia i czonka rodziny. Có
dopiero rzec o ludzie, który mia sposobno zasignicia bli-

szych szczegóów' o Polsce, lub któremu ojcowie rozpowiadajc

ustpy \\nelkiego eposu Cesarstwa, z kadym niemal bohatyrskim
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czynem czyli nazwisko Polaków? Lud francuzki mniema, e
na iypotece swego sumienia nosi zapisany ciki dug ku

Polsce, z którego zanim byby móg wywiza si czynn po-

moc w sprawie wyjarzmienia, wypaca si tymczasem gorcem
spóczuciem i pojedyczemi dowodami braterstwa. Rzeczy-

wicie, dug aden nieistnia. Polacy pod Napoleonem walczyli

za wasn spraw; jeeli za udao im si niekiedy bezporednio

krwi utoczy za potg Francyi, bynajmniej nieuwaali si przez

to wierzycielami, narodu
;
przeciwnie, sami nawet poczuwali si

do wdzicznoci, jak w kadym szlachetnym rodzi nastrczon

sposobno wywiadczenia zacnenm tow^arzyszowi rycerskiej

posugi. Z jednej wic strony wsi3aniao tylko narodu fran-

cuzkiego przypisywaa jakiemu urojonemu dugowi spóczucie

i gotowo dla sprawy polskiej, z drugiej za Polacy przyjmo-

wali usposobienia Francuzów jedynie jako konieczn potrzeb

zmuszajc dzielnych do roztworzenia serca tam, gdzie byo
najwicej krzywd, godnoci i cierpienia. Na dnie tych kawa-

lerskich uczu obu wojowniczych narodów, gboko krya si

istotna duchowa przyczyna tajemniczego zwizku midzy Polsk

a Francy. Wolno Europy waya si midzy Paryem
a Warszaw; prawdy zasadnicze dla ludzkoci mogy tylko sta-

nj za czynnera porednictwem obu niepodlegych narodów.

Polska, moralnym swoim bytem cigle walczya i na sobie zu-

ywaa kajdany obskurantyzmu i niewoli, Francya, pod okiem

soca i na obszernem polu niezawisego istnienia dobijaa si

tyche samych prawd; jedna na Zachodzie, druga na Pónocy,

nieodmiennie kiedy musiay pod temi samemi warunkami wy-

stpi do boju, poda sobie rce i wspólnym ruchem uprztn
w Europie mieciowisko przywileju i niewoli. Historyczna ta

wspólno celu, wspólno posannictwa, wspólno pracy, nie

osobistej ju, nie narodowej, ale przynoszcej owoce dla caej

ludzkoci, jak gdyby mgliste wspomnienie trudów razem gdzie

w krainach zawiata podejmowanych, lub tajemne przeczucia

wspólnych w przyszoci duchowych podbojów, rodzinny, dawno

rzekby syszany dwik nadaway nazwie Polaka w uszach

Francuza i nawzajem, pierwszego cigny do szukania przy-

tuku raczej we Francyi, ni w innym jakimkolwiek kraju

Europy. Lud francuzki midzy zaaleniami przeciwko Ludwi-
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kowi Filipowi na pierwszem miejscu stawia chytre a niegodziwe

jego postpowanie wzgldem powstania warszawskiego z 1830"*

roku, dra chci'4 popieszenia braciom na pomoc, a gdy Polska

ulega zgubnym swoim ywioom i obcej przemocy, z brater-

skiem rozrzewnieniem przytuli wygnaców. Podczas wybuchu
24" Lutego

,
gosy za Polsk wydzieray si§ z francuzkiej piersi

razem z wykrzykami za Rzeczpospolit; gdy lud wpad do tu-

lieryjskiego paacu i porwa tron, aby go spali na placu Ba-

stylii, niewiadomo skd, pod zoconem krzesem znalaz si na

pododze napis: "Niech yje Polska !» Niewchodzimy tu, czyli

jaki rodak korzystajc z powszechnego zamieszania, wypisa

ukradkiem prorocze sowa, przypuszczamy nawet, e okoliczno

ta nigdy niemiaa miejsca, rzucamy fakt na pastw kronikarzom

i poprzestajemy na wiadectwie, e w kilka godzin po ucieczce

króla, na przedmieciach i po wyrobniczych okrgach, szeroce

rozjjowiadano o tajemniczym napisie. Skde, w tak wanej

chwili, ród szau zwyciztwa i obawy nowych niebezpieczestw,

robotnik par3'zki upojenie wasnym tryumfem czy z myl
o Polsce V dla czego lud poznawszy na ulicy Polaka, porywa go

w objcia, wita zwyciztwem wspólnej sprawy? dla czego za-

pomina o sobie, a pamita jedno o cudzoziemcu i widzia go

wracajcego do wyswobodzonej ojczyzny? dla czego w chwili

wesela, jego szuka, a nie Wocha, nie Irlandczyka gniecionego

przez ssiedniego a nienawistnego mu ciemic? — Po tern, co

powiedzielimy wyej, moemy tu oszczdzi sobie odpowiedzi

i zapewni, e spóczucia i odrazy jednych narodów do drugich,

gbsze maj przyczyny ni starcie si materyalnych widoków,

jednorodno ywioów wchodzcych w skad rónych narodo-

woci lub niczem nieusprawiedliwione popdy. Std atwo nam

wnie, o ile P. Lamartine, w ukadzie ali:tu swego ogoszenia

Rzeczypospolitej do zagranicznych dworów, odw'oa si do

ducha narodowego, do jego uczu, chci i potrzeb ; jeeli jednak

w okólniku ani sowa wzmianki niebyo o Polsce, natomiast

cay lud francuzki z zapaem cigle o niej wspomina, pomijajc

z reszt to wszystko, co jego minister spraw zagranicznych

w odezwie "swojej by wypisa, inni czonkowie w^adzy, mniej

pod tym wzgldem podzielali obojtno P. Lamartina : okrzyki

ludu za ucinion spraw wyraniej ich dochodziy, Ledru-Rollin
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i Flocon troskliwiej badali ttno narodu, i rzd tymczasowy po

dugich naradach, dla zadouczynienia gosowi publicznemu,

dnia 10" Marca wyda rozporzdzenie nastpujcej treci:

((Zwaywszy, e wychodcy polscy, dla nowego przekonania

((Francyi, drugiej ich ojczyzny o ich wdzicznoci i powi-
«ceniu, pragn zczy si w jeden legion i wraz z Francuzami

«suy sprawie porzdku i wolnoci:

((Zwaywszy, e podobna ofiara uczyniona w iuiie narodu,

« który dostarczy ju Francyi tylu wiernych towarzyszów broni

((i sawy, powinna by z popiechem przyjt przez wadz
((Opart na spóczuciach narodowych, spóczuciach tak gorcych

(( zawsze we Francyi wzgldem Polski;

((Rzd tymczasowy postanawia co nastpuje:

«Art. l-\ Ma by natychmiast utworzony legion polski i od-

((dany pod zarzd ministra wojny;

« Art. 2='. Minister wojny ma bezzwocznie zaj si wyko-

((naniem powyszego rozporzdzenia.))

Lud francuzki sdzi, e organizacya legionu nieodzownie

pocignie za sob wyswobodzenie Polski, rzd za mniema i to

nie bez przyczyny, e tym sposobem zaspokoi burzliwe nieco

poplecznictwo i troskliwo gromad o los Polaków, w istocie

jednak trudno byo odgadn prawdziwy cel i znaczenie legionu.

Wadza rewolucyjna, oczywicie, wszelkiemi rodkami wypra-

szaa si od wojny, pochlebiaa sobie, e potrafi dalej prowadzi

polityk P. Guizot'a, jeeli wic pokój mia znowu ukoysa
Europ, musimy wyzna, e legion polski, przeznaczony, wedle

sów rozporzdzenia, na utrzymywanie porzdku we Francyi,

bynajmniej nieodpowiada godnoci ani dobroczycy ani obda-

rowanego. Nadto, w sameje orgauizacyi legionu zachodzia

pewna trudno, któr rzd doskonale przewidywa; dowódzców

i officerów na kilka nawet legionów niebrako, z onierzami

atoli cisza bya sprawa, ci, rzadko gdzie si pojawiali, tak e
musianoby chyba zapeni szeregi Francuzami, tego za rzd
wcale sobie nieyczy, wydajc bowiem pienidze na utworzenie

puku, wola zapewni los wasnym oficerom, których mia a do

zbytku. Skoczyo si na tern , e podczas gdy Polacy wiedli

spory, kogoby ostatecznie wykrzykn dowódzc, rzd z popie-

chem uchwyci si odmowy kilku wychodców i spraw legionu
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puci w zapomnienie. Przypumy wreszcie, e ororliwo

polska byaby pokruszya zawady, e emigracya byaby przyja
dobrodziejstwo rzdu i ^^•yran korzy, jak przedstawiao

utworzenie legionu, zapewniajc sposób do ycia znacznej iloci

wygnaców, pytamy, coby si byo do dzisiejszego dnia stao

z legionem? Czy na odgos wypadków poznaskich, Polacy by-

liby mogli zbrojnym zastpem przecign przez Niemcy

i w razie twierdzcym coby z tego byo wyniko ? rzd Fran-

cuzki, w cigej obawie wojny, byby chcia rzuci za Ren hufiec

regularnego wojska, i jakie skutki byyby wyniky z jego

odmowy? czy moe Polacy b3'liby wjTuszyli do Woch i tam

zasaniali piersiami uciekajcego Karola Alberta? czyli te
w najgorszym razie zmuszeni pozosta we Francyi, byliby wdali

si w wojn domow i rozbijali barykady tego samego ludu,

który sam jeden szczer a bratni do ku nim wyciga
i dzieii si z nimi ostatnim kawakiem chleba, i coby rzd by
uczyni , gdyby byli odmówili uczestnictwa w rodzinnych kó-

tniach? . . oto s pytania, na które mona odpowiedzie tysi-

cami najsprzeczniejszych wniosków; co do nas, wyznajemy, e
w obecnym sianie Francyi. w zwichniciu kierunku rewolucyi

przez podstpy wstecznictwa, radzi jestemy, e szlachetna

ojczysta krew posuy na spraw wycznie narodow.

Tymczasem wypadki wiedeskie i berliskie zdaway si

uspi'awiedliwia przeczucia ludu francuzkiego wzgldem Polski.

Rewoucye w Niemczech tak samo jak we Francyi zaczynay si

od barykad, miay podobnie skoczy si na republice?

Powstanie w Wiedniu, któremu w pierwszycli dniach nikt

wierzy niechcia, przekonywao, e ruch ogarn kraje najmniej

usposobione do czjmu ; ogoszenie Rzeczypospolitej w Austryi

wojna wszystkich ucinionych przeciw wszystkim ciemicom,

powszechny kataklizm Europy, po wypdzeniu Metternicha,

nikogo ju niebyyb}' zadziwiy; mniemano, e Ksi Kanclerz

wraz z swoj osob unosi do Londynu byt apostolskiego ce-

sarstwa. Ostatecznym wypadkiem rewolucyi w Austryi, rnusia-

oby wyjarzmienie rónych narodowoci skadajcych pastwo

Habsburgów; Wochy wykrzykiway ju wojn za niepodlego,

Wgrom wystarczao przeci kilka wtych nici wicych je

z Wiedniem, Sowiaszczyzna w ostatnicli latach, wawo ja
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upomina si o swoje swobody, podczas gdy prowincye czysto

niemieckie, prawem narodowej grawitacyi wyranie dyy do

Frankfurtu
,
jako do rodka cikoci jednoty germaskiej^

Prusy i reszta Niemiec moe przed republik byyby jeszcze ja-

ki czas zatrzymay si na szeroce liberalnym konstytucyjnym

systemie, wszelako rozwijajc u siebie zasady wolnoci, stano-

wczo zapewniay w Europie tryumf ich nad absolutyzmem.

Rossya, sama jedna trwaa w swojem knutowadztwie, atoli i na

ni nadchodziy cikie czasy. Wolno niemiecka potrzebo-

waa ubezpiecze przeciw carskiemu despotyzmowi; liberalna

Germania i absolutna Rossya nie mogy dugo scierpie si

obok siebie , stronnictwa postpowe niemieckie usilnie dopomi-

nay si u króla pruskiego o zerwanie wszelkich zwizków ze

swoim szwagrem, wojna midzy niewol a swobod lada chwla

musiaa wybuchn, wojna, której niezaprzeczonym wypadkiem

byo wyswobodzenie Polski.

W takiem to wietle, kwestya polityki zewntrznej przedsta-

wiaa si przy kocu Marca w Paryu, tak pojmowali j ludzie

prostego umysu i najbieglejsi dyplomatyczni rachmistrze.

P. Lamartine, minister spraw zgranicznych , czowiek, który

z urzdu winien by by najdokadniej wiadomym istoty ruchów

rewolucyjnych w Niemczech, popiera te ^przekonania wiar,

jak pokada w olbrzymi wpyw rzdów swoich na losy Europy.

Wyprawia wic cudzoziemców z Francyi, zarczajc, e kady
z nich za powrotem do ojczyzny znajdzie u siebie podostatkiem

wolnoci, Polaków zapewnia, e król pruski i cesarz austryacki

z niecierj^liwoci oczekuj na ich przybycie do Poznania, do

Galicyi i do Krakowa. W radach tych i poegnaniach, niema

wtpienia, e minister anty-dyplomatycznej i braterskiej repu-

bliki
,
gównie dawa powodowa si chci wyrzucenia za gra-

nice Francyi ludzi, którzy jako wygnacy po w'ikszej czci
adnego dochodu jej nieprzynosili, przeciwnie, wystawiali j
jeszcze na koszta. Emigracya, w mniemaniu, e los przeznaczy

jej tylko omnastoletnie tuactwo
,
posyszawszy o wydarzeniach

w Wiedniu i Berlinie, z uniesieniem chwycia za kij pielgrzymi

i myl stana ju w ojczynie, podczas gdy czynem zabieraa

si do opuszczenia Francyi.
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Bya to dziwnie wzniosa chwila w dziejach polskiego wy-

chodztwa.

Starzy i modzi, dostatniejsi i biedni, ludzie pojedynczy

i obarczeni licznemi rodzinami, wszyscy rzucali sposoby do

ycia krwawym i dugim trudem zapracowane, wydzierali si
z objcia on i dzieci, opuszczali otwierajce si we Francyi

pole dla czynu, spieszyli ku ojczynie, ku Polsce, spieszyli p-
dzeni nie rzeczywistoci, nie przeczuciem ale tsknot wiar,

w niemierteln spraw, pragnieniem domowego powietrza,

nadziej nieprzewidujc, nieopart na adnej rachubie, mio-

ci ku rodzinnej ziemi. Próno zimni rachmistrze, nieomylni

prorocy nieszczcia, radzili im, aby dla zudze, dla niepewnych

mrzonek, nieporzucali jako tako zapewnionego bytu, próno
cyrklem i miar dowodzili, e Polska jeszcze powsta nie moe,
e zagorzalcy, zamiast walki na otwartem polu, spotkaj si

z ndz ród niechtnych im narodów, e zamiast rodzinnych

zagród znajd niemieckie wizienia, darmo upominali ich

o poczekanie na pewniejsze wiadomoci, wychodcy po za obra-

zem Polski nie spostrzegali ani ndzy, ani niemieckich wizie,

ani zawiedzionych nadziei; jeden podnosi wiar w drugim,

mnoy pomylne koleje, lka si niewczesnem sowem wywo-

a nieszczsnych. "Widok gorcego popiechu emigracyi, dla

czowieka serdecznego a przewidujcego przyszo, byby nad

wszelki opis rozdzierajcym, ale któ z takich wtedy przewidy-

wa? kto domyla si jutra? kto wyjwszy ministra spraw za-

granicznych wiedzia z zimn pewnoci, co dzieje si w Pru-

sach lub w Austryi? Dzienniki paryskie co chwila ogaszay

o nowych w ^^iemczech zaburzeniach, wojnach i republikach;

ludzie koatam dug niedol, wierzyli temu, co im najrozko-

szniej przypadao do serca , zapominali nawet o pamitnym
okólniku, którego gówna tre bya istnym programem ocuglo-

wania rewolucyi w Europie.

Lud francuzki stokro bardziej jeszcze od wychodców da
si porywa urokowi szlachetnych swoich nadziei. Trzeba byo

widzie jak na odgos o wyruszeniu Polaków, wyrobnicy, od

miesicasami yjcy na bruku, znosili do biur Reformy po

kilka soldów na skadk dla braci z pónocy, jak inni niemajc

pienidzy ofiarowali jaki przybór potrzebny na drog, jak ho-
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ota, wedle mieszczaskiego pojcia, oblegaa tych dni domy za-

stawów, jak postacie, niewidziane przedtem na bogatych ulicach

Parya, zazwyczaj pochylone ju wiekiem, styrane ndz i tru-

dem, staway niemiao przed wydawcami Reformy i doby-

way z zanadrza, ten, jak szpilk odwieczn, ów, kulisty ze-

garek, tamten, znoszony piercionek, dla wacicieli tylko

nieocenione przedmioty a które ze zami im powracano; trzeba

byo widzie na ulicach modzie robotnicz czc si do

polskich orszaków, naczelników pracowni i gwardyi ruchomej

domagajcych si uporczywie wyruszenia razem do Polski, od-

dajacycli bro zdobyt na policyi królewskiej, zgrzytajcych na

niedono rzdu, egnajcych si z nadziej ale i ze smutkiem,

jak gdyby w niepewnem przeczuciu przyszych u siebie i za gra-

nic wypadków. Gdzie s dzi ci ludzie o szorstkich prawi-

cach i o gorcem sercu? czy wykartaczowano ich za Czerwco-

wemi barykadami? czy zapeniaj jeszcze paryzkie wizienia

lub czy z szerokiego morza zwracaj tschny wzrok ku Fraijcyi,

ku ojczynie; której nigdy ju w yciu nieobacz?

Gdy tak sprawa polska namitnie zajmowaa przedmiecia,

kluby za jej porednictwem dobyy si do ostatnich gbi
uczucia ludowego. Barbes, niby Cezarow tunik, wywiesza

przed ludem skrwawion szat Polski, pyta, co Francyi pozo-

staje dla utrzymania godnoci i spenienia witej woli narodu

a lud jednym gosem odpowiada mu: « wojna! wojna !» Blanui

i Sobrier poczuli, e sprawa polska l)ya dla nich Archimede-

sow dwigni, potrzli ni, bysnli przed ludem i zoyli do

zbrojowni co najdzielniejszego zaczepnego ora. Emigracya,

pojedynczo i kolumnami opucia Pary, lud odprowadzi j za

miasto, i bram, przy której si z ni rozsta, nazwa bram
Polaków.

Powróciwszy, zostawi na chwil pielgrzymów wasnemu ich

losowi, sam za rzuci sie do wyborów i niebawem 900^*^ posów
z caej Francyi, przejo wadz z rk rzdu tymczasowego

i zasiado nad ustaleniem albo te nad zniszczeniem Rzeczypo-

spolitej, trudno byo z pocztku przewidzie, baczc na mass
ywioów wstecznych zebranych w Izbie poselskiej.

Deputowani ludu mieli wypracowa konstytucy, przed po-

stawieniem jednak zasady, jak przystao na Izb wyonion
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z powszechnego wyboru, objli nieograniczenie wadz prawo-

dawcz, wykonawcz i sdow.
Zagmatwany stan zasobów pieninych Francyi, naprzód

zwróci uwag Izby. Monarchia lipcowa zostawiaa po sobie

niezmiern mass dugów. Kapita dugu publicznego Francyi

oprócz rent nalecych do kass amortyzacyjnych, wynosi dnia

1" Stycznia 1848" r. 5,179,644,730 franków; budet, który

w r. 18:iO-'"' trawi 1,014,914,000 fr., na rok 1847^ podrós do

summy 1,712,979,639 fr. Deficyt, pod oszczdnemi na pozór

rzdy Ludw^ika Filipa gwatownie si powiksza; od r. 1840*^

do 1847° wydatki przewyszyy dochody o 604,525,000 fr., tak

e budet gabinetu na rok 1848-'^ niós na sobie ogromny deficyt

652,525,000 fr. Dodawszy do tego dug ruchomy, który od

summy 250" milionów zapisanej w r. 1830-"" dobieg w r. 1848-^™

summy 872,000,000, przekonamy si, e monarchia, gdyby nawet

moga bya utrzyma si politycznie, w krótkim przecigu czasu

byaby musiaa ogosi upado finansow. Gówna kassa skar-

bowa, przy kocu zwaszcza panowania Ludwika Filipa, nie-

nioga nastarczy wymaganiom ministrów. W ostatnich 268"

dniach swego bytu, gabinet P. Guizot'a wyda nad dochody

krajowe 284,800,000 fr. czyli przeszo milion na dzie. Do sta-

wienia czoa tym wydatkom, rzd monarchiczny uywa po-

trójnych rodków, mianowicie: obligów królewskich (bons

royaux), poyczki i kass oszczdnoci. W pierwszem ródle,

najatwiejszem do odkrycia, najobficiej te czerpano; w^ prze-

cigu ostatnich jedenastu miesicy, summa obligów od 86"

wzrosa do 325" milionów; poyczka zawarta d. 10*^ Listopada

1847*' r. przyniosa tylko 82 miliony, co za do kass oszcz-

dnoci , na 355" milionach zoonych w rce przeszej admini-

stracyi, Rzeczpospolita znalaza ledwo 60 milionów^, reszta ka-

pitau tkwia na hypotekach i w akcyach. Rzd Ludwika Filipa

niewacha si naduy zaufania biedaka, który mu krwawy owoc

swej pracy powierza i gdyby wierzyciele byli zadali zwrotu

kapitaów, nie pozostawao ministrowi skarbu jak ogosi ban-

kructwo.

Oto byy trudnocie, z jakiemi Rzeczpospolita miaa do wal-

czenia, trudnocie niezmierne, jeeli chciano je pokona, trzy-

majc si tyche samych gównych zasad ekonomii politycznej
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na jakich opiera swój system, rzd zwalony 24:^ Lutego. Nadto

ogoszenie republilii
,
pierwsze wydatl\:i przewrotu form polity-

cznycli
,
powicliszenie siy zbrojnej i utworzenie kill<;unastu ty-

sicy gwardyi ruchomej patnej po pótora franka na dzie,

pracownie narodowe, pace dla 900^^ deputowanych po 25 fr.

dziennie, zwaszcza za zachwiany kredyt publiczny i prywatny,

jakote gucha cisza stosunków handlowycli, do stanu finanso-

wego Francyi oddziedziczonego przez Rzeczposi^olity, przywi,-

zyway ciary nowe a coraz rosnce. Postawienie wieej idei,

spoecznej, wzniesienie kredytu na cakiem nowych podstawacli,

oznaczenie prawdziwe pojcia wartoci, pogodzenie kapitau

z prac , wywoanie uczucia obowizku wraz z ograniczeniem

dz}' praw osobistycli, mogj^ stanowczo odeprze niebezpie-

czestwo i nienaruszy wasnoci, dalel<:o wicej Izba uszano-

waa j, nakadajc podatek na dziedzictwo. Rzd wszelako

postanowi zuytemi rodkami leczy zadawnia cliorob, utrzy-

ma jak si naleao amortyzacy, zaprowj\dzi tylko zmiany

w wypatach obligów skarbu i kass oszczdnoci, dalej umyli
wycieczy co do liczby i wynagrodzenia urzdnictwo, sprzeda

klejnoty i srebra koronne, zacign dug na posiadoci da-

wnej listy cywilnej i na lasy skarbowe, wezwa cay kraj do na-

rodowej poyczki opartej na uczuciacli j)atryotycznyci , reszt

za dopeni jDodatkami naloonemi na tych, którzy mieli

z czego je zapaci.

Kad temi to wanie liwestyami Izba gboko dumaa
,
gdy

w tem nagy a niespodziana'- wypadek, zaledwie e w samym za-

wizku o mier j nieprzyprawi: wprzódy jednak nim do
przystpimy, wypada napomkn kilka sów o tem, co dziao

si na ulicach Parya.

Stronnictwa radykalne widzc na awacli Izby ca dawn
lewice dynastyczn, wielu legitymistów a nawet zacielcych zwo-

lenników P. Guizofa, jy ywo niepokoi si o los tej Rzeczy-

pospolitej, któr mieli organizowa i ustala wczorajsi jej nie-

przyjaciele. Nowi jednake prawodawcy wysani zostali za

porednictwem powszednych wyborów, za wol, tym razem nie

wycznej ju kasty ale caego narodu, nikt wic niemia prawa

wystpowa przeciw gosowi ludu; mniejszo bezprawnie

narzucajca swoje zdanie wikszoci, przemieniaa wieo zdo-

ZlE^KO^vIcz. Wizeulkki polityczne. III. 11
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byt wolno w despotyzm; opierajc si przeciw czynowi do-

konanemu za powszechn zgod, popeniaa zbrodni stanu.

Tali mówio prawo, republilcanie atoli dowodzili inaczej. Repu-

blikanie utrzymywali, e w istocie wszechwadztwo ludu, tern

samem za przedstawiajca je Izba byy nienaruszalnemi, e
jednak teorya prawnoci bya w^zgldn, e ulegaa czasami

koniecznoci wyrwania narodu z niebezpieczestwa, e historya

pokazywaa czste wypadki gwatownych a potrzebnych przed-

siwzi, e nawet 2-i' Lutego bezprawnie rozwalono mo-

narchi; ustawa bowiem ISSO*' r. zapewniaa królowi nienaru-

szalno i nieodpowiedzialno, ministeryum za zakazujc bie-

siad l^"^ okrgu w niczem nieprzekraczao sucych mu praw.

Izba wyranie miaa za sob prawo, republikanie pomimo to,

przewidujc, e wstecznicto wkrótce wemie gór nad rewo-

lucy, wywodzili wasn zacieko do walki przeciw prawu,

namitnemi sowy co wieczór po klubach podniecali rozjtrzenie

ludu, dyszeli dz posunicia do ostatecznych kraców wy-

buchu Lutego, i upatrywali zrcznej pory. Pracownie narodowe

wzrastay do olbrzymich rozmiarów, Izba zamylaa raz pooy
koniec szalonemu wyrzucaniu milionów na ywienie pró-

niactwa, na zabójstwo pracy i krajowego przemysu; lud

wzwyczajony do wycigania codzie rki po dowody szczodro-

bliwoci rzdowej, zyma si i szemra na wie o bliskiem

rozwizaniu pracowni, kluby za wyzyskiway to oburzenie

i caemi zastpami zacigay stronników.

Gdy tak umysy rozcheznyway si w Paryu, w Rouen lud

wyrobniczy, niezadowolony, e Rzeczpospolita wicej bya hojn
dla stolicy ni dla departamentów, gronie wystj)i przeciw

mieszczanom i wadzy. Gwardya miejscowa poparta dywizy

Jeneraa Ordenera, umierzya powstanie wszelako nie bez

cikiego rozlewu krwi; prokurator zada uwizienia przy-

wódzców ruchu i sia zbrojna natychmiast dopenia jego

polece.

Na odgos WA-padków w Rouen, kluby paryzkie do gbi za-

wrzay. Obwiniono wojsko i gwardy o morderstwa na ludzie,

wykrzykiwano, e wstecznicy dla przytumienia rewolucyi

chwytaj si rozbójniczych rodków, domagano si sdu na

prokuratora, na urzdników, na dowódzc gwardyi, na Jeneraa
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Ordener'a; groono zemst. Lud z kadym dniem traci ufno
ku Izbie i spóczucie do rzdu ; brakowao tylko przewodnika,

który byby wywoa na jaw utajon iskr elektryczn, ale i ten

niebawem si nastrczy; dostarczya go sprawa polska.

Emigracya, która wedle sów P. Laraartina miaa znaleó

otwarty dla siebie Pozna, Kraków i Galicy, wieziona kosztem

rzdu pruskiego przez Niemcy, stanwszy na rodzinnej ziemi,

w Poznaniu, trafia na ydowskie obuchj'^ i na szropnele Gerlic-

kich strzelców ; w Krakowie przywitan zostaa kartaczami

i granatami z dzia austryackici ; do Galicyi cakiem si nie-

przedara. Nastpne oddziay wychodców, które piechot w-
drujc, póniej przekroczyy francuzk granic, zamiast

w ojczynie znalazy si w Magdeburgskiej warowni lub te
musiay poprzesta na bagnetowej gocinnoci midzy Elb
a Wezer.
W Paryu wie o zdradzieckiem wyprawieniu z Francyi

wygnaców, konwusyjnie zatrzsa ludem; kluby zaniechay

spraw krajowych a zajy si tylko rozpowiadaniem szczegóów

niegodziwoci, jakich Austrya i Prusy dopuszczay si na Pola-

kach. Lud drczony wasn bezwadnoci gniewnie potrzsa

woonemi na acuchy, kl si, e nieopuci Polski, szuka

spiesznej a stanowczej rady, nareszcie kluby odpowiadajc po-

wszechnemu daniu , obwoay zgromadzenie wszystkich przy-

jació Polski na placu Bastylyi, pocigniecie uroczystym koro-

wodem ku Izbie i zoenie proby domagajcej si zaatwienia

rycerskim obyczajem sprawy polskiej. Wyznaczono dzie ma-

nifestacyi na 15" Maja; e a okoo tego samego czasu rzd
zawezwa by delegowanych z caego kraju na wielk narodow
uroczysto, jak zamierza by wyprawi z powodu ogoszenia

Rzeczypospolitej , kluby zatem umyliy korzysta z obecnoci

delegatów z prowincyi i zaprosiy ich do poczenia si z nimi

w pochodzie za Polsk. 15" Maja, równie wedle dziennego

porzdku obrad, przypadaa w Izbie liolej na polityk zewn-

trzn, mianowicie na spraw polsk, niemóg wic lud upatrze

stosowniejszej pory do odezwania si w kwestyi tak ywo go

obchodzcej jak, wanie w chwili, gdy ta sama kwestya

wnoszon bya na mównic posów narodu. Jako, w Ponie-

dziaek, midzy 11? a 12 z poudnia, czoo kolumny wyruszyo

11*
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z placu Bastylii; kilkanacie tysicy ludu spokojnym krokiem

postpowao szeregami przez bulwary, przerywajc milczenie

okrzykami « niech yje Polska! wolno dla Polski!)) Od ko-

cioa Magdaleny, wzdu bulwarów, wzrok gin ród mnóstwa
gów zwolna suucyci ku Izbie poselskiej ; nad ciemnemi falami

ludu wia las chorgwi rónych cechów, zgromadze, klubów

i departamentów Rzeczypospolitej francuzkiej. Bya to chwila

uroczysta ; tum wyrobniczy peen zapau
,
porzuci dzienn

prac, zapomnia o wasnych alach, nadziejach, niedolach,

i z tem samem uniesieniem, z jakiem wczora dopomina si
o prac i chleb, dzi woa o niepodlego dla Polski. Bezbronne

hufce, niemarzce nawet o najlejszem zakóceniu porzdku pu-

blicznego, dyy na tak zwany plac Rewolucyi, skd miay
przez kilku delegowanych dorczy Izbie prob za Polsk
i w spokoju oczekiwa na skutek obrad.

Manifestacya 15*^ Maja odbyta wedle programu, byaby bez-

wtpienia wywara wanj^ wpyw na stanowisko sprawy polskiej

w Paryu, los atoli i tym razem skruszy przedwczesn bro
w rkach szlachetnych przyjació naszego narodu. Podczas gdy

lud tumnie gromadzi si przed frontem Izby poselskiej,

szczupa liczba sprzysionych postanowiwszy uy spóczucia

mass dla Polski za mot do rozwalenia istniejcego porzdku

okr3'a gmach poselski z tyu od ulicy burgundzkiej, i tam go-

towaa si nagym zamachem opanowa i rozpdzi Izb. Lud,

wysawszy delegatów, czeka przed krat na odpowied, nie-

cierpliwi si i zyma na powolno Izby, podawa ucha agita-

torom spiskowym, którzy szeptali mu o zdradzie i o zuchwal-

stwie wsteczników, przypominali krwawe wypadki w Rouen,

podniecali w nim oburzenie przeciw rzdowi za rozwizanie

luksemburgskiej kommissyi dla pracowników, a nareszcie gdy

naczelnicy spisku wykonali swój zamach, krzyknli na cae

gardo, e Izba zdradza spraw Polski i Francyi, e lud rozpdza

wiaroomców, e ustanawia rzd rewolucyjny. Buchny dra-

nione namitnocie, tum niemóg osta si i:)orywajcemu go

szaowi rewolucyjnemu, skruszy elazne kraty i rzuci si na

Izb. Blanui, niecierpliwy pomsty za odniesion zniewag,

lkajc si przytem straty ostatków wzitoci, pragn uderzy

na rzd, zanim wstecznictwo zdoa odzyska chwilowo zachwian
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przewag. Kady dzie ubiegy przyczynia mu nowych tru-

dnoci; zapa do Rzeczypospolitej z kada godzinij, styg w jej

zwolennikach, zuchwalstwo roso w jej nieprzyjacioach, niebyo

czasu do stracenia; Blanui umyli wszystko od razu postawi

na kart i powtórzy z rzjdem wypadki 24 ^ Lutego. Sprawa

polska bya dla niego narzdziem, osobiste stanowisko celem,

rewolucya rodkiem dojcia do wadzy. Sobrier'a trawia zemsta

za wypadki zasze w Rouen i ch przywrócenia czasów Kon-

wencyi mniej jej saw, wicej materyalnym socyalizmem:

Huber, wizie wyzwolony z fortecy S" Michaa, czowiek sk-

dind trocha i3odejrany, drczy si bezwadnoci ród tej

republiki, dla której tyle by wycierpia, par si do wadzy
i pragn ogarnj w zamcie, lud za — lud myla, e zbawia

Polsk i ustala Rzeczpospolit we Francyi.

Tymczasem w Izbie, po odczytaniu dziennego sprawozdania

i kilku maoznacznych prób, P. Bastide, minister spraw zagra-

nicznych, zabra gos celem rzucenia ogólnego pojcia o kie-

runku, jakim gabinet zamyla kroczy w stosunkach swoich

zewntrznych. « Zaledwie Rzeczpospolita, mówi, zdoaa wy-

«brn z pierwszego zamtu, zewszd podniosy si gosy da-
MJce ju nie wewntrznych urzdze, ale pomocy dla naszych

(( braci z Woch i z Polski, dla ludów, które chcy tern samem
((CO i my yciem a którym stara Europa mierci zagraa.))

Sowa te wzbudziy na prawej stronie Izby widoczne niezado-

wolenie, porodkowcy take zmarszczyli czoa ; minister spo-

strzeg, e pocztek jego mowy brzmia w uszach suchaczów na

ksztat oskotu bbnów wojennych, powcign wic swój za-

pa i rzuciwszy kilka kwiatów Francyi, tej przewodniczce ludów

na drodze wolnoci i owiaty, j dowodzi, jakich rodków
republika zamyla uy na odpowiedzenie posannictwu swemu
pod wzgldem solidarnoci humanitarnej. ((Gówn zasad,

((prawi dalej P. Bastide, na której Rzeczpospolita chce oprze

(( swoje porednictwo, jest wszechwadna wola kadego ludu co

(( do wewntrznych swoich spraw. Gwacilibymy t zasad

((gdybymy pod cieniem naszych bagnetów szli zwiastowa

((wolno lub wyswobodzenie ludom ssiednim. Przed 50" laty

((pucilimy si ju raz na zbrojne propagandy, i có z tego wy-

((niko? szczliwy onierz tron sobie przywaszczy, ludy za
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((ocienne pozryway z nami zwizki przyjani, jakie dla wspólnej

((pomylnoci musz czy"- Francy z reszt Europy.))

Porodkowcy zaczynaj rozchmurza czoa; minister tak da-

lej rzecz prowadzi:

((Dzi gdy jedno szczkniecie broni francuzkiej na granicy

((niespokojnoci przejmuje nasz\'ch ssiadów, dzi musimy
((przekona ludy, e odepchnlimy na wieki polityk podbojów,

((e wojska nasze wtedy tjdko przejd granic, gdy same

((Niemcy tego zadaj. Traktaty 1815*^ r. ju dla nas nie-

« istniej, ale nie my sami mamy prawo wali je na drodze

(' czynu; wszechwola caej Europy musi je zniszczy. o (Prawa

strona zaczyna przysuchiwa;- si z wikszem pobaaniem).

((Nadchodzi dzie, w którym zbierze si walny zjazd z delega-

(( tów wszystkich ludów wolnych i postanowi o wzajemnych

((midzy sob stosunkach narodów. Wtedy i Francya silna

((swojem umiarkowaniem, silna swoj organizacy wewntrzn,
((któr dugi pokój dozwoli jej ustali, silna spóczuciem ludów

« nowego i starego wiata, odezwie si potnym swoim gosem
((i przyczyni do uszczliwienia ludów; wtedj' nasza ch nie-

(( sieni ucinionym wolnoci, zupenie bdzie zadowolon!))

Tym razem rzsiste oklaski Izby przerway mow ministrowi,

prawa strona dugo niemoga ochon z uniesienia, P. Bastide

niepotrzebowa nic wicej dodawa
;
przekona Izb, e Francya

gotowa jest nie pomoc ucinionym ludom, wtedy gdy te

o wasnych siach wybij si na wolno, zawiza wic sw
mow na retoryczn kokardk i ustpi miejsca P. Daragonowi,

który roztrzsa kwesty wosk nie tyle w chci niesienia jej

czynnej pomocy, jak raczej dla wybadania rzdu o jego stosun-

kach z gabinetem austryackira i o stanowisku, jakie Rzeczpospo-

lita zamierzaa zaj w porednictwie midzy Wochami a Wie-

dniem. P. Lamartine powsta, mówic, e czeka z odpowiedzi

na koniec wszystkich zapyta wzgldem Woch i Polski
;
prezy-

dent wezwa do gosu P. Woowskiego, rodalca naszego zaszczy-

conego wyborem ludu z przedmie paryzkich. Niespokojno

zacza pojawia si w Izbie, podczas gdy P. Woowski zmierza

ku mównicy, szmer jaki na zewntrz gmachu, niby daleki szum

morza, obija si o uszy deputowanych. Zdawao si, e nie-

widzialne gosy wnosiy przed mówc spraw polsk na trybun,
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e rwa si zwyky porzdek obrad, ustpujc miejsca kwesty i

zasadniczej ju nie tylko dla Rzeczypospolitej ale dla caej

ludzkoci. P. Woowski zacz od protestacyi przeciw spotwa-

rzajcym Polsk doniesieniom P. Cirecourt'a, ministra francuz-

kiego w Berlinie. Gosy z ulicy silniej zagrzmiay, jak gdyby

cay naród czy oburzenie x)i'zeciw wiaroomstwu swego

penomocnika. Izba, pierwszy raz jak naley poczynaa ze

spraw polsk; w uroczystej obawie przysuchiwaa si gosowi

ludu, którego fale, sdzc po huku, rozbijay si ju o samo

podnóe gmachu. «Francya, cign dalej mówca, musi przy-

«j wzgldem Polski polityk opart na potdze jej posan-

anictwa, na zasadach sprawiedliwoci; jakie maj by rodki,

« jaki cel ma sobie zaoy Rzeczpospolita?)) — Tym razem

Avyrany okrzyk: « Niech yje Polska! wolno dla Polski!))

przedar si gromem i pochon w oskocie swoich dwików
ostatnie sowa mówc3% Jedni deputowani zerwali si z aw,
inni niby rzymscy senatorowie czekajc napadu Gallów nakazali

sobie nieruchomo; prezydent pojrza po Izbie i przj^tumionym

gosem wezwa mówx do dalszego cigu. P. Woowski, sam

wicej sucha gronego chóru wtórujcego jego wyrazom ni
wasnych swoich sów, baczc jednak na wezwanie prezydenta,

podniesionym gosem znowu prowadzi rzecz: « Niegdy Polska,

pena ycia i siy suya za puklerz Chrzeciastwu i owiacie,

póniej zacici jej wrogow^ie mylili, e zabij j rozbiorami;

Polska na chwil y nieprzestaa; dugie pasmo oczywistych

a niemiertelnych dowodów )) Mówca nagle uci, gmach

zatrzs si w swoich posadach, pky drzwi wiodce do galeryi

i:)ublicznych , tum ludu przy okrzykach. « Niech yje Polska!

<f precz z Mikoajem!)) wezbra na górnych krugankach, roza-

ma zapory, wyla si na Izb, rzuci do gównych drzwi, otwo-

rzy upusty wzdymajcemu si coraz na zew^ntrz potokowi ludu

i wkrótce Izba zakipiaa zgiekiem, zadrgaa konwulsyjnie od

szau napastników i oporu deputowanych i ju nic niebyo

sycha jedno straszn wrzaw, ród której naksztat racy wyry-

wa si czasami w gór piorunujcy okrzyk za Polsk, i wzrok

nic ju nie móg rozezna, jedno massy rozkoysanych gów
i wiejce nad niemi chorgw-ie klubów, pracowni, zgromadze
i biae z czerwonem proporce na cze sprawy, za któr lud
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puszcza cngle gniewnym swoim namitnociom. U stóp mów-
nicy, niby ostrze sztyletu przed rkojeci wysuwa si naprzód

Blanqui; z zaoonemi rkoma, z twarz blad i jak zwykle

nieruchom, oczekiwa, dopóki nieucichnie trocha pierwszy po-

ryw rewolucyjnego wichru i niedozwoli mu pochwyci cugli

nowego ruchu. Otoczony czered swoich popleczników, strzela

do koa bJ3^skotliwemi oczyma, upatrujc midzy wysacami
P. Taschereau, tego samego, który by ogosi drukiem pamitny
dokument przedrewolucyjnych sprzysie; spokojn postaw
pod któr wrzay najgwatowniejsze zamiary, przedstawia istny

obraz przedmieciowego Ivatyliny XIX° stulecia. Sprawa polska

nastrczaa mu sposobno wykonania dugo tumionych za-

mysów, porywa j jako maczug, któr byby odrzuci po-

druzgotawszy ni nienawistn mu wadz. Tu za Blanui^m^

na czele tumu przedziera si Sobrier; na tym wyranie wida
byo roskoysanie wszystkich burzcych namitnoci. Sobrier

zdawa si zostawia za progiem
,
pozór który go by wniós do

Izby. gromkim gosem przj-zywa swoich stronników, zapomina

oczywicie o wszj^stkiem, a mj-la jedno o skupieniu koo siebie

siy i o jak najprdszem rozwaleniu rzdu. Trzeci naczelnikkiubu,

Raspail , czowiek na zystem, nie zwaa na tum i wzmagajc
si wrzaw i prosto dy do mównicy; w zaburzeniu widzia

fenomen choroby narodu , której spiesznie acz z rozwag szed

stanowczo zaradzi. Posowie jedni gono powstawali przeciw

gwatowi dokonywanemu na Izbie, inni rozbiegli si do biur

celem narady nad postawieniem tamy rozruchowi , niektórzy

ciekawie doczekiwali rozwizania dramatu; ostatni przekonani,

e wszystko stracone, milczkiem wynosili si do domów.

Nareszcie lud owadn mównic, pozasiadat awy obradne,

wrzawa cokolwiek ucicha, Raspail przecisn si do trybuny

i w te sowa zacz czyta odezw ludu do Izby:

« Zwaywszy

:

u lód e wasne nasze swobody dopóty bd w niebezpie-

«czestwie, dopóki w Europie zostanie jeden jakikolwiek lud

((Ujarzmiony;

2^ e obowizkiem wolnego ludu jest nie pomoc ucinio-

((uym braciom, prawo albowiem braterstwa niejest prawem

«narodowem ale czowieczem, e wszystkie ludy równie jak
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«\vszyszy obywatele, bd^c mieszkacami jednej ziemi i dziemi

"jednego Boga, s midzy sob, brami;
((3'" e jeeli taki jest obowizek Francyi wzgldem ludów

(•ucinionych, obowizek ten wity, nieustanny, jest daleko na-

«glejszym wzgldem ludów mordowanych;
«4*^ e w chwili

,
gdy nasze zwyciztwo nad zaprzedanym

"rzdem natchno wszysikie ludy now dz wolnoci, nasza

"polityka samolubna, bojaliwa, zdaje si podawa rk de-
" niom swobodobójczym sprzymierzonych królów i wydziera

"Ostatni nadziej pomocy ludom, które zewszd ubray si dla

"odzyskania boego prawa wolnoci

;

"ó"* e te ludy, dc jedynie w nasze lady i ufajc w nasz
"pomoc, rozwiny chorgiew powstania; e zwycione maj
"prawo nas oskara o ich klski, e tryumf ich zwycizców za-

"graa wasnej naszej wolnoci i zniewaa ogoszone przez nas

" zasady

;

"6^ e ludy, woski i niemiecki od nas wygldaj poparcia;

«e Polska, szlachetna Polska, siostra nasza, której polityka

« nasza przez omnacie lat do dawnego acucha niewoli now^e

"wizaa ogniwa, e Polska w imi sprawiedliwoci i obowizku
« wzywa nas do poparcia jej w walce o wolno;

"7° e dusza zwoka z naszej strony byaby nikczemnoci
"i zdrad, Polska bowiem jest nasz sojusznic, nasz siostr,

" towarzj^szk naszej broni, naszem odwiecznem przedmurzem

"despotyzmowi i ciemnociom pónocy;
"8*^ e mode nasze wojsko wstydzi si swojej bezczynnoci,

"e dry do witych i szlachetnych zwyciztw, e czeka tylko

" znaku od ojczyzny, aby i powtórzy cuda Cesarstwa na

"korzy wszechwolnoci, e czuje, i od Polski musi zacz
" pochód swój przez Europ, tam bowiem jarzmo jest najeie-

'.' szem, tam mamy najw^icej krzywd do powetowdania;

"Na mocy tych wzgldów i dla godnego odpowiedzenia re-

" publikanckim naszym zasadom, w imi Opatrznoci ludów

"i honoru narodowego, kluby jednomylnie daj od Izby po-

"selskiej , aby postanowia co nastpuje:

" 1® e sprawa Polski ma by uwaan za jedn i t sam
"ze spraw Francyi;
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(f 2^ e przywrócenie narodowoci polskiej ma by dokona-

«nem za pomoc ukadów lub ora;
«3*^ e cz naszego dzielnego wojska ma by trzyman

«w pogotowiu, w razie gdyby Francya na swe ultimatum otrzy-

« maa odmown odpowied;

((Niech si peni sprawiedliwo a Bóg broni naszej poblo-

«gosawi.c'

Raspail skoczy; ogromny krzyk « niech yje Polska!)) za-

trzs sklepieniem Izby, wylecia na zewntrz i szerzy si po-

ród otaczajcego j tumu. P. Lamartine widocznie pomyli si,

uwaajc spraw polsk za niegodn frazesów swego okólnika.

Lud wymaga, aby Izba natychmiast obradowaa nad jego -
daniem, przysiga, ze cofnie si w porzdku, skoro probie

jego zadouczyni, posowie jednak sprzeciwiali si mówic,
e niema obrad pod j^rzemoc, prezydent w imi teje sprawy

polskiej zaklina tum do porzdku, namitnocie dziki jego

i towarzyszów^ staraniom, jDOwoli zaczy agodnie i zdaje si,

e Izba byaby moga spokojnie dalej cign obrady, gdyby

spiskowi w'idzc, e zamach moe spezn na niczem, niebyli

przywoali w pomoc nowych ywioów. Blanui, Sobrier, Hu-

ber, napomknli o zabójstwach w Rouen, o organizacyi pracy,

o rozwizaniu kommissyi luksemburgskiej, o zamiarze zniesienia

pracowni narodowych. Lud z pocztku odepchn wasne

sprawy, woa, e przychodzi jedynie dopomina si za Polsk,

ale spiskowi jtrzyli go, dranili coraz to gwatowniej. Blanui

wycign do proszc o gos, o gos za Polsk, dodawa dla

pozyskania wchajcych si suchaczów, wrzawa znowu si

wzmoga, burzce ywioy widocznie zaczynay przemaga nad

szlachetnem uczuciem ludu, poplecznicy Blanqui'ego wynieli

go na mównic, tum uleg urokowi sowa znanego przyw^ódzcy

klubistów, uciszy trybun. Blanui poczu si jak biegy

jedziec, który doskakuje ulubionego rumaka; wsparty obiema

doniami na trybunie, zdao si mu, e dziery ju w rkach

kierunek ruchu, zwyciztwo i wadz, i szybko uoy sobie pro-

gram swej mow)^: odezw'a si do uczucia, pocign massy ku

sobie, wywoa namitnocie, uderzy i zwali rzd, oto by
cay plan rozzuchwalonego agitatora. Sowo jego leciao w^ po-

rcz z myl, roztoczyy si przed nim jedna za drug koleje
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prawdopodobiestw; uiepierwszy to ju raz przenikliwy jego

gos zapanowywa nad zgiekiem, Blanui ród najgwato-

wniej szych wrzaw umia wydzwania swoje sowo; wkrótce sam

ludj coraz groniej dopomina si spokojnoci, i pomimo, e
niemog zupenie jej otrzyma, mówca odezwa si dononie

:

« Obywatele deputowani ludu! Francya a raczej lud jej wszech-

« wadny da przywrócenia Polski w granicach z 1772'' r., da,
« aby Izba narodowa natychmiast zawyrokowaa, e Francya do-

(fpóty miecza w pochw niezoy, dojDÓki caa Polska nie po-

« wstanie w swoich dawnych granicach z 1772'^ r., dopóki wietna

<'i potna nie powstanie ród Europy jako naród wolny i nie-

(' podlegy. Lud, obywatele deputowani, da, aby raz ju za-

«presztano uywa pórodków, aby nie odkadano na jakie

« dalekie czasy dnia, w którym Polska niepodlega zalegnie skraj

< Europy jako przedmurze i wierna sojusznica Francyi. Lud
« zna przeszkody, które stan na zaw^adzie orowi francuzkiemu

<'ale te ufa, e Izba narodowa przypomni sobie saw sw^ej po-

oprzednicy z 1792'^' r., e nieulknie si niezadowolenia absolu-

<(tnej Europy. Izba wie, e do jest, samej jej woli sumiennie

<( wyraonej i popartej wojskiem francuzkiem nad Renem, aby

(' w j)roch rozpady si wszelkie zaw^ady dyplomacyi, aby Polska,

((Polska 1772*^ r.» (Grzmot oklasków, lud wykrzykuje: atak

<(jest; Polska z 1772° r.))) aaby pow^tarzam Polska z 1772*^ r.

((powstaa w dawnych swoich granicach od Wisy i Warty

((a do Dniepru i od Batyku a do morza Czarnego. Oby-

dwatele! lud ufa, e Izba narodowa niecofnie si przed tak

((wielkim celem, e nieda oszuka si ani wystraszy podst-

«pom dyplomacyi; lud cay stoi za ni, lud cay pocignie

((ua granic, lud francuzki rzuci ojczyzn na pierwsze jej haso.

« Okrzyki te, które Izba tu syszy, a które moe gronemi si jej

<( wydaj, s to okrzyki zapau za spraw polsk; zmieni si

o one natychmiast w okrzyki radoci, w okrzyki uwielbienia,

« skoro tylko Izba wyrzecze wite sowa, na które lud czeka,

((tak jest, na które czeka a których musi si doczeka!)) —
Mówca uderzy we wszj-stkie struny dumy, zapau, powi-

cenia, godnoci narodowej, rozogni wszystkie uczucia tkwice

na dnie serca natchnionego ludu, odezwa si do jego szlachetno-

ci, pokaza mu jego potg, pochlebi mu w jego w^szechwadzt-
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wie, rzuci mu cel dostojny wielkiego narodu, wbi w prze-

konanie, e nic nieoprze si jego woli, e Izba jeeli zasuguje

na ufno i szacunek kraju, powinna natychmiast zado uczyni

jego daniom. Lud w upojeniu odchodzi prawie od zmysów,
ca dusz lgn do tumacza jego myli, który tak dalej cign:
u Obywatele! «niezapominajcie, e wszystkie stronnictwa cz
«si, gdy idzie o spenienie tego wielkiego dziea. Nie adne
a stronnictwo ani nawet uamek jakiego stronnictwa do was tu

((przemawia; lud caej Francyi tu przychodzi, lud który moe
((róne ma zdania co do kwestyi wewntrznych, ale który zawsze

(( odzywa si jednym tylko gosem, który jedno tylko ma zdanie

((W sprawie polsdej. Midzy wami obywatele, równie jak mi-
((dzy nim, pod tym wzgldem nieznajdzie miejsca adna rónica

((zda. Gdy przyjdzie wyzwa do walki ciemiców Polski, nie-

(( bdzie tu ani jDrawej , ani lewej strony, ani porodkowców,

((bdzie tylko Izba narodowa Francyi, Izba co do tej sprawy

((przejta jedn myl, jedn wol, jedn nadziej!)

Kilku posów przedaro si do stóp trybuny, groc mówcy,

wzywajc go do bezzwocznego opuszczenia sali i protestujc

przeciw wanoci posiedzenia. Blanui uda, e wcale na nich

niezwaa, sdzi, e czas byo porzuci strun powicenia

a czepi si innej, bezporedniej, której dwik mia by grobo-

wym dzwonem dla rzdu. atwem byo do przewidzenia, e
opór deputowanych w obradowaniu nad spraw polsk po-

mnoy zawzito w ludzie; wypadao wic korzysta z jego

uniesienia i podnieciwszy w nim szlachetny zapa , rozarzy
kolejno burzc nienawi. Agitator zwiesi si na mównicy,

pochyli gwatownie rk, jak gdyby chcia w ziemi wtoczy
podnoszce si ku niemu wyzj^wy i nagle uskoczy na cale

odmienn drog. ((Obywatele!)) mówi drcym od wzruszenia

((gosem, (dud przychodzi take domaga si od was sprawie-

((dliwoci za morderstwa popenione na jego braciach w miecie,

(ddóre dziki elaznej kolei zblia si prawie pod same bramy

((Stolicy. Lud wie, e zamiast gojenia krwawych ran, które

u Rouen odnioso, urzdnicy wasi zdaj si szuka niepojtej,

((dzikiej rozkoszy w coraz boleniejszem icli jtrzeniu , lud wie,

((e wciekoci pierwszych dni nieokupiono ani umiarkowa-

((niem, ani agodnoci, ani braterstwem. Trzy tygodnie upy-
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cnlo ju od chwili krwawych tych zaj a dotd jeszcze wic-

((zieiiia s przepenione; lud da, aby je otworzono, lud dojDO-

cmina si sprawiedliwoci, chce srogich kar ale nie na ofiary

((jedno na katów.

»

Suchacze osupieli; oczywicie spraw'a polska bya tyll^o

pokryw, pod któr spiskowi szukali wykonania wasnych za-

miarów. Blanqui ostatnim zwrotem godzi w same piersi Izby,

nazywa katami mianowanych przez ni urzdników, obwinia

j o spóuczestnictwo w morderstwach, w^ywoywa zemst
w ludzie. Ivilkunastu posów w^ybiego po si wojskow, drudzj'

zerwali si z miejsc, nadaremnie usiujc przedrze si do try-

buny, inni jli tumaczy ludowi, e tu wcale niechodzi o spraw'

polsk ale o rozwalenie rzdu; zgiek znowu coraz si wzmaga,

pomimo to w ostatnich lio czyna cli sali, wyranie rozlegay si

sowa mówcy: « Obywatele ! <> prowadzi dalej rzecznik z niepo-

jt spokojnoci, «lud prosi was nadto, abycie niezapominali

<(0 jego ndzy; sam to ju by powiedzia, e przynosi Rzeczy-

« pospolitej w ofierze trzy miesice cierpie. Te trzy miesice

«w"krótce upyn i zdaje si, pewnem jest nawet, e rzd od

« niego drugich trzech miesicy zada. Lud w^ymaga, aby Izba

((narodowa natychmiast zaja si rodkami dostarczenia mu
((prac5% Tysice obywateli bez zarobku, bez sposolDu do ycia,

(cmrze dzi z godu. Lud doskonale przewiduje odpowied Izby,

o wie on, e mu pow^iedz, i wanie te jego poruszenia rzucaj

((trwog \Y przemys i tamuj handel. Zaprawd, odpowied ta

«niebdzie cakiem niesuszn, ale lud ze swojej strony nie-

((Omylnem przeczuciem pojmuje, e gdzieindziej potrzeba szuka
((gównego powodu dzisiejszej jego ndzy. Brak zarobku, prze-

(( silenie handlowe i przemysowe ju przed rewolucy Lutego

('bolenie daw^al}- si we znaki; gbiej naley szuka przyczyn

((tego opakanego stanu, naley szuka w stosunkach spo-

((ecznych. Dla czegó Izba dotd sumiennie si nad niemi

(( niezastanowia? dla czego wbrew chciom ludu oddalia

(cod wadzy tych, którzy caem sercem pracowali nad zaradze-

((uiem niedoli robotników?))

Lud grzmicym gosem powtórzy ostatnie sowa mówcy,

gi si jak dziecko pod migajc róczk mentora, niektórzy

atoli z przybylców nienalecy do pracowni narodowych i za-
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prztnici jedynie gówna spraw, dla której wtargnli byli do

Izby, niezadowoleni z niespodzianej roli, jak, sprzysiecy ka-

zali im odgrywa, poczli gono przypomina cel manifestacyi;

Blanui jednym rzutem oka pozna, e wypadao mu z pier-

wszego stanowiska zada stanowczy cios, wyprostowa si i wy-

cigajc rk ku miejscu, gdzie najwicej spostrzega posów,

tak koczy: «Kwesty o zarobku i ndzy ludu zahaczylimy

i' tylko ubocznie; zmuszony jestem wyzna, e lud wcale tu nie-

« przyszed dla wasnej swojej sprawy, lud przyszed upomnie
'1 si za Polsk (dugie oklaski), niemoe wszelako przepuci tej

i« sposobnoci nieprzypomniawszy swoim deputowanym, e on

•(take cierpi, e on take jest nieszczliw}', i e to jest nowy
'< punkt, w którym losy jego cz si z losami ludu polskiego.

«Z tern wszystkiem napomknwszy kilka sów o sobie, Ind

« zwraca wyczn wasz uwag na Polsk, zaklina was, wzywa,

"abycie natychmiast zawyrokowali, e or francuzki spocznie

i' dopiero po wyswobodzeniu Polski.

»

Blanui, ród poklasków i okrzyków zapau zszed z trybuny;

obejrza si do koa; narzdzie wydao ran si dostatecznie

wyostrzonem, rzuci Izbie warunek bezzwoczneo^o ososzenia

wojny za spraw polsk, wiedzia doskonale, e posowie

odepchn jego ' dania, wtedy miao móg odwoa si do

oburzenia ludu i zamach przyprowadzi do skutku. Izba poja,

e musi prz3\i walk lub ustpi; podniosa rkawic, garna
ku sobie siy na zewntrz, podczas gdy na wewntrz usiowaa
upamita i przyprowadzi burzycieli do porzdku. Prezydent,

otoczony swymi zastpcami i sekretarzami, dosiadywa na

miejscu, ale napróno potrzsa dzwonkiem, darmo wzywa do

porzdku, wrzawa guszya gos jego i dzwonek, tum coraz na-

tarczywiej cisn si ku niemu i zagraa wyrzuceniem go za

okno. Ledru-Rollin poskoczy na mównic; zapanowa gosem
nad zgiekiem, silny swoj w^zitoci j gronie przyzywa do

porzdku, jako lud chwilowo upamita si w szale, niektórzy

z klubistów, zwaszcza za Raspail, caemi siami zachcali to-

warzyszów do opuszczenia Izby ; zdaleka hucza ju oskot b-
bnów gwardyi, która przybywaa rzdowi na pomoc; spiskowi

przewidywali, e zamach niepoparty rozpacznie, przecim nim sa-

mym si obróci, Huber zada, aby na mocy prawa uwiconego
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przez Wielk Rewolucy cay lud zgromadzony móg prze-

cign przez Izby, krzykn, e wprzódy zginie, ni dozwoli

zdepta prawa ludu i zwróci si do Barbes'a jako do jednego

z posów, o ujcie si za ludem. Barbes postanawia w tej

chwili o losie Izby; ulubieniec ludu, dowódzca jednej z najlicz-

niejszych legii gwardyi narodowej , dziercy na swoje rozkazy

przedmiecia Parya, miao móg rzuci wpyw swój na t
szal, której yczy zwyciztwa.

Pomimo póniejszych wykrzyków" mieszczastwa, które ca
win napadu obarczao byego winia z fortecy ° Michaa,

niepodpada wtpliwoci, e Barbes przed wtargniciem ludu do

Izby, wcale nienalea do spisku, e nierayla ani o zamachu,

ani o korzystaniu ze sprawcy polskiej dla rozwalenia rzdu.

Wprawdzie, w klubach gono powstawa na kierunek rewo-

lucyi, stawia si na czele stronnictw^a ostatecznego, marzy
o pochwyceniu kiedy wadzy, o popchniciu ruchu spadzistsz

nieco drog, atoli cel swój odkada nadal i wprzódy pragn
zapewni sobie dostateczny zapas si. Zamiar naoenia miliardu

podatku na tych, którzy go mogli zapaci, wznieca spory na-

wet midzy jego zwolennikami; lkano si oburzenia narodu,

który przyzwyczai si by ceni i popiera rzd jedynie w sto-

sunku do ciarów podatkowego systemu. Barbes usprawieli-

wia si mówic, e on sam jako majtny waciciel, gotów do

powicenia czci swoich dostatków, mia take prawo dania
go od drugich, e rewolucya moe tylko przez wojn odpowie-

dzie swemu posannictwu , e Francya zacitym uporem przy

pokoju nieuniknie bankructwa , e od dwóch miesicy rzd wy-

mykaniem si od \Y0Jny i bakierowaniem ruchu rewolucyjnego,

narazi ju kraj na straty daleko przewyszajce summ po-

datku, e z kadym miesicem straty te i klski bd si

wzmaga , e zatem zamiast wycigania od narodu kilkunastu

miliardów pórodkami i przesileniami handlowemi, daleko

rozsdniej byoby zada od niego doranej ofiary, zbawi re-

wolucy, ocali godno Francyi i zapewni jej na przyszo
spokój, pomylno i'potg. Barbes utrzymywa, e rewolucya

francuzka niejest samolubnie narodow ale powszechn, e
przeto, jeeli chce by logiczna, jeeli chce niezgin zadaniem

kamstwa przyjtym zasadom, powinna wspiera si na ludach
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i nieszczdzi pomocy dcym do swobody, e ywotnym jej

warunkiem jest, orne porednictwo w imi zasad wolnoci,

czynne poparcie wybijajcych si z pod jarzma narodów.

"\V chwilach czynu, Barbes gubi myl w ogniach swego unie-

sienia, lei^o wierzy w nieomyln skuteczno zapau, któremu

dawa porywa si bez granic, chocia wiec wszed by do Izby

jedynie z zamiarem popierania sprawy polskiej, atoli widzc e
potok roznamitnionego ludu zaczyna silnie tuc o podstawy

rzdu, upojony okrzykami, które wzyway go na mównic, po-

stanowi uj chwiejcy si ster rewolucyi i nieczeka dalszej

sposobnoci na spenienie swoich zamiarów, o Obywatele depu-

otowani ludu!)) zawoa wniesiony na trybun na ramionach

tumu, dud zebrany na zewntrz Izby, chce przecign przed

cwami uroczystym pochodem; wymagam, abycie duej nie-

« opierali si jego woli; nadto, dla dowiedzenia, e podzielacie

«jego uczucia, abycie zeszli w jego szeregi i zapewnili, go e
« sprawa Polski jest wasz spraw. » (Okrzyki: c niech yje
o Polska!., suchajcie! suchajcie!))) « dam,)) cign dalej

Barbes, prostujc wynios sw posta i rk zgiek uciszajc

((dam, abymy natychmiast uczynili zado woli ludu, abymy
« spraw uciemionej Polski za nasze wasn uznali i przyjli,

« abymy ogosili, e Francya adnemu narodowi ucinionemu

anieodmówi swego porednictwa. Niech zatem Izba bezzwlo-

ocznie zawyrokuje wypraw wojenn do Polski, niech w tym

« celu naoy miliard podatku na bogatych, niech zakae alarm

«po ulicach wybbnia , niech wszystkie wojska cofnie z miasta,

((inaczej, w imieniu ludu oskaram j o zdrad kraju.))

Oklaski, wrzawa, krzyki, protestacye jednych, wyzywania

drugich, pochonlj' dalsze sowa Barbes'a; prezydent ród
zgieku, raz jeszcze, ostatkiem wycieczonego gosu wezwa
lud do opuszczenia Izby. Blanui i Sobrier skinli na Hubera,

który skupi koo siebie spiskowych, przedar si do mównicy

i wykrzykn rozwizanie Izby. ogoszenie zdrajcami deputowa-

nych, którzy jarzeniewierzyli si zaufaniu ludu, odwayli przy-

zwa si zbrojn lub opucili Izb. Spiskowi widocznie zapa-

nowali nad tumem: z kruganców cigle lay si na dó fale

nowych przybyców , drzwiami lud wród nieojjisanej wrzawy

toczy si do Izby, prezydent zagroony mierci zaledwie
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uciek z yciem, Hiiber stojc na trybunie porwa papier, który

mu jeden ze spiskowych na nou podawa, powtórnie ogasi
rozwizanie Izby i rzdu i wykrzykn nowy komitet rewolu-

cyjny. Barbes, L. Blanc, Ledru-Rollin, Blanui, Huber, Raspail,

Caussidiere, Stefan Arago, Albert, Lagrange, Cabet, Leroux,

Considerant, Proudhon, oto byy nazwiska czonków nowego

rzdu, z których wiksza cz przed chwil niespodziewaa si

tak nagiego a krótko trwaego wyniesienia. Tym razem atoli

szczk broni wyranie rozlega si po korytarzach. Gwardya

przybywaa w pomoc Izbie; lud przewidujc starcie si, wola
przyj walk na ulicach, spiskowi cignli go do zdobycia ra-

tusza jako ogniska rewolucyjnych dziaa, Barbes obj dowó-

dztwo nad tumem
,
pierwszy wypad z Izby i rzuci si ku

ratuszowi, Blanui wysun si cichaczem, wiedzc, e jeeli za-

mach si powiedzie, komitet o nim niezapomni, Huber i So-

brier wywiedli reszt sprzysieonych za Barbes'em i wraz

w drzwiach Izby zabysy bagnety. Gwardya narodowa i ru-

choma wstpnym krokiem wypara lud z Izby, deputowani

wracali z biur i korytarzów na swoje miejsca; na ulicach Parya
szybko gromadzia si sia zbrojna, i w godzin po wyjciu

tumu ratusz napowrót dosta si w rce rzdu. Barbes'a

i Alberta uwiziono, reszta spiskowych rozbiega si po przed,

mieciach, ale napróno; zamach spez na niczem. W Izbie

tego dnia wcale niemylano o polityce zagranicznej ; l^zpie-

czestwo miasta, porzdek publiczny, zajy wyczn uwag
posów. Sprawa polska, obciona jeszcze wyrzutami wywo-
ania zamachu, utona na jaki czas poród nastpstw wy-

nikych ze spisku 15*^ Maja.

Przeniemy si teraz myl w ostatni dzie Izby deputowa-

nych za Ludwika Filipa, a ujrzymy, e co do form zewntrznych,

drugi zamach mao róni si od pierwszego, co wicej, znaj-

dziemy nawet, e wiksza cz burzycieli z ló*^ jNIaja, odegraa

ju t sam rol w" dniu 24>"' Lutego, z t wszake rónic, e
za pierwszym razem ojczyzna ofiarowaa im korony obywa-

telskie, za drugim, obciaa ich wizami i przeklstwem.

Zamach nieusprawiedliwiony powodzeniem, wczorajszych zwy-

cizców przemieni dzi w zbrodniarzy stanu, pomimo to upa-

trujc podobiestwo obu wypadków, mimowolnie nastrcza si
ZlENKOWlCZ. WiZERUKKI POLITYCZNE. II[.

J^2
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nam zapytanie, co Rzeczpospolita byaby pocza w razie, gdyby

zwolennicy Barbes'a i Blanqui'ego byli wysali stronnictwo

National'a za wypdzonym przez to ostatnie Ludwikiem Fi-

lipem? We Francyi, na to zapytanie uzyskalibymy dwie odpo-

wiedzi; wikszo przepowiadaaby wciek wojn domow,
kommunizm, sowem organizacy wewntrzn uzasadnion na

rozboju i gilotynie; mniejszo urczaaby, e Barbes, Blanui

i towarzysze, nieomiszkaliby w krótkim czasie przemieni

Francy w Eldorado wolnoci, braterstwa i ziemskiego szczcia.

Niewchodzimy tu w szczegóowy a trudny rozbiór obu tych

przypuszcze zaczerpnitych raczej w namitnociach stron-

niczych ni w spokojnej rozwadze, dodamy tylko, e naszem

zdaniem spiskowi 15^ Maja dalekimi byli od wypenienia po-

sannictwa rewolucyi francuzkiej. Klubici chcieli zada mier-

telny cios mieszczastwu i lud natomiast wprowadzi do

wadzy, niestawiali atoli adnej nowej zasady, adnej idei twier-

dzcej, poprostu tylko ywio indywidualizmu i samolubstwa we
wzgldzie spoecznym, od mieszczan przenosili do klassy liczniej-

szej. Pojmujemy gwatowne rodki w niebezpiecznych choro-

bach, pojmujemy rdzenne wstrznienia, gdy idzie o przeprowa-

dzenie prawd zasadniczych dla caej ludzkoci ale niezrozumiemy

nigdy potrzeby ruchów, których celem bdzie odebranie grze-

sznych praw mniejszoci dla poddania jej pod równie niewite

ustawi' gromad. Cesarz Mikoaj grabicy majtek i lcy na

Sybir winia politycznego, jest dla nas równym despot, jakim

by lud ateski, gdy ostracyzmem wypdza Arystydesa lub So-

kratesowi podawa trucizn. Uznajemy wito zasady, e
wszystko dzia si powinno jedynie dla ludu i przez lud. ale

szukamy ludu dalej jeszcze, anieli pod bluz wyrobnika lub pod

wieniacz siermig. Ludem dla nas jest dzi to samo, co sta-

nowio niegdy ród barbarzyców lud wywiedziony z egipskiej

niewoli. Kto miowa Boga a bliniego jako siebie samego, kto

bawanom lub zotym cielcom niewybija pokonów, kto modlit-

w zamienia w czyn. prawo boe w obyczaj, ten nalea do

ludu uprzywilejowanego nad Egipcyanami, Amalecytami, Fili-

stanami, uprzywilejowanego, dopóki Bóg rozpity na krzyu
przywileju do caej ludzkoci nie rozcign. Dzi równie jako

dawniej, kady lud uorganizowany duchowo wedle tyche sa-
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mych zasad i gboko niemi przejty, znajdzie cudowne pomoce

do skruszenia jarzma niewiernych Senacherybów. Francya,

niemogc dotd wydrze si z obj indywidualizmu, niewyro-

l)ia jeszcze w sobie ywioów, na mocy których miaaby prawo

przystpi do trwaej budowy nowego gmachu stosunków poli-

tycznych i spoecznych ; ywioów tych moe naby jedynie

w skutek zaobrbnego swego powicenia; naczelnicy ultra-

liberalnych jej stronnictw dotychczas patrz tylko jak w tcz
w Wielk Rewolucy przeszego stulecia; olepieni blaskiem

i chwa dziadów -bohaterów, myl, e dla potgi i sawy
ojczyzny do niewolniczo ich naladowa. Inni, wyostrzywszy

w socyalnych kwestyach straszny miecz zaprzeczenia , nieodro-

dnie materyalne cho wyrodne dzieci ekonomii politycznej,

staj poród spoeczestwa jedynie na wiadectwo Za je tra-

picego. Nie nam algebraicznie obrachowywa si nami-
tnoci, stopie indywidualizmu, zakres przekona politycznych

republikanów i socyalistów we Francyi , aby nastpnie odga-

dn niewiadom jej losów w razie przyjcia stronnictw osta-

tecznych do wadzy, nam do z empirycznych naszych bada
wycign wniosek, e ani w dniu 24>'" Lutego ani 15° Maja,

ani w okropnych dniach czerwcowych, niespostrzeglimy jeszcze

czowieka narodu, ma rewolucyi. Jako Polakowi moe na-

leaoby nam aowa stronnictwa, które chciao rozpocz
rzdy od wydania wojnie Moskwie, ale nadaremnie wytamy
ostatnie struny, adna z nich wiar dla nas niedwiczy. Poo-
ylimy za zasad i staralimy si jej dowie, e ten tylko rzd
przyczyni si do wybawienia Polski, który odpowie potrzebom

spoecznym, politycznym i posannictwu Francyi, dzisiejsze za
stronnictw^a rewolucyjne w Paryu dotd pod tym wzgldem
nieobudzaj w nas zaufania. Wprawdzie rewolucya francuzka

niewywoujc wojny europejskiej, moe tylko znale miejsce

w szeregu poronionych podów, atoli wojna takowa niepodobn

jest do rozpoczcia na drodze, jak Barbes dla niej obiera.

Niezaczepiajc wcale kwestyi pieninej w kraju posiadajcym

w obiego przeszo dwa miliardy kruszcowej monety, trudno

nam przewidzie, jakimby sposobem wojska francuzkie prze-

dary si przez Niemcy do oddalonej Polski i co poczyby, raz

przekroczywszy granic. W samym zamiarze podobnej wy-

12*
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prawy uderza nas jaka zuchwaa nielogiczno, z której na-

stpnie wybuchnyby nieprzewidziane, nieprzezwycione

a moe nawet i dla sprawy nowe klski. Dla j^oparcia oswobo-

dzenia Polski wystarczao . aby Francya wiernie nieodstpowaa
przyjtycli zasad. Rzeczpospolita ogosia si sojusznic ucinio-

nych narodowoci, ludy ufne jej sowu powstay przeciw ciemi-

com, sama za Opatrzno zdawaa si wskazywa jej logiczn

drog spenienia uroczystych obietnic. Rzd rewolucyjny pod

zarzutem kamstwa wykrzyknitemu przez siebie hasu, niemóg
pozosta bezczynnym na odgos pierwszych wystrzaów nad

brzegami Minczia i Adygi. Wojska francuzkie przekraczajc

Alpy, oswobadzajc Wochy, zatykajc trójkolorow chorgiew

na wiey S'\ Szczepana, zapalay wojn europejsk, czyli co na

jedno wychodzi, wyjarzmiay Polsk. Polityka zagraniczna tak

jest dzi atw dla rzdu sumiennego i czujcego godno
Francyi . tak przeciwn wszelkim rachubom i konszachtom dy-

plomatycznym , e bez wtpienia prosty wyrobnik byby dzi

najbieglejszym ministrem w Paryu. Na nieszczcie prostota

obecnie jest jeszcze gupstwem, rachuba za i rutyna jedyn

mdroci. Prostoty tej nie byo ani w szale Barbes"a, ani

w frazesach P. Lamartina. ani w przedsiwziciach Izby. Pier-

wszy pokutuje dzi w \s-izieniu za chwil niewyrozumowanego

zapau, drugi odsunity od rzdu opdza si ulicznym potwar-

com, trzecia wyciecza ostatnie siy nad liter konstytucyi.

Tymczasem, po umierzeniu rozruchów 15*^ Maja, kwestya

polska tak ywotnie zczona z francuzk, miaa raz jeszcze

wystpi przed spokojnie obradujc ju Izb , cale jednak

odmienne usposobienia towarzyszj-y jej tak ze stron}- miasta,

jako te i ze strony samyche deputowanych. Lud i stronnictwa

radykalne poskromione w swoich zapdach, niemiay odzywa
si za spraw, której mieszczastwo przypisywao gwat doko-

nany na Izbie. Wprawdzie dzienniki niebawem przekonaj-

publiczno . e Polacy bjTiajmniej niemiszali si do rozruchu,

e spiskowi jedynie dla osobistych celów naduyli ich nazwiska,

atoli wstecznicy republiki monarchii ywili pomimo to w so-

bie niech przeciw Polsce, przeciw gosowi wasnego sumienia

oskarajcego ich o materyalizm i o samolubstwo. Przed kil-

koma jeszcze dniami, narodowo polska bya pewnym rodzajem
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przywileju w Paryu; Polak dokoa spotyka braterskie uci-

nienia, ród jego wszdzie wstp mu otwiera, wszdzie yczliwie

poprzedza i przyciylno zjednywa. Po wypadkach 15*^ Maja

chcc napotka przyjazne wejrzenia, trzeba byo zapuci si

w gb przedmie paryzkich, unika zamonych czci miasta

a przestawa jedno z ludem. Mieszczastwo zdzierao z murów
doniesienia o Polsce, gorzko wymawiao przez omnacie lat

wiadczon gocinno, miotao pokryjomo obelgi na spraw
i na naród. ^Y Izbie, ktokolwiek byby mia godnie i otwarcie

odezwa si za Polsk, tego wikszo byaby natychmiast

okrzyczaa spiskowym, wichrzycielem, kommunist. Zdania

P. Lamartina o narodzie polskim tryumfoway poród jego to-

warzyszów, pomimo to Izba, raz umieciwszy w porzdku
dziennym obrady nad spraw polska, niemoga cakiem puci
jej w zapomnienie, naznaczya j wic na 23^ Maja, tymczasem

za polecia dziennikom uczyni wzmiank, e katastrofa 15°,

w której Polacy rzeczywicie niemieli adnego udziau, w niczem

nie moe wpywa na bezstronno obrad nad Polsk, e Fran-

cya zaw'sze pamita o swoich obowizkach wzgldem dawnej

towarzyszki broni i e takow-ych dopeni potrafi. Owiadczenie

to, co do wewmtrznej wartoci, zupenie odpowiadao coro-

cznym protestacyom Ludwika Filipa ; rzd przed obradami

rozstrzygn ju spraw polsk i ubezwadni kilka przyjaznych

gosów, które si za ni odezway.

Izba, jak wiadomo, dzieli si na róne komitety, w których

posowie przed wniesieniem sprawy na mówmic, tajemnie nad

ni obraduj i nieprzestrzegajc wzgldów koniecznych do za-

chowania w obec publicznoci i narodu, szczerze pomidzy sob
zdania swoje wynurzaj. Czsto zdarza si, e mówca, który na

trybunie z zapaem przedmiot jaki popiera, w komitecie gwato-

wnie na powstawa; takowe postpowanie nazywa si taktyk
parlamentarn. ^

' Komitety nie maj stenografów, tylko sekretarzy wybranych z pomidzy
posów, którzy sporzdzaj w skróceniu ogólny protokó gosów zabieranych
przez czonków. Mowy w komitecie spraw zagranicznych bezwtpienia byyby
dla nas ciekawszemi od tych, które syszelimy na trybunie, musimy jednak
poprzesta na protokóle komitetu spisanym dos' niedbale przez Edmunda
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23 '^ Maja, o lO^J z raua, sprawa polska wytoczya sie w ko-

mitecie spraw zagranicznych, w kilka za godzin, razem z kwe-

st%- wosk wprowadzon zostaa przed Izb jDoród natoku

Lafayetfa, jednego z najmodszych i najmniej wprawnych sekretarzow, i ta-

kowy w codosownera tumaczeniu przytaczamy

:

Porzdek dzienny na 2'ó" Maja.

Prezydent: Drouyn de l'Huys.

Wice-prezydent: Yaulabelle.

Sekretarz: Edmund Lafayette.

Porzdek dzienny naznacza obrady nad rónemi przedstawieniami odesla-

nemi do komitetu w celu postawienia ostatecznych wniosków wzgldem sprawy
woskiej i polskiej.

X. Czartoryski da. aby komitet dozwoli mu wstpu i wysucha jego

objanie.
P. Taschereau sprzeciwia si daniom Xicia, utrzymujc, e w takim

razie trzebaby równie przypuszcza do objanie inne stronnictwa "polskie,

e nieskoczone te posuciania zabierayby czas komitetowi i przedstawiayby

wielkie niedogodnoci.

PP. Bastide minister spraw zagr. Altaroche i Edmund Lafayette podzie-

laj zdanie P. Taschereau.

Prezydent przedstawia wzgldem sprawy polskiej cztery wnioski, miano-

wicie 1> czyli nienaleaoby poprzesta na wystosowaniu odezwy do Parla-

mentu frankfurtskiego; 2"= czy ogosi ogóln odezw do wszystkich Niemców;
3*^ czy trzeba take wyda manifest do ludu francuzkiego ;

4^^ czyli te po-

prostu wypadnie ograniczy si na wymotywowauem przejciu do porzdku
dziennego, lub czy nareszcie poczy tene dzienny porzdek z odezw do

ludu francuzkiego?

P. Bastide niechce odezwy do Parlamentu frankfurtskiego, utrzymuje bo-

wiem, e dotd niema jeszcze adnej prawnej drogi do wrczenia Frankfur-

towi jakiegokolwiek aktu urzdowego , natomiast poprzestaje na odezwie za-

mieszczonej w Monitorze rzdowym; przejcie do porzdku dziennego wydaje

mu si równie stosownem.

P. Quinet sprzeciwia si wymotywowanemu przejciu do porzdku dzien-

nego; postpowanie to znajduje niegodnem wielkiej sprawy polskiej; domaga
si przynajmniej uroczystej odezwy do liberalnych Niemiec i zarazem urzdo-

wej do Parlamentu frankfurtskiego, inaczej poparcie sprawy polskiej uie-

oduiesie adnego skutku.

P. Ayiies przyznaje, e poparcie sprawy polskiej w istocie uieodniesie

adnego skutku.

P. Napoleon Boneparte niechce odezwy do Parlamentu frankfurtskiego,

do dziaa którego adnej wagi nieprzywizuje. przypuciwszy bowiem, e
zgromadzenie w Frankfurcie w wcale sprawie polskiej niesprzyja, mogaby
std powsta niezgoda midzy Parlamentem niemieckim a Izb francuzk,

niezgoda, któraby ubliaa godnoci tej ostatniej. Dzi przedewszystkiem

naley wezwa wadz wykonawcz do gorliwego i sprystego popierania

reorganizacyi ksistwa Poznaskiego, Gaicyi i Krakowa. Ten cel Izba po-

winna ciga wszelkiemi rodkami i w tym duchu energicznie wol swoj^

objawi.
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suchaczów ciekawych mowy byego ministra P. Lamartina.

Pierwszy to raz Rzeczpospolita francuzka obradowaa o Polsce,

pierwszy raz urzdowie przemawiaa do ludów, pierwszy raz

P. Aylies niechce wymotywowanego porzdku dziennego, opiera si PP.

^uiufowi i Bonapartemu i usilnie da poprzestania na odezwie do parla-

mentu frankfurtskiego, który b co b wywiera wany wijyw" na polityk.

P, Edm. Lafayette utrzymuje, e komitet zbacza z drogi, e rzecz jego

jest zastanowi si tylko nad wnioskami, które maj by przedstawione Izbie.

P. Garat popiera te uwagi. Komitet przystpuje do obrad; prezydent do-

wodzi, e mona natychmiast gosowa nad wnioskami, mianowicie nad odezw
do Niemców lub do parlamentu frankfurtskiego lub te ludu francuzkiego.

W^prowadziwszy obrady na t drog, P. Basside proponuje odniesienie si
do wadzy wykonawczej i pominicie zupene wniosków porzdku dziennego.

P, Vavin da zarazem wymotymowanyci wniosków i odezwy do ludu

niemieckiego: podziela zdania P. Quinet'a, nareszcie owiadcza swoje zado-

"wolenie z dotychczasowego postpowania rzdu wzgldem Polski.

P. Napoleon Bonaparte powstaje przeciw P. Vavin'owi, gromi niedo-no rzdu, uiepoklada adnej ufnoci w spóczuciach Niemców dla Polski,

dodaje, e rz przecie naleaoby wadz wykonawcz popchn do czynu,

miao postpowa sumienn drog, nielkajc si wojny, energicznie da
i przyspieszy wyswobodzenie Polski, zmuszajd ssiadów do reorganizacyi

ksistwa Poznaslciego i Galicji, obwinia przytem postpowanie agentów dy-

plomatycznycli lizeczypospolitej , zwaszcza za agenta w Berlinie, który

w najgorszej wierze zdawa spraw o kwestyi polskiej.

P. Bastide sabo broni agenta rzdu rewolucyjnego, powiada, e w pier-

wszych chwilach zamieszania wybory byy trudne, e trudno byo có stano-

wczego wzgldem Polski przedsiwzi.
P. Napoleon Bonaparte zbija te objanienia i wchodzi w obszerniejsze

szczegóy nad poprzedniemi swemi uwagami.

P. Bastide mówi, ze poparcie reorganizacyi ksistwa Poznaskiego i Galicyi

pocigao za sob wielkie trudnoci, e w chwili gdy P. Bonaparte odwouje
5i do rodków energicznych, Francya nie miaa ani dostatecznego wojska,

ani floty w naleytym stanie, ani potrzebnych materyalnych zasobów.

P. Mornay pochwala wszystko, co rzd wzgldem Polski uskuteczni i po

piera zdania ministra spraw zagr.

Prezydent streszcza kwesty i zapytuje, czy trzeba podda pod gosowanie
1" Odezw do ludu francuzkiego ogoszon w dziennikach ? (Komitet odrzuca

odezw); 2*^ wymotywowany wniosek porzdku dziennego i zarazem odezw
•do ludu? (Komitet przystpuje do rozbioru drugiego wniosku).

P. Larochejaquelin nie chce wniosku porzdku dziennego i odpiera

wszystkie uwagi poczynione w tym wzgldzie przez poprzednich mówców.
P. Quinet proponuje: 1" Aby wezwa wadz wykonawcz do usilnego

iiastawania na odbudowanie narodowoci polskiej, 2'' aby wyda w tym duchu

odezw do ludu niemieckiego.

P. Vavin zabiera gos, popierajc zdanie P. Larocheja(iHelin'a.

P. Mauguin sprzeciwia si odezwie do ludu niemieckiego i da : wymo-
tywowanego wniosku, porzdku dziennego i odezwy do ludu francuzkiego.
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miaa uroczycie ogosi swoje zasady, rozpomieni dla ucinio-

nych pochodni nadzieji, zerwa na wieki z kamstwem i nikcze-

mnosci gabinetow, wesprze si na prawach czowieczych, na

boej sprawiedliwoci. W rozwoju ducha Fraucyi nadchodzia

wana chwila, w której niebj'o poredniej drogi dla godnoci

Rzeczypospolitej. Posowie zasiedli awy, zawczasu ju po-

wikszej czci znudzeni przedmiotem oczekujcym ich zdania,

ze zgroz przypominali sobie, jak przed tygodniem w teje sa-

mej sali rozdsany motoch krzycza: « niech yje Polska!

wolno dla Polski ! ! » i jako ludzie powani a wysoko w^ykszta-

ceni, niemajcy nic wspólnego z hoot, umylili nauczy

ciemn gawied, jak si prowadzi zagraniczna polityka. Kwestya

woska miaa poprzedzi polsk, obroca jej atoli P. Daragon

owiadczy, e z powodu wypadków wieo zaszych w Wiedniu,

uwaa spraw wosk na nowej cakiem drodze, i e poprzestanie

na zapytaniu, co rzd dotychczas wzgldem teje kwestyi przed-

siwzi.
Prezydent zapowiedzia obrady nad spraw polsk.

Pierwszy mówca, który wszed w szranki, P. Woowski,
ywo skreli obraz nieszcz swojej ojczyzny, przypomnia

stanowisko Polski, która materyalnie wymazana z rzdu mo-

carstw, dwigaa jednak na swoich barkach despotyzm pónocy.

P. Quinet zabiera gos i rozszerza si nad poprzedniemi swemi uwagami
;

natarczywie dopomima si, aby komitet takowe przyj.

Prezydent ogasza zakoczenie obrad i zbiera je w cztery nastpujce
wnioski: l^d wymotywowauy porzdek dzienny; 2^ Odezwa do ludu nie-

mieckiego; 3*^ Odezwa do rzdu lizeczypospolitej ;
4'^ Manifest do ludu fran-

cuzkiego, lub nareszcie poczenie dwóci wniosków, pierwszego i czwartego.

Odezwa do rzdu Rzeczypospolitej i manifest do ludu francuzkiego staja

sie wycznym przedmiotem obrad.

PP. Mauguin, Larochejauelin. Vavin. Bastide. Bonaparte. Drouyn de

rHuys kolejno zabieraj gosy.

Niektórzy z czonków przeciwnych wnioskom komitetu przed rozwiza-

niem posiedzenia opuszczaj sal.

Komitet przystpuje do gosowania 1^ nad odezw do ludu francuzkiego
;

(odrzucona) 2*^ nad powierzeniem sprawy polskiej w rce rzdu wykonawczego;

(przyjte). Po dugici jeszcze sporach, redacya PP. Mornay i Bastida wik-
szoci gosów" jest przyjta. Komitet postanawia, aby w trzech krótkich pe-

ryodach wyrazi zasady, na mocy których Izba odwoa si do uczu braterskich

wzgldem Niemców i zarazem objawi ch swoj ogldania Polski i Woch
niepodlegemi.
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skreli stan obecny K<^^^'^ Poznaskiego, zdradzieckie podejcia

Prusaków, zapal i jedno ludu polskiego ze szlacht, wezwa
nareszcie Izb, aby odwoaa sie do uczu i wasnej korzyci

ludu niemieckiego, i aby razem z nim obmylia sposoby wy-

prostowania wielkiej krzywdy, jak rozbój nad Polsk wyrzdzi
ludzkoci.

Prezydent wymieni z kolei nazwisko dawnego przyjaciela

Polaków P. Montalemberfa , ale gos ten, który przed kilkoma

miesicami tak wymownie odzywa si w Izbie Parów, odmienne

wraenie sprawia ród zgromadzenia republikanckiego. Pami-

tano jeszcze filipik P. Montalembert'a popierajc Jezuitów

w Szwajcaryi; stronnictwa ludowe z rozjtrzeniem wówczas

byy powstay przeciw obrocy Sonderbundu, P. Montalembert

poczu, e wystpujc za spraw polsk moe wicej jej zaszko-

dzi ni pomódz i cofn si od gosu. W istocie, w obec

prawdy, trudno z tych samych piersi wydobywa potne
dwiki za Polsk i razem za Jezuitami.

Posowie wchodzili i wychodzili, wiedli midzy sob ciche

rozmowy, spogldali na zegarki lub zaatwiali prywatne korre-

spondencye. Kilku z bliej siedzcych trybuny lekkiem skinie-

niem gowy podzikowao P. yavin'owi, nastpnemu mówcy,

który w krótkich sowach zacz od oddania sprawiedliwoci

wysokim uczuciom, jakie we wszystkich kwestyach huraani*

tarnych przejmoway szanowne zgromadzenie i zawnioskowa,

aby Izba wystosowaa do parlamentu frankfurtskiego odezw,
skutkiem której Francya zbawi Polsk, niepotrzebujc wdawa
si w adne powicenia. Wikszo pokrya oklaskami ostatnie

sowa P. Vavin'a.

Trzeci mówca, P. Sarrans, usiowa obejrze kwesty z wy-
szego stanowiska, dotkn bliei posannictwa Rzeczypospo-

litej; spokojnemi acz surowemi wyrazy powsta na bdy rzdu
rewolucyjnego, który niemia do odwagi na odrzeczenie si
dawnej gabinetowej polityki, na otwarte wypowiedzenie no-

wych zasad zaczerpnitych w sprawiedliwoci i w godnoci

narodu. Pierwszy to by mówca, który w Izbie odway si nie-

zupenie potpia Cesarza Napoleona i przeprasza suchaczów

za potg i chwa, jakiemi wizie z S^J Heleny opromieni by
niegdy ich ojczyzn.
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W dzisiejszej Rzeczypospolitej francuzkiej przyjty jest

zwyczaj, na mocy którego nikt nieodzywa si o pocztku XlXo
wieku, niezorzeczc Napoleonowi; republikanie wyuczyli si na

f)ami zarzutów przeciw Cesarstwu; w obec stronników Lu-

dwika XYIIP i bratobójczych emigrantów, bohater zwie si
jDrzywlacicielem; historya jednak, która pojmuje Napoleona

nie we Francyi ale w caej epoce, w ludzkoci, odmiennie te

wypadki uwaa; historya mówi, e republika sama w falach

krwi zatona , e dyktatura i tron niepowstay na grobach

Franklin'a i Washington'a, ale e musiay uwieczy piramid
trupów wzniesion przez Marat^i, Hebert'a i Carrier'a. Dzi-

siejsi republikanie niedostrzegajc prawdy -w postaci Napoleona,

próno nawzajem bd znoi si nad zagadk posannictwa

Rzeczypospolitej. Ludzie, którzy dzi najjaniej upatruj cele

Francyi jak Michelet, Quinet i kilku innych, zawdziczaj swoj
bystro bezstronnym sdom o epoce cesarstwa, i P. Sarrans

te o tyle wa ycia w swoj mow, o ile czystem sercem przy-

pomnia sobie by pierwsze wyraenia swojej modoci. « Jaka
bya polityka Francyi, »> odzywa si mówca gosem , który na

nieszczcie z trudnoci nas dochodzi, « jaka bya jej polityka

(( od pokoju westfalskiego a do wstrznienia Rzeczypospolitej

«i wielkich zwycistw cesarstwa? kto broni chrzeciastwa od

((samowadztwa dworu rzymskiego? Francya; kto wyzwoli

((brzegi Europy od despotyzmu oligarchii weneckiej? Francya;

((kto pooy tam zapamitaej chciwoci domu austryackiego?

((Francya; kto pierwszy walczy za wolno myli, kto uderzy

((na przesd}^ i przywileje? Francya; kto przyczyni si do usta-

(( lenia Rzeczypospolitej amerj^kaskiej ? Francya; zawsze

((i wszdzie Francya! Nieche wic raz przestan ju nas oskar-

((a o niepohamowan nasz chciwo; zostawmy pytki ten

« zarzut nieprzyjacioom Rzeczypospolitej! Francya dzi da,
((a da, gdy potrzebuje jeeli niechce zgin, ludzi wolnych za

((Sprzymierzeców, przekona publicznych opartych na tyche

(( samych celach, ywioach, deniach liberalnych, pojciach

(•filozoficznych. Oto s dzisiejsze nasze zdobycze; innych

((niechcemy, na tych z rozkosz poprzestajemy, przekonani, e
((pod ich potnjmi wpywem ustali si Rzeczpospolita, ta rzecz-

('pospolita, która powinna odrodzi swiatnie pokojem, ale idelw
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Prawa strona Izby litociwie wzruszya ramionami
,
pojrzaa

do kola, jak gdyby dla zapewnienia, e sowa mówcy olizn si

po staych przedsiwziciaci wikszoci, P. Sarrans za prze-

szed do kwestyi polskiej, wspomnia o zamachu Rossyi na

Francy wstrzymanym przez powstanie 1830^' r., i przywodzc

ostatnie wypadki K*"'' Poznaskiego, pyta, jakim sposobem

niedawny jeszcze zapa Niemców do narodu polskiego prze-

dzierzgn si nagle w zaciek nienawi, jakie jest sowo tej

niepojtej zagadki? u Oczywicie, » mówi, c niespodziany ten

« przewrót jest skutkiem wpywów miertelnego wroga Polski;

«w nienawici Prusaków wida tajemne dziaanie Rossyi, która

((wystraszya gabinet berliski deniami moe nawet zbyt

«popdliwemi narodu rozjtrzonego, zdemoralizowanego dug
zniewol, ludu, który uporczywie domaga si odrodzenia, który

<(0statniemi wysileniami woa o wolno; wity krzyk! na

<( który chór Niemców, goszcy wyrok mierci na Polsk, odpo-

<(wiada: wszystko midzy nami odrodzi si, Polska tylko jedna

<( umrze!)) — Nie, obywatele, wyrok niezostanie spenionym.

« Niemcy, z któremi tak cise wzy winny nas poczy, Niemcy

« których przekonania zgadzaj si z naszemi pojciami o wol-

«noci, o prawach czowieczych, o stosunkach spoecznych,

« Niemcy nieodwróc guchego ucha, gdy Izba narodowa Rze-

((czypospolitej francuzkiej uroczycie tak do nich przemówi:

« Obok was yje lud szlachetny, lud dzielny, który ju raz ocali

('Europ, lud, który cigle krwi protestuje przeciw wyrokowi

((Wykrelajcemu go z szeregów narodów. Pojmijcie raz, e
((jeeli lud ten niepowróci do ycia politycznego, wasny wasz

((byt wiecznie bdzie si chwia, wiecznie bdzie wystawionym

cna wojny i zamachy wspólnego nieprzyjaciela wolnoci (( Oto

((s sowa, obywatele, które ca piersi powinnimy powtórzy
((Niemcom. Napoleon, który tak doskonale pojmowa stosunki

((polityczne Europy, mówi, e za pidziesit lat, jeeli Europa
((uiebdzie republikanck, Moskale przyjd do Francyi. Jakto?

((moecie zrozumie rewolucy europejsk, któraby wydobya
((na jaw nowe narodowocie i dawnym prywrócia niepodle-

((go, ktBraby obdarzya ludy nowemi, lub wskrzesia dawne
((ich swobody, moecie przypuci t wszechzgod europejsk,

((ieeli poród was nierozkujecie kajdan najszlachetniejszemu
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<(ludo\vi? Cay jeden lud w grobie! Polska martwa! Polska,

« która przez trzy wieki dawaa ycie Europie! Nie — to by
(cniemoe — to niebdzie ! Kocz, owiadczajc gono, e po-

«tomno rewolucyi takiej, która kadzie za cel odrodzenie

((Europy a Polsk zostawia pod grobowym kamieniem, nie

((otarze bdzie wznosi ale prgierz !»

Izba drgna w obec zowrogiej przepowiedni jak czowiek,

który nastpuje na wa; P. Sarrans poród szmeru niecici

zszed z mównicy ; wikszo niemoga pomin gronycli sów
bez odpowiedzi, wysaa wic z pomidzy siebie jednego z tych

mówców, którzy z wasnego ducha rzadko kiedy wystpujc do

walki, potykaj si za takie sprawy stronnictw, w jakich kory-

feusze niepiesz wzito swoj na szwank wystawia i dla

czczych obrad drani powszechne uczucia narodu. P. Guichard

wolno szed na trybun , zawczasu pewny oklasków, a jednake

bynajmniej nieodzywa si ani do dumy narodowej, ani do

uczucia godnoci Francyi; tumaczy tylko, e rzd ujmujc si

za Polsk naraziby si na niech gabinetów, które oskaryyby

go o chciwo, o zuchwa ch zatknicia republikanckiego

proporca na brzegach Renu, e tak samo jak Niemcy napróno

chcieliby poprze niepodlego hiszpask, podobnie Rzeczpo-

spolita niejest w stanie nic przedsiwzi wzgldem oddalonej

Polski, e rzd powinien dzi zwróci gówn uwag na przy-

wrócenie wewntrznej spokojnoci, na obudzenie przemysu, na

oywienie handlowych stosunków , na dokoczenie dróg elaz-

nych, a wtedy gdy Niemcy ujrz Francy spokojn, potn
i bogat, wtedy same przystpi do wyswobodzenia Polski

i wezw Rzeczpospolit do wspólnego dziea. Dzi epoka czynu

jeszcze nienadesza. Izba niepowinna naladowa faszyw^ych

prostetacyi monarchii i dla tego doda P. Guichard, (^odpycham

((Zarzuty uczynione przez P. Sarransa rzdowi rewolucyjnemu.

((Nie — wadza wykonawcza pod wszelkim w^zgldem zasuguje

((na nasze pochway. Niezbijam pojedynczo dowodze poprze-

((dzajcego mówcy, niechaj za mnie odpowiedz Wocliy wyswo-

((bodzone, Prusy, Austrya, uwicajce u siebie jak najszersze

(( zasady wolnoci. Z reszt, wymowniejszy gos od mojego

((dokadniej odpowie na niewczesne zarzuty przeciw rzdowi

Rzeczypospolitej.))
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Izba umilka w oczekiwaniu na wymowny gos P. Lamartina,

który mia zada ostateczny cios szalonym zamiarom zwolenni-

ków sprawy polskiej, ale jeszcze jeden obroca wystawi jej

cierpliwo na prób i poprzedzi na trybunie byego ministra

spraw zagr. Tym razem atoli publiczno na galeryach cieka-

wie wychylia gowy, posowie nawet niemogli oprze si

uczuciu mimowolnego zajcia. Mówca pierwszy raz swobo-

dnym gosem odzywa si we Francyi; imi i nazwisko nosi

posgu wieczcego szczyt kolumny Yendóme; ruchami, twarz,

wzrokiem i gosem "uderzajco przypomina Cesarza ubóstwio-

nego przez lud, przekltego przez to w^szystko, co niebyo lu-

dem. Jaka dziwna historyczna tajemnica leaa w tym po-

tomku rodziny Bonapartów, który przez rewolucy odzyskawszy

ojczyzn i wolno sowa, po raz pierwszy ród ojczyzny, ród
rewolucyi, uywa tej wolnoci i tego sowa na obron sprawy

polskiej. Gdyby nie ywioy niechci wrce w Izbie dla sprawcy

i dla osoby jej obrocy, gdyby nie dra/liwe pooenie Bona-

partego, który w kilka dni po zamachu, co naksztat Barbes'a,

Raspail'a a co najgorsza pierwszego konsula, odzywa si

o wojnie, bezwtpienia mówca byby gbiej serce swoje otwo-

rzy, byby mielej rzuci ostateczne wnioski, które na teraz mu-

sia uj w karby moebnoci i ograniczy usposobieniem Izby

i rzdu Rzeczypospolitej. « Obywatele ! » mówi Bonaparte uci-

nanemi peryodami i gosem, którego dwik domaga si pola

marsowego, « zabieram gos w sprawie polskiej, dla tego, e
((Uwaam j za spraw cile francuzk i nad wszelkie wyraenie

((ludow. Bez oparcia si na wieych narodow^ociach a prze-

(•dewszystkiem na polskiej, Rzeczpospolita nasza nigdy nie-

(( zabezpieczy si przeciw Europie monarchicznej. Jestemy

((odosobieni; mówi to w gbokiem przekonaniu, e nigdy nie-

(( znajdziemy wiernych sprzymierzeców w istniejcych obecnie

((gabinetach nionarchicznych. Sumienny przyjaciel sprawy

((polskiej, poklaskuj szlachetnym daniom P. Vavin'a, który

((chce, aby odbudowanie Polski suyo odtd za zasad stosun-

((kom naszym i wszelkim ukadom z trzema pónocnemi mo-

« carstwami; alewiecie, co powinnicie uczyni dla godnego

((odpowiedzenia podobnej zasadzie? Zwizek logiczny wymaga
((po was, abycie natychmiast podnieli 500,000 wojska, abycie



190

'(Wypowiedzieli wojn Austryi. Prusom i Ropsyi, inaczej sowa
« wasze bd czczym wykrzyknikiem. Izba wszelako uroczycie

« pragnie pokaza si dalek od wszelkich wojennych przed-

('siwzi.

« Co si tyczy odezwy do sejmu frankfurtskiego, potpiam j.

"zupenie. Sdz, e podobny krok z naszej strony sprzeci-

« wiaby si najprostszym pojciom o rzdzie. Zgromadzenie

"nasze moe tylko odzywa si do drugiego zgromadzenia teje

« samej istoty i to za porednictwem wadzy wykonawczej

«i ministra spraw zagr. Jeeli odezwiemy si wprost do sejmu

"frankfurtskiego, jeeli tene sejm nam odpowie, jeeli wejdzie

"Z nami w spory, wypadnie nam mianowa drugiego ministra

" spraw zagr., wycznie dla sprawy polskiej przy sejmie frank-

" furtskim , ministra, który bdzie urzdowa obok dzisiejszego

((ministeryum i za obrbem wadzy wykonawczej.

"Przystpuj teraz wprost do rozwizania kwestyi polskiej,

"tak jak j rozumiem i stawiam wnioski moebne, które dzi

"dadz si zastosowa, nieprzesdzajc wszake praw caej

"Polski. Có moemy dzi z pewnym skutkiem przedsiwzi?
" Ocali tymczasem t cz Polski, która natychmiast moe by
"Ocalon, to jest Poznaskie, Kraków i Galicy. Tym sposobem

"Wzniesiemy zapor przeciw Rossyi i jej sprzymierzecom.

(( zyskamy czas do ustalenia wasnej naszej Rzeczypospolitej

"i zabezpieczymy wynike z niej nastpstwa. Dla osignicia

" tego celu co wypada uczyni ? Oto da od Prus i Austryi,

"aby dotrzymay sowa danego prowincyom polskim; od Prus

"naprzód da reorganizacyi narodowej i wolnoci wewne-

" trznej caego K^"'^ Poznaskiego, nie za tej czstki, któr po ru-

" chach w Poznaskiem rzd pruski nieprawnie od Polski oderwa.

"Mniemam, e agenci dyplomatyczni Rzeczypospolitej powin-

«niby temi sowy odezwa si do gabinetów w" Berlinie

"i w Wiedniu: dotrzymajcie waszych obietnic prowincyom

"polskim, obietnic waszych uroczycie zarczonych w obec

"Europy i Francyi; wymagaj tego po was honor i bezpie-

"czestwo zachodniej Europy, honor i bezpieczestwo, którym

"Rzeczpospolita francuzka przysiga zado uczyni; jeeli

« odmówicie temu ostatniemu i sumiennemu wezwaniu, niechaj

«na was spadn skutki odmowy!))
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((Sysz ju zarzuty podnoszce si w sowach: co pocznie

Rzeczpospolita, gdy Prusy i Austrya dadz jej odmown odpo-

( wied? Co pocznie? Panowie! mówmy z sob otwarcie; na

dnie tych kwestyi równie jak na dnie wszystkich kwestyi za-

granicznych, ley wypowiedzenie wojny. Dla nas wystarcza

przekonanie o prawnoci, o susznoci naszych da i o mo-

cbnoci przyprowadzenia ich do skutku. O tem nikt tu za-

( pewne nie wtpi. Czyli zapomnielimy ju, a przypominam

(tu w obec zgromadzonych posów^ ludu francuzkiego nieszcz-

(sn epok, czyli zapomnielimy ju, powtarzam, jak wr. ISló-^"^

(wite Przymierze pojc nas upokorzeniem, toczc pier

(nasz najezdnicz stop, zaprzysigo wówczas obietnice,

(0 które dzi si upominamy? Król pruski przyrzek wtedy

(Poznaczykom reorganizacy narodow i wewntrzne swo-

(body; to samo uczynia Austrya wzgldem Galicyi. Czyli

(Zanadto od nich wymagamy, dajc tego, co same wówczas

1 przyrzeky? co przed czterma tygodniami, w^ kilka dni po re-

(wolucyi berliskiej, król pruski powtórnie znowu obieca?

(Tak jest; Fryderyk Wilhem IV te same obietnice powtórzy

deputacyi z K^"'' Poznaskiego, ale skoro tylko ujrza si

mocniejszym, jak tylko uchwyci sposób rozjtrzenia ludnoci

niemieckiej przeciw plemieniu polskiemu, natychmiast poszed

za ojcowskim przykadem i skama swoim przyrzeczeniom.

«0to jest mojem zdaniem jedyna droga, która moe nas do-

prowadzi do celu; mniej uczyni dla Polski byoby z naszej

strony nieprzezornoci, niewdzicznoci i wybaczcie mi

sowo, — podoci! Do tego zmusza nas obowizek wzgl-
dem Polski, wzgldem nas samych. Wicej uczyni niejestecie

dzi w sile a moe te niebylibycie w chci.

«

('Kocz, przekadajc Izbie nastpujcy wniosek: Izba po-

sów ludu francuzkiego wzywa rzd wykonawczy do bezzwo-

cznego przedsiwzicia stosownych kroków w celu otrzymania

wedle dawnych zobowiza od Prus i Austryi, reorganizacji

narodowej i swobód wewntrznych dla WK*^""' Poznaskiego,

Krakowa i Galicyi; zwraca zarazem uwag rzdu wykona-

wczego na zabezpieczenie losów wychodztwa polskiego,

zbierajc je w jeden narodowy legion.

»

atwo zgadn wraenie, jakie sprawia mowa ta acz umiar-
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kowana atoli tak odmienna od poprzednio wyrzeczonej przez

P, Guichard"a; Izba przyja je] guch niechci, P. Yavin tylko

dotknity do ywego posdzeniem go o wojownicze zamiary,

poskoczy na trybun i z uniesieniem zarczy, e midzy zwo-

lennikami pokoju on si za najgorliwszego uwaa i e Izba

krzywd by mu wyrzdzia, upatrujc w jego sowach jakie-

kolwiek wojenne zamiary.

Xarecie z awy czonków rzdu wykonawczego powsta
P. Lamartine.

Dowiadczony walecznik w parlamentarnych bojach, do razu

oburcz chwyci kwesty i potokiem wybrylantowanych sów

j zaspokaja ciekawo Izby wzgldem spraw Woch i Polski.

Opowiedzia, jak od pierwszycli dni rewolucyi gorliwie zajmo-

wa si losem polskiego narodu, jak chcia utworzy legion

polski i jak w tym zamiarze napotka zawady, o którj-ch nie-

bdzie wspomina przez cze dla ludu nieszczliwego, odczyta

z sweofo okólnika \vviatki znoszce traktaty 1815"^ r. . zwróci

uwag suchaczów na oburzenie ju nie gabinetów ale ludów za

wypraw z Parya ochotników na Belgi, Niemcy i Sabaudy
i przystpi do kwestyi woskiej.

Nie bdziemy i w lady za P. Lamartinem w objanieniach

jego wzgldem Woch, oczywicie dow-odzcych, e rzdy
woskie same usilnie domagay si, aby Francya nie przekraczaa

Alp, popartych dokumentami dyplomatycznemi i zakoczonych

uroczystem zarczeniem, e byt Rzeczypospolitej uierodzielnym

jest od cakowitego wyswobodzenia ziem woskich. Co si tyczy

Pclski, P. Lamartine odczyta znowu instrukcy dan swoim

agentom dyplomatycznym, w któri wyranie poleca im, aby

nastawali na gabinety berliski i wiedeski o reorganizacy

prowmcyi polskich i aby tumaczyli Niemcom, e pokój Europy

moe tylko ostatecznie ustali si w skutek wyswobodzenia na-

rodu polskiego ; co za do wypadków zaszych w K^" '^' Pozna-
skiem, mów^ca zarzuci niedokadno opisowi P. Woowskiego.

Niewdamy si tu wcale w dokadno opisu P. Lamartina, po-

przestaniemy jedno na wiernem przytoczeniu jego sów, w któ-

rych sami czytelnicy naleycie potrati prawd oceni. Sowa
te, którym pilnie przysuchiwalimy si w Izbie, wiecznie a zgrzy-

tliwie dwicz w naszej pamici ; obejrzelimy si po galeryach
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i z rozkosz spostrzeglimy, e midzy suchaczami nader mao
byo naszych rodaków. By Polakiem, wraca z miejsc, o któ-

rycli mówi P Lamartine , wiedzie i czu prawd a syszy po-

ród Parya, w Izbie republikanckiej Francyi, najwymowniejszy

gos bez miosierdzia policzkujcy i w twarz plwajcy macie-

rzyskiej sprawie, co chwila bolenie drga pod solidarn znie-

wag a nie módz ani sowa odpowiedzie, chocia zdaje si, e
natchnienie pier rozsadzi a prawda kady wyraz w spiowe

ksztaty zetnie, widzie nieszczsny naród w obec ludów Europy

niewinnie pod prgierz wleczony przez t sam rk, która

miaa mu poda róczk wybawienia, a w rozpacznej bezwadzy

nie módz midzy niesprawiedliwem sowem a ludzkoci roz-

wiesi wiecznej a nieprzebitej zasony, jestto przey chwile,

które radzi jestemy, e spotkay kilku tylko czonków naszego

narodu. Czytajc niesuszne zarzuty , zda si nam, e nikt na

nas niepatrzy, e nikt nas niesucha, e sami jedni powszechn
bole w siebie garniemy, inaczej si dzieje, gdy potwarz grzmi

nam w uszy miotana z pierwszej w Europie mównicy.

((Przytoczyem, mówi P. Lamartine, instrukcy udzielon

« naszym agentom dyplomatycznym , udzielon, prosz uwaa,
((W kilka dni po ogoszeniu Rzeczypospolitej francuzkiej i pole-

«ciem im, aby cile weduj niej postpowali w Berlinie. Ale

<(król pruski, sam, z wasnego popdu, jeszcze przed rewolucy

((berlisk, powtarzam, przyj cz zobowiza, które na-

(( stpnie uzupeni wzgldem reorganizacyi K*^* Poznaskiego,

((reorganizacyi, która wedle naszego i wielu cudzych zda bya
« sabym tylko zarysem, podstaw, e tak rzek, na jakiej

((wkrótce miaa wznie si niepodlego caej Polski. Tegomy
« dókazali jeszcze przed wybuchem w Berlinie, pomimo bezwa-

((dnoci zarzucanej rzdowi rewolucyjnemu. W kilka dni po

((rewolucyi w Berlinie, jak to ju poprzedni mówca przytoczy,

((król pruski bynajmniej niechwytajc si nowej myli ale pra-

((gnc przywie do skutku t, jak by powzi jeszcze przed

((Wypadkami, znaglony nadto powszechnem wstrznieniem,

((jakie ruchy Parya i Berlina wywoay w K*^^'*" Poznaskiem,

((Owiadcza deputacyi polskiej, e zgadza si na zupen prawie

((reorganizacy Ksistwa i na wzgldn jego niepodlego.
((Jako, co owiadcza, tego wicie dotrzymywa; ju K*^^'" Po-

ZiENKOwicz. Wizerunki polityczne. III. X3
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Kznaskie byo wolnem, ju miao swoj reprezentacy lub raczej

« pierwszy zarys reprezentacyi
,
ju tworzyy si komitety pols-

«kie, ju król prusld pisa do nas, abymy otworzyli granice tym

« kolumnom, dla których daj dzi legionu, zawiadamia nas,

((e AV}-chodzcy jak najlepiej bd w Poznaniu przyjci, e tam

"dla nich otworz szeregi wojskowe, e posu na pierwszy

((zawzek tej niepodlegoci polskiej, która, jak si rozwiaa,

(' opowiem.

((Zaledwie speniy si w>7)adki, o których wspomnielimy,

uzaledwde WK*^"'" Poznaskie rzucio podstaw narodowoci

(( polskiej, gdy stao si to , co sami w tej nieszczliwej sprawie

((radzibymy ukry przed sob. Nagle buchny zewszd te

((anarchiczne rosterki, te nienawicie jednych rodzin do drugich,

((ta zacieko szczepu przeciw szczepowi, jzyka przeciw jzy-

((kowi, narodow^oci przeciw narodowoci, zacieko, która od

« dawna gubia Polsk, która bya, e tak rzek, fatalizmem

((bohaterstwa tego wielkiego i szlachetnego ludu. Wnet po-

« wstay zajcia midzy mieszkacami W'* K^^'*^, którzy, jakpa-

((nom wiadomo, skadaj si z Niemców i Polaków i krew obu

((Szczepów obficie popyna. Król pruski wysa naówczas,

(c wcale nie w chci zdobyczy, jak to panom powiedziano, wcale

cnie w chci zamania swoich obietnic, odwoania swoich po-

li stanowie, cofnicia nadanych swobód i konstytucyi, która

t( zaczynaa wchodzi w 3"cie, ale jedynie dla porednictwa

((midzy Niemcami a Polakami, wysa korpus wojska, ^yojsko

((to miao odznaczy lini rozgraniczajc cz K'^""'* zamie-

« szkaii przez Niemców w liczbie 300.000> od drugiej czci
« zaludnionej gównie przez Polaków w liczbie 500,000'^-'^. Gwa-
((tow^ne rozgraniczenie dokonane poród zatargów midzy
<( Niemcami a Polakami, sprowadzio nowe klski

;
pobdzono

«tu i owdzie w rozgraniczeniu, jedna wie chciaa koniecznie

(( naley do Polski, druga niepozwalaa oderwa si od Niemiec:

« wojsko pruskie wdao si w porednictwo, std wyzywy do

c( wojny, zaczepki, napady i nakoniec rzezie, które krwi oblay

« powstajc wolno w WK^"'*' Poznaskiem, ale które spodzie-

(iwam si, e zupenie jej nie zatopi.

((Co do króla pruskiego, zmuszony jestem wyzna, e tylko

«udaem si do jego rzdu z ustnem naprzód zapytaniem,
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((nastpnie przez pisana depesz, proszc gabinet berliski

(( o sprawozdanie o wypadkach zaszych w WK'^^'*' po obietni-

(( cach uczynionych ludowi polskiemu, wiatu i nam ; natychmiast

((Otrzymaem urzdowe i powtórne owiadczenie, e król pruski

((Wysa swoje wojsko do K^"'' jedynie dla umierzenia zamie-

((szek, dla powcignicia rozruchów, jakie wywoay pierwsze

((Zgromadzenia polskie, e co si tyczy jego samego, jego, który

((oddawna pragn tylko by Wksiciem tej prowincyi, moemy
(I by pewni, e dopeni swoich obietnic po wypadkach równie

((jak przed wypadkami, i e skoro tylko zatargi midzy dwoma
((Szczepami ustan, skoro porzdek zapanuje, skoro krew polska

(( i niemiecka oschnie, natychmiast sumiennie dotrzyma obietnic

((Uczynionych w Berlinie, zarczonych Francyi i Europie, na-

«tychmiast Pozna bdzie móg si reorganizowa, wychodcy
((polscy wróc, i Polacy swobodnie zajm si ustaleniem swych

(( zasad i podstawy swej niepodlegoci.))

Xa poparcie tych objanie P. Lamartine odczyta list pisany

do poplecznika swego P. Cirecourt'a i odpowied tego, w któ-

rym pierwszy dopomina si o wolne wejcie wychodców do

Prus i o reorganizacy K^^'^'^, drugi za udziela mu objanie

zaczerpnityci w gabinecie berliskim a jasno pokazujcych,

e Polacy w najniegodziwszy sposób zdradzili zaufanie JKMci,

e chcieli wymordowa mu wojsko i cay kraj pogry w krwi

a w pomieniach. Izba zatrzsa si od zgrozy , syszc o niesy-

chanych zbrodniach rozbójniczego narodu polskiego, mówca za,

silny powszechnem zadowoleniem, tak dalej cign:
((Widzicie zatem ob3'watele, e ani minister spraw zagra-

((nicznych ani rzd Rzeczpospolitej francuzkiej, niczego nieza-

((niedbah, coby tylko mogo zabezpieczy los Polski, mianowicie

((za tej , która przypada w podziel domowi pruskiemu.

((Co si tyczy Krakowa, widokrg nasz si zaciemnia; daleko

((nam trudniej wydrze prawd z chmur, jakiemi j osaniaj,

(( odlego, miejscowe przeszkody i sprzeczne doniesienia agen-

((tów mocarstw zagranicznych.))

Tu nie moemy pomin drobiazgowej wprawdzie ale dzi-

wnej przygody, która wanie, gdy P. Lamartine mówi o chmu-

rach, zmusia go do zejcia z trybuny. Wiatr odchyli zason
z jednego z górnych okien i promie poudniowego soca

13*
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jaskrawi pad na mównic. Napróno orator z jednego koca
trybuny przechodzi na drugi, darmo prostowa si, pochyla

naprzód, cofa, sbruga ywego wiata bezustannie laa si na

mównic, obejmowaa j zewszd, zocia racym blaskiem;

niepodobna byo ród posiedzenia wnosi drabin, prostowa

zason, P. Lamartine musia zawiesi gos, opuci trybun

i czeka, dopóki soce samo nie przejdzie, to soce, pod którego

okiem prawda jego nie moga na jaw si wydoby. Po pógo-
dzinnym przestanku, mówca tak dalej prowadzi:

((Wracam pokrótce do tego, co miaem zaszczyt przedstawi

((Izbie; widzicie panowie, e co do narodowoci polskiej

((W Poznaskiem, zarzuty uczynione polityce Rzeczypospolitej

«w' osobie ministra jej spraw zagr. jako te skargi zanoszone

((przeciw szlachetnoci rzdu pruskiego, nieopieraj si na a-
((dnych zasadach. Nieszczcia s wspólne dla obu stron, i nie-

(( susznie jednej przyznawalibymy tylko krzyw^dy, drug za
((Obwiniali wycznie o kamstwa lub o potarganie zarczonych

((Obietnic. Wreszcie, niema wtpienia, e narodowo polska

((wkrótce w Poznaskiem zostanie szczerze popart i bdzie

«moga rozwija si na waciwej sobie drodze.

((Co do Polski austryackiej i Krakowa, miaem zaszczyt nad-

((mieni, e gste chmury niepewnoci pokrywaj nam te

((prowincye. Wiemy tylko, e Rzeczpospolita krakowska w sku-

((tek wypadków paryzkich i wiedeskich wT:'ócia do dawnej

« formy rzdu , e powstay komitety organizacyi polskiej , e
((kolumny wychodców polskich codziennie przybyway z Fran-

((cyi i z Niemiec, gdy w tern zatargi, których napróno pragn-

(dibymy oznaczy istot, stay si powodem smutnych wy-

((darze, o jakich panowie ju tu syszelicie, i zawiesiy na jaki

(( czas pomylne rozwizanie kwestyi galicyjskiej i krakowskiej.

((Wszelako wypadki zasze odtd w Niemczech, o jakich kada
((poczta nam donosi, które doszy nas wczoraj z Pragi, oznajmu-

((jc, e Czechowie, naród pokrewny polskiemu, sami wzywaj
« Polaków do Pragi w celu zawarcia tam z nimi przyjani,

((SOJUSZU i braterstwa; wiadomoci dzisiejszego poranku z Wie-

((dnia, które donosz nam o nowych tame wstrznieniach,

((0 coraz gwatowniejszem rozpadaniu si spróchniaej mo-

((narchii austryackiej, o silnych spóczuciach w kraju dla Galicyi
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«i Krakowa, wszystko to, powtarzam, zwiastuje, obiecuje, za-

« pewnia przyjacioom narodowoci polskiej, e takowa w Austryi

((bdzie moga rozwin si na szerszych jeszcze zasadach, ni

((W Prusiech. Zdaje nam si, e wkrótce, tak jest, za kilka

fl najdalej miesicy, przykad Lombardyi powstaej i wyswobo-

((dzonej wasnem bohaterstwem, przykad Wgier zrywajcych

((dawne zwizki z Austry, przykad Czech, jakto wyej

<(ju powiedziaem, oddzielajcych si od wadzy austrya-

((ckiej i przyzywajcych do braterskiego sojuszu narodowo
((polsk, dowodnie nas przekona o niezaprzeczonem istnieniu

((niemiertelnych ywioów nowego porzdku rzeczy, który dla

((Ustalenia da tylko trocha cierpliwoci, przezornoci, sta-

((oci ze strony rzdu francuzkiego , ze strony za mocarstw

((pónocnych trocha tych wielkich popdów, jakie czasami wane
((Wypadki nastrczaj a których nasze stosunki dyplomatyczne

((Spokojnie nam pozwalaj si spodziewa. Oto s dwa opisy

((dwóch dzisiejszych kierunków sprawy polskiej.

« Pomimo to, co chwila zewszd miotaj na nas zarzuty

<(i skargi, obwiniaj nas o niedono , o nieszczero naszej

((przyjani dla Polski. Pytam was panowie
,
pytam ducha caej

((Francyi, pytam, co chciano, aby rzd tymczasowy przedsiwzi

«w trudnem swojem pooeniu? co mia uczyni, niezapomina-

<(jc o chciach ale pomny take na swoje siy? Trzeba byo?

((jak to szalenie przed kilkoma dniami wykrzykiwano, abymy
(( o wszelkich wzgldach na wasn ojczyzn zapomnieli dla tego

((jedynego wzgldu, najwitszego bezwtpienia, równie jak na-

((ród polski jest najnieszczliwszym ze wszystkich narodów, ale

('Zarazem dla wzgldu na spraw najbardziej oddalon i do roz-

(( strzygnienia prawie zupenie niepodobn? Trzeba byo za-

(( pomnie o Belgii, która w pierwszych dniach naszej rewolucyi

((W skutek rodzinnych monarszych stosunków moga odczy
((si od Francyi i wej w przymierze z naszemi nieprzyjacioy?

((Trzeba byo zapomnie o Hiszpanii, któr podobne wzy
((rodzinne mogy nieprzyjanie usposobi przeciw Rzeczypospo-

(( litej, która poudniowym naszym granicom moga zagrozi

((intrygami, fakcyami, napadem? Trzeba byo zapomnie
((O Wochach, o tych 26" milionach ludzi, którzy odtd maj sta-

(( nowie dopenienie demokratycznego wiata? Trzeba byo
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((nareszcie.zapomnie o wasnych naszych granicach, zapomnie
« o owarowaniu si od strony Renu przeciw Przymierzu, które

«ju niepowstanie dziki naszemu postpowaniu, dziki m-
( droci i energii Francyi, dziki owiacie narodu austryackiego,

« dziki nareszcie rozprzestrzenionym zasadom demokraty-

(•cznym, które do szcztu podkopay, rozwaliy i zniszczyy na

» zawsze moebno Przymierza rzdów absolutnych przeciw

((Francyi? Trzeba byo zapomnie o tern wszystkiem i zapo-

((mnie jeszcze o wewntrznych naszych trudnociach? Trzeba
« bj-lo zapomnie o tych milionach robotników, których brak

((Zarobku nagle i niewiedzie na jak dugo rzuca na pastw
((ndzy i godowi, o wasnym naszym ludzie zapomnie a pa-

«mita tylko o teoretycznej zagadce odbudowania Polski,

((0 rzuceniu jak najspieszniejszem armii francuzkiej za Ren,

((armii francuzkiej w sam rodek Niemiec, jak tego szalecy si

((domagali? Dzi moemy wyzna bez niebezpieczestwa, e
cna gronej stopie postawilimy wojenne nasze siy, ale kiedy

((dano po nas, abymy nazajutrz po rewolucyi rzucili przez

((Niemcy armi ze 120" lub 200.000'', wiecie panowie, z czego

(( si one wówczas skaday ? Wzywam na wiadectwo wszystkich

((moich towarzyszów z rzdu tymczasowego i tych zacnych

((Wojskowych, którzy niezmordowan prac, wiatem, uczestnic-

(. twem i mioci ojczyzny dopomogli nam do zreorganizowania

(( armii, niech ci wszyscy zawiadcz, z czem moglimy wystpi,

((gdy nam zarzucano, emy nie pospieszyU na pomoc Polakom?

((W chwili, gdymy potrzebowali zasoni 400 mil wasnych

((naszych granic, mielimy zaledwie 88,000 wojska pod rk.))

Szmer zadziwienia rozleg si po Izbie; niepojmowano, jakim

sposobem budet wojny ministra Guizotowego gabinetu móg
tak bezczelnie kama, gdzie podziewao si -iOO milionów, które

Francya corocznie pacia na wojsko, zadrano na myl o wojnie

z tak szczupemi siami; oburzenie przejo posów na samo

marzenie o szalonej wyprawie za Polsk, której niepodobie-

stwem P. Lamartiue zasania ca niedono swej polityki,

jak gdyby niebyo adnej innej drogi dla Rzeczypospolitej,

jedno w popchniciu zuchwaem wojsk na Rossy lub te

w podaniu doni wstecznym gabinetom, przeniewierzajc si

przyjtym zasadom, zdradzajc zaufanie ludów i faszywie wy-
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woanemi nadziejami wtrcajc je w bezdenn przepa klsk.

Mówca dowiódszy Izbie, e Polacy i zwolennicy ich sprawy dla

Avasnych widoków pragn^-li narazi Francy na oczywist zgub,

i jak nastpnie Rzeczpospolita winna dzi postawi sie wzgl-

dem niewdziczników i lepych zagorzalców, tak dalej cign:
«Dzi moemy ju rozporzdza pómilionem ludzi i za kilka

<(dni 80^ tysicami koni; zawdziczamy to niezmordowanej

uczynnoci tego ministra, który sprawia podwójny wydzia

« wojska i marynarki, zawdziczamy to niezmordowanej gorli-

« woci tego rzdu, na który dzi, korzystajc z kilku dni pokoju,

« bezczelnie rzuca si potwarz i lekceway przebyte niebezpie-

<(czeiistwa i poniesione trudy. Wreszcie pytam, co byoby
<( spotkao wojsko trancuzkie zoone ze stu lub ze stu dwu-

cdziestu tysicy, rzucone w poprzek IS^iemiec ? Zaprawd, nic

<' innego jedno nienawi gwatowna rónych narodowoci, któ-

« reby nas obwiniy o chciwo, któreby zarzuciy Francyi nie-

«pomiarkowan ch zdobyczy, ch naladowania systemu

« zaborczego Cesarstwa. Wojsko francuzkie byoby spotkao po

« obu swych skrzydach 500,000 Niemców , a gdyby byo nawet

« przedaro si do Polaków, byoby ujrzao przed sob 250,000

<fRossyan i Polsk w krwi i w pomieniach. Przeciwnicy nasi

« zarzucaj Rzeczypospolitej, e niewysaa 100" lub 120" tysicy

(•swoich synów na nieomyln rze. Niechaje ci, którzy na nas

<( powstaj, przyjm na siebie odpowiedzialno przed history,

<( przed ludzkoci! Co do nas, ze zgroz j odpychamy!))

(Powszechne oklaski.)

«Nic mi ju niepozostaje do powiedzenia. Dziki, jak toju na

« pocztku mówiem, niesychanemu instynktowi politycznemu,

<( które cechuje kade zgromadzenie francuzkie, prawda staa si

(•przysowiem we Francyi. Duch polityki jest wspólnem ogniwem
<(aczcem umysy wszystkich czonków tej Izby; kady zpoprze-

«dzajcychmniemówców, we wzgldzie odbudowania narodowo-

<( ci polskiej, podawa te same sposoby, opiera si na tyche sa-

<'mych zasadach, jakich rzd Rzeczypospolitej na chwil dotd z

«okaniespuci,kady z nich zrozumia, etrzebabyby szalecem
«a nie patryot, aby rozpoczyna wojn, drug wojn 1812' r.,

«aby wojsko do Polski rzuca przez Niemcy zgwacone w ich

((granicach, w godnoci, w dumie, w uczuciu narodowem, wojsko
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(' któreby po obu swoich skrzydach znalazo 400 do 500,000 lu-

<'dzi, przed sob za 250,000 Rossyan , kady z nich poj, e
« z ostatniej dzi chaty francuzkiej podniósby si krzyk oburze-

« nia przeciw rzdowi dajcemu w skutek saboci zda i zasad

( porywa si bezrozumnym uniesieniom — uniesieniom, które

((Zaledwie mona przebaczy obdowi i ciemnocie. O caej tej

(' kwestyi niej^odobna mie innego zdania , chyba e kto niema

(-najmniejszego wyobraenia, co to jest pochód wojska, chyba,

« e kto w yciu swojem niewidzia karty geograficznej, nie-

(' mierzy odlegoci rozdzielajcej Ren od Wisy.

»

Izba uznaa , e w istocie Niemcy powinniby odbudowa
Polsk : P. Lamartme nadmieni pokrótce, e Polacy nienaleeli

do spisku 15*^' Maja, e sprawy ich uyto tylko za narzdzie,

rzuci kilka pochlebstw na gi*ób narodu , który tylokrotnie by
znieway i koczy temi sowy:

(-Niechaj mi Izba przebaczy to naduywanie jej cierpliwoci;

«ju kocz. Niepodobna nam zbija wszystkich potwarzy, jakie

((przeciw nam miotaj; rzd tymczasowy mia wadz tymcza-

('sow. sab, ale uczucia silne, i temi ostatniemi zawsze si po-

(( wodowa. Rzd ciga jedn tylko myl, to jest postawienie

((Francyi w stosunkach przyjaznych z Europ; pragnlimy
(•tych stosunków w imi ludu, przez który i dla którego staa

((si rewolucya. Lud moe tylko y zarobkiem, zarobek daje

((mu praca, praca atoli ustaje, gdy przemys i handel cierpi.

((Jestto wzgld, o którym na chwil niegodzi nam si zapo-

(-niina. Chcc pokoju, chcielimy powrotu handlu, przemysu,

« pracy, zarobku, chcielimy, aby lud mia z czego y. Nieza-

(-pominajcie obywatele, e dawniej powszechnie uwaano pokój

((za teory, za utopi, e dzi jednak ta wielka myl, któr
((nazywano teory, staa si instynktem, potrzeb, staa si ko-

«niecznym kierunkiem, jaki zamierzylimy nada rewolucyi.

« (Grzmot oklasków).

((Obywatele! kocz jednem sowem; dawniej utrzymywano,

((e zwyciztwo trzymao si mnogich zastpów; bya to nieza-

"przeczona prawda za wszystkich poprzednich rzdów Francyi;

('bdzie to fasz za rzdów Rzeczypospolitej. Zwyciztwo odtd
((niepowieje nad mnogiemi zastpami ale nad prawem, nad ludy

« ucinionemi, nad sprawiedliwoci!))
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Tu ju i tchu mówcy zabrakao i przekonywa wreszcie nie-

mia ju o czem ; Izba bowiem bynajmniej niepragna ani

objanie w sprawie polskiej , ani obrad nad zaradczemi rod-

kami przeciw niedoli przyjacielskiego narodu, ale daa tylko

zapewnie, e Rzeczpospolita niewda si w adn wojn, e dla

zewntrznych kwestyi aden kram w caej Francyi si nie-

zamknie, e papiery giedowe poskocz, w gór, stronnictwa za
ludowe opadn na siach, e powoli wróc do dawnych warszta-

tów i losy Francyi zostawi ludziom dowiadczenia i rachuby.

Zaczem , dla pogrzebania kwestyi
,
posowie zaczli wystpowa

z rónemi wnioskami; jedni chcieli przejcia do porzdku dzien-

nego, drudzy odezw do Parlamentu we Frankfurcie, do ludu

Niemiec lub Francyi, do sejmu w Berlinie, w ogóle wikszo
zgadzaa si na uproszenie Niemców, aeby ci wyrczyli Francu-

zów w popieraniu zasad przyjtych przez Rzeczpospolit,

zgadzaa si na wydanie jakiegokolwiek wykrzyknika, któryby

piaskiem zasypa oczy hoocie paryzkiej , do^Dominajcej si

o zadouczynienie godnoci narodowej. Chodzio tylko o form
wniosku. Ze za w Izbie francuzkiej ile razy idzie o form, tyle

razy niemona przecisn si do trybuny , kady bowiem pose

czuje si w tym wzgldzie najdzielniejszym do dziea, prezydent

przeto zgodnie z Izb odesa wniosek do komitetu spraw zagr.

polecajc mu wypracowanie frazesów o potdze Rzeczypospoli-

tej i o przyszem jej postpowaniu w kwestyach ludowych ze-

wntrznych. Wikszo tem chtniej przystaa na zdanie prezy-

denta, e chciaa powetowa stracone posiedzenie, i pomimo
spónionej pory przej jeszcze tego samego dnia do spraw

bhej Francy obchodzcych. Jako P. Lherbette wystpi
z mow o podatku postpowym i stosunkowym , i potrafi wy-

nagrodzi cierpliwo Izby poddaniem pod jej rozwag przed-

miotu, który zwaszcza po zewntrznej polityce, wyda si

suchaczom niesychanie zajmujcym i bliej odpowiednim

posannictwu Rzeczypospolitej.

Po skoczonem posiedzeniu, prawa strona i porodkowcy
tumem opuszczali sal, skarc si na strat czasu i niewczesno
obrad. « Zapewne, e szkoda czasu,)) mówi P. Lanjuinais do

swoich towarzyszów, <(ale trzeba byo raz zby z karku t
« nieszczliw kwesty polsk; zatopilimy j dziki Bogu,
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«i mam nadziej, e topielec nie tak prdko na wierzch wy-

« pynie.))

Nazajutrz komitet spraw za^\ zgodnie z Izb wypowiedzia

zasady zewntrznej polityki Rzeczypospolitej, w nastpujcy
sposób: (Rzeczpospolita w stosunkach swoich na zewntrz

« przyjmuje trzy zasady, mianowicie: Sojusz braterski z Niem-

ocami; Odbudowanie Polski wolnej i niepodlegej; wyzwolenie

« Woch. )) Wniosek tak streszczony poprzybijano na rogach

ulic, dla zapewnienia ludu, e Francya stale postanawia odpo-

wiedzie swemu posannictwu, godnoci i uczuciom narodu.

Lud tym razem z mniejszem ni zwykle zaufaniem pogida na

obietnice rzdu i ponuro zadumany rozmyla, jakimby sposo-

bem czue owiadczenia do Niemców, którzy bombardowali

Kraków, wyrzynali krajowców w Poznaskiem i owiadczali si

za Austrj- w wojnie przeciw Karolowi Albertowi, mona pogo-

dzi z odbudowaniem Polski i z wyzwoleniem Woch. Tumy
ciemne czyli jak je wacicielstwo inaczej nazywao, kommu-
nici, niepojmowali tych niepowstrzymanych spóczu, jakie

nagle przejmoway Izb, razem ku wydziercom i ku pokrzyw-

dzonym.
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j rzychodzimy do Niemiec.

Po rewolucyi francuzkiej
,
po wypadkach zaszych w kraju,

gdzie na kady ruch ttno caej ludzkoci odpowiada, zstpu-

jemy do narodu, który pomimo geograficznego swego pooenia
i znakomitej liczby mieszkaców, poredni tylko wpyw wywiera

na losy Europy. We wzgldzie politycznym , rozwizawszy za-

gadk przyszego postpowania Francyi, Anglii lub Rossyi,

wydarszy tajemnicy przysze wypadki w Danii, w Szwecyi, we

Woszech, w Wgrzech, w Sowiaszczyznie, znalelibymy tern

samem na dnie naszych bada ostateczne stanowisko Niemiec.

A przecie nie mona powiedzie, aby Niemcom zbywao na

ideach ; od niepamitnych "udeków mieli oni ich wicej ni Fran-

cuzi, aden naród niewymczy tyle ducha ludzkiego dla wyle-

dzenia wchodzcych w skad jego ywioów, aden tak massa

owoców nauki nieubogaci skarbnicy czowieczej wiedzj^, ale

adnego te praca duchowa nienapot3'kaa tyle trudów w wznie-

sieniu si do wysokoci czynu. Francya penemi doniami

czerpaa pojcia z Niemiec, organizowaa je, wcielaa w ycie,

Niemcy nastpnie wloky si za Francy na drodze rzeczy-

wistoci, poyczay od niej wasnyci prawd przeprowadzonych

w czyn. Stosunek ten widzimy w staroytnoci midzy Grecy
a Rzymem, z których pierwsza marzya, spekulowaa, wynajdo-

waa, drugi za krzepk doni chwyta marzenia, otrzsa je

z przyrostków uudy i zamienia w rzeczywisto.

W dzisiejszem usposobieniu duchowem, trudno przewidzie

jak dugo jeszcze Niemcy bd cierpiay na bezpodno , nie-
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podpada atoli wtpliwoci, e na teraz nic stworzy, nic urzeczy-

wistni niepotrafi, nawet tej jednoci, do której caemi siami

si garn; zyskaj indywidualne prawa, krajowe swobody, przy-

bdzie w Europie kilkadziesit milionów wolnych ludzi, ale po-

mimo to wielki naród po ludzku a przewanie wpywajcy na

losy czowieczestwa, w historyi niestanie. Mówic dzi o ru-

chach w Niemczech, moemy je tylko uwaa jako zaprzeczne

wzgldem wadliwej przeszoci i skierowane ku osigniciu

tych praw, na jakich zachodnia Europa oddawna si ju rozwija.

Rewolucya Lutego jest widocznie jednym z najgwato-

wniejszych ruchów dziejo"s^wch; zamknita sama w sobie, niewy-

lewajc si na zewntrz, w przecigu miesica poruszya przeszo

sto milionów ludzi, podziemnemi nurty pucia iskry, z których

niebawem powszechny poar rozponie. Tak jest: nim zabynie

soce pokoju, pod którego promiemi ludzko bdzie moga
wzi si do budowania , massa wstecznych , spróchniaych y-
wioów czeka jeszcze trawicej pochodni; w Niemczech za wi-
cej ni gdziekolwiek, wiato dopomina si uprztnicia zawa-

dzajcych mu redniowiecznych form i przywileju, ciasnych

i samolubnych poj osobistoci, obdów rozszalaego bezbo-

nictwa i zgubnych wpywów protestanckiego jezuityzmu. We
Francyi chodzi o rozwizanie zagadki spoecznej, w Niemczech

naród czeka dopiero na objawienie mu i przypuszczenie go do

zasadniczych praw czowieczych, niezwiera si jeszcze w stron-

nictwa organizacj^jne, przedewszystkiem bowiem potrzeba mu
oczyci grunt do nowej budowy : niewj-starcza mu teraniejsza

jego owiata unoszca si rzeczywistoci czynnego ycia, czuje

rónic midzy postpem ducha a przemysu, konwulsyjnie

wstrzsa zgniemi podstawami dotychczasowego porzdku, nie-

baczc, e moe jak Samsonowi przyjdzie mu na jaki czas za-

gTzeba si pod rumowiskami wywróconego gmachu. Dla Niem-

ców nadchodzi dopiero rok 1789-^, epoka wzajemnego obra-

chunku i pokwitowania, epoka atoli co do istoty odmienna od

tej, jaka zamkna ubiege stulecie. Rewolucya 1789'' roku no-

sia na solDie cechy humanitarne, wytaczaa si nie dla jednego

narodu, ale za spraw caej ludzkoci: wypadki przysze w Niem-

czech, napitnowane szczepowym indj^widualizmem. mniej bd
uroczystemi, chocia co do krwawych odwetów przewysz bez-
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wtpienia najczerwiesze czasy Konwcncyi. Niepodobna szu-

ka syntetycznych si w kraju
,
gdzie tak w narodzie jak nawet

w jzyku niema dotd obywateli, gdzie caa ludno skupia si

w kasty i wiecznym ruchem pnie sic tylko po szczeblach uprzy-

wilejowanej hierarchii. Niemiec dotd nie poczuwa si jeszcze

w narodzie, ale w kacie, w urzdzie, w stanie, w powoaniu,

w prowincyonalnej narodowostce, w rodzinie, najwicej za
w sobie samym. Stopniowanie to w hierarchii spoecznej wy-

rabia w nim drobiazgowo i samolubstwo , rodzi denie do

coraz wyszych stanowisk, budzi zapamita ch zysku i nie-

nawi ku wspózawodnikom; tak dalece, e gdy tene Niemiec

raz zamarzy o rodowej jednoci, o pojciu si w szczepie, wnet

osobisto swoj stosuje do narodu, i jako dawniej sam par si

do wywyszenia midzy swoimi, tak teraz w szczepie radby po-

stawi si urzdnikiem , hofratem
,
prokonsulem w ludzkoci,

radby kosztem drugich uprzywilejowa si w spoeczestwie^

zgubi i obedrze ssiadów dla zaspokojenia wasnej chciwoci.

Wyrobraenia te, nieszczsne dla sameje sprawy niemieckiej,

zmieni si zapewne po zdruzgotaniu przywilejów, po zniszcze-

niu kast i hierarchii , ale dzi
,
przy braku w narodzie dosta-

tecznych poj o równoci, przy mimowolnej a fanatycznej czci

dla dawnych przesdów, atwo odgadn, e praca bdzie dug;
trud cikim, ofiara niesychan. W Niemczech chodzi jeszcze

o rdzenny przewrót wyobrae spoecznych, jakiemi naród

przesik do dna, o polityczne wychowanie ludu na drodze nie

teoryi ale dowiadczenia. Bdzie to podobny proces do tego,

jakiemu przed 18'"'' wiekami ulegy religijne i spoeczne pojcia

pogastwa; zdaje si nawet, e idea wiata do ostatecznego

zwyciztwa musi uy niektórych, tyche samych rodków.

Chrystyanizm objawia prawdy i zarazem kruszy baw^any ; ludy

przysuchiway si prawdom, najwicej jednak wraenia czynia

na nich bezwadno bogów , które pod motem reformatorów

w proch si rozpaday, niewywoujc ani trzsienia ziemi, ani

ognistych deszczów, ani powszechnej zatraty. Pk urok, roz-

wiaa si wiara w wszechmocno bawanów, lud z pogard
odepchn martwych wyzyskiwaczów jego atwowiernoci i pad
na kolana przed niemierteln potg idei.

Niemcy na drodze osobistych praw szukaj dzi siy do roz-
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pdzenia ciemnoci, znoj si nad zaspami dawnych przesdów,

które trzeba im rozkopa i ztd, jeeli za porednictwem histo-

ryi atwo wykaza ywioy przeszego ich bytu, jeeli z przeko-

na o ostatecznych celach ludzkoci, mona mniej wicej ozna-

czy ich przyszo, natomiast niead obecny, rozprzenie,

rozpadanie si dawnych poj, kiekow^anie nowych, przyspie-

szona dziaalno rozkadajcych pierwiastków, niepozwalaj

dokadnie uchwyci teraniejszej chwili, chwili, która wdaciwie

mówic, jest tylko prologiem zapowiedzianego przez dzieje dra-

matu. Dzi widzimy tylko w Niemczech dobijanie si ogóu do

praw osobistych; z jednej strony staj ludy i krwi okupuj
rozkucie kadego ogniwa z dawnego acucha niewoli, z drugiej

królowie i ksita udzielaj tyle swobód, ile im rozdsany tum
gwatem wydrze potrafi , zawistnie pogldaj na kady now^y

krok poddanych na drodze wolnoci, wytaj ostatnie siy do

zatrzymania ruchu, do odebrania praw przemoc im wyrwanych.

Bój bdzie dugi i zacity, waleczników dzi wicej, ni ich byo
podczas Wielkiej Rewolucyi francuzkiej; ruch tam mia prze-

ciw sobie króla, szlacht i ksiy, tu musi jeszcze potyka si

z ogromuemi zastpami mieszczastwa, z tem wszystkiem, co

nierozumie i niechce innego postpu
,
jedno na drodze przemy-

sowo-materyalnej ; dla logicznoci jednak rozwoju rewolucyi,

ródo jej otworz ci, którzy nastpnie najuporczywiej bd
tamy jDotokowi zakada. Te wdanie róda, te kratery wulka-

nów wybuchajcych co chwila po Europie, pragniemy tu ozna-

czy, pragniemy wskaza kierunek niszczcych fal, które historya

pdzi ju dzi niepowstrzymanym biegiem.

Powiedzielimy poprzednio o skutkach, jakie musia wywrze
wybuch 25" Lutego. Wicher rewolucyjny poderwany w Paryu,

rozbieg si na róne strony: jeden prd jego powirowa ku

Niemcom i tam z miasta do miasta kolejno przelatujc, nieba-

bem wszystko do dna przewróci. Mae pastwa z istoty swojej

przystpniej szemi byy dla konstytucyjnej propagandy, jako

poudniowe ksistwa, Wiirtemberg i Bawarya, pierwsze ulegy

wraeniom paryzkich wstrzuie: w ostatniej zwaszcza ruch

najwidoczniej si objawi. Bawarowie u samyche Niemców

susznie uchodz za lud ociay, do czynu mao pochopny;
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przypatrzywszy si im zbliska, zdawaoby si, e wieki upyn,
zanim plemi to zdoa wznie swoje cici nad zakres materyal-

nego bytu; wszelako 00 Jezuici i rozpusta przeszego króla

potrafiy przebi potrójny pancerz ich zobojtnienia i pooy
kres ich cierpliwoci. Uswobodzenie Bawaryi ani kropli krwi

niekosztowao ; mieszkacy mnichowscy wywrzeszczeli sobie

konstytucy, wydarli królowi prawa, i otyemi kroki weszli na

drog systemu reprezentacyjnego.

Jeszcze przed wybuchem w Paryu, lud bawarski, nie-

obeznany z history%, zgorszony przeto bezwstydem króla Lu-

dwika, wyzyskiwany z jednej strony przez Zgromadzenie Jezu-

sowe, z drugiej przez monarsz naonic i utworzone przez ni,

ministeryum, poczy si w swojem oburzeniu ze szlacht,

dopuci gwatów na osobie cudzoziemki, znieway j i do

opuszczenia miasta przymusi. Król Ludwik, w przysdzeniu

pierwszestwa, dugo wcha si midzy hrabin Landsfeld

a swoim narodem, ku pierwszej cigny go uczucia, z drugim

wiza go interes; niemogc wreszcie na adn stron osta-

tecznie si przychyli, wy^^rawi tancerk ze stolicy, ministeryum

za zoone z jej przyjació zachowa. Tymczasem, gdy Francuzi

wypdzali swego króla, Bawarowie postanowili korzysta z prze-

strachu, jaki pad na trony, pozby si za jednym zamachem

Jezuitów, nierzdnicy i jej ministrów, i trzy te straty dla mo-

narchii zastpi dla siebie szerok konstytucy. W tym celu

zakry midzy mieszczastwem adres,w którym stao wyranie,

e naród bawarski domaga si rzdu zupenie liberalnego , na

ministrów za PP. Closen'a i Thon-Dittmer'a, dwóch deputowa-

nych znanych ze wiata i ze spóczucia ku sprawcie wolnoci.

Król Ludwik dowiedziawszy si o treci adresu, uzna, e naród

bawarski niesusznie domaga si rzdu liberalnego, i jak

przystao na monarch, który z urzdu najlepiej wie , czego

lud potrzebuje, z niczem odprawi deputacy. Odpowied kró-

lewska do wciekoci przyprowadzia studentów , uczniów

szkoy malarskiej i modsze pokolenie mieszczan. 2° Marca

spostrzeono na rogach ulic ogromne napisy cPrecz z tyranami!))

Modzie i lud rzemielniczy ciekawie zbierali si^ koo napisów,

rozprawiali o polityce i gono powstawali przeciw tyranom, to
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jest przeciw królowi i jego ministrom. Powoli tum si po-

wiksza, jedni zagrzewali drugici, rozjtrzenie wzrastao, gos

policyi sta si gosem woajcego na puszczj^, a nareszcie

ciba nawalnie wezbrawszy, pocigna przed mieszkanie mi-

nistra Berk-sa i tam podniosa straszne krzyki przy towarzysze-

niu bicia w rdle, udawania pisków kocich, wy wilczych, z po-

midzy których wyryway si czasem gosy woajce : « przecz

«z nierzdnic! precz z jej ministrem!)) Przyczem zacicie rzu-

cano kamieniami do okien. Zapa rewolucyjny coraz si wzma-

ga, tum w braku broni niós chorgwie, cign przez miasto,

sypa gradem kamieni w gmachy rzdowe, w dom policyi a na-

wet w okna królewskiego paacu; zniszczy opuszczony jeden

odwach andarmeryi przy wykrzykach: « niech yje wolno
"druku, gwardya narodowa! niech yje reforma! niech yje

Rzeczpospolita!)) Ostatnie dwa hasa jak widzimy, wieo byy
nadeszy z Parya ; rzd wcale nieyczy sobie dzieli losów

Guizofowego gabinetu , w-ysa wic czemprdzej parowe wozy

po wojsko do Augsburga, ale tymczasem noc ju zapada, pónoc

nadchodzia, burzliwcy i^ozeszli si wic do domów: Nazajutrz

znowu po rogach ulic pojawiy si doniesienia, wzywajce lud,

aby podpisywa w ratuszu adres do króla z daniami sejmu,

wolnoci druku, sdów przysigych, itd., jak to si zwykle

dzieje, gdy idzie rzecz o konstytucy. Król dosta adres, obieca

zadouczyni wszystkim daniom adu, osadzi ulice wojskiem

i rozkaza ogosi, e radca Yotz nastpuje na miejsce ministra

Berks'a.

ISa jeden dzie do byo zwyciztwa i wieczorem cicho
panowaa w miecie.

4*^ Marca, rzd z kolei j)oprzylepia doniesienia uwiadamia-

jce o zwoaniu nowego sejmu na 31^ Maja, ale o uzbrojeniu

mieszkaców , o wolnoci druku, ani sowa. Lud znowu wypra-

wi deputacy do paacu; król niekaza jej wpuszcza. Haas
powsta straszny, mieszczanie zebrali si na placu, niechcieli ju
sucha agodzcj^ch mów prezydenta Godin'a, który im tuma-

czy, e wanie w tej chwili rada ministeryalna roztrzsa -
dania ludu, cotaz goniej domagali si swobód, zaczem kom-

mendant miasta poleci wybbni pobudk i ratusz wojskiem

otoczy. Lud wcale nieulk si tych wojennych przyborów;
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studenci i artyci powiedli o-o przed ratusz, wojsko skrzyowao
bagnety ale tu wystpi jeden z mieszczan i Jj opowiada kapi-

tanowi, jakto w Paryu onierze pobratali si z ludem i za

miast wzajemnych mordów, spiknli si razem na rzd. Po tej

powieci, wojsko w Mnichowie take pobratao si z ludem

i ratusz dosta si w moc siy cywilnej. Wnet zwycizcy z nie-

zwyk szybkoci uzbroili si w rón bro rewolucyjn

i kilkutysicznym hufcem pocignli przed zamek, gdzie jednak

zastaii ju dwa szwadroy kirysyerów i kilka harmat. Wojsko

roztasowao si po ulicach, z obu stron przemyliwano o walce,

gdy w tem uradzono i postanowiono jeszcze jedn deputacy do

króla wyprawi z daniem, aby nowy sejm zebra si nie

21*^ Maja ale natychmiast. Zgiek i oburzenie wzrasta}' i nie-

wiedzie, co byoby si stao, gdy szczciem Ksi Karol ba-

warski wyjecha na miasto i owiadczy, e król zwouje sejm na

16*^ Marca i przystaje na wszystkie dania narodu. Zapytano

o rkojmie; Ksi Karol przysig na swoje sowo, studenci za
i mieszczanie przyrzekli nawzajem umierzy wzburzenie.

W istocie po wszystkich ulicach wystpowali mówcy, zwiastujc

ludowi zwyciztwo i zaklinajc go do porzdku. Nowy minister

Closen mia take mow, któr przyjto z nadzwyczajnemi

oklaskami. Deputowany Thon-Dittmer odebra nazajutrz rozkaz

tworzenia ministeryum i zwoania bezzwocznego sejmu; ogo-

szono wolno druku, odpowiedzialno ministrów itd., wojsko

przysigo na konstytucy, lud z radoci dobi si do swobód

i Bawarya wesza w uywanie w^olnego systemu. Nie wszyscy

jednak mieszkacy Bawaryi cieszyli si z nowego porzdku;

król Ludwik niemóg znie zasad konstytucj^jnych i upokorze

deputacyi ludowych; 20'^ Marca zoj^ koron na rzecz swego

syna, przekadajc nad blask tronu ycie powicone uczuciom.

Bawarowie be alu rozwiedli si z królem i nastpcy jego ka-

zali przysidz na wierno ustawie.

I^odobnie jak w Bawaryi, korzystano te z chwilowego

wpywu wypadków paryzkich w Badeskiem, w Nasauskiem,

w K*"''' Heskiem, w Saksonii. Rozpdzono wsteczne ministerya,

upomniano si o zupene swobody i otrzymano je bez adnego

rozlewu krwi, jedynie za porednictwem tak zwanych kocich

muzyk i wrzasków ulicznych. Dotd na zasze przewroty poli-

ZiENKowicz. Wizerunki polityczne. III. 14
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tyczne , do byo lekkiego podmuchu rewolucyjnego , nadcho-

dzia jednak pora, gdzie ruch mia objawi si i wstrzsn
pastwem z pozoru najmniej przystpnem wszelkim pojciom

politycznym; pastwem wyrabiajcem ywioy wstecznictwa dla

wszystkich ciemiców ludzkoci, Chinami europejskiemi, jednem

sowem, Austry.

Ruch w Austryi spotyka z jednej strony zawady w odwie-

cznym systemie obskurantyzmu i niewoli, z drugiej wszelako

znajdow^a dzielne poparcie w sameme przesileniu ciemnoty

i uciemienia, w cieraniu si nagromadzonych ywioów
rónych narodowoci, na których to wanie Austrya pokazy-

waa dotd Europie dziwy politycznej równowagi.

System austryacki jest najatwiejszym do oznaczenia, zwiera

si on cay w jednym czowieku, który od czterdziestu lat oku-

wa nim cesarstwo i z nieubagan zacitoci przeprowadza

w reszcie Europy. Ksi Metternich podsumraowa wszystko

ze kilkunastu wieków, wcieli je w siebie, w-yobrazi w czynie,

sta si ródem, z którego potok nieprawoci cigle na wiat si

wylewa, zaraa, tru ludzko i opynwszy ziemi znow^u wra-

ca do swego róda, do gabinetu Ksicia Kanclerza. Dzieje lu-

dów europejskich, od r. ISIO'', epoki, w której Metternich obj
rzdy pastwa apostolskiego, bd tylko wdelkim aktem oskare-

nia przeciw merowi paacu Habsburgów, aktem dowodzcym,

e wszystkie klski, cierpienia, niedole, jakich ludy doznay,

wszystkie zbrodnie, jakich dokonano na narodach, wszystkie

pogwacenia praw" boych i czowieczych, spadaj najedn tylko

gow austryackiego ministra. OgTom zarzutów wywouje za-

pytanie, kto jest ten czowiek, którj^ na swoich barkach dwiga
przeklstwa milionów? Odpowiadam}' naprzód, e czowiek ten,

wedle poj humanitarnych niejest czowiekiem, e oprócz

formy nic w nim niema ludzkiego. Czowieczestwo znalazo

w nim najzacitszego wroga; w kadej walce o wiato lub

o wolno wszdzie wpyw jego spotykao na czele nieprzy-

jacielskich szeregów^; ile razy przemoc rozpinaa je na krzyu,

on pierw^szy z octem i óci do przyskakiwa; ile razy w grób

je toczono, on pierwszy kamie mogilny za niem podnosi.

Wszelako, w dotychczasowej polityce czowiek sianu czsto dla

pomylnoci swojego naroda, musia kroczy wbrew* najwi-
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tszym powszechnym zasadom, sia i godno rodzinnego szczepu

czsto zniewalaa do niesprawiedliwoci wzgldem ssiadów
i zarzuty Europy przeciw Ksiciu Metternichowi, zapewne

w jego wasnej ojczynie zmieniaj si w uczucia wdzicznoci?
Bynajmniej — spójrzmy na iistory !fsiemców od pocztku
XIX^* wieku! potga, godno, wiato, swobody, oto nieprzy-

jaciele najnienawistniejsi Metternichowi, poród wasnych jego

rodaków. Ksie Kanclerz sam podaje ojczynie kad czar
upokorzenia, sam kuje dla niej kady acuch niewoli, sam j,
obarcza kadem brzemieniem klsk.

Jeeli jednak ani w ludzkoci, ani w ojczynie niepodobna

nic wynale na obron oskaronego, zostaje nam jeszcze ostat-

nie stanowisko czowieka , stanowisko, które zwaszcza w Niem-

czech obyczaj znakomicie wyrobi, wzniós i u\vyczni. Mamy
jeszcze przed sob koo rodzinne, ognisko domowe, ostatnie

pole, na które dygnitarz zwróci zapewne ca dziaalno czo-

wieczych swoich ywioów. Próne usiowania! aden wzgld
niezdoa ju zmieni treci j^ierwszego wyroku. Minister ten,

który sili si nad utrzymaniem porzdku w wiecie, pod wasnym
dachem daje przytuek podstpom, waniom, rosterkom i nie-

rzdnictwu. W domu jego rodz si ludzie jedni z drugich, ale

niema rodziny. Dajmy sobie pokój z tem szukaniem czowieka

w Ksiciu Kanclerzu, porzumy go w ludzkoci, w ojczynie,

w rodzinie, pójdmy do jego gabinetu, tam go caego znajdziemy,

tam pod formami ludzkiemi ujrzymy tak zwanego dyplomat.

Dyplomatyzm, którego samolubnie-dowcipnym objawem by
Talleyrand, materyalnym za Metternich, jest teory, na mocy

której prawo moe tylko by tam, gdzie jest sia, sia za po-

winna spoczywa w rkaci przywileju, powinna otacza bero,

którego wszechmocno równa si z fatalizmem, bero kawa
ostruganego drewna, który aby pozoci, trzeba wprzód krwawo

pomalowa , aeby w blasku utrzyma , trzeba cigle krwi-

i zotem odwiea, inaczej potga jego coraz si bdzie rozwie-

wa i talizman z trudnoci zdoa za kadym promykiem wiata

przemienia w ciemno, wolno w niewol. Temu to uw'ielmo-

aniu bera Metternich cae ycie powici, czsto w pracy sa-

motnej, czasami za z caej Europy zwoujc kmotrów na na-

rady. Zobaczmy, co si dzieje na tych zmowach, gdzie Ksie
14*
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Kanclerz przewodzi, na kongresach w Wiedniu, w Karlsbadzie,

\v Weronie, w Mnichowym Hradcu, itd.? O czem radz ci

ludzie w tych kuniach szatana, gdzie dla caej Europy wyrabiaj

si kajdany? Radz przedewszystkiem o zgnbieniu wszelkich

narodowoci, o przydlawieniu najmniejszej iskierki wohioci,

gdziekolwiek takowa wybyska, radz nad uzwierzceniem rodu

czowieczego, walcz przeciw Bogu. Na sposobach im nie brak:

rodków take podostatkiem. czasami kolejno si niemi posu-

guj, zwykle jednak razem przyzywaj w pomoc: szubienice,

tortury, wizienia. Jezuitów, cenzur, policy na ducha, policy

na ciao, ogromn si zbrojn. Niema jednego zaktka na ziemi,

gdzieby Ksie Kanclerz wpywów swoich tego rodzaju niewy-

wiera; gdziekolwiek lud wstrznie okowami, gdziekolwiek po-

kae si rewolucya , we Woszech, w Grecyi. w Hiszpanii,

w Portugalii, w Polsce, w Szwajcaryi, wszdy Mettemich staje

na stronie przeciwludowej . wszdy popiera absolutyzm , bagne-

tami, pienidzmi, ukady. We wasnych nawet Niemczech,

jeeli naród chce nieco odetchn, jeeli baga o trocha wiata
i swobody, Mettemich w odpowiedni urzdza mu sejm Rzeszy

w Frankfurcie, zakada otwarty spisek monarchów przeciw lu-

dów, wskrzesza Inkwizycy z ukoronowanych sdziów i wraz

otwieraj si wizienia, zbirj' tumem wlok demagogów, kto-

kolwiek bowiem niejest zaprzedacem, ten demagogiem i jako

taki wyjty z pod prawa. Lombardya. Polska. Sowiaszczyzna

austryacka, chc ju nie wolnoci ale trocha powietrza: znajd

je w Kuffsteinie, w Spielbergu, w Munkaczu lub skoro wizie
zabraknie . pod noem oprawców. Kraj jczy pod ciarem po-

datków, sypie do skrzjm skarbowych olbrzymie summy, z któ-

rych rzd nigdy grosza mu niepowróci: podatki te id na nie-

wolnictwo biurokratyczne, na policy. na wojsko, które jest

tylko dalszym cigiem policyi, id za granic dla Don Miguela,

dla Karlosa. dla Ferdynanda neapolitaskiego, dla Sonderbundu

w Szwajcaryi , dla wez%TÓw w Konstantynopolu , dla zaprzeda-

nych kardynaów w Rzymie, dla takiche publicystów we Fran-

cj^i, w Niemczech, we Woszech, którzy za gar zota frymarcz

sumieniem.

Wszelako rónica zda w ludziach jest konieczn i jeeli

Mettemich sdzi, e ludy s dziemi, e niemog y spokojnie
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jak tylko pod elaznym drgiem Mentora, jeeli wierzy, e feo-

dalizm jest najstosowniejsz form dla stosunków towarzyskich,

e jezuitym najstosowniej odpowiada potrzebom ducha ludz-

kiego, jeeli ród takich staych a niewzruszonych przeko-

na, los postawi go przy wadzy, zaprawd bya to klska dla

ludzkoci, ale minister niemóg postpowa jedno wedle wro-

dzonych sobie zasad. Daremne wykrty! przekonanie kade
nosi w sobie cechy ludzkie, Ksi Kanclerz za niemia adnych
ywioów czowieczych, Ksi Kanclerz by najzupeniejszym

wyrazem summy szataskich pierwiastków, kupowa cudze

przekonania ale te i swoje z równym popiechem sprzedawa.

Rossya pacia mu za kad usug, a wreszcie dla oszczdnoci

zakupia go raz na zawsze i corocznie opacaa mu cen krwi

i wolnoci; Ludwnk XVIII, Karol X^ , Ferdinand neapolitaski,

don Miguel, don Karlos, dopóki mieli z czego, pacili, Fryderyk

Wilhelm III'' paci, wszyscy ksita Rzeszy pacili, pryw^atni

nawet za tytuy, za ordery, za urzdy, za przywileje pacili;

Ksi Metternich za pienidze byby pojDar i tak zwanych de-

magogów. Podczas powstania polskiego w r. 1830-^''", Ksi
Kanclerz kilkakrotnie na rce poplecznika swego Gótz'a von

Berlichingen , kaza sobie wypaca po kilkaset dukatów, zobo-

wiza si za cen trzech milionów zotych sprzeda sprawie

polskiej zbrojne porednictwo Austryi, ale gdy niebyo skd
zebra milionów, pBzerzuci si natychmiast na stron Mikoaja.

O zasad mu niechodzio, prawowito znajdowaa w nim

obroc, o ile opieraa si na despotyzmie i wygadzaa wasnym
jego widokom. W roku 1830^"' w Czerw^cu, pomaga jeszcze

Karolowi X", w Lipcu ju rzuci si w objcia Ludwika Fihpa,

zdoby go, opanowa, drug rk zawadn Papieem Grze-

gorzem Capellarijm, i daleje dopiero we trzech kneblowa usta

wolnoci, ogupia, materyalizowa, krpowa ludy, walczy do

upadego za spraw ciemnoty i niewoli. Opatrzno niepozwo-

lia Ksiciu Kanclerzowi umrze w nietknitym gmachu jego

systemu; wypdzono go na stare lata, wymieciono z pogard
z Wiednia, jakby na pociech dla ludów, które ju zaczynay

powtpiewa o boej sprawiedliwoci; jakim za trybem Her-

kules rewolucyjny zdawi hydr wstecznictwa, pokrótce opo-

wiemy.
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w Austryi jeszcze przed wybuchem Lutego, wybyskay tu

i owdzie pojawy de sprzecznych z systemem gabinetu.

Wgn^ oddawna ju najmniej ulegay elaznej wadzy Ksicia

Kanclerza, ale rodem i mow odosobione od ssiadów, samo-

lubnie wyzyskiway przywileje wydarte cesarskiej koronie. Inne

narodowocie jczay pod twardym uciskiem, rzd utrzymywa

midzy niemi nienawi: wojskami jednych dawi drugie, ob-

skurantyzm tylko edukacyjny tene sam do wszystkich zastoso-

wywa. Lud y w ciemnocie, mieszczastwo gonio za zyskiem,

szlachta splugawiona materyalizmem , rozpieraa si w przy-

wileju. Pandemonium tej ciemnoty, tej chciwoci, tej rozpusty

i przesdów, by Wiede. Std te ludzie, którzj'' zapomnieli,

e na dnie najbardziej nawet zepsutego spoeczestwa, jest

jeszcze lud, który niezdolny do zbudowania, potrafi jednak za-

przeczy i rozwali, e ród najchorowiciej zgangrenowanych

gromad, zdrowa krem kry jeszcze w modziey, która do

uzwierzcenia si niemiaa do czasu, ludzie ci powtarzamy,

niemogli jedno za porednictwem cudu wytumaczy sobie wy-

padków wiedeskich. Niebyo w Wiedniu tajemnych stowarzy-

sze, ani adnej podziemnej politycznej pracy, co za do mnie-

manego wpywu Stanów niszej Austryi, któremu Wiedeczycy

jeszcze przed rewolucy paryzk przypisuj denia liberalne,

wyznamy, e takowy ogranicza si tylko na nieco poprawniej

-

szej ni zwykle redakcyi j)ostu]atów i bez wybuchu 24:'^ Lutego

niebyby skoni Ksicia Kanclerza do adnej powolnoci.

Francya daa popd ; robotników owion duch kwestyi spo-

ecznych, modzie zapa polityczny, rónorodnych krajowców

pojedyncze uczucia narodowoci, mieszczastwo obyczajem

trzody Panurga dao porwa si niepowstrzymanemu potokowi,

oburzenie ogóu zaczerpnite w rozmaitych pobudkach, wyra-

zio si na wspólnej wszystkim drodze czynu, i Metternich ze

szcztkami swego systemu musia ucieka za granic.

Odgos o Rzeczypospolitej w Paryu, zwyciztwa ludów nad

rzdami odniesione w Bawarji i w poudniowych Niemczech,

obudziy w Wiedniu ruch, który Ksi Kanclerz pragnc w sa-

mym zawizku przytumi, zwoa na 30-^ Marca Stany niszej

Austryi i na drodze wrzkomo prawnej, chcia zmusi burzycieli

do porzdku. Tym razem atoli mieszczastwo iDodniecane przez
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modzie akademick , w celu dowiedzenia swojej penoletnoci,

pierwszego zaraz dnia zjazdu Stanów, wygotowao adres z ste-

reotypow prob o wolno druku, sdy przysigych, itd,, po-

kryo go tysicami podpisów i dorczyo Stanom. Tum
mieszczan pocign przed gmacli Stanów, studenci za zajli

podwórze i tam studni zamieniwszy w mównic, gwatownemi
sowy domagali si krajowycli swobód. Studentom, prawd mó-

wic, nietyle chodzio o swobody, jak raczej o wywoanie rewo-

lucyi i pod tym wzgldem naley im odda suszno, e gorli-

wie wzili si do wprowadzenia w ycie pierwszego i najwit-

szego prawa czowieczego, jakiem jest podnoszenie rewolucyi

i zbrojne wystpowanie przeciw wszelkiemu uciskowi.

Marszaek Stanów, stojc w oknie odpowiada studentom;

zawizaa si rozmowa
;
pierwszy prawi o potrzebie porzdku,

drudzy dowodzili koniecznoci konstytucyi, gdy jednak prze-

strze nie dozwalaa wyranie porozumie si, studenci wysali

deputacy do Stanów, Stany za rzuciy ku studni projekt adresu

do Cesarza. Adres by w wyrazach dziwnie dla l^du upokarza-

jcych, zwaszcza w czasach tak krytycznych dla tronów, po-

darto go wic i ruszono przed kancelary cesarsk, gdzie znowu

jeden ze studentów na barkach swoich towarzyszów wystpi
z liberaln mow. Lud goniej si ju odzywa, ale rce trzy-

ma przy sobie, w gmachu tylko stanowym, skutkiem przypad-

kowego zatrzanicia drzwi za deputacy, tum mylc, e
uwiziono jego posów, wysadzi drzwi, wytuk jedno okno

i poama kilka aw. Wyjanio si nieporozumienie , zgiek

ucich, Stany wysay deputacy do Cesarza, studenci za czekali

na odpowied.

Rewolucya wiedeska od samego pocztku dziwny przybie-

raa charakter; lud zacicie domaga si przyzwole od Cesarza,

chocia wiedzia, e JCMo gwoli sabo rozwinitym wadzom
umysowym, z trudnoci moga rozróni monarchi od repu-

bliki , e byaby nawet chtnie zgodzia si na t ostatni z wa-

runkiem zachowania tronu i przywrócenia spokoju w miecie

a zwaszcza te w paacu. Wacicielstwo obkaca nad milio-

nami zdaje si byo pierwszem upokorzeniem, z którego naleao
si otrzsn. . Wiedeczycy atoli znali, e Cesarz w niczem

nieprzyczynia si do krzywd im wyrzdzanych, zostawili go
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wic w pokoju, woali za tylko o koiistytucy. Policya dotd
wcale si uiemiszaa; gdy jednak zgiek coraz wzrasta, Ksi
Kanclerz postanowi w kolebce eb urwa hydrze. O 3^j w-yb-

bniono pobudk, w*ojsko roztasowao si przed gmachem Stanów

i po kilku przeinówkach z ludem, dao ognia. Krew trysna

;

sprawa ludu bya tern samem wygran; tum rozbieg si po

ulicach, wyrywa z bruku kamienie, wznosi barykady, ciera
si tu i owdzie z oldactwem; wnet pozamj^kano sklepy, massy

wojska przybyway, zawarto bramy i postawiono przy nich

dziaa nabite kartaczami w obawie ludu wyrobniczego, który

zdaleka hucza na przedmieciach i grozi wtargniciem do

miasta. Mieszczastwo dotd biernie si trzymao, a dopiero

gdy Arcyksie Albert wyjecha na ulic i kaza strzela do

ludu, oburzyo si na to logiczne jednak postpowanie Arcyksi-

cia i zaczo na gwat nawoywa do broni. Zastp mieszczan

przedar si do paacu, gdy za niechciano go wpuci ^ wyama
drzwi i niebaczc na szczerby zadane etykiecie, opowiedzia

niebezpieczestwo, jakie zagraao miastu w razie gdyby nie-

cofuito wojska i cywilnym niepowierzono stray publicznego

porzdku. Arcyksie Jan, dziesiejszy wikaryusz wymarzonych

Niemiec, namówi szturmujcych, aby wyranie owiadczyli

Radzie, czego daj? Mieszczanie krzyknli: " precz z Metter-

« nichem ! ! Metternich musi ustpi ! miliony tego daj ! « —
Ksi Kanclerz sta obok Cesarza i niemogc poj tak niespo-

dzianych wymaga, mówi: unieustpi, ju od pidziesiciu

<(lat pielgnuj dobro domu cesarskiego i bd pielgnowa je

« dalej.)) Arcyksie Jan i mieszczanie na to: ^krew leje si
u z twojej przyczyny, musisz oddali si i to natychmiast!))

Ksi Kanclerz ujrza przed sob grone postacie, jakich

w yciu jeszcze nieby widzia, szybko si wic namyli i rzek:

{(jeeli koniecznie mam ustpi, to nieche ju tak bdzie,))

i przy tych sowach natychmiast si oddah.

Wyzna naley, e koniec wielkiego dyplomaty wcale nie-

odpowiada caemu jego ycia; dugo wiecia mydlana baka
jego potgi, a wrecie pka w brudn kropl wilgoci. ^

' Do upadku Metternicha przyczyni si take AKsi Ludwik i Arcy-

ksiniczka Zofia, ta sama, która w siedm miesicy póniej wydawaa do
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Gdy sie do dziao w paacu, lud niewiedzc o podanej
zmianie, z niesychan szybkoci wznosi barylcady i wawo po-

tyka si z wojskiem; waleczników za wolno coraz przyby-

wao; onierze podniecani rozkazami Arcyksigcia Alberta,

z równ zaciekoci walczyli za niewol; z obu stron oczeki-

wano krwawej nocy, a dopiero gdy gruchna wie o wypdze-

niu Ksicia Ivanclerza, rozleg si ogromny okrzyk radoci;

wojsko upado na duchu, cofno si do koszar, oprócz hufku

zasaniajcego paac i kancellary cesarsk i nastpia spokój

-

noó, przerywana gdzieniegdzie pojedyczemi strzaami zapa-

mitalszych harcowników. Teje samej nocy zpostrzegano tu

i owdzie przemykajce si midzy barykadami ciemne jDOstacie;

byli to poplecznicy Ksicia Kanclerza, szlachta austryacka

i ksia Liguryanie, którzy w przeczuciu wypadków kiedy do-

piero majcych nastpi, uciekali chykiem z miasta, gnani

przypomnieniem zasyszanych gdzie szczegóów o wielkiej re-

wolucyi francuzkiej z 1792" r. Patrole z mieszczan i studentów

kryy po miecie, niezapuszczay si jednak na przedmiecia,

gdzie pewna cz rónorodnego w^yrobnictwa austryackiego

rozpoczynaa rewolucy, wprowadzajc w zastosowanie co najo-

stateczniejsze teorye kommunizmu.

Nazajutrz, dnia 14^ Marca, pomimo wypdzenia Metternicha

powstanie coraz wzbierao. Cesarz a raczej jego doradcy coraz

agodnieli i na wszystko zezwalali. Urzdzono natychmiast

gwardy narodow, bataliony mieszczan szybko si organizo-

way, z arsenaów penemi rkoma rozdawano bro, z czego na-

wet chopy uliczni nieomiszkali korzysta. Mieszczanie i stu-

denci osadzili gmachy i strae
,
place napeniy si zbrojnymi.

Oczekiwano na dekret cesarski, jako niebawem nadeszli depu-

towani z wieci, e dwóch Arcyksit Albert i Ludwik ucieko

ju z miasta i e Cesarz przystaje na utworzenie gwardyi naro-

dowej. Lud uzna, e Cesarz zbyt may trud podejmowa, przy-

stajc na to, co ju byo dopenionem, znowu wic wyprawi de-

legatów do paacu z podzikowaniem za to co otrzyma

i z usiln prob o wicej. Dzie to by pomylny dla prób,

urzdników austryackich w Galicyi skryte rozporzdzenia, wzywajce ich do

wywoania morderstw 1846'^ roku.
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gdy wkrótce wrócili posacy, oznajmujc, e Cesarz znosi cen-

zur , e udziela wolno sowa ustnego i pisanego. Lud z za-

paem powita upragnion swo^od i Icorzystajc z niej, natyci-

miast bez ogródek owiadczy, e dopóty broni niezoy, dopóki

rzd niezgodzi sie na wszystkie jego dania. Deputacya znowu
pobiega do paacu ; w miecie studenci poosadzali bramy , lud

brata si z wojskiem, zwaszcza za z kompaniami woskiemi
i wgierskiemi, które podczas Avalki okazywaj' najmniej zaci-

toci , teraz za szczerze ciesz\'y si z odniesionego nad niemi

zwyciztwa. !Na przedmieciacli tjiko palono jeszcze rkodziel-

nie i upiono sklepy: chciano take dobra si do wili Ksicia

Kanclerza, ale t studenci obronili. Tym razem atoli deputacya

dugo niewracala: niespokojno^ i obawa zakryy midzy lu-

dem, j)owtarzano sowa o zdradzie, o wstecznych zamiarach

Ksicia \Yindisli-Graetz'a, nowego dowódcy miasta, o tajemnych

konszachtach samego Metternicha, o niebezpieczestwie zwoki,

której rzd uywa w celu pomnoenia swoich si i wymordo-

wania ludu, zaczem rado zmienia si w okrzyki wojenne, lud

znowu stan na barykadach i powywiesza czerwone chorgwie,

mieszczanie i studenci znowu zbrojnie ruszyli do paacu, woali,

e nieulekn si nawet kartaczów, e uieshabi si w oczach

Europy, która na nich poglda, sowem dopóty nieustpili, do-

póki Rada uroczycie im niezarczj^a , e Cesarz nieodmiennie

j)rzystaje na wszelkie dania. Zapewnienie to przywrócio

spokojno i tum z weselem przez ca noc zalega ulice. Naza-

jutrz znienawidzony Windish-Graetz zoy dowództwo w rce
Lichtensteyn'a i wyszo rozporzdzenie podpisane przez Cesarza,

zwoujce czemprdzej sejm w celu wypracowania jak najszer-

szej konstytucyi. Tu i sam Cesarz wyjecia na miasto ród nie-

opisanych okrzyków radoci mieszkaców ; lud poczywszy si

z deputacya wgiersk, która przybywaa z Presburga, cign
przez miasto ogromnym zastpem, zatrzj'^raa si na placu Józefa,

gdzie Cesarz wyszed do na ganek i dzikowa za okrzyki, ja-

kiemi go witano ; nastpnie niosc wizerunek cesarski uwie-

czony kwiatami, stan przed paacem Nuncyusza papiezkiego,

podniós krzyk na cze Piusa IX.^, zaczem 2s^uncyusz wyszed

takie na ganek i bogosawi tumy, lud za skierowa si ku do-

mowi Towarzystwa Prawniczego, gdzie jaki Woch wystpi
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z mow, w niemieckim jzyku, w której ród grzmotu oklasków

pod niebiosa wynosi Cesarza, zapowiada wszechwolno caej

ludzkoci i wyswobodzenie wasnej ojczyny.

16" Marca uspokoiy si ju i przedmiecia, lud pen piersi

oddycha nowem dla siebie yciem politycznem i z zapaem

rozchwytyw-a mass proklamacyi, odezw, wierszów, piewów
na cze trzech dni wielkiej a niespodzianej rewolucyi, której

nikt niepojrnowa, jakim si staa sposobem. Cesarz Ferdinand

podziela rado swoici poddanych; upoiy go okrzyki ludu,

oburza si na z wiar i oszustw^o doradców, powtarza, e
teraz kiedy pozna, o co rzecz idzie, gotów jest na wszystko ze-

zwoli. Przy podaniu mu pierwszej odezwy w popiechu oów-
kiem nakrelonej, gdy wzi pióro, aby j podpisa, jeden z do-

radców zbliy si, czynic uwag, e wypadaoby wprzódy

dostatecznie si namyle. Monarcha z gniewem skruszy pióro

i zawoa: « có to? jesteme Cesarzem lub nie?» — Nikt nie-

móg zaprzeczy
,
podano mu wiee pióro i wolno milionów

zostaa podpisan. Poomnastu wiekach chrzeciastwa widzimy,

od czego jeszcze zaleaa wolno milionów; przywilejowcy nie-

przestali uwaa ludu za bydo, którego losy spoczyway w sa-

mowadnych doniach pastuszych.

IT** Marca, ród muzyki, piewów i licznych mów, Wiede-
czyczy wyprawili ofiarom wybuchu w^spaniay ksicy pogrzeb-

Pk mur chiski odgraniczajcy Austry od reszty Europy,

dopenia si rewolucya form politycznych ale pomimo ucieczki

Ksicia Kanclerza, ywioy wsteczne tak dugo j)rzeze wyjDra-

cowywane zostay jeszcze w kraju. System biurokracyi, f)rze-

sd, przywilej, przeszy ju byy w obyczaj i wywrót ich du-
szego czasu wymaga. Z jednej strony w'ieo zdobyte swobody,

z drugiej gboko zakorzenione pierwiastki obskurantyzmu,

z innej narodowocie pomimowolnie przykute do korony ce-

sarskiej, zapowiaday dugie cieranie si, wewntrzne niesnaski

i klski, dug walk nieznoszcych si nawzajem ywioów,
w skutek których Austrya prawem woli ludów i historycznej

koniecznoci miaa rozpa si i znikn z kartj^ mocarstw

europejskich.

Zamie rewolucyjna rozburzywszy zemszae formy pastwa
austryackiego, zakbia si ku pónocy, ku Prusom, krajowi
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^dzie najwicej poj wyrabiao si w teoryi, najmniej w czynie.

Prusy
,
pastwo yjce na dziedzicznych szcztkach ducha krzy-

ackiego, powstae i rozrose w skutek uporczywych walk, uwa-

ao ywio wojskowy za gówn i konieczn form swego bytu.

Fryderyk Wilielm IV-^ redniowieczny cywilny rycerz , widzia

w sobie wyobraziciela summy tych poj, jakie od najdawniej-

sz3'cli czasów zaprztay kiedykolwiek umysy wszystkich Bran-

denburgów i Hólienzollern'ów. Pozbawiony od natury wszelkiej

twórczoci, niemogc we wasnym duciu zaczerpn dziaalnycli

si, w modzieczym jeszcze wieku odda si badaniom rodzin-

nych kronik i ze starych wspomnie powizanycli solistyczn

logik, zbudowa sobie monarszy swój program, swój wasny
system, pewien rodzaj fatalizmu liistorycznego, wedug którego

przyszo musiaa tak ukada wypadki, aeby nastpnie przy-

mierz\'wszy je do ubiegych kolei jego domu, mona byo
utworzy z nich symetryczn, geometrjTznie- dziejow figur,

ze wszech stron doskonale zamknit. Samego siebie uwaa za

ognisko tej figury, wadz za swoj, pooenie, si, lud, wojsko,

szlacht, klass pracujc umysowo lub fizycznie, jako boki,

które cigle jedne do drugich przypasowywa. Stale powodo-

wany jedn myl, czasami krzywi te boki, czasami ucina, by-

leby tylko przy kocu dowodzenia moga mu wj^Da dana
figura. Podstaw weloboku, podobnie jak to bywao za mar-

grabiów brandenburgskich , za pierwszego Kurfirsta, za Fry-

derika W='\ byo wojsko. Antenaci, z niczego, jedynie za po-

moc wojska stworzyli Prusy, Fryderyk Wilielm na teje

zamej zasadzie chcia je dalej rozwija. Std w Prusach ywio
kapralski przewodzi z poniewierk reszty narodu i musia prze-

wodzi, gdy uwaano go za konieczny warunek bytu monarchii

Kraj oy ogromne summy na wojsko , e za rycerze powinni

by o ile monoci, jak to dawniej nazywano, dobrze urodzo-

nymi, szlachta przeto zaja wszystkie szczeble hierarchii

w^ojskowej , niekalaa si obcuwaniem z ludmi bez klejnotu,

wyszo widziaa jedno w królu, równo w swojej kacie,

niszo w tem wszystkiem, co do niej nienaleao. Obowizkiem

pruskiego szlachcica bj^o : suy w wojsku z wzrokiem cigle

wlepionym w majestat królewski, pilnowa swego honoru, co

tem atwiej przychodzio, e nikt mu niezagraa, i pogardza
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reszt narodu, co byo tern snadniej szem, e nikt na to niezwra-

ca uwagi. onierz, w skutek dziennego rozkazu wydanego

jeszcze przez Fryderyka W'*', niemia prawa myle, by ma-

chin do nabijania broni na dwanacie rucliów, zna tylko swego

kapitana, sysza jedno o królu.

Absolutyzm w Niemczech opiera si na szlachcie, na biuro-

kracyi, na Jezuitach i na policyi; w Prusach mia jeszcze jedn
podpor w doskonale w'ywiczonem do pokojowych posug

odactwie. Aeby za wojsko nieporozumiao si z ludem

i nieznikczemniao nabraniem w siebie cywilnych poj, rzd
kwaterowa je tylko w koszarach i tym sposobem utrzymywa

za obrbem narodu, jak równie aeby mieszczanie bliszoci

pochodzenia nie zepsuli onierza, aby machiny czasem nieprze-

mienili w czowieka, szlachta wszelkiemi siami spychaa ich ze

stopni officerskich w szeroce dla nich otwart otcha biuro-

kracyi. Kada zmiana polityczna moga bya wywróci drabin

liierarchii- wojskowej podpieran przez szlacht, atwo wic
poj, o ile wojsko pruskie byo usposobionem do rewolucyi.

Mieszczastwo odsdzone od zaszczytów wojskowych, weto-

wao straty, stawajc w" równie mnogich zastpach biurokracyi.

Powiedzielimy ju, e w Niemczech czowiek sam przez si

uwaa si za zero, dopóki jednostka jakiegokolwiek urzdu po-

stawiona na lewym jego boku, nieuczyni z niego dziesitki, to

jest dopóki charakter urzdowy niewywyszy go w dziesikro
nad zwyk warto czowiecz. W Prusach ludzie le urodzeni

(wyraenie to niejest anatomiczne ale heraldyczne) zawsze

gorliwie starali si zamaza pierworodn plam rodow i hur-

mem parli si na obszerne pole urzdnictwa. Absolutyzm j)oj-

mowa, e ród licznych kohort urzdniczych, silnie dla siebie

znajdowa poparcie; w administracyi wic, w sdownictwie,

w zakadach naukowych, cudownie mnoy posady, zapenia je

tumem wprawdzie niezbyt hojnie patnych urzdników, dla za-

jcia ich zastosow^ywa teory nieskoczenie maych co do

formalnoci, nieskoczenie wielkich za co do aktów

niezbdnych w kadem rozporzdzeniu, w kadej sprawie,

w kadym procesie. Biurokracya tak uorganizowana, fana-

tycznie obstawaa przy statu-quo i ktokolwiek j^rzeciw niej

wystpowa, ktokolwiek natrca o zmianach politycznych, tego
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natychmiast jako demagoga, jako burzyciela przeladowaa,

wloka do wizienia lub karami pieninemi okadaa. Berlin

by siedliskiem tej szlachty pozapinanej pod szyj w mundury
obcej pojciom ludowym, oddanej z dusz sprawie dworu, któ-

rego powietrzem oddychaa, i tej biurokracyi, która wszelkiemi

siami czepiaa si za tylne koa wozu dziejowego postpu.

A jednak pomimo tak przemonych zastpów wstecznictwa,

ruch 1848*^ roku do dna wstrzsn monarchi prusk. Gdzie
wic tliy rewolucyjne ywioy? Gównie w duchu czasu, podrz-

dnie za na drodze teor3'i w ludziach wycznie powieconych

naukom, w professorach przesawnyci pruskich uniwersytetów,

w pisarzach, z których jedni pawili si w chmurach oderwania,

inni niecierpliwie uli wdzido cenzury; na drodze wykonaw-

czej prawdziwym rewolucyonist by lud, czyli tak zwany przez

szlacht i biurokracy motoch, lud, który od kilku ju lat na

swoich zgromadzeniach pozwala sobie rozumowa, zapala si

pojciami nienawistnemi policyi, potakiwa rónym sekciarzom

religijnym i wymiewa zatye niemieckie mieszczastwo. Pro-

testancki a wic rdzennie zaprzeczny, lud berliski gwoli naro-

dowej ociaoci, cierpliwie dotd niós jarzmo; wie jednak

o wybuchu w Paryu, o wypadkach w poludriionych ]S^iemczech,

w Bawaryi, o uzyskanych przez naród swobodach, o zaburzeniach

w Kolonii, rozchostaa jego wyobranie, pojrza wic sam po

sobie i zapyta, w czem go natura upoledzia nad inne plemiona

i zacz on take niemógby by gwardzist narodowym, wybiera-

czem posów, itd.

Xie wszyscy atoli w Berlinie z jednakowemi uczuciami przyj-

mowali wiadomoci z zagranicy.

Stronnictwa stoecznego miasta monarchii pruskiej dzieliy

si stosownie do tego, czem si kto karmi lub poi. W cukier-

niach oburzano si na rewolucy paryzk, na probatanie si

wojska z ludem, na poniewierk królewskiej osoby, na niedo-no dowódzców, którzy nieumieli da sobie rady z rozszala

hoot. Zatwardziae inieszczastwo siedziao w sklepach bia-

ego piwa (Weiss-Bier-Stuben), wychwalao króla i drc na

myl o wojnie, ogromnemi gosy powtarzao, e utrzymanie

porzdku jest pierwszym obowizkiem prawego obywatela,

rozsiewao o szczegóach wypadków najstraszniejsze pogoski
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aby tylko od ruchu odstraszy, gromio zapaleszych
,
gdy za

rozpowiadano mu o zaburzeniach w Niemczech, przysigao, e
w Berlinie nic podobnego si niestanie , e zamachy tam si

mog udawa, gdzie niema wojska tak licznego i nad wszelki

opis dzielnego, jakiem jest wojsko pruskie, ttno giedy coraz

?abiej bijce, podniecao w niem jeszcze zawzito przeciw

demagogom i kommunistom. W gospodach, czyli knejpach

beczkowego piwa (Fass-Bier), modzie uniwersytecka skrycie

przypinaa niemieckie kokardy, z zapaem rozprawiaa o wol-

noci, o zjednoczeniu rozczonkowanej ojczyzny, wypiewywaa
zakazane pieni, wrzaa na odgos o europejskim ruchu, niepo-

trzebow^aa si przysposabia, ju bowiem gotow bya do rewo-

lucyi. W szynkach wódki i marcowego piwa (Branntwein- und

Maerzbier-Schanke), lud ciekawie przysuchiwa si opisom,

które mu czytano z dzienników, mao mówi, mia si tylko

grubo, zaciera donie i zakasywa rkawy.

Gdy tak poddani Fryderyka Wilhelma zapijali jedni na

zgub, drudzy za pomylno rewolucyi, gdy powszechne poli-

tyczne przewroty silnie wstrzsay umysami a swobody pou-

dzielane ludom przez ksit niemieckich, suszn zazdro
budziy w Prusakach, król niewzruszony w swoim historycznym

systemie, zamkn 7" Marca posiedzenie Stanów, zniewolony

wawo rozwijajc si oppozycy, przysta wprawdzie na peryo-

dyczno sejmu ale w mowie tronowej wystpi niemniej jako

nieograniczony \vaciciel swego narodu i wrcz wypowiedzia

e kraj do ask jego tylko ma prawo, e Prusy od dawnych cza-

sów zaw^sze nalea}' do swoich monarchów, którzy z boego
prawda byli jedj^nymi i najwyszymi sdziami potrzeb narodu.

Z pocztku poddani JKMci, zdawali si podziela to zdanie,

zwykym wic obyczajem ruszyli potuln drog prób, chcieli

zoy pokorny adres u stóp majestatu, ale czonkowie Stanów,

po wikszej czci nalecy do szlachty lub do biurokracyi,

wzdrygali si od spóuczestnictwa w- tak zuchwaym zamiarze.

Stronnictwa postpow^e same niwiedziay co pocz, gdy w tem

przyjechaa z adresem deputacya z Wrocaw^ia, z miasta, gdzie

ywio sowiaski dodawa rucliawoci niemieckiemu i przyka-

dem sw^oim wzmoga otuch i natarczywo mieszkaców stolicy.

Symptomata rewolucyjne zaczy wyranie si objawia ; obwo-
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ano na 13" Marca walne zgromadzenie pod namiotami; zeszy

si tumy ród guchego szmeru oburzenia, rozniesiono bowiem
pogosk, e policya pochwytaa mnóstwo ol)ywateli do wizie-

nia, e rzd zamierza si zapobiedz zgromadzeniom ludowj-m.

Jalcby na dowód prawdziwoci pogoslii, w jednym z namiotów
poliaza si uzbrojony andarm: lud przj^j go gwizdaniem,

andarm ród wrzasków i przeklstw uciek na odwach przy

braudeburgskiej bramie. Elektryczno rewolucyjna spyna
za tym dobrym przewodnikiem ku odwachowi, ale rzd zawczasu

ju by przygotowa si na podniesienie rkawicy i na jeden

znak iufce piechoty i jazdy rozszykoway si po ulicach. Jezdni

wyparli tum z pod Lip i z okolic zamku królewskiego, lud bro-

ni si wykrzyknikami znajdujcemi si tylko w dopenieniach

niemieckich sowników, czem wojsko pruskie do ywego na ho-

norze dotknite, konno i pieszo uderzyo na bezbronnych i kil-

kunastu z nich ciko poranio. Lud poznawszy, e wojsko nie-

przyjmowao dysputy, rzuci si do barykad, z których jednak

niebawem musia ustpi; sia zbrojna poosadzaa rogi ulic

i plac zamkowy
,
policya penemi rkoma garna burzycielów

i na tem pierwszego dnia skoczya si przegrywka do berli-

skich w}'padków. Wojsko zajo gmachy publiczne, król kaza
trzyma dziaa w pogotowiu. Okoo pónocy cisza zalega miasto

i cz onierstwa wrócia do koszar. Lud pieni si od zgrozy,

rozpowiadajc postpowanie wojska, które czsto nieczekajc

rozkazów, z wasnej zacitoci, niewinnych nawet bez miosier-

dzia zabijao. Lud myli si; wojsko chocia czasami bez

szczegfóowych rozkazów, ogólnie jednak dziaao w duchu ro-

dzinnym JIvMci. W Wiedniu widzielimy Arcyksicia Alberta

dzielnie potykajcego si z bezbronnym tumem, w Berlinie

ujrzymy Ksicia Pruskiego, przewodzcego wszystkim mordom,

wasn wciekoci zaegajcego odactwo i ostatecznie daj-

cego wielk nauk gromadom zbydlconym w bawochwalczej

czci dla purpury.

14'^ Marca, dzie przeszed na wewutrznem konwulsyjnem

pasowaniu si ludu z wrodzon mu ociaoci ; w miecie byo
spokojnie, ku wieczorowi dopiero zaczto si gromadzi, pod-

czas gdy na ulicy czcej plac Piotra z zamkowym, kilkunastu

maych chopców, takich jacy wszdzie su do mszy rewolu-
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cyjnej, bawio si ustawianiem barykady. Wojsko pruskie

spragnione rycerskich czynów, znalazo godnych siebie nieprzy-

jació. Szwadron kirysierów miao w imi króla ruszy na ma-

ych napastników, chopcy odpowiedzieli mu kilkoma kamie-

niami i rozpierzchli si w przyboczn ciasn uliczk, niektórzy

jednak niemogc umkn, ujrzeli si zewszd otoczonymi przez

wojsko. Dowódzca szwadronu, biegy strategik, wiedzia, e
niedo jest zwycia, ale e trzeba jeszcze umie ze zwy-

cistwa korzysta, rozkaza przeto zsi z koni; onierze

wleli na opuszczon barykad, rozwalili j, poczem napadszy na

chopców i na kilku spokojnych mieszczan, daleje bez litoci

ich mordowa. Z przylegych domów i z kawiar widzowie

wybuchnli gonem oburzeniem, rozlegy si wciekle krzyki

zemsty i zgrozy, kirysiery w braku ofiar powybijali drzwi

i potukli okna w dolnych mieszkaniach. Sia zbrojna sprawiaa

si podobnie na rónych punktach Berlina; nadaremnie wystra-

szeni oficerowie tu i owdzie starali si wstrzymywa rozlew

krwi , rozjuszone odactwo bezprzytomnie rzucao si na lud,

walczyo do upadego, tam gdzie spotykao opór, kuo i sieko

tam nawet, gdzie nikt si niebroni. Po uporczywym boju lud

musia oijuci dwie barykady wzniesione w pobliu placu

Szpitalnego i okoo pónocy zgiek usta na chwil. Miasto

dyszao bolenie, z obu stron gromadzono nowe zapasy, po obu

stronrich nienawi rozdmuchiwaa swoje ognie. Zaburzenie

widocznie dojrzewao na rewolucy.

15*^ Marca, z pierwszym brzaskiem lud wyla si na miasto,

ciekawy nowego widoku i miotany nowemi dla uczuciami

wojny domowej. Gromady przeraonych mieszkaców otaczay

kaue krwi, przypatryway si zniszczeniu dokonanemu przez

wojsko i przypominay niesychane okruciestwa odactwa.
Zadusznym gosem, ze zgroz rozpowiadano o zasiekaniu na

Bratskiej ulicy jednego rkawicznika. który spokojnie odpro-

wadza siostr do domu, o zarbaniu jakiego maego ucznia

z gimnazyum, o lekarzu, który pieszc do chorego ciko zo-

sta ranny, o dwóch bezbronnych mieszczanach, którzy niespo-

dzianie zaskoczeni przez wojsko, nadaremnie bagali, aby ich

uwiziono; strasznie porbani krwi znaczc lady za sob,
z yciem zaledw^ie schronili si do piwnicy; pod kolumnami na

ZlENKOWICZ. WiZERUKKI POLITYCZNE. III. 15
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Kónigstadt kilku z modziey woao o wolno druku ;
(t bdzie-

((cie j mieli,)) odpar officer dowodzcy oddziaem i wraz jazda

zacza tratowa niewinn cib. Lud udziela sobie nawzajem

tych wiadomoci, wrza gniewem, przeklina, ciska picie,

knu zemst. Samo nawet biaopiwne stronnictwo, w obec wy-

padków, zagodniao trocha na krzywdy ludu, zwoao do radcy

Berling'a zwolenników rónokolorowych piw i sporzdzio pro-

tokó wszystkich szczegóów podpisany przez kilkudziesiciu na-

ocznych wiadków. Mieszczastwo drao na myl o skutkach

przeduonej walki, umylio wic wyty ostatnie siy dla

wstrzymania nie tyle rozlewu krwi jak raczej ruchu rewolucyj-

nego; kady czyni co umia, lud bi si na barykadach,

mieszczanie spisywali protokóy i wyprawiali deputacye. Piciu

czonków ponioso protokó Burmistrzowi, naczelnikowi policyi

i kommendantowi miasta, z których kady owiadczy im z ko-

lei, e gorliwie przyoy si do utrzymania porzdku. Deputacya

zadowolona z obietnic, udaa si na tajemne posiedzenie Sta-

nów i tam wspólnie z sejmem, po dugich i gbokich naradach

zgodzia si na pamitne postanowienie: 1 od aby dziaaniu wojska

zapobiedz ;
2re gdj^by to si nieudao, aby przynajmniej znie-

woli wojska do agodnego postpowania. Tu sejm od siebie

znowu wysa do rónych wadz deputacye, proszc o przywró-

cenie porzdku i o upamitanie zawzitoci wojska. Uwaajmy,
e dotd ze strony deputatów niechodzio jeszcze o adne
prawa, o adne swobody ale tylko o przywrócenie porzdku

i o wyproszenie u wojska miosierdzia nad ludem. Wrócia

pierwsza deputacya do radcy Berling'a ; mówca jej zabra gos
zaklinajc lud do pokoju, przysig, e rzd chce wszystkim za-

douczyni i na dowód pokaza rozporzdzenie ministra spraw-

wewn. i kommendanta miasta, zapewniajce, e winni ostatnich

gwatów srodze bd ukarani. Lud na chwil da si otumani

i spokojnemi zastpami przechadza si po zamkowym placu.

Rewolucya w samym zawizku tylko co nieskonaa na protokó

i dyplomatyczne ukady, gdy w tern na szczcie w kilka godzin

gruchna wie o wypadkach w Wiedniu, o zwyciztwie ludu

ad wojskiem, o wypdzeniu Ksicia Kanclerza, o wydarciu

Cesarzowi konstytucyi. Wiede zbawia w Berlinie spraw

wolnoci: lud pozna, e rewolucya niekoczy si na przywro-
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ceniu ale przeciwnie na wywróceniu porzdku. Przykad

Wiedeczyków podniós w^ nim zapa, obudzi dum narodow,

doda siy i rozarzy zacito. Wszczy si kótnie midzy lu-

dem a stra zamkow, zaczto krzyczy, gwizda, kilka kamieni

pado na zamek i na onierzy; noc nadchodzia i wraz z ni
coraz wicej tumu na plac przybywao. Nagle rozwary si

wielkie wrota zamkowe i liczne szeregi jazdy, któr tyem wpro-

wadzono do paacu, suny na plac w gronej postawie. Lud

z zgiekliwym popiechem rzuci si w ulice Bratsk i Szerok,

gdzie a do Królewskiej
,
jakby za uderzeniem czarodziejskiej

róczki jedna za drug wytryskay barykady. Stronnictwo bia-

opiwne w gorczkowym przestrachu pouciekao do domów,

pozamykao bramy i pogasio 'wiata. O 7''J wojsko z placu

ruszyo w ulice; kilkudziesiciu walczcych za barykadami

zmusio jazd do odwrotu. Piechota posza na bagnety. Lud,

po czci bezbronny rozpierzch si w boczne uliczki ale i tam

wpad na onierzy, którzy przyjli go gstym ogniem; pado
kilkunastu rannych i zabitych, rozlegy si okropne jki i krzyki

i o pónocy wojsko znowu winszowao sobie zwyciztwa. Ucicho

w miecie, co chwila tylko przecigay silne patrole z broni

nabit i z kurkami odwiedzionerai.

Nazajutrz, rewolucya w Berlinie, sn wedle wyrobionego

ju pewnego systemu, zaczynaa si zwykle od ogldania zna-

ków kul w cianach i oknach, ladów krwi na bruku , nastpnie,

gdy ciekawców coraz przybywao, rozwijaa si w uparty bój.

Wcieko odactwa rozjtrzya mieszkaców; zdawao si,

e walka moe tylko usta w skutek zupenego wytpienia

jednego z dwóch stronnictw. Biaopiwcy, widzc, e niestrze-

lano ju na ulicach, znowu podali wniosek ustanowienia Kom-
missyi Ochrony , która miaa zaj si agodzeniem zaartego

wojska, w kilku okrgach wdali si nawet w czynne porednic-

two, ale ju byo zapóno. Lud zaczyna domaga si ju nie

porzdku, nie wymiaru sprawiedliwoci za dopenione gwaty,

ale praw, swobód, przedewszystkiem za gwardyi narodowej

jako rkojmi wasnego bezpieczestwa. Studenci, z których

kilku byo rannych i jeden zabity, take ze swojej strony dali
zczy si w zbrojny legion; odmówiono im broni i upowanie-
nia. Nastpny dzie przeszed podobnym trybem na czstko-

15*
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wych utarczkach, w których wojsko wyzwierzyo si do ostatka.

Mnóstwo osób uwiziono, Ksi Pruski nieprzestawa kierowa
ruchami, lud wznosi coraz silniejsze barykady, uzbraja si, la

kule i krci adunki: mieszczanie stracili wszelk nadziej rao-

ebnoci porednictwa, tern bardziej, e za barj^kadami przysi-

gano wywalczy wolno druku, konstytucy. oddalenie wojska,

sowem rzeczy . o których nikt dotd w Prusach bezkarnie si

nieodzywa. Nareszcie, IS- Marca, mia sprowadzi przesilenie,

dzie zwyciztwa ale zarazem cikich bojów, w którym Fryde-

ryk Wilhelm potokami krwi kaza ludowi okupowa kad wy-

dart sobie swobod. Gwar rozjtrzenia szerzy si po ulicach;

z obu stron oczekiwano pory ostatecznego wytenia si, gdy

w tem o o*^J z poudnia rozesza si wie , e król zezwala na

pierwsze dania narodu, e obiecuje deputacyom nadreskiej

i miejskiej da wolno druku, oddali ministrów, zwoa sejm

na 2'^ Kwietnia i wojsko z miasta wyprawi. "W jednej chwili

zapomniano o wieo doznanych krzywdach, kady chwyta

w siebie obietnice nowego ycia, lud uwaa si za obdarowa-

nego i wraz jakby z jednej piersi wyrwany ogromny krzyk ra-

doci rozleg si po placu zamkowym. Król wyszed na balkon

i mówi do uciszajcego si tumu: «zgadzam si na wszystko,

((ufam nieograniczenie kochanym moim Berliczykom : " okrzyki

i wiwaty grzmi pod niebiosy, lud niemoe pohamowa uczu
szczcia, które go przepenia, gdy nagle pokazuje si jazda na

placu a za ni tu od bramy cignie piechota. ; Precz z wojs-

kiem I ; krzycz zewszd tumy, kilku mieszczan podchodzi ku

dowódzcom. wzywajc ich, aby cofnli swoje szeregi: dowódzcy

za ca odpowied daj znak: konnica rusza naprzód, sycha
pojed^mcze strzay ludu i rotowe onierstwa, jezdni tn pa-

aszami, tratuj komi, krzyki zemsty i zgrozy rozrywaj po-

wietrze. Lud rozbiega si po ulicach, niesie straszn wie,
chwyta za bro i na gwat bije w dzwony. Xa rogu ulicy Strze-

leckiej, z powozów i z kamieni wstaje grona barykada: druga

naprzeciw gmachu Rzdowego, rozbrajaj strae, do domów
i na dachy wnosz kamienie. Oddzia dragonów puszcza si na

ulic Strzeleck ale niemoe dotrwa pod gradem kamieni,

ustpuje wic miejsca piechocie: ta sypie gsty ogie przeciw

oknom i barykadom, szturmem zdobywa domy, traci swoich ale
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te nawzajem zajadle morduje uciekajcych. Studenci, z nie-

mieckiemi kokardami, dowodz midzy ludem ; walcz i kobiety;

dziewczyna jaka mszczc si za mier kochanka, zabija z pisto-

letu oficera od dragonów. Poudniowa i wschodnia cz miasta

pieni si wzbierajcym cigle tumem. Mieszczanie, studenci,

robotnicy, rw bruk i pyty granitowe, podnosz barykady, cae

miasto przecinaj zasiekami. Na dachach siedzi lud, gromadzi

koo siebie kamienie i czeka na wojsko.

Noc zapada, ognie pal si przy zasiekach, wyrobnictwo re-

wolucyjne grzeje si i straw sobie gotuje, straw, której do ust

nieponiesie
,
ju bowiem na ulicach Fryderyckiej , Królewskiej

i Szerokiej grzmi harmaty i kartacze w mur si weraj. Dom
cukiernika Heureuse, na rogu ulicy Szerokiej, naprzeciw zamku,

zamieniono w ma fortec i na szyldzie zawieszono niemieck

chorgiew ; w ten dom wojsko gradem miotao granaty i rczne

strzay, nareszcie po uporczywym boju puk gwardyi pots-

damskiej go opanowa. Lud niemia ju ani kul, ani prochu;

nad rankiem wic znaczn cz miasta ustpi onierstwu, na

Kónigstadt atoli mocno si ow^arowa, pod Lipartu rozbroi

szwadrony naukowe, najzaciciej za strzela na koszary gwardyi

landwehry, skd mu wojsko morderczym ogniem odpowiadao

;

ze witem landwehra ucieka z koszar, lud wpad, zabra bro
i adunki. Nastpia chwila oddechu

,
jk dzwonów przerywa

tylko cisz, naprawiano w milczeniu barykady, opatrywano ran-

nych, sposobiono si do odnowienia walki, znowu rozpowiadano

pógosem, jako w^ojsko z niesychanem barbarzystwem sobie

poczynao, jako w jednym domu, którego drzwi dziewczyna nie-

dopiaa zamkn a skd mylano, e pado kilka strzaów,

odactwo wdaro si i niebaczc, e mieszkacy w ókach
leeli, mordowao bezbronnych i zrzucajc po schodach, czaszki

im druzgotao. Na Kónigstadt bitwa trwaa w najlepsze; ogie
rczny i harmatni na chwil nieustawa, nareszcie Genera Mol-

lendorf wyjecha z bia chorgwi i zacz parlamentowa;

mieszczanie dla wygodniejszej narady oskoczyli go, wzili

w niewol, zaprowadzili na odwach i tam zmusili do podpisu

rozkazu niestrzelania i bezzwocznego opuszczenia przez wojsko

placu Aleksandryjskiego. Lud rzuci si na plac oczyszczony

z onierzy, zbiera upy po zabitych, podczas gdy jeden z mów-
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ców wstpiwszy na barykad,j prawi o uzbrojeniu mieszka-
ców. Lud gwatem dopomina si o bro i pocign na plac

zamkowy, gdzie ledwo mona byo przecisn si od tumu.

Chodzio gównie o cofnicie wojsk, któremu ksi Pruski

i radcy nadworni "uporczywie si sprzeciwiali; król, naciskany

przez deputacy miejsk, odpowiedzia, e potwierdza wszystkie

obietnice wyraone w pierwszej odezwie do kochanych Berli-

czyków, e cofnie wojsko, skoro tylko znikn barykady i porz-
dek si ustali, gdy jednak co chwila nadchodziy wieci o coraz

zaartszej walce, JKMo zapomnia o kronice Hohenzollern'ów

i Brandeburgów, przypomnia sobie history Ludwika XVP,
otworzy serce sprawie swoich poddanych i zezwoli na zmian
ministrów, na wypuszczenie uwizionych, na cofnicie wojska.

Daremnie Genera Prittwitz, stary onierz, który walczy by
jeszcze pod Jena, dowodzi, e wojsko pruskie nieumie si

cofa; rozkaz monarszy by ju wydany, trzeba byo go w^yko-

naó. Puki królewskie zmczone bojem, wyblade od godu
i bezsennoci, wybrzyde od rozboju i sprawy, za któr si poty-

kay, z pochylonemi gowami, ród ciby zwycizkiego ludu,

wracay do koszar. Okrzyki tryumfu guszyy oskot bbnów;
tium chcia si brata nawet z swemi nieprzyjacioy; z okien

i balkonów wiay biae chustki na znak pogodzenia. Król po-

wtórnie wyszed na balkon, obwieci drogiemu ludowi uwolnie-

nie winiów i prosi, aby mu pozwolono przez godzink wy-

pocz. Lud nieuszanowa tej proby, zaraz bowiem wtargn
na podwórzec zamkowy i wyprawi deputacy domagajc si

uzbrojenia. W teje samej chwili przywieziono trupy polegych

za wolno, ozdobione wiecami z kwiatów i zoono je na zam-

kowem podwórzu. Zastp ludu z religijn czci i w milczeniu

postpowa za wozami, z których jeden zwaszcza przedstawia

okropny widok. Cztery trupy strasznie porbane ale uwieczone

w kwiaty i w zielono, zoono przed królewskim krugankiem.

Orszak si zatrzyma, lud wywoa naprzód Arnim'a i Schwerin'a

dwóch nowomianowanych ministrów, nastpnie uporczywie

zacz wzywa monarch. Król z królow wyszli na ganek

i pozdrowili lud; ukony te przywiody na pami przedostatnie

chwile Ludwika XVP i Maryi Antoniny. Twarz Fryderyka

Wilhelma bya przeraajcej bladoci, ona jego ze zgroz cof-
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ua si na widok pomordowanych. Pomimo wzruszenia król

niemóg oprze si naogowi do krasomóstwa, ale napróno

cz zgromadzenia chciaa nakoni reszt do uwagi , zgiek na

chwi nieustawa i wiey konstytucyjny panownik w milcze-

niu ustpi do paacu. Minister Arnim skint^ rk, proszc

o gos, ale lud wyniós na ramionach jakiego modego trybuna,

który dononie zada broni dla narodu, w celu ubezpieczenia

si przeciw morderstwom wojska. Arnim odrzek, e wojsko

oddalio si ju do koszar, e lud moe bezpiecznie wTaca do

swoich zatrudnie; mówca doda, e lud powróci, ale e
wprzódy wymaga, aeby ksi Pruski zrzek sie nastpstwa do

korony; Arnim uda, e ostatnich sów nie syszy i odszed za

królem. Tum straszliwie zawrzeszcza i zaledwie pozwoli si

uspokoi Schwerin'owi, który uroczycie go zapewni, e uzbro-

jenie natychmiast nastpi, jako o lO^j gabinet wyda roz-

porzdzenie cofajce wojsko, jakote odezw wzywajc naród

do zapomnienia wzajemnych uraz, wzburzenie atoli dalekiem

byo do ukoysania. Monarchizm przed chwil tak dumnie za-

winity w fady absolutnej purpury, z poniewierk gównych
swoich zasad musia stacza si i rozbija po coraz twardszych

szczeblach upokorze, jedna po drugiej roni najkosztowniejsze

pery z przekazanej mu dziedzictwem korony. Fryderyk Wil-

helm, który przysiga, e Bogu tylko zoy wadz nietknit

a powierzon mu przez wyroki Opatrznoci, musia zaprze si

swoich postanowie, wyszed znowu z ca rodzin na ganek

i powtórnie zarczy, e uwizieni wkrótce odzyskaj wolno,
Lud dopomina si uaskawienia dla onierzy, którzy przeszli

na stron narodu. Król tym razem konno wyjecha na ulic

i midzy innemi mówi do ludu: « ufajcie mi, ja przecie kocham
was jak ojciec wasne dzieci.)) — Okropny krzyk: «nieprawda!

zdradzie nas ! » wydar si z piersi tumu. Deputacya wyst-
pia w imieniu króla i zarczaa, e wojskowi natychmiast bd
uaskawieni; « pimiennie! inaczej niewierzymy!)) zewszd jej

odpowiadano. Poród ciby niesiono jednego zabitego obywa-

tela, obecni poodkrywali gowy, król tak dalej mówi:
((Kochane dzieci, stao si wiele nieszczcia, wiele krwi popy-
«no, ale to wszystko przez nieszczliwy przypadek: dam wara



232

((Wszystko co mog, yczenia wasze i prawa 8% take mojemi,

((idcie do domówi przywrócie porzdek.

»

O lej z poudnia ju ani jednego onierza niebyo na uli-

caci. Zezwolenie na cofnicie wojska i uzbrojenie mieszka-

ców kró wyrzek temi sowy: <(Moi panowie, przekonaem si,

wtakjest, mocno si przekonaem , e spokojnoó i bezpieczen-

((Stwo miasta i mojej osoby wam najlepiej mog powierzy

(li dla tego rozkazaem, aby wam wydano bro ku temu po-

« trzebn.

»

Gdy lud uzbrojony po raz pierwszy zacign do zamku na

wart, wezbray w nim uczucia potgi, wasnej godnoci i swo-

body, uciszy si i wnet ogromnym chórem zawiód uroczysty

psalm: ((Dzikujmy Bogu!» Zwyciztwo uwieczyo jego spraw,

rewolucya si spenia.

W roku 1848-^"' niemoemy pomin jednego zgawiska, obja-

wiajcego si we wszystkich ruchach europejskich. Ile razy lud

powstawa za wolno, ile razy krwi i cikim trudem wy-

walcza j)ierwsze swobody i uzacnia si zdobytemi prawami

czowieka, zawsze na dnie swojego zapau spotyka wspomnienie

tego narodu, który w historyi najdusze mki za spraw bo
wycierpia. Rewolucyonici berliscy, wyszlachetnieni tryum-

fem nad ciemnot i niew^ol, przypomnieli sobie proces polski

i winiów politycznych; 20** Marca odbili drzwi wizienia

Moabickiego i w uroczystym pochodzie prowadzili wyzwole-

ców ku zamkowi. Tum ludu towarzyszy im i hucznemi krzy-

kami wesela zaprasza do cieszenia si z wspólnego zwyciztwa,

król jeszcze raz wyszed na ganek i pozdrowi winiów, Polacy

dzikowali ludowi, obiecywali mu przyja, sojusz i przedmurze

przeciw Rossyi, przeciw^ Rossyi, której pewna cz potgi roz-

bia si o berliskie barykady.

22" Marca miasto wyprawio w^spaniay pogrzeb polegym

za wolno. Od czasów Ulricha von Hutten i Tomasza Miin-

ste.r'a, lud niemiecki po raz pierwszy gin za wit i swoj
wasn spraw. Karód pruski toporem wyrba sobie wstp do

nowej historycznej ery, zatkn rewolucyjn kokard nie-

mieckiego zjednoczenia, (w któr król take ustroi si jako

niegdy francuzki jego kuzyn we frygijsk czapk) i olbrzymim

rozpdem odepchn ód swoich losów na pene morze poli-
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tycznego ywota. Wstecznictwo pokonane na chwil w szlach-

cie , w biurokracyi, w wojsku, zachowao jeszcze przewany

wpyw w pastwie i zapowiadao dugie pasmo walk, których

zacito, szczegóy i skutki przyszo nam dopiero objawi.

Karód skruszywszy formy polityczne przystpowa do mozolnej

pracy duchowego przerodzenia. Fryderyk Wilhelm IV> uzna

po niewczasie krzywd, jak w reformacyi politycznej Niemiec,

uporem swoim ojczynie wyrzdzi, po niewczasie wyjecha

z trójbarwnym germaskim proporcem i chcia si ogosi
naczelnikiem jednoplemiennych niemieckich ludów. Naród jego

i cay szczep odpowiedziay mu sakramentalnem dla wste-

cznictwa sowem naszej epoki: "za póno ! »



V.

>> ypuszczono winiów moabickich przy wykrzykach:

(uiech yje Polska! hurra na Rossy !

Fryderyk Wilhelm widzc, e niepodoa ruchowi, da si

unie jego nurtom . roni absolutn wadz powierzon mu
przez Opatrzno i nabyt prawem dziedzictwa, umyli przeto

powetowa strat, zamieniajc samowadn koron Hohen-

zollern'ów na konstytucyjne bero wszechgermaskiego pastwa.

Król pruski, w sobie dotd upatrujc cay naród, czc nieroz-

dzielnie losy jego z wasn osobistoci, teraz odwróci stano-

wisko i chcia wyczne zasugi tego narodu skontiskowa na

swój poytek. Rzeczywicie bowiem, w ujednoczeniu Niemiec,

które pastwo miao stan na czele ruchu? Austrya, w ger-

maszczyznie nie pooya bya adnych zasug, wikszo ludów

poddanych jej beru rozwijaa narodowocie odrbne a nawet

wrcz przeciwne niemieckiej, brzask nowej ery zapowiada roz-

padniecie si Cesarstwa Habsburgów, zagad zlepku dyploma-

tycznego, któiym kady postpowy Niemiec gardzi za jego

obskurantyzm i dotychczasowy system niewoli. O mniejszych

pastwach nie byo co myle; te odgryway podrzdn rol,

yy z aski ludów, chwiay si widocznie na kruchych swoich

podstawach. Pomimo to umysy silnie pracoway nad ujedno-

czeniem Niemiec, nie tyle moe dla zadouczynienia dumie po-

litycznej, jak raczej dla pozbycia si trzydziestu szeciu rzdów,

tylu kohort pasoytnego dworactwa, tylu list cywilnych, ty-

tu gabinetów dyplomatycznych , które wszystkie
,
gwoli roz-

drobieniu szczepowemu, niepotrzebnie yy kosztem ludów.
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W oczekiwanym politycznym przewrocie Prusom bezwtpienia

naleao si przewodnictwo; Prusy, dziki swoim zakadom ad-

ministracyjnym i naukow^ym, gównie wdraay postp i owat
niemieck, Prusy nadto byy wskro protestanckie a zatem naj-

wicej germaskie. Gdyby Fryderyk Wilhelm mniej by zag-

bia si w przeszoci a wicej bada przyszo
,
gdyby miesi-

cem wprzódy by udzieli tych praw i swobód, jakie lud póniej

krwi musia okupywa, chorgiew niemiecka byaby nabraa

w jego doniach znaczenia; Berlin byby móg sta si stolic

ju nie królestwa ale caej germaszczyzny. Fatalizm atoli spy-

chajcy pomazaców z politycznego widokrgu, zacita walka

na ulicach Berlina, niepojcie swego pooenia a dopiero po

niew^zasie, wysuny z pod nóg monarszych ostatni kadk ra-

tunku i odstrczyy na zawsze ludy niemieckie od powierzenia

losów swoich królowi pruskiemu. Wszelako przez kilka dni

po 22"" Marca, unosio si jeszcze nad Berlinem zudzenie, e
Fryderyk Wilhelm zdoa pochwyci ster gównych szczepowych

wypadków, e Prusy stan na czele ujednoczonych, liberalnych

Niemiec. W tej nadzieji postpujc, król wyda rozporzdzenie,

na mocy którego wzywa jednoplemiennych swoich poddanych

do czenia si pod germaskim proporcem, obce za swoje

dzierawy zostawia rozwijaniu si waciwemu wzgldnym ich

narodowociom. Oczywicie , takowe rozgradzanie szczepów

w imi boych praw i susznoci ludowych zasad, w nastpstwie

równao si wypowiedzeniu wojny Rossyi, w razie nawet, gdyby

Cesarz Mikoaj spokojnie by poglda na demokratyzujce si

dawne S. Przymierze. Prawdopodobiestwo wojny z Rossy
uderzyo nietylko lud niemiecki, nietylko Polaków, którzy

w kadej chwili gotowi byli j rozpocz, ale nawet pierwszych

ministrów porewolucyjnych Prus. Std gdy na wie o wypad-

kach berliskich, Polacy -w Poznaniu jli przypina polskie ko-

kardy, organizowa gwardy narodow, otwarcie sposobi si

do majcego nastpi ruchu, Niemcy wystraszemi zmianami

w stolicy, nadewszystko za moebnoci napadu ze strony

Rossyi, trwoliwy i przyjazny niby wzrok rzucali na tych, w któ-

rych widzieli najdzielniejszych obroców przeciw gronemu
nieprzyjacielowi. Pierwsze uniesienia zapau brylantowym tu-

manem drogich zudze zasoniy Polakom prawd; wierzono
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w zgod i w braterstwo dwóch szczepów na teje saniej ziemi

zamieszkaych a rdzennie sobie przeciwnych , zapomniano
,
jak

do r. ISló*^, w którym Fryderyk Wilhehn III zapewni by
WKsistwu organizacye narodow, kade nastpne lato mijao

tylko na amaniu królewskich obietnic, jak rzd, przez najza-

citszego zwaszcza wroga sprawy polskiej Flottwell'a, uporczy-

wie przeprow^adza poniemczenie
,
jak w tym celu oddala pols-

kich urzdników, miecie za z caej monarchii, to wszystko, co

gdzieindziej niemogo si utrzyma, zmiatywa do prokonsulata

poznaskiego, gdzie dla uzyskania posady do byo niena-

widzie krajowców. Zapomniano, jak wiaroomnej pamici
przeszy monarcha, z wasnej kieszeni oy pienidze na wyku-

pywanie dóbr polskich, które nastpnie kaza odprzedawa

Niemcom, jak koronne majtki rozdziela midzy niemieckich

osadników, jak wbrew prawom istniejcym w reszcie monarchii,

sam pocz mianowa wybieralnych dotd landratów, jak nako-

niec syn jego w r 184:6-^'" zniós w Poznaniu krajowe szkoy,

ostatni przybytek polskiego wyksztacenia i zastpi je nie-

mieckim zakadem, zapomniano, e ci urzdnicy, ci osadnicy, ci

nauczyciele zgub swoj widzieli w urzdowej przewadze pols-

kiego ywiou i e niebawem przyjdzie czas, w którym obojtn
dla nich spraw polsk zechc i musz powici wasnym
kwestyom ywotnym. >.'iedziw atoli, e o wzgldach tych za-

pominano, krajowcy caym duchem yli w przyszoci, Niemcy

za pod chwilow obaw wojny z Rossy, poczuwszy swoj
sabo, w stosunku wzmagania si jej. szlachetnieli.

Niewdamy si tu w szczegóow kronik zdarze zaszych

w WKsistwie; mnogie opisy, broszury, artykuy ogoszone

w tej mierze przez naszych rodaków dostatecznie zaspokojaj

publiczn ciekawo, strona tylko ruchów wojskowych dotd
mao jest wywiecon ale i ta zapewne wkrótce pod piórem

Mierosawskiego lub innych naocznych wiadków , nic niepozo-

stawi do yczenia
;
pow^icimy chronologiczn zupeno kilku

ogólnym a krótkim uwagom nad duchem i wpywem na cay

naród krwawych poznaskich wypadków.

Komitet narodowy, zawizany w Poznaniu, wysa do Ber-

lina deputacy celem zdania sprawy rzdowi o poruszeniu

umysów w WKsistwie, o susznych nadziejach, jakie wypadki
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europejskie obudziy w uciemionem plemieniu i celem do-

magania si niepodlegoci, nie zupenego oddziau od mo-

narchii ale przynajmniej administracyi narodowej, odrbnej

a obiecanej juz przed 33™^ laty. Przez pi dni deputacya nie-

moga zgodzi si z komitetem polskim, jaki zastaa ju w Ber-

linie, nareszcie posza do króla, gdzie z obu stron skoczyo si

na gorzkich przyraówkach, a dopiero, gdy delegowani komitetu

niemieckiego poparli jej dania, otrzymaa d. 24'^ Marca re-

skrypt królewski, przyzwalajcy na reorganizacy WKsistwa.

Reskript ten, godny Eskobarowego pióra nic niestanowi,

wchodzi jedno z miejscowemi stronnictwami w bezmiar czczych

formalnoci.

Tymczasem sama myl reorganizowania dzieraw skradzio-

nych Polsce, rzucia popoch miedzy napywow ludno nie-

mieck i ydowsk. W Berlinie ar rewolucyjny stygn,

wstecznictwo wystraszone zwyciztwem ludu powoli zaczo

wypeza z kryjówek, król pozna, e niezdoa pochwyci

wszechgermaskiego bera, e musi poprzesta na pruskiej ko-

ronie, jeeli los pozwoli mu i t nietknit zachowa, rozsta si

wic z marzeniami o zajciu stanowiska Karola W^'^, natomiast

za obiema rkami uczepi si tronu i szczerze przystpi do

cuglowania ruchu rozszalaych swoich poddanych. Z Rossy
mylano raczej o przymierzu ni o wojnie, urzdnictwo po-

znaskie rozzuchwalao si wraz z ustpujc obaw walki,

w reorganizacyi widziao kres swemu zdzierstwu, odrzucio wic
larw i daleje do dziea, którego skutkiem miao by utrzyma-

nie si w prokonsulacie, chociaby na zgliszczach siedzib pols-

kich, chociaby przyszo im po kolana zabrn w krwi krajow-

ców. W Poznaniu utworzy si komitet niemiecki, lejek, gdzie

ciekay wszystkie brudy pruskiego wstecznictwa, owin zacite

wasne widoki w fady trójkolorowej germaskiej chorgwi,

prawi o pogwaceniu witych narodowych uczu, w istocie

rozumiejc pod niemi .wasne pienine straty. Ministeryum

w Berlinie ujo si za spraw rodaków, o ile monoci zwle-

kao szczere rozporzdzenia wzgldem reorganizacyi: nieprze-

widujc podobiestwa wojny z Rossy, lkao si rzucenia za-

wizku siy wojskowej polskiej, zbywao Poznaczyków dwu-
znacznemi odpowiedziami, podczas gdy dwaj patryarchowie
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wstecznictwa, Colomb i Steinaecker na gwat wojsko cigali do

Ksistwa, osadzali miasta zaogami, wyprawiali na kraj ruchome

kolumny rozzwierzonej 'landwery. Przelotny stan braterstwa

midzy dwoma szczepami w Poznaniu , zmieni si w stan obl-

enia; wojsko zajo tak zwany Bazar, przyczem zabawio si
zamordowaniem stróa. Jeneraowie Colomb i Steinaecker

widzc rozprzenie wadzy w Berlinie, pomiatali ministeryal-

nemi reskryptami i umylili na wasn rk zabra si do uspo-

kojenia Ksistwa. Wybia godzina przeladowa; ludno nie-

miecka i ydowska w tej walce o kiesze niemogla rozwin
innych jedno najostateczniejsze rozbójnicze j-wioy; wojsko do

tego zaarcia przeciw wolnoci, o jakiem mówilimy przy wy-

padkach berliskich, doczyo jeszcze rodow nienawi, ch
rabunku, rozbijao wic. krado i mordowao to pojedynczych

bezbronnych obywateli, jako dzierawc Brodzkiego, Potockiego,

Chapowskiego, lub szczupe oddziay jako kilkunastu ochotni-

ków, którzy na wie o wojnie przemykali si z królestwa do

Prus. Steinaecker podnieca zacito onierzy, wystawia im

krajowców jako najczarniejszych zbrodniarzy i zatruwaczów,

komitet za niemiecki na cywilnej drodze doniesie, gazeciars-

kich oszczerstw i ulicznych potwarzy, zia plugaw strug faszu

oskarajc Polaków o wasne swoje przestpstwa. W Bydgoskim

powiecie urzdnicy rozpoczli istne polowanie na krajowców;

ludno i wojsko niemieckie mordoway ich, zdzieray kokardy,

raboway kocioy, rzucay si na ksiy. Niezaniedbano te po-

puszcza ludu polskiego do wyrzezania szlachty, ale w tem

przedsiwiciu pruscy dyplomaci pokazali si mniej szczliwymi

od Ksicia Metternicha. Komitet narodowy ze swojej strony

wszelkiemi siami utrzymywa spokojno, zachca do cierpli-

woci, baga o wytrwao, obiecujc w nagrod spenienie

najgortszych ycze narodu — wojn z Kossy. Lud polski

dawi w sobie krzywdy, czeka tej wojny a unikajc pojedyn-

czych zaj z kolumnami ruchomemi. zebra si w cztery obozy

mianowicie we Wrzeni, w rodzie, w Pleszewie, w Ksiu.
Wojsko pruskie otoczyo zewszd obozy; po rozjtrzeniu ludu

i po wciekoci odactwa wida byo, e krew si poleje, zanim

w^ojna z Rossy nastpi. Rzd dla zadowolenia obu stronnictw,

przysta na utworzenie kommissyi reorganizacj-jnej , zoonej
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z piciu Polaków i z czterech Niemców; kommissya udaa si do

Berlina ale Niemcy w obawie naraenia si swemu komitetowi

zostali w Poznaniu, i ten wic zamiar nieprzyszed do skutku.

Tymczasem rozdranienie z obu stron si zaogniao, gabinet

jakkolwiek biernie stawia si wzgldem Polaków, nieyczy so-

bie atoli rozlewu krwi, pragn przedewszystkiem spokojnoci

i w^ tym celu wysa do Poznania na rozjemc. Jeneraa

Willisen'a.

Autor wojskowego dziea o ostatniej wojnie polskiej , znany

z przychylnoci ku Polakom, Willisen d. 5^ Kwietnia przyjecha

do Poznania, niosc róczk oliwn powanionym stronnictwom.

Z samego ju zaoenia, jakie stawia sobie królewski kommi-

sarz, atwo byo przewidzie, na czem skocz si jego usio-

wania; kada rola, jak przybiera, grozia^tou niepowodzeniem

;

jako penomocnik niemia dostatecznej wadzy nad Colomb'em

i Steinaecker'em , którzy w^ gwacie tylko wojskowym widzieli

prawo, w nienawici do rodu polskiego skazówk postpowania;

jako rozjemca udzi si mrzonk, e obu stronnictwom potrafi

zado uczyni; nadto z wrodzonego sw'ojego stanowiska nie-

móg pojmowa, e sprawa midzy napywow^ ludnoci
AYKsistwa a krajowcami jedynie na drodze ornej podobn
bya do zaatwienia. Teraniejszo nas przekonywa, przyszo
nam pokae, e Themis wkroczy moe do Ksistwa tak tylko,

jako j staroytne posgi przedstawiaj, to jest z mieczem

w prawicy, z szal w lewej doni, Willisen atoli, bdny marzy-

ciel tej utopii, któr midzy przeciwnemi sobie szczepami nazy-

waj kompromisem, ni o pobrataniu wilków z owcami, prze-

jeda si od jednych do drugich, ale w Poznaniu Niemcy

gwizdali go i obrzucali przeklstwami, podczas gdy Polacy po-

mimo spóczucia, jakie porednik ku nim wyraa, susznie ob-

winiali go o przyoenie rki do nowego rozbioru Polski,

o sabo i o dwuznaczno nawet w wykonaniu danych mu
w Berlinie polece.

Komitet narodowy od czasu jak widokrg kraju krwawo
zaszed, zaledwie dawa znaki ycia; kilkanacie tysicy luda

stao jeeli nie pod broni to przynajmniej w obozach, Miero-

sawski ujrza si na czele bezbronnych prawie zastpów, z któ-

remi przez sam lito dla krwi rodaczej niepodobna byo ani
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przeciw Rossyi ani przeciw Prusom nic stanowczego przedsi-

wzi. Colomb w 36,000 wojska opatrzonego we wszelkie wo-

jenne zasoby, gotowa si do uderzenia na lud zebrany w obo-

zach, Willisen wymodli u niego trzy dni zawieszenia broni

i przez ten czas zawar z dowódzcami ugod Jarosawieck. która

rozwizywaa obozy i w czterech tylko punktach ^ zostawiaa po

600 ludzi piechoty i 120 jazdy, zawizek niby przyszej siy na-

rodowej; ugoda zapowiadaa wreszcie reorganizacy wedug
zasad godziwych dla obu szczepów. W obozach panowao
straszne wzburzenie ; lud w nieomylnych swoich przeczuciacli

opiera si rozejciu, ostrzega, e Niemcy zdradzaj, dowodzców

nawet obwinia o zdrad, przeklina konszachtj^ par si do boju*

a na koniec gdy zaczto mu tumaczy, e wojna w tej chwili

z Rossy jest niepodobn, e z Niemcami trudno zadziera bez

broni, bez harmat, bez zasobów, agodnia powoli, ale znowu

z uniesienia zemsty przechodzi w szalestwo rozpaczy, paka,

rwa sobie wosy, na kolanach prosi raczej o mier w boju ni
o ycie pod Niemcem. Bj^a to jeszcze jedna czara óci i octu,

jak ukrzyowany na polskiej Golgocie musia wychyli, jeszcze

jedno upokorzenie , które wgi'yzao si mu w serce, ale darmo,

trzeba byo przej przez wszystkie czyce. Rozwizay si

obozy, tumy ludu z teschnem sercem i z zawemi oczyma wra-

cay do rodzinnych zagród, tu i owdzie trafiajc na pruskie o-
nierstwo, które je bez litoci mordowao: reszta obozów sto-

sownie do ugody cofna si do wyznaczonych stanowisk.

Zdawao si, e nadszed czas reorganizacyi ; Polacy wicie
dochowali raz przyjtych warunków, Niemcy atoli i ydzi na

wie o ugodzie Jarosawieckiej wybuchnli wciekemi krzyki

oburzenia; podegani przez Steinaeckera i przez urzdników,

otoczyli w Poznaniu dom Willisen'a, przeklinali go, grozili mu
mierci, dopominali si zupenej zatraty polskiego plemienia.

"Willisen widzc podocie komitetu niemieckiego, dowodzców

wojskowych, wyszych urzdników, rozbestwienie wojska, od-

jecha do Berlina po dalsze niby rozkazy wzgldem reorgani-

zacyi, w istocie jednak dla porzucenia raz na zawsze sprawy,

która z bbu stron gorycz zaprawia mu pobyt w Ksistwie;

* Miosaw, Ksi, Nowe-Miasto i Pleszew.
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w Berlinie, komitety miejskie okrzykny go zdrajc kraju.

Duch niemiecki wyszlachetniony na chwil walk uliczn pier-

wszych dni rewolucyi, wróci niebawem do dawnego tonu;

z niewolnika, zwyczajem sualców przeszed na tyrana , z ucie-

mionego na ciemic; wstecznictwo otwarcie ju potykao

si z postpem, wyzwierzao na wszelk wolno i ród rewolu-

cyjnej zawieji samolubnie pogldao, gdzie s sabsi, aby ich do

szcztu obedrze.

W Ksistwie tymczasem, urzdnictwo zagroone zgubn so-

bie reorganizacy, tudzie Niemcy rozjuszeni szczepow niena-

wici, chwycili si nowego sposobu; korzystajc z wadzy
urzdowej, któr wycznie dzieryli, jak równie z wszdobytu

w Ksistwie ywiou niemieckiego , zarzucili króla , Izb w Ber-

linie, sejm w Frankfurcie, mnóstwem adresów domagajcych si

przyczenia ich do Rzeszy jako prawych synów Germanii.

Prawi ci synowie Germanii, po wikszej czci pochodzili z I-*a-

lestyny , silnie jednak popierani byli przez urzdników nie-

mieckich, którzy niedo, e midzy swoich rodaków rozsyali

okólniki o podzia, ale nadto zdaje si, e na samem dnie

pieka zaczerpnli sposobów nakaniania krajowców do zdra-

dzieckiego wzgldem ojczyzny podpisu. Nie pora tu spisywa

szereg wszystkich niecnot popenionych w tej mierze przez

urzdnictwo, wspominamy tylko dla przykadu: landrata Jun-

ker'a, który w Czernikowie zmusza lud do podjDisywania prób,

ogasza obywateli polskich Szuman'a , Faliszewskiego i innych

jako wyjtych z pod prawa; burmistrza Kleiber'a w Jutroszynie

i kommisarza powiatowego Findklee, którzy zarczali wocia-
nom, e król za wyrnicie szlachty przeznacza im w nagrod
dobra pomordowanych. Podobne kommunistyczne zasady

szczepili: Kramer urzdnik w Sonawach, Niemiec Krupisky
i wszyscy urzdnicy w powiecie Bydgoskim. Có dopiero mó-
wi o sumieniu, gdy przyszo do obliczania ludnoci? kto by
protestantem, tego zapisywano za Niemca; do jednorodowoci
z ydami z rozrzewnieniem si przyznano, robotnikom z Po-

meranii i z Szlska spdzonym do robót fortecznych i do dróg

elaznych kazano gosowa jako krajowcom; obywateli, którzy

usiowali lud owieca, przeladowano i wiziono. Gabinet ber-

liski i sejm frankfurtski
,
grabie znaczc pierwsze kroki na
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drodze konstytucyjnej, ufne, e garstka Polaków niezdoa oprze
si kilkudziesiciu milionom Niemców, zawyrokoway przy-

czenie do Rzeszy przeszo dwóci trzecich czci Ksistwa.

Rewolucya w Niemczech jak widzimy, zaleaa jedynie na spro-

wadzeniu ze stopni tronu midzy naród ywotnych zasad abso-

lutnej polityki. Pomazacy z prawa boego poczwórnie okradli

Polsk, pity raz okrada j cay naród. Takowe postpowanie

wiadczyo o niezaprzeczonym ze strony Niemców postpie.

Polacy niewiadomo dla czego, skadali protestacye przeciw no-

wemu rozbiorowi ojczyzny, rzd za jak gdyby dla przekonania

ich, e na drodze cywilnej sprawiedliwoci nigdy nic z nim

niewskóraj, milczeniem zbywa ich skargi. Podzia Ksistwa

rozarzy jeszcze w obu stronach nieubagan zacito.
Tymczasem Niemcy zawisnem okiem pogldali na zawizek

siy narodowej kiekujcy zwolna w obozach; niecierpliwie

oczekiwali sposobnoci zdawienia reorganizacj-i w samym
pczku, ale niebyo nawet pozoru do zaczepki, gdy Polacy

w niczem nieprzekraczah ugody Jarosawieckiej
;
jeeli za obozy

zawieray wiksz liczb ludzi, ni ugoda j ograniczaa, winni

tema byli dowódzcy pruscy, którzy rozsyaniem kolumn rucho-

mych po kraju, zmusili lud do szukania w obozach przytuku

przeciw barbarzystwu rozpasanego odactwa. Prusacy brak

wszelkich pozorów zastpili gwatem; pukownik Bonin nie-

zwaajc na pimienne pozwolenie Willisen'a, na mocy którego

ludzie z Pleszewskiego obozu, dla atwiejszego wyywienia

przenieli si byli w pewnej czci do Odolanowa, uderzy na

nich i zaj w niewol; w kilka dni póniej, po krótkiej utarczce,

rozbi oddzia rozkwaterowany w Raszkowie.

Tu dopiero wszczy si midzy Polakami a Niemcami za-

cite boje, których prawdziwego filozoficznego znaczenia nie-

pojmujemy, jak dotd nikt z opisujcych wypadki poznaskie

niedotkn. Z jednej strony wojsko regularne, wywiczone,

zaopatrzone w niewyczerpane wojenne zapasy, rozwcieklone

w braku szlachetnych pobudek nienawici szczepow, rabun-

kiem, mordem i poog; z drugiej szczupe zastpy ludu wiej-

skiego, powikszej czci uzbrojone w kosy i w piki, zaegnite

mioci do rodzinnej ziemi, prce si nie do zwyciztwa ale na

mier. Przebiegnijmy kroniki bojów, poszukajmy, w jakim
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czasie, w jakim narodzie wojna toczya si pod równemi warun-

kami? Bywao dawniej, bywa i dzi, e wystpuj naprzeciw

siebie dwie strony, obie zbrojne, obie majce na widoku jaki

cel materyalny, ku któremu pycha je prawdopodobiestwo wy-

granej, alenapróno badalibymy archiwa krwawych w ludzkoci

zatargów, nigdzie nieznajdziemy, aby kraj cay z prónemi pra-

wie rkoma powstawa przeciw dziesikro przemagajcej sile,

aby z weselem rzuca si do boju bez adnej nadzieji zwyciztwa,

bez adnego celu materyalnego, bez adnej moebnoci jakiej-

kolwiek zmiany na lepsze w jego losie, wywalczenia czego in-

nego prócz garci rodzinnej ziemi, któr mu po zgonie oczy

zasypi. W obec Prawdy i Ducha, bitwy poznaskie s w na-

szych czasach jednym z najznakomitszych wypadków. Zgangre-

nowane rnateryalizmem warstwy spoeczestwa, ciemne na

sprawy toczce si nad zmysowym ich widokrgiem, syszc
o walce, woaj: «czego chcia lud ten szalony, niedony
karlik wyzywajcy olbrzyma? skde w nim sia do tak nie-

równego boju? gdzie jakakolwiek korzy z daremnie przelanej

krwi?)) — Niema odpowiedzi dla tych, których wzrok olep na

wielkie boe sprawy! co tu mówi tym, którzy widzieli wro-

dzon tylko a bezuyteczn waleczno w ludzie piewajcym
psalmy pod gradem kartaczów, którzy niezrozumieli, eby lud

móg i do walki niesiony przez ide, nie za w skutek rozka-

zów gabinetowych lub rozbójniczej chci zysku, którzy niepojli,

e sia tego ludu tak si miaa do mocy nieprzyjacielskiej, jak

niemiertelno do wiecznej zatraty, którzy za cel boju pragnlj

stawia dorane korzyci, wystarczajce dzisiejszej rewolucyjnej

haastrze a niepostrzegli nieocenionej dla caej ojczyzny zdo-

byczy, jak lud poznaski ostatnim swoim ruchem wywalczy.

"W istocie, idea witego posannictwa Polski, niezsumieniona

w adnym osobniku, niewcielona w adnego z przywódzców,

niepojta tem bardziej dla ludu, ale sama sob potna, ogarnia-

jca massy niepowstrzymanym cho niewytómaczonym zapaem,

wysza nad wszelkie ludzkie ogldy i boemi dary wieczca
spenienie swoich warunków, sowem: ta idea, która wbrew ma-

teryalnej przemocy, uwielmoa cigle ducha Polski, przewodni-

czya w tych strasznych pojedynkach, inaczej bowiem walk

poznaskich nazwa niemoemy. Rok 1848-^ odpowiada w dzie-

16*
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jach Polski pierwszym dniom X^ wieku, w których przesawny

syn Mieczysawa 1'^ obejmowa wadz nad rónorodnemi so-

wiaiisko-lackiemi plemiony. Bolesaw Wielki zaoj^ pastwo
polskie; ostatnie wypadki poznaskie pokazay nam po raz

pierwszy tworzcy si naród polski. Przez te om wieków, które

upyny od mierci Chrobrego, niemielimy jeszcze narodu:

niezapominajmy bowiem, e kraj, gdzie s niewolnicy, gdzie

przywilej wywysza jednych nad drugich, gdzie urodzenie

jednym wszystko daje, drugim wszystkiego odmawia, kraj ten,

powtarzamy, moe by pastwem, ale niejest jeszcze narodem.

"Wprawdzie j^wioy skadajce naród tkwi w pastwie, wyra-

biaj si midzy ludem . ale dopóki zupenie si niewyrobi,

dopóty jest pastwo ale niema narodu. Pastwo, gdzie ywioy
te pracuj midzy ludem, nosi w sobie zarody niemiertelnoci,

niemoe zagin, ale jeeli jczy przemoc, wtedy tylko do bytu

niepodlegego koniecznie a niebawem dobi si moe i musi,

gdy prac wewntrzn za zasad swego bytu w czynie postawi

naród i w jedno z nim si zleje. Naród tak jest w pastwie jak

kwiat w pczku; kwiat dopóty si nierozwinie, dopóki wiato
i swobodne powietrze zarówno wszystkich jego czci nieogarn.

Dzi, z religijnem jedno przejciem si uroczystoci chwili,

wolno nam poglda na ksztatowanie si stosunków spo-

ecznj^ch w Poznaskiem
;
przed picia miesicami widzielimy

tylko lud polski dzielnie odpierajcy gwaty niemieckie: przy-

zwyczajeni od dziesiciu wieków do wrodzonej narodowi nasze-

mu odwagi, wcale niedziwilimy si powszechnemu mztwu
i zapaowi, dzi atoli, gdy czas ju nieco odsun od nas wy-

padki, gdy nam je w caoci obejrzy dozwoli, z podziwem

przypatrujemy'" si podnoci wylanej krwi i podjtych powi-
ce, rozpamitywamy. jako w tej czci Polski ywioy tworzce

naród, poderwane naprzód wojennem uniesieniem, jj^ w boju

skupia si i ustala i jako nastpnie rozwijaj si we wspól-

noci oporu przeciw ciemicom, w poczuciu wzajemnoci

ojczystych obowizków, w braterstwie, które zaczyna ogarnia

wszystkie klassy na drodze równj^ch dla ogóu praw. wspólnego

trudu i wspólnych celów. Podania naznaczaj pierwsze za-

wizki pastwa polskiego w okolicach Gniezna i Kruwicy;

historya w tyche samych stronach umieci kiedy po raz pier
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wszy powstajcy w czowieczestwie naród polski, naród, któ-

rego napróno szukalibymy w yjcem z paszczyzny kró-

lestwie, e mewspomnimy ju o pogaskich pod wzgldeni spo-

ecznym Litwie i Kusi. Wypadki poznaskie w stosunku do

caej sprawy uwaa moemy jako róczk oliwn, zwiastujc,

e dopenia si ju miara cierpie, e ziemia polska zaczyna

osyctia z potopu ez i krwi, z kau niewoli. Idea zwyciya
nad matery; do wyksztaconych mieszkaców Ksistwa naley

teraz umie ze zwyciztwa korzysta.

Rozmiar naszej pracy niedozwala nam wdawa si w szcze-

góowy opis walki, którego z reszt zwaajc na powysze
wnioski, usilnie dopominamy si od ludzi bdcych w stanie

dokadniej pod tym wzgldem zadouczyni ciekawoci roda-

ków; co do nas, z alem musimy poprzesta na ogólnem

dotkniciu gównych wypadków.

Powiedzieliwy ju, e szalona zacieko Niemców, w braku

innego, posuya im za dostateczny powód do uderzenia na

obozy polskie rozoone w miejscaci ugod Jarosawieck wy-

znaczonych; po pierwszym za wystrzale niebyo ju przyczyny,

dla której Prusacy byliby niemieli korzysta z trzydziestu

szeciu tysicy królewskiego wojska, którego przewana sia

atwe zwyciztwo obiecywaa im nad szczupemi hufcami naro-

dowemi. W istocie w kilka dni po wyprawie na Raszków, pu-

kownik Brand w 3,000 ludzi uderzy na Ivsi broniony przez

750" Polaków, midzy którymi zaledwie 120" miao bro paln.

Po krwawej bitwie okupionej yciem poowy krajowców a na

ich czele dowódzcy Dbrowskiego, Prusacy weszli do miasta,

spalili je, zrabowali, mordowali bezbronnych i rannych, do-

pucili si gwatów i okruciestw, jakich wojny europejskie od-

dawna nieday byy przykadu. Kraj jkn strasznym gosem
przeraenia i rozpaczy, ale warunki walki niepozwalay mu
marzy nawet o zwycieztwie; drgn wic bolenie i w go-

rczkowej niespokojnoci gotowa si do nowych klsk. Bitwy

poznaskie przybieray charakter rycerskich przygód opisanych

nam przez Aryosta; z obu stron po wikszej czci walczono

pojedynczo; ogólne pobudki boju ustpoway miejsca osobistym

nienawiciom i zapaowi. General Blunien w blisko 7,000 ludzi

ruszy na Miosaw. 1,200 Poaków^ gównie uzbrojonych w kosy.
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niemogc wytrzyma gstego ognia rcznego i harmatniego,

w nieadzie cofno si z miasta; wypadki Ksia miay si po-

wtórzy, Prusacy zacierali rce do rzezi, ale zwyciztwo nie-

mogo do razu odzwyczai si od wiania nad ulubion mu
<:horgwi; w chwili, gdy obie strony najmniej si tego spodzie-

way, Biaoskórski, pamitny dowódzca Pleszewskiego obozu,

poparty przez Garczyskiego z Nowego Miasta, nagle pokaza

si z lasu, napad na kirysyerów i wawo pocz siec ich kosami.

Jazda pruska, nieznoszca oporu, zamaa swoje szyki, zawrócia

na miejscu i zdjta dziwn dz nienaruszalnoci, pierzchaa

z nieopisanem przeraeniem , rozbijajc po drodze szeregi

wasnej piechoty. Tu dopiero, Polacy z trzech obozów , wsiedli

Niemcom na karki i jak za dobrych dawnych czasów daleko

pdzili ich przed sob. Zaledwie chciano wierzy wasnym
oczom ; odgos o zwyciztwie rozbieg si po okolicy, lud poczu

w sobie niemiertelno i odetchn nadziej przyszego bytu,

jaki mu Opatrzno zwiastowaa cudownym wypadkiem po-

trzeby pod Miosawiem. Zdaje si, e gdyby wówczas stano
byo w Poznaskiem kilkanacie tysicy takiego onierza, z ja-

kim w r, 1831>"^ zwtpiono o wyswobodzeniu narodu, Polacy

byliby szczerze pomylili o posuniciu si pod mury Berlina.

Mierosawski atoli , z tym nawet biednym ludem wieniaczym

Tiieomieszka korzysta z jego zapau, nieczeka ju na Prusa-

ków, ale sam na nich ruszy. Midzy Wrzeni a Sokoowem
"nastpia znowu bitwa i znowu wygrana dziki trafnym i szcz-

liwym rozporzdzeniom Mierosawskiego. Lud z kosami nie

wcha si natrze na dziaa; Jenera Hirschfeld poszed za

jirzykadem Blumen'a, Prusacy naciskani przez powstaców
uieoparli si a o trzy mile od Wrzeni , za wsi Goczewkiem.

Niespodziany ten wypadek dwóch potyczek z Niemcami prze-

wyszy wszystkich nadzieje
;
godno narodowa bya zaspo-

kojn, Polska poznaa, e synowie jej nieodwykli od kord, czas

byo zaprzesta niepotrzebnego odtd krwi rozlewu, tern bar-

dziej, e z jednej strony Prusacy zbierali coraz groniejsze si}-',

z drugiej- za szczupe hufce Polaków tak w ludzie jako i w do-

wódzcach cikie poniosy straty i z kadym dniem coraz dotkli-

wiej cierpiay na brak zasobów wojennych a nawet ywnoci.

Powstacy pocignli ku Gnieznu ale dowiedziawszy si, e
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w miecie peno byo wojslca, nadto widzc si zewszd otoczo-

nymi przemagajc si, zawrócili do Miosawia. Lud zacz
rosciodzi si do domów; Mierosawski nieprzewidujc adnej

przyszoci dla bezbronnej prawie ofarstlci pozostayci, zoy
dosYÓdztwo w rce pukownika Brzeaskiego , który zawar

z Jeneraem Wedell'em ostateczny rozejm. Gdy przyszo do

skadania broni, Prusacy ujrzeli naprzeciw siebie zaledwie o5"

uzbrojonych. Zdawao si, e kraj bdzie móg przez jaki czas

spokojnie odetchn, ale wojsko, Niemcy i ydzi nienasycili

jeszcze rozwcieklonej zawzitoci przeciw narodowemu szcze-

powi. Zodactwo rozbiegao si po dworach, rabowao, niszczyo,

mordowao, wizao wacicieli i wloko ich do fortecy; ydzi

po drodze z bezprzykadnem okruciestwem pastwili si nad

winiami; lud polski nawzajem rozjtrzony postpowaniem

ciemiców i podochocony zwyciztwami pod Miosawiem
i Wrzeni, niepyta ju o dowódzców, powstawa z wasnego

popdu i gdzie móg krwawo mci si na wrogach. Poruszenia

te ze strony ludu, jakkolwiek pocigay za sob nieszcz.sue

skutki, logicznie atoli dadz si wytumaczy, logiczniej za-

prawd anieli zalepienie kilku obkaców, którzy widzc, e
oddalenie si Mierosawskiego, Biaoskórskiego i innych su-

miennych dowódzców, byo najwyraniejszym znakiem bezu^y-

tecznoci wszelkiej wojny, e podnieta ludu do boju wyrówny-

waa prowadzeniu go na nieuchronn rze, niewachali si

przecie dla zgubnego szau lub dla junakieryi, rozpoczyna
wojn, któr nazywali partyzantk i gromadzili szczupe zastpy

w Gostyniu, w Rogalinie, w Trzeboni. Wyzyskiwano bezczelnie

zapa ludu kosztem najzacniejszej czci narodu; powicenia
byo bez miary, czerpano w niem te bez granic.

W Poznaniu tymczasem, po zgwaceniu przez Prusaków

ugody Jarosawieckiej , komitet narodowy uwaa swoje posan-

nictwo za skoczone; rozwiza si wic i zostawi obszerne

pole komitetowi ydowsko-niemieckiemu , który z zacitoci
wzrastajc w stosunku sabnicia si polskich, jady swoje na

krajowców wylewa po miejscowych, szlskich, pomorskich

i berliskich dziennikach, podnieca wcieko osadników i o-
nierzy, wychodzi na spotkanie winiów prowadzonych do

fortecy, plwa im w twarz i obluzgiwa botem. W kraju roz-
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jtrzenie coraz straszniej si rozpomieniao; nienawi z obu

stron fanatyzowaa umysy, przyszo zapowiadaa cigliie

kst:i, dla zapobieenia litórym Polacy wysali do Berlina

jeszcze jedn deputacy, dopominajc si w imi praw^ boych
i ludzkicli o sprawiedliwo. Rzd, który, gdy chodzio o wy-

mierzenie susznoci, nieumia udzieli dostatecznej wadzy
\Yillisen'owi, tym razem z dyktatorsk powag wyprawi Je-

neraa Pfuel'a, dzisiejszego ministra tak zwanego zbrojnego

wstecznictwa. Pfuel zaopatrzony w^ dziaa i w bagnety, przy-

jeda jako rozjemca i uspokajacz i aeby wedle nowo zdoby-

tych przez swój naród zasad w'olnoci i braterstwa kraj uspokoi

i sprawuedliw^o komu naleao wjmiierzy, ogosi prawo do-

rane, na mocy którego kady Polak schwytany z broni

w rku mia by natychmiast rozstrzelany; dalej zapow^iedzia

reorganizacy omiu pow-iatów, omnacie za wraz ze stolic

Ksistwa przj-czy do Niemiec, zamkn miasto, niepozwoli

adnemu krajowcowi wchodzi ani wj^hodzi bez pozwolenia

policyi lub komitetu niemieckiego
,
poodbiera Polakom bro,

natomiast za uzbroi ydów, Kieraców i osadników, pozape-

nia powstacami wizienia, w^yda ici na up rozjuszonemu

odactwu, nareszcie przypomniawszy sobie redniowieczne

germaskie zwyczaje, rozkaza pitnowa lud wypuszczany

z wizie. Mierosawski, po zawartej ju ugodzie i zoeniu
broni, wbrew wszelkiemu prawu take zosta schwytany i do

fortecy zaprowadzony; rzd dla nadania pozoru gwatowi
oskary go o zabicie jakiego rabusia, którego Mierosawski

schwytaw^szy na gorcym uczynku, w chw^ili uniesienia , wasno-

rcznie' by zastrzeli. W istocie, uwaajc postpowanie wojska

i urzdników JKMci, niemona byo dziwi si, e Prusacy kar-

cenie rabunku uwaali za zbrodni. Niemcy i ydzi dzielnie

dopomagali PfuePowi w uspokajaniu Jvsistwa; w kraju o-
dactwo rabowao po wioskach, w Poznaniu Polak niemóg po-

kaza si na ulicy, w powiecie Bydgoskim dwaj waciciele nie-

mieccy Treskow i Liittichau, których nazwiska lud polski

zapewme gboko w^ pamici zachowa, gromadzili zbrojne szajki

na wytpienie Polaków. Wkrótce dziki gorliwoci nowego pe-

nomocnika, w Poznaskiem byo tak spokojnie jak w szpitalu

rannych; rzd niemia ju adnej przyczyny zw^leka wicie
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przyobiecanej reorganizacyi , ale urzdriictwo i ludno cudzo-

zienicza jeszcze nienasyciy si omnast wydartemi powiatami,

jeszcze podnioy rozwcieklone gosy przeciw spenieniu królew-

skich przyrzecze i sprawiy, e Pfuel przystpi do nowego

podziau. Trzy powiaty wraz z okrawkami kilku innych oddzie-

lono dla Polaków, reszt za rzucono w paszcz Cerberowi

poznaskiej biurokracyi. Pomimo to i wtedy jeszcze ani jednej

wioski niezreorganizowano , wedug treci bowiem postanowie-

nia, Polak mia stan na czele tej administracyjnej reformy,

Polak który podejmujc si urzdu reorganizatora, zapisywa

tern samem swoje nazwisko w^ czarn ksig zdrajców ojczyzny.

Poznaskie niemogc zdoby si na podobnego urzdnika, uni-

kno haniebnej reorganizacyi i zaprawd nic na tem niestracio,

jak tego niedaleka przyszo dowiedzie.

Taki jest krótki zarys gówniejszych wypadków zaszych

w Ksistwie, na których po rewolucyi berliskiej, wstecznictwo

pruskie po raz pierwszy poszo w zapasy z duchem postpu

i wolnoci. Sprawa polska w Prusach równie jak w reszcie

Europy bya probierzem dla wszelkich charakterów i postpo-

wa, probierzem, który za jednem. dotkniciem jasno wywieca
summ szataskich ywioów gboko ukrytych w stronnictwach

na zewntrz jej dziaajcych; postpowcy niemieccy pierwszy

raz w Poznaniu spostrzegli, e z berliskich ulic zaw^czenie

pozdejmowali barykady. Lud poznaski, gówny bohater tych

wypadków, z krwawego zamtu wyniós promienn ide naro-

dowego bytu, umysowi za pracownicy okoo losów ojczyzny

mogli byli na przyszo sia zbawiennych nauk wycign.
Czyli nauki te pod pewnym wzgldem niepójd w las? — nie-

wiemy, wtpimy nawet o zupenej ich skutecznoci, nikt bowiem

niezaprzeczy, e gdyby Polska bya korzystaa z kadego ciko
nabytego dowiadczenia, miaaby dzi z czego utworzy niesy-

chany dotd w dziejach naród mdrców. Nauki te do zaczerpa-

nia s nie w czci bojów ludu z Niemcami, ale w dziaaniach

cywilnych komitetu.

Po pierwszy to raz od omnastu lat, garstka Polaków moga
na rodzinnej ziemi odetchn przez chwil yciem publicznem

;

obaczmy
,
jakie po tylu latach wyprowadzia na jaw ywioy,

z jakiem wystpia dowiadczeniem? Na nieszczcie, próno
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szukalibymy jakiejkolwiek siy organizacyjnej, darmo chcie-

libymy przymierza ludzkie dziaania do wysokoci wypadków,

pierwsze znikn, nam w obec drugich. A przecie zwaajc na

gwar i na krztania, zdawaoby si, e pracownicy ci wiat zba-

wiaj, niemówic ju o podrzdnej kwestyi wywalczenia nie-

podlegoci ojczyzny. Zaledwie promyk samodzielnoci zawta,
wnet powstaje massa komitetów po wszystkich miastach, po

wszystkich powiatach, w kadym komitecie mnóstw^o czonków,

hurmem zbieraj si radcy, wyprawiaj, na wszystkie strony de-

putacye, Atlasowemi siy podpieraj, ziarna piasku, stawiaj,

ostateczne humanitarne zasadj'^, rozporzdzaj szczegóami dale-

kiej przyszoci, sypi grad broszur, odezw, artykuów, a do-

piero gdy przychodzi do czynu, pka baka czczych usiowa,
pokazuje si, e wszystko co uczyniono, bez szkody a nawet

czsto z korzyci;, mogo byo by nieuczynionem, komitety

i rady rozwiewaj, si bez ladu jak nocne mary za nadejciem

dnia rzeczywistoci , krew tylko tu i owdzie cina si w szero-

kich kauach i girlanda tschnych mogi w^yrasta na ziemi

dugiej niedoli.

Jednoczenie prawie z wypadkami berliskiemi, zawiza si

w Poznaniu komitet, przeciw skadowi którego trudno co za-

rzuci, pomimo e w ogólnych jego dziaaniach bezpodno
raco wzrok nasz uderza. W obec bohaterstwa ludu pozna-

skiego i tych, którzy w szeregach jego walczyli, historya ma
prawo zada surowego sprawozdania od cywilnych przy-

wódzców Ksistwa.

Wspomnielimy ju przy opisie rewolucyi w Berlinie, e
z ostatni swobod, wydart królowi, z pierwszem zachceniem

Fryderyka Wilhelma ujcia steru losów ujednoczonej Germanii,

przedstawi si wszystkim logiczny wniosek nieuchronnej wojny

z Rossy. Sama wreszcie idea w^olnoci zwyciajca w Europie,

wywoywaa koniecznie do boju wra jej zasad caratu, czyli

sprowadzajc wniosek do dotykalnych wypadków, kwestya wy-

swobodzenia Polski niezwocznie musiaa wystpi na pole

czynu. Przekonanie to oparte na prawdopodobiestwie szero-

kiego rozwijania si rewolucyi, cudzodziemcy nawet dzielili

z Polakami i w tym te wanie duchu, w tej nadzieji walki ma-

jcej wkrótce nastpi, komitet poznaski wzi si do dziea.
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Reorg-anizacya Ksistwa susznie wydawaa si podrzdnym
celem w oljec wyjarzmienia caej ojczyzny, o przeszkodaci ze

strony niemieckiej wcale niemylano, szczerem sercem ofiaro-

wano jej nawet braterstw^o w zamian za szlachetne postpowa-

nie ludu berliskiego wzgldem winiów moabickici. Skoro

zatem wojna z Rossy bya jedynem nastpstwem wypadków

i celem powszechuyci usiowa , nie dziw, e komitet wszelkie

inne wzgldy dla tego gównego porzuci i postawi logiczn

zagadk, jak si naley do teje wojny sposobi? Odpowied
bya nietrudn; do wojny trzeba byo wojska, dla utworzenia

wojska naleao zwoa lud, uorganizowa go i uzbroi, dla

uzbrojenia za wypadao zebra potrzebne kfi temu pienidze

i zakupi bro. W dopenieniu tych warunków, komitet nie-

móg ali si na brak zasobów. Zapau i powicenia byo jak

zwykle w Polsce sia, czyli e lud gotowym by do walki,

waciciele do podjcia wszelkich pieninych ofiar. Oficerowie

tak w samem Ksistwie osiadli jako te przybywajcy z wy-

chodztwa, czekali na rozkazy zajcia si organizacy wojskow^.

Szeregowanie i zbrojenie ludu mogo tylko w jeden sposób da
si korzystnie uskuteczni : komitet mia na swoje usugi mass
kommisarzów, nic zatem niebyo atwiejszego jak za ich pore-

dnictwem urzdzi w kadej gminie poszczególn organizacy

oddziaów, wiczy je i wprawia w wojenne obroty i nastpnie

w danej chwili staropolskim wiecowym trybem rozsypane po

kraju czci skupi w jedn cao. Gmina bya i bdzie osiow
zasad ycia publicznego i prywatnego u polskich pokole; na

gminie jako na zasadzie wynikej z ducha czysto narodowego,

naleao oprze cay porzdek dziaa, jeeli komitet chcia

urzdzi si, która w razie nieuytecznoci byaby atwo moga
zwin si, niewywoujc adnych rozruchów, w razie za po-

trzeby stawaa gotowa na pierwsze liaso. Gromadzenie tysi-

cznych zastpów w jedno miejsce, wtedy, gdy komitet niemia

jeszcze adnego zapewnienia urzeczywistnionego ze strony

rzdu, ani nawet sumiennego przekonania o nastpstwie ruchów

politycznych, wtedy gdy niesprowadzi jeszcze ani jednej sztuki

broni, gromadzenie to powtarzamy oprócz trudnoci i kosztów

wyywienia, którym po gminach byoby daleko atwiej zado-
uczyni, wyw^oywao nieszczsne skutki, jakie koniecznie mu-
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siay wynikn z niassowania ludu, który przesta ju by wie-

niaczym a nieby jeszcze onierskim. Jeeli komitet niemia

do wadzy i sprystoci, ani do zaprowadzenia systemu gmi-

nowego, ani do zapobieenia oczewicie zgubnemu gromadzemu
si 20^ tysicznego zastpu, w takim razie otwarcie przyznawa

si do bezwadnoci i jako bezuyteczny, z sameje istoty kadego
bezuytku, móg tylko zgubne przynie skutki, co byo do do-

wodzenia. Komitet sejmikowa i niemóg co innego czyni,

dotd bowiem jest u nas w zwyczaju, e gdzie tylko zbierze si

kilku rodaków, tara natyclimiast tworzy si komitet i od pocz-

tku a do koca swego bezpodnego istnienia, cigle sejmikuje.

Nastpnie gdy zebray si obozy, gdy dowódzcy rozpucili je

wbrew woli ludu. gdy Niemcy zgwacili haniebnie ugod Jaro-

sawieck i krew polska popyna, sowem, gdy przyszo do

czynu, komitet uzna posannictwo swoje za skoczone, rozwi-

za si i zostawi obozy wasnym ich losom. Drugi dowód

bezwadnoci a zatem bezuytecznoci komitetu, niepodobna bo-

wiem przyj tumaczenia, e skoro komitet niepodziela idei

wojny ludowej , mia tem samem prawo usun si na zewntrz

dziaajcego narodu. Obowizkiem kadego rzdu jest reguo*

wanie ruchów narodu, nie za w skutek sprzecznoci zda,

Achillesowy odwrót do namiotów, i jeeli komitet nieumia za-

pobiedz gromadzeniu si obozów, jeeli niezdola przewidzie

nastpstw i biegemi zachody unikn rozlewu krwi rodaczej,

wtedy niepowinien by wcha si w przyjciu odpowiedzialnoci

za logiczne wyniki ze swoich bdów, wtedy móg by odgadn,
e w epokach rewolucyjnych przychodz chwile koniecznego

rozbratu z rachub, e niema nad czem rozmyla tara, gdzie

krew si leje i wcieka wojna wybucha, ejedynem hasem jest:

fczy co powiniene i niech si dzieje wola boa,»
i e nareszcie, gdy lud pdzony przeczuciem par si do wojny,

gdy Niemcy szczerze chcieli go wytpi, niepozostawao jak

rozbiedz si po kraju, wywoa najostateczniejsze siy i rzuci

je w wojn szczepow. Zwyciztwa pod Miosawiem i pod

Wrzeni- przekonay, e z Prusakami atwiejsza bya sprawa

anieli z pocztku mylano ; e dawszy im si kilka razy we

znaki, mona byo zawrze korzystniejsz od Jarosawieckiej

ugod. Tu komitet daby si jeszcze usprawiedliwi brakiem
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ludu polskiego wyprawia na niezawodn, rze. Zaprawd,

ciki to do pokonania argument, wszelako pozwolimy sobie

napomkn, e komitet mia do pienidzy na zakup broni,

i jeeli lud z kosami musia wytrzymywa ogie kartaczowy,

win to byo delegatów komitetowycli, którzy z bezprzykadnem

niedoeztwem dopeniali wydanych im polece. Za czasów

Iv;onwencyi komitet paryzki Zbawienia Publicznego byby nie-

zawodnie pod tym wzgldem daleko lepiej usuonym, ale te
rozkazy swoje na ozem innem opiera ni na sentymentalnem

uczuciu obowizku, tam gdzie to uczucie zaledwie dopiero kie-

kuje. Niedbalstwo to w sprowadzeniu broni wymawia nawet

Mierosawskiego, e w stanowczej chwili niepokusi si o po-

chwycenie dyktatury i o przyjcie caej odpowiedzialnoci na

siebie. Komitet umia przewidzie, e wojna szczepowa klski

tylko moe za sob pocign, niepotrafil atoli odgadn, e
gromadzenie obozów musi te wojn wywoa. W ogóle, zja-

wisku temu, ujemnego cakiem wypadku z dodania wanych
przecie samych w sobie jednostek, dwojak przyczyn mona
naznaczy; pierwsz, któr postrzegamy, zwaajc, e w Europie

rewolucyjnej, komitety, rady, rzdy, mao lub prawie nic ju
dzi niedziaaj, e historya bezporednio wyrabia si przez

gromady, e lud zwykle porywa przywódzców wbrew ich ch-
ciom a zwaszcza zamiarom; drug przyczyn wzgldn, i wy-

czn naszej narodowoci spotykamy w zupenym a nieszcz-

snym dla nas braku ywioów organicznych w Polsce. Duch

polski, w skutek dugiego uciemienia narodu, niemogc roz-

wija si wedle rodzinnych, waciwych sobie warunków, w wy-

ksztaconej zwaszcza warstwie, chtnie czepia si form zagra-

nicznych, midzy któremi lgn najbardziej do spóczesnych

francuzkich jako do najpokrewniejszych swojej istocie. Silne

skupianie si francuzkich stronnictw w czasie pokoju i tworzenie

wadzy w chwilach najgbszych zaburze, ncio Polaków do

naladowania przyjaznego im ludu ; chocia warunki wywoania
teje samej formy, w obu narodach rdzenn midzy sob przed-

stawiay rónico. Francya jest krajem, gdzie ywio organiza-

cyjny, otrzymany w spadku jeszcze po Rzymianach, najsilniej

si midzy ludem rozwin. Kilkunastu chopców ulicznych
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bronicych barykady, wcale si z sob nieznoszc, mimowolnie

lepo ulega wadzy jednego przywódzcy, i tak dalej moglibymy
rozwin dugie pasmo dowodów tej niesychanej siy dorodko-

wej, jaka midzy wszystkiemi klassami, we wszelkich pooe-
niach, spójnoci i potg zjednoczenia, ukrzepia kady ruch

ludu francuzkiego. Cale inaczej dzieje si w Polsce, gdzie sia

odrodkowa jest pierwsz zawad do pokonania w kadem
przedsiwziciu, gdzie ywio rozprzenia nieda si wytu-

maczy ani anarchi ani indywidualizmem. Zarzut anarchii,

o któr powszechnie nas obwiniaj
,
jest zupenie niesusznym

;

pod wzgldem organizac\-jnym niedorolimy nawet do anarchii,

w istotnem bowiem nie za napywowem znaczeniu tego wy-

razu, anarchia oznacza ten stan, gdzie kada jednostka dziaa na

swoj rk, gdzie kady poczuwa w sobie zdolno do kierowa-

nia losami narodu, gdy tymczasem w Polsce, wikszo popdli-

wiej ni gdziekolwiek garnie si pod wadz, ale stawiajc j na

czele, nigdy nieumie jej uszanowa, zawsze poglda na z nie-

ufnoci, z zawici a nawet z pogard; dzi opromieniaj uro-

kiem nieograniczonej wzitoci, nazajutrz znudzona wydziera

jej ster z doni i ubezwadnia nieuzasadnionym ostracyzmem

opinii. Co do indywidualizmu, mówic o narodzie nie za
o wyjtkowej klassie, która od stu lat wasnemu bytowi sjDraw

ojczyzny pownca, ten w samolubnem pojciu wyrazu niepo-

sta nawet na adnej karcie dziejów polskich. Przeciwnie, —
jedynym ywioem zdrowej czci narodu, ywioem, który

okupi niemiertelno Polski, który wywalczy jej w historyi

tak wzniose stanowisko, który jest osiowym warunkiem i r-

kojmi koniecznoci wyjarzmienia jej i przyszego bytu, którego

potga ostatecznie przyczyni si do rozwizania rewolucyi

w spoeczestwie, ywioem tym od dziesiciu wieków zot
nici jDrzetykajcym pasmo dziejów polskich, jest przymiot

wstrtny indywidualizmowi, jest powicenie bez granic, jest

duch braterstwa i bezprzykadnej mioci dla idei ojczyzny.

Gdyby ten zapa ku sprawie, gdyby ta kadochwulowa gotowo
do powicenia, day osadzi si na odpowiednych sobie biegu-

nach wadzy i posuszestwa, reszta trudnoci w wyswodzeniu

o co wiksza w ukonstytuowaniu Polski zajaby podrzdne

tylko stanowisko. Dzi, gdy wszelkie wzgldy polityczne i spo-
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eczne, wzofldy pomniejsze w kraju, który sam jeden w Europie

najwicej ma do budowania a najmniej do burzenia, ustpuj;

pierwszestwa wycznej dla wszystkich umysów sprawie wy-

jarzmienia, dzi jasno i ostatecznie przekonywamy si, e aden
kongres, aden ukad, adne poplecznictwo Francyi lub wra-

ych nam Niemiec, niewyswobodz Polski; wolno niedaje si

ale zdobywa i Polska jedynie na polu bitwy zatknie po raz

pierwszy proporzec niepodlegoci. Walka jest nieuchronn.;

wszyscy si do niej sposobi, ale dla upodnienia wanie kadej

kropli krwi rodaczej pragnlibymy, aby powyej wzmianko-

wane ywioy, których brak tak dotkliwie dotd nam dolega,

raz przecie objawiy sie w narodzie w chwili podjcia najci-

szego trudu, spenienia najwaniejszego dziea. Nieprzesdzajc

wypadków, dalecy od systemów i doktryn, którym nie od dzi

ju wypowiedzielimy zacitij wojn, niemoemy jednak unikn
od postawienia naszych wniosków na przyszo. Bolenie ude-

rzeni stanem rozprzenia, brakiem ywiou wadzy i posusze-

stwa, nieraz zastanawialimy si, jak; kolej rozwinie si proces

wyjarzmienia Polski, i zawsze badania nasze sprowadzay nas do

tyche samych wniosków, które wyrazimy tu nie w ksztacie

teoryi ale po prostu w formie pierwszego rozporzdzenia przy-

szego rzdu rewolucyjnego polskiego. Oto mniej \vicej tre,
w jakiej radzibymy widzie ogoszon pierwsz odezw naczel-

nika powstania:

((Zwaywszy:

((e gównym i jednym celem, dla którego naród porywa si

((do broni, jest niepodlego ojczyzny;

((e niepodlego ta, jako skutek wyswobodzenia moe by
((jedynie osignit za porednictwem pomylnej walki przeciw

((dotychczasowym ciemicom kraju;

((e kwestye wolnoci spoecznej, praw osobistych, swobód

((wewntrznych, ustpuj pierwszestwa gównemu celowi wy-

((jarzmienia narodu;

((e pomieniony cel do jednego sprowadza wszystkie usio-

((wania, wszystkie obowizki;

((e cel ten pod jedn kategory podciga wszystkie zbrodnie

((poczwszy od obojtnoci a do wykrocze przeciw prawom
« ogólnym i osobistym czonków narodu;



256

e potrzebujc wywoa wszystkie potgi, wszystkie siy

«w kraju, wchania w siebie zarazem ca dziaalno kra-

cjowców

;

((Naczelnik powstania postanawia, co nastpuje:

«0d dnia dzisiejszego a do skoczenia wojny, zawiesza si
((Uywanie wszelkich wolnoci, jakoto wolnoci druku, stowa-

((rzyszania si, zawizywania komitetów lub klubów, podawania

«prob lub adresów, sowem jakiegokolwiek mieszania si
(( w' sprawy rzdu.

((Razem z wydaniem powj^szej odezwy. Naczelnik powsta-

((uia wybiera i ustanawia trybuna rewolucyjny, który pod

((jedn kategory podcignie i zgodnie z jednoci celu, z je-

((dnoci obowizku, jedn kar obejmie wszystkie zbrodnie

((poczwszy od obojtnoci a do wykrocze przeciw prawom
((Ogólnym i osobistym czonków narodu.

((Trybuna rewolucyjny niebdzie móg duej nad dwa-

(( dziecia cztery godzin zatrzymywa winia bez sdu.

((Lud polski w imi Boga i Ojczyzny zabierajc si do wi-
((tego dziea, przyjmuje za haso: walka przeciw wrogom!
((posuszestwo wadzy !»

W podobnym duchu, powtarzamy, radzibymy widzie pier-

wsze rozporzdzenie czowieka, który stanie na czele narodu;

mniejsza o jego osobisto; jakakolwiek ona bdzie, dziki po-

jedyczoci wadzy, mniej on pobdzi anieli sejm, ni komitet,

ni rada; nadto, rkojmia odpowiedzialnoci, która niknie ród
wielu przywodzców, niewj-powiedzianie siln jest dwigni, gdy

spoczywa na jednej tylko gowie. Stan takowy byby najwy-

szym wyrazem despotyzmu; niezaprzeczamy, przeciwnie, —
rzucajc ten ogólny zarys, mielimy na celu zaprowadzenie

elaznego despotyzmu , spartaskiej dyktatury
;
podczas wojny

bowiem uwaamy naród za jeden obóz podlegajcy prawu wo-

jennemu, z reszt, rzd podobny dla ludu niemialby nic odstra-

szajcego; lud, nawet w chwilach najsromotniejszezego roz-

przenia, powica si, walczy, nierozprawia, ulega wadzy
i pomimo to zapada póniej w niewol gwoii niepowicajcyni

si, niewalczcym , rozprawiajcym i nieulegajcym wadzy.

W kraju, gdzie toczy si bój za niepodlego, jedynym zgiekiem

ma by wrzawa wojenna, jedynym odgosem huk wystrzaów
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i okrzyk a hurra! naprzód na wroga!" Na zewntrz pola bitwy

powinna panowa cisza, przerywana kiedy niekiedy wyrokami

sprawiedliwoci ludowej, wyrokami trybunau rewolucyjnego.

Gdy krew buchnie czowiekowi do mózgu, lekarz niezwouje

towarzyszów na narady, ale ratuje go pierwszem epszem ostrem

narzdziem, jakie mu pod rkg podpadnie; rodek to jedyny do

zastosowania w rozpacznych pooeniach narodów, rodek, który

w roku 1792''" ocali Rzeczpospolit francuzk. Rostwórzmy

obce, zwaszcza te wasne nasze dzieje a przekonamy si, e
w ostatecznych chwilach narodu, ludzie samowadnie chwyta-

jcy ster rzdu, wyrywali kraj z przepaci; sejmy, komitety

i rady lud okupywa zawsze cikiem jarzmem niewoli.

W r. 1848-^'" na ziemi narodowej mielimy dwa komitety, z tych

jeden, poznaski, niewywoujc wywoa wojn ludow, w'ywo-

awszy j, znik w obec wypadków, niestan poród obozów;

drugi, komitetkrakowski, gdzie naladowano rewolucy paryzk,

chocia niebyo Ludwika Filipa do wypdzania, gdzie rzd liczy

wicej czonków, anieli wojsko narodowe onierzy, rozprawiajc

i sejmikujc na bruku krakowskim, zamiast bezzwocznego

przedarcia si do Galicyi, gdzie obecno jego daleko wicej

moga si przyda, rozwciekli czychajcych na krew polsk

zbirów austryackich, spowodowa e odactwo zaufane w fizy-

czn przewag odwayo si bombardowa miasto, e wypdzono
emygracy, która ledwo co odetchna rodzinnem powietrzem,

e nareszcie lud znowu krwi i mieniem okupi dobrodziejstwo

komitetów i przyjemno sprowadzonych z Parya klubów.

Przez Boga, czas ju potrzaska spleniae larwy, czas, aby

haso: « wszystko dla ludu i przez lud)) raz z zgiekliwego wy-

krzyku w sumienny czyn si zmienio.

ZiENKowicz. Wizerunki polityczne. III. 17
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rCewolucya w Niemczech zakfadaa sobie dwa cele , których

cieszya si nadziej bezzwocznego dopicia: pierwszym byo
uzyskanie praw i swobód waciwych ludom ulegajcym syste-

mowi konstytucyjnemu, drugim ujednoczeuie Niemiec za pore-

dnictwem sejmu obradujcego we Frankfurcie i wadzy central-

nej dla wszystkich germaskich plemion tame ustanowionej.

Pierwszy cel, dziki wypadkom zaszym po gównych miastach,

zdawa si zupenie osignitym . chocia wstecznictwo w tej

mierze cale przeciwnego byo zdania ; drugi, w teoryi równie

nic niepozostawia do yczenia , w czynie atoli niemóg wmówi
wiary w swoj powag, chocia zjazd frankfurtski szczerze bra
si do dziea, chocia na cale gardo zewszd jednoplemieców

pod swój proporzec zwoywa , a raczej kad ziemi
,
gdzie

Niemcy gwoli grabieom lub gocinnoci krajowców byli osiedli,

w regestr prawnj^ch germaskich wasnoci zaciga. Parla-

mentarne te podboje, których sejm frankfurtski dokonywa,

uderzajc tam, gdzie nielka si oporu, wywoyway konieczne

oddziaywanie midzj' plemionami sowiaskiemi jako gównemi
ofiarami popdliwoci Niemców do zdobyczy przedsibran\'ch

za pomoc skrzypu piór i obradnych zgieków. Chciwo teu-

toska, która przypominaa dawne krzyackie grabiee, omijaa

wszelako przyjt zasad poczenia jednoszczepowych krajów

tara. gdzie byoby jej wypado zetrze si z przewaniejsz si;
zjazd frankfurtski udawa, e niepostrzega, jakiego rodu mie-

szkacy zaludniaj nadbatyckie prowincye Rossyi, Alzacy lub

Lotaryngi, natomiast atoli wetowa straty napadami na K*"'**
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Poznaskie lub na Sowian poddanych Habsburgów. Wpraw-
dzie dotd byy to tylko pia desideria sejmu frankfurtskiego,

bya to chtka niepoparta ani wadz ani czynem, wszelako

samo objawienie tych zaborczych chuci, w chwili, gdy wanie
narodowocie dobijay si praw swoich i swobód, rzucio popoch
midzy pokrzywdzonych, nietyle midzy Poznaczyków, którzy

oderwani od reszty ojczyzny, najpomylniejsze nawet dla siebie

stanowisko uwaali za tymczasowe, jak raczej midzy Sowian

austryackich, którzy niepodzielnie zczeni pod rzdem cesars-

kim, \y zwycizkiej rewolucyi wiedeskiej witali i dla nich wi-

tajc er swobody.

Wojny napoleoskie, których najwaniejszj^m skutkiem

w historyi byo rozbudzenie rónych narodowoci, gówny pod

tym wzgldem wpyw wywary na rónorodne plemiona poddane

wadzy austryackich monarchów. Sowiaskie zwaszcza naro-

dowocie zaczy odtd poczuwa w sobie prawa do samoistnego

bytu, ale krpowane szataskim systemem Ksicia Metternicha,

zaledwie na drodze literackiego i to gramatykalnego , e tak

powiemy, postpu, daway sabe oznaki ycia. Wszelako potga
prawdy sama z siebie bya tak siln, e i na tej ciece poktnych
usiowa, przyprowadzia odwiecznych pokrzywdzeców do

uznania w sobie pierwszych praw czowieczych i jeeli nie

uwielmoya ich dostatecznie do miaego i otwartego dobijania

si o te j)rawa, to przynajmniej rozdrania na zadawane im

krzywdy, zsumienia w nich brzask uczucia wasnej godnoci

i zaszczepia dz do oddzielnego, samoistnego a waciwego
im rozwoju. Wtedy to Sowianie austryaccy naciskani z jednej

strony przez iSiemców, z drugiej przez Wgrów, widzc si

w niemonoci sprostania dwóm zaartym wrogom a pomnc
jednak, e co do liczby, szczep ich razem zczony, w dwójnasób

przewysza ilo ciemiców, poczli marzy o zjednoczeniu

wszystkich plemion sowiaskich, raz dla tego, e w tym

zwizku upatrywali jedyny dla si rodek wyzwolenia, drugi raz,

e przyprowadzenie do skutku ich zamiarów obiecywao im

czynn pomoc Sowian niezawisych i mogcych wda si

w dzielne poparcie ich widoków. Z niedonoci wic wywal-

czenia wasnemi siami swobody, powsta midzy Sowianami
austryackimi panslawizm, idea, której celem byo poczenie

17*
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si z Rossy. w zamian za pomoc teje w zrzuceniu jarzma

Niemców i Madziarów. Rossya caemi siami cho tajemnie,

ide t podtrzj-mywaa , rozsyaa sowiaskim literatom ordery

i ksiki, gorco przyznawaa si do spóplemienuycli uczu,

nareszcie w r. 1828^'" przedsiwziwszy wojn przeciw Turcyi'

za jeden z gównycli powodów postawia ucisk, jakiego pobra-

tymcy jej doznawali pod rzdem Mahmuda. Szlachetne to po-

stpowanie wzgldem ciemionych braci, rozniecio w Sowia-

nach austryackich nie\\*5"powiedziany zapa ku Rossyi; Cesarza

Mikoaja nazywano pierwszym swojego wieku bohaterem, zba-

wicielem ludów, panslawizm za z bdnej doktrynj' zacz
przechodzi w religijne przekonania narodu. Tymczasem boha-

ter, pomimo zwyciztw wojsk swoich, uciekszy sam z pod

Warny, zawar z Sutanem pokój, w skutek którego carat

rozszerza swoje granice, ale Sowianie z pod jarzma tureckiego

w niczem losów swoich niepolepszali. Zwolennicy panslawizmu

z zadumieniem pojrzeli po sobie; polityka Rossyi oczywicie na

faszu oparta, za cel kada podboje, nie za rozwijanie narodo-

woci, za rodek ujarzmienie, bynajmniej za wyzwalanie ucie-

mionych. Wiksza cz panslawistów ostyga z pierwszego

zapau, inni niemogli od razu odepchn dugo pieszczonych

marze, niektórzy powodowani osobistemi widokami pod po-

kryw spóczucia dla ludu. uparcie trzymali stron rzdu ros-

syjskiego, gdy w tem powstanie polskie ISSC^ r. do reszty

otworzyo oczy dobrej wiary panslawistycznym zalepiecom.

Krwawe boje Polaków przekonay Sowian austryackich, e po-

czenie z Rossj- jednoznacznikiem byo z poddaniem si

w cik niewol, e braterstwo Cesarza Mikoaja ze Sowia-
szczyzn wyrównywao mitologicznemu stosunkowi Kaima

z Ablem. Runa idea panslawizmu midzy poudniowo-zacho-

dnimi Sowiany: przestano marzy o dobrodziejstwie carskiej

opieki, zwaszcza za po powrocie kilku modych Czechów,

którzy dla naocznego przewiadczenia si o stanie wewntrznym
Rossyi wyprawili si byli w odwiedziny do pónocnych spó-

braci, wszyscy sumienni panslawici z popiechem wyparli si

pierwszych przekona. Odtd Rossya tylu tylko miaa zwolen-

ników, ilu ich potrafia zakupi; w Czechach najmniej, wicej

za u Czarnogórców, gdzie wadyka cale nieby obojtnym na
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dary Patryarchy swego wyznania i Cesarza Wszech Rossyi.

Ogó Sowian austryackici
,
porzuciwszy ide panslawizmu,j

przemyliwa nad wyzwoleniem si o wasnych siach, pracowa

nad wyksztaceniem ludu, zakada dla szkóki, pisa ksiki,

wydawa czasopisma, otrzsa z pyu zapomniane ojczyste dzieje,

oczyszcza z cudzoziemskiej pleni rodzinn mow, wprawia

si w jej uywanie; o bycie niepodlegym, o samodzielnem wy-

stpieniu na polu historyi wcale niemarzy, drobne przyzwolenia

dla form narodowych i takie swobody konstytucyjne, pod któ-

rych letniem ciepem mógby dalej si rozwija , za ostateczny

kres marzeniom swoim zakada. Korzyci otrzymane przez

ruch wiedeski z 15° Marca, od razu przewyszyy oczekiwania

najzapaleszych patryotów. Ochonwszy z pierwszych uniesie,

Sowianie austryaccy pomylili zaraz o wycigniciu dla siebie

wszelkich wygód, jakie system konstytucyjny zapowiada miesz-

kacom Cesarstwa, ale wraz z witajc dla nich jutrzenk

swobody wystpili przeciw nim dwaj wy wzmiankowani nie-

przyjaciele : Niemcy i Madziarzy, którzy take swoim sposobem

zapragnli poszuka wasnego zysku w nowym porzdku rzeczy.

Niemcy mieli ju swój zjazd frankfurtski, który krzta si okoo
ich sprawy; Madziarzy najswobodniejsi w Cesarstwie przed re-

wolucy, po wypadkach wiedeskich zdobyli sobie wyczne
ministeryum, rozparli si u siebie kosztem ssiadów, zaczem

wic i Sowianie, mianowicie Czechowie, dziki wyw^alczonej

przez lud wiedeski swobodzie stowarzyszania si, obwoali

zjazd probatymców do Pragi celem wspólnej narady nad stano-

wiskiem, jakie wj-padao im zaj w obec otwierajcej si przed

Europ nowej epoki. Pradze jako najstaroytniejszemu w So-
wiaszczyznie miastu, naleao pierwszestwo w wyborze na

miejsce zjazdu, zewszd wiec uprzejmie odpowiedziano na za-

prosiny Czechów; ci za z swojej strony, aby take i cudzoziem-

ców uwiadomi o celu zebrania, wydali odezw do innorodnych

ludów Cesarstwa, w której wyranie owiadczali, e wiernoci
swojej do domu Habsburgsko-Lotaryngskiego nigdy nienarusz,

e obcym narodowociom niechc ublia ani te ich uciska,

ale e owszem pragn, aby kada bezpiecznie praw swoich uy-
waa i e nareszcie zjazd sowiaski ma jedynie za cel zaw^arcie

przyjani i zapewnienie sobie z pobratymcami wzajemnego



262

sojuszu, z wszelkim szacunkiem dla cudzych praw i swobód.

W istocie, przy kocu Maja, wielu deputowanych a wicej

jeszcze goci zjechao si z ziem poudniowo sowiaskich, mo-
rawskich i galicyjskich. Zjazd rozdzieli si na trzy czci wedle

trzech gazi szczepu sowiaskiego w Austryi zamieszkaego,

mianowicie na 14 zoon z Czechów, Morawian i Sowaków;
2§ obejmujc Polaków, Rusinów i lzaków i 3§, w której za-

siedli Sowiecy, Chorwaci, Serbowie i Dalmaci. Powybierano

starostów, kommissje, doradców, zastpców, sowem upoytko-

wano dowiadczenie, jakiego Sowianie nabrali, podlegajc przez

tak dugo niemieckiej biurokracyi, i 3'' Czerwca zjazd otworzy

swoje czynnoci uroczystem posiedzeniem, na którem z kadego
plemienia wystpi jeden mówca, wita po raz pierwszy zebra-

nych pobratjmców i wspomina o celu zjazdu mianowicie o za-

warciu sojuszu midzy jednoplemiennemi ludy i o utrzymaniu

praw naleuj^h wydziedziczonym od dawna narodowociom.

Ciekawa to bya chwila zebrania tych rónorodnych odrost-

ków z jednego pnia Sowiaszczyzny, tych pobratymców, którzy

oddawTia syszc o sobie, po raz pierwszy gromadzili si w.jedno

miejsce, którzy mao znani Europie, sami niewiele wicej znali

si midzy sob, którzy dotd podzieleni, pilnowani przez rzdy,

niemogc pozna wzajemnych de i zasobów, znoszc si je-

dynie na maobadanych ciekach literackich, przystpowali

teraz do wanego dziea, do okazania, ile kto z nich talentów

przyrobi. ile rostrwoni, ile zakopa. Kade plemi przynosio

waciwe sobie i odmienne od drugich ywioy: kade z wzgl-

dnego sobie stanowiska poszczególny cel cigao, cel, który do-

piero za wspólnem porozumieniem chciano jeden dla wszystkich

postawi.

Polacy, politycznie najwyej wyksztaceni, zaufani w nie-

miertelno tej narodowoci, któr kraj wywalczy dug
krwaw prac, bynajmniej nietroszczyli si o uchowanie w jej

zatraty. Chcc zatrze ich iiarodowo, trzeba byo wprzódy

zaprzeczy jej history. fasz zada utrzymujcym j cigym
powiceniom, zagadzi dugi szereg ofiar i wspomnie, zniszczy

dziejowe Polski stanowisko, na którem rewolucya opieraa

rdzenny przewrót wszystkich stosunków Europy a nawet ludz-

koci, sowem, trzeba byo cay chyba ród do szcztu wytpi,
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lub co w nioebnoci wykonania na jedno wychodzio, ziemi

polsk wydrze z globu i w bezmiar j rzuci. Narodowo dla

Polaków miaa te same co ludzko warunki i prawa do bytu;

niepoyta w swoich posadach zarówno niepotrzebowaa uznania,

jak nielkaa si zaparcia. Polsce chodzio o niepodlego,

o wyjarzmienie, którego moga dostpi w skutek szeroko roz-

wijajcej si w Europie rewolucji; cz jej zagarnita przez

Austry dya przedewszystkiem do zczenia si z reszt

ojczyzny, stan tej czci pod kadym wzgldem móg tylko by
tymczasowym i wszelkie prawa lub swobody, wedug jakich

wolno byo innym ludom austryackim stale si organizowa,

dla Galicyi o tyle tylko miay wartoci, o ile przysparzay jej

rodków do dzielniejszego kiedy wystpienia w walce za wol-

no caej ojczyzny. Std, midzy oddziaem polskim a reszt

zjazdu, w^ ogólnym celu leao niezwalczone przeciwiestwo;

Sowianie austryaccy niespodzianym trafem dostawszy si do

jakich takich swobód i lkajc si, aby nowy traf nieodebra im

tego, na co sami niezapracow^ali, postanowili wszelkiemi siami

wstrzyma, na miejscu osadzi rewolucy; przeciwnie, Polacy,

jeeli dobrze pojmowali sw spraw, musieli chwyta si co

najdzielniejszych sposobów^ dla doprowadzenia rewolucyi do

ostatecznych jej wniosków. Tak wic, chocia zjazd zdawa si

obradowa na wspólnie przyjtych zasadach, w czynie jednak

treciw-e rozamanie ducha byoby ubezwadnio wszelkie jego

przedsiwzicia; jeeli bowiem reszta Sowian zawzicie czepiaa

si politj^ki zachowawczej, nawzajem Polacy musieli dziaa re-

wolucyjnie a wic wstrzsa, rozwala i niszczy.

Czechowie zwaszcza, Morawianie i Sowacy, znajdowali si

w cale odmiennem pooeniu.
Od 228" lat, czyli od bitwy pod Bia Gór, w której narodo-

wo czeska ulega pod stanowczemi ciosy Niemców, kraj za-

pad by w ciki letarg. Cesarz Ferdynand I. , wymordo-
wawszy znaczn cz mieszkaców, wypdzi 30,000 rodzin

z ojczystej ziemi, ogniem i mieczem tpi materyaln si na-

rodu, podczas gdy Jezuici ostatecznemi rodki dawili w nim
ducha i zarzucali na powalonych gsty kir przesdów i ciem-

noty. Odebrano zwycionym dawne ich prawa, rodzinn mow
i zwyczaje, popalono im ojczyste ksigi, ziemie ich rozdzielono
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midzy obcych osadników i midzy zwycikie odactwo, na-

reszcie, gdy ju prawie ladu czeskiego imienia niestao, zwró-

cono dziaalno pomieszanej tej ludnoci na drog wycznie
przemysowca, na zaspokajanie wymóg materyalnego bytu. Naród
pod jarzmem biurokracyi i mniszego obskurantyzmu, zapomnia
o dawnej dzielnoci ojców; napróno byby cicia niedon
doni podwign straszny cep husycki; przez dwa wieki nie-

da adnego znaku ycia, drzema jedno gnunym snem prze-

kupnia i na ca monarchi dostarcza liandlarzów i urzdników.

Po wojnacli napoleoskich, gdy godzina rozbudzenia wybia dla

uletargowanych narodowoci, lud czeski j zwolna odradza
si, przychodzi do samowiedz}', piórem kronikarskiego i gra-

matycznego badacza pocz dobyw^aó z grobu ojczyste dzieje

i mow, ale wycieczony z ostatnich si, nie mem jedno

dzieckiem odrodzi si ród Sowiaszczyzny. Denia te jego

i nadzieje nie s deniami narodu-ma, ani modzieca nawet,

ale dziecka. Obyczajem niedorostków chciaby uchodzi ju za

penoletniego; przed rokiem 1848-'" zdawao si mu. e do

mzkoci do jest umie uywa wasnego jzyka, usilnie wic
wiczy si w rodzinnej mo^^-ie; po ostatnich wypadkach sdzi,

e bdzie mem-narodem
,
gdy ustroi si w staroczesk odzie,

gdy zdoa na pewne dorwa si osobistj^ch prawek, swobódek,

konstytucyjki . o jakich dotd zaledwie w najrozkoszniejszych

snacli swoich marzy si zaledwo omiela. Niespodziany ten

stan, w którym od razu pozwolono mu i myli i mówi i pisa,

tak dalece przewyszy jego nadzieje, e dzi niczego ju wicej

niepragnie; wolno spada na przypadkiem; niezdoby jej

w skutek elaznych trudów i krwawych powice i jakby

w poczuciu, e za mao j opaci, lka si, aby mu jej nie wy-

darto, zapomina, e wolno t ju mu dzi caa ludzko soli-

darnie zarcza, e nawet wkrótce rewolucya matkobójczego

wyzwoleca now^emi jeszcze aski obdarzy.

Inni Sowianie z pod bera austryackiego. jak Chorwaci, za-

mieszkali midzy Draw, Dunajem i morzem Adryatyckiem,

jeeli nieprzynosili wyksztacenia politycznego Polaków, nato-

miast dalecy od zmateryalizowauia czeskiego i od zniewiecia-

oci, wystpowali z dzieln cho niezsumienion dz nie-

podlegego b^-tu. Szczciem dla narodowych ich ywioów,
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Madziarzy przegradzali ich od Niemców, Madziarzy, którzy oby-

czajem ludu na pó barbarzyskiego umieli gnie elaznym

despotyzmem ale nie znikczemnia na duchu, jakto czynili

Niemcy ze zwycionemi plemiony. Dodawszy do tego, e
Chorwaci wolni byli od raka przemylnictwa i od gangreny

stanu redniego, otrzymamy w wypadku lud rany, mny, nie-

umiejcy jeszcze rozeznawa Za od Dobra politycznego ale te
o tyle tylko chciwy osobistych praw, o ile osignienie takowych

wyswobadzao go od jarzma madziarskiego. W sporze poudnio-

wych Sowian z Madziarami, rodacy nasi po wikszej czci
ujmuj, si za ostatnimi, my przeciwnie, — jakkolwiek pierwsi

walcz, dzi ze strony kontrrewolucyi, w zasadzie jednak stale

ich stron trzymamy. Powodem tej sprzecznoci zda jest

spóczucie, jakie od dawnych lat czy naszych rodaków ze

szczepem wgierskim, spóczucie, które dla nas cale nieistnieje

jako wynikajce z pewnych analogii midzy indywidualizmem

szlachecczyzny polskiej a but wgierskiego magnactwa. Obie

kasty, pobratane jak mówi stara piosnka przy szabli i szklance,

dzi ju si przeyy; jeeli wic idzie o sentymentalne uczucia

midzy narodami, wolimy ich w ywych, nie za w wyschych

ródach poszuka. W istocie, Chorwaci przyjedali na zjazd

pragski ze sta myl obmylenia rodków przeciw coraz dot-

kliwszemu uciskowi Madziarów; dowodzili oni, e z dawien

dawna pewne prawa czyy ich z koron wgiersk, e
w r. 1526^"* oni pierwsi, przed Wgrami jeszcze i przed

Czechami ogosili Ferdynanda królem, e od niepamitnych

czasów m^eli wasne swoje ustawy, wasne sejmy z wadz pra-

wodawcz, e jeszcze w kocu XY^ i pocztku XVP wieku,

wedug konstytucyi ich zamieszczonych w kodeksie wgierskim,

królestwa ich byy uwaane za odzieln. cao i e sejmy ich

tylko w pewnych wspólnych potrzebach wysyay delegatów na

sejm wgierski. Oczywiste dokumenta wyranie przekonyway,

e prawa wydawane na sejmach w Presburgu, o tyle tylko obo-

wizyway Chorwatów, o ile zgadzay si z ich niepodlegoci,

e wadza Banów ulegaa tylko królewskiej, e Palatyn i sdzio-

wie wgierscy niemieli u nich wadzy sdowej, e królowie przy

koronacyi przysigali broni nietylko praw wgierskich ale

take i praw trzech królestw Kroacyi, Sawonii i Dalmacyi
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i e Dareszcie koron wgierska bya symbolem zwizku róno-
plemieniiycli ludów, nie za znakiem absolutnej jednego z nich

przewagi.

Jakkolwiek przeciw tym dowodom uajskrupulatniejszy uka-

dacz traktatów nic niebyby móg zarzuci, byo przecie jedno

prawo silniej jeszcze popierajce dania Chorwatów, miano-

wicie wola ludu, któr}' poczuwa w sobie, uznaje warunki bytu

i chce by narodem. Madziarowie atoli zarówno pomietli pra-

wem boem jak pisanem. tumili mow Sowian i narodowo
ich obracali w pogard. Chorwaci udali si z pokornemi pro-

bami do przedostatniego sejmu wgierskiego ale sejm ten.

uporczywiej ni kiedykolwiek odepchn ich domagania a nawet

zaufany w przemoc, wykreli Sawoni z rzdu pastw istnie-

jcych, Syrmj, Werowityc i Pozeg zamieni na komitaty

madziarskie: port Fiume i wybrzee cliorwackie od Sawonii

oderwa i do korony wgierskiej przj'czy, jzyk swój za je-

d^iiy w urzdowych, kocielnych i wieciach rzeczach ogosi,

we Fiume za i na wybrzeu, gdzie tylko po chorwacku i po

wosku mówi, tego ostatniego jedynie narzecza uywa dozwo-

li. Postpowanie to do najwyszego stopnia rozjtrzyo So-

wian przeciw ciemicom. Tymczasem w Wiedniu wybucha
rewolucya, rozkuwszy pta absolutyzmu, zdawaa si nie now
epok dla ucinionych. Madziarzy na pierwszym porewoucyj-

nym sejmie wydobyli sobie nowe swobody, Chorwaci znowu

wystpili z swojerai daniami ale i tym razem sejm z niczem

ich odprawi. "Wprawdzie deputowani madziarscy zarczali

wszystkim ludom ssiednim jak najszersze swobody, "w zamian

jednak dali wyrzeczenia si waciwyci tym ostatnim narodo-

woci, czyli, e w udzielaniu praw patrzyli nie na sprawiedli-

wo ale na wasn potg. Chorwaci widzc, e na drodze

pokoju nic niepotrati wskóra, zerwali z ciemicami, poczli

si zbroi ; dla zapewnienia za sobie przewagi rzucili si

w objcia Austryi. z warunkiem pomocy przeciw Madziarom.

Takowa polityka wica spraw wolnoci z ywioem oddawna

jej najprzeciwniejszym, prdzej czy póniej musiaa wyda
zgubne owoce. Idea wolnoci, jeeli sama przez si niezwyciy,

ulegnie bezwtpienia w poczeniu ze spraw obskurantyzmu

i wstecznictwa. Sowianie poudniowi w skutek rewolucyi do-
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stawszy si do przedsionku wolnoci, jedynie za porednictwem

rozwoju teje rewolucyi mogli zdoby sobie cay gmach uswo-

bodzonych politycznych stosunków, nastpstwem za logicznem

szeroko rozwijajcej si rewolucyi byo wywrócenie z posad

monarchii Habsburgów; wszelkie galwanizowanie systemem

federacyjnym gnijcego ju ciaa, zatrzymujc rewolucy,

posugiwao tem samem wstecznictwu. To samo Czecho-

wie, którzy w obawie frankfurtskich grabiey, jli podlepia

spkany cesarski kolos, pomimo zgiekliwie wykrzykiwanych

zasad wolnoci, koniecznoci historyczn niebawem musieli

by zepchnici do obozu wsteczników, Polacy za z Galicyi, nie-

majc do walczenia ani z Niemcami ani z iMadziarami ale

z prawa zmuszeni w spenieniu jedynie rewolucyi szuka was-

nego ocalenia, ju tem samem, jak to poprzednio zaoylimy,
znajdowali si na drodze cakiem przeciwnej od tej, jak za-

mierzali kroczy spóobradnicy ich ze zjazdu pragskiego. Gówn,
wyszoci innych Sowian nad Polakami z Galicyi, by lud-na-

ród , który w Czechach razem z wyksztacesz klass odrodzi-

wszy si dzieciciem, zda powoli do modzieczego wieku,

u Chorwatów za jednoczy si z reszt krajowców we wspólnej

nienawici przeciw ciemicom. Ostatni odcie Sowiaszczyzny

skadao kilku wysaców od Serbów tureckich, plemienia wo-

jowniczego ale zdziczaego pod dugim uciskiem, które ogólny

i:)rd losów caego szczepu w danej kiedy chwili take musia

za sob porwa.
Wskazalimy gówne ywioy, jakie na pierwsze wejrzenie

daway si spostrzega w pragskiem zebraniu, do którycli do-

czywszy uczestnictwo kilkunastu wyobrazicieli Sowian nie-

austryackich, zjazd powinien by wydoby na jaw zasadnicz

ide Sowiaszczyzny. Historya przekonaa ju nas o tem, czego

niezdoalibymy do napowtarza, mianowicie, e pojaw So-
wian na swoboduem polu dziejów, moe i musi nastpi jedynie

w skutek rewolucyi; niemiecki nawet uczony, Herder, dawno

ju by zapowiedzia, e mode, wiee i dzielne pokolenie So-

wian odrodzi zestarza Europ, e przyniesie jej now sasad,

e w zastyge jej yy wleje gorc krew i wycieczone ciao

nowem yciem obdarzy. W istocie rewolucya tylko za czynnem

spódziaaniem ywioów tego szczepu moe by spenion, re-
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wolucya powtarzamy, dotychczasowych bowiem europejskich

rozruchów t nazw nie zaszczycamy. Co wicej ; w cigu
naszej pracy tylekro wspominamy o rewolucyi, tylekro gwoli

zwyczajowi naduywamy tego wyrazu, e nareszcie sami czu-

jemy potrzeb, raz dobitnie okreli rzeczywiste jego znaczenie.

Rewolucy nazywami taki przewrót stosunków, w skutek jakiego

wali si dawny porzdek a z j^opioów jego wj^kwitaj: nowa
zasada, nowy kierunek, now^e denia i cele. Rewolucyi byo
daleko mniej, anieli historya ich naliczya; co do nas, od

omnastu wieków ani jednej niedopatrzylimy si w archiwach

losów ludzkoci. Chrystyanizm wywracajc dawne stosunki spo-

eczne a z niemi razem zbutwiae rzymskie imperium, stawiajc

zasady wolnoci i braterstwa, by Objawieniem czyli rewolucy,

oba te bowiem terminy s z sob nierozczne. Odtd niebyo

rewolucyi, wypadki za t nazw objte byy po czci konwul-

syjnemi drgniciami ludzkoci znaczcemi ogniwa wielkiego

acucha postpu ; historj-a potoczya si dwoma kolejami dwóch

gównych zasad wadzy i praw osobistych ; wstrznienia w ludz-

koci pokazuj nam koysanie si tej wadz}^ przechodzenie jej

od biskupów rzymskich do Cesarzów, od panujcych do mo-
nowadztwa, od baronów do królów, od monarchów do stanu

redniego, od mieszczastwa wreszcie tu i owdzie do ludu, po-

kazuj nam, powtarzamy, te prawa osobiste wydzierane tronom

przez coraz liczniejsze zastpy, a nakoniec rozbryzgujce si

midzy wszystkich czonków narodu. Zasady wic, jak widzimy,

zostay te same, coraz szerzej si tylko zastosowyway; e za
pojaw kadego nowego systemu znaczyy rwaniem dawnego

oyska stosunków, kronikarze zatem przejcia te zamiast post-

pem mianowali rewolucyami. W niedalekiej przyszoci , histo-

rya po raz pierwszy susznie nasz epok nazwie rewolucyjn^

ale te wtedy potrójna zagadka narodowa, polityczna! spoeczna,

jaka si nam przedstawia , bdzie ju zupenie rozwizan.

Zagadk t, jak to powiedzielimy w pocztku naszej pracy, ma
postawi Francya, Polska za jako wze wszystkich kwestyi

i ywioów so\N^askich, ostatecznie j roztajemniczy i reszt

Sowiaszczyzny na nowe szlaki za sob uniesie.

W obec przedwstpu takiej rewolucyi, jake miaa wystpi
Sowiaszczyzna? — jeeli pragna objawi si jako pragnca
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swobody dla czynnego spóuczestnictwa w dziejach ludzkoci,

musiaa pokaza, z czem przychodzi, jak zasad przynosi, ozem

jest w stosunku do rewolucyi? musiaa przekona, e idzie jej

o cakowit wolno, o wano historyczn, o penoletnio, nie

za o cicie w martwmy kryszta niespodzianie spadych na ni
praw osobistych i zbkarconych politycznych swobód; musiaa

stan czynnie ale nie biernie, pierwotwornie, nie naladowcze,

rewolucyjnie, nie zachowawczo czyli wstecznie.

Dotykajc bliej szczegóowych dziaa zjazdu pragskiego,

przekonamy si, o ile tene odpowiedzia lub raczej co bezpie-

cznie a priori wyzna moemy, o ile nieodpowiedzia swemu

posannictwu. Zjazd gównie zamierza rozway stosunki So-

wian austryackich wzgldnie do nich samych, do innych ludów

cesarstwa, do reszty Sowian, do europejskich narodów^, na-

reszcie chcia obmyli sposoby wprowadzenia w czyn wypad-

ków wzajemnych obrad. Program zjazdu zgodnie z przyjtemi

zasadami ogasza danie zawarcia midzy Sowianami austrya-

ckimi sojuszu ku wzajemnej obronie konstytucyjnych swobód

przeciw roszczeniom ociennych ludów cesarstwa; wzgldnie

do reszty pobratymczych plemion wyraa gorce spóczucia

i yczenia, aby i one take'dostpiy kiedy dobrodziejstw kon-

stytucyi; tymczasem za dla utrzymania zwizku moralnego

przedstawia zamiar zjazdów uczonych i literackiej propagandy.

iJwa te ostatnie wnioski, prawo paszportowe i cenzura rossyjska

ubezwadniay w samym zwizku, nienaley bowiem zapomina,

egospodarzepragskiego zjazdu pokadali status-quo jako zasad
wszelkich dziaa. W stosunku do innych narodów europejskich,

program zwraca szczególnie wzrok na obrady parlamentu

franfurtskiego i rzuca protest przeciw zamiarom jego wycie-

czania si cesarstwa przez osabianie pojedynczych narodowoci,

wreszcie zjazd prawomocnego charakteru sobie nieprzyznawa,

zwoywa si tylko na mocy wieo otrzymanych swobód, i po-

stanowienia swoje, przez wzgldnych posów sowiaskich na

sejm wprowadzi obiecywa.

Program ten, jak widzimy, mdy i bezbarwny co do szczegó-

ów, mieci przecie w^ sobie dwa stanowiska, na których oparszy

si, mona byo w zupenoci odpowiedzie posannictwu pier-

wszego zjazdu sowiaskiego
;
pierwszem stanowiskiem by fakt
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zebrania si rónoplemiennych wyobrazicielów tego samego
szczepu; drugiem, uchylenie dziaa zjazdu z pod form urzdni-

czych a wic tem samem podniesienie ich do potgi wypowie-

dzenia ogólnych, osiowych zasad, nierozbijajcych si na atomy

materyalnych form i drobnostek ; reszt programu, pene zebra-

nie mogo dowolnie zmieni lub nawet cakiem odrzuci.

Zjazd rozpocz nareszcie swoje posiedzenia i poamawszy

tysice drobnych foremek, o jakie co krok si potyka, naradzi-

wszy si do sytu, zwar wszystkie swoje dziaania w trzy nast-

pujce punkta, które cznie mia opracowa, mianowicie:

lód manifest do narodów europejskich, obejmujcy zasady i cele

zjazdu sowiaskiego; 2re adres czyli prob do Cesarza, zawie-

rajc dania narodów^ sowiasko-austryackich i po 3% wniosek

do stowarzyszenia pobratymczych plemion jako te rodki do

popierania zasad i celów powyej oznaczonych. Nad opraco-

waniem trzech tych punktów zasiady osobne komitety, które

sprawozdania swoje miay nastpnie podda pod obrad ogól-

nego zboru.

Manifest do narodów europejskich by bezwtpienia najwa-

niejszym punktem, chocia zjazd zdawa si na podrzdn
obraca uwag: w nim to szczep wrócony do ycia politycznego

winien by wykaza, z czem przychodzi do ludzkoci, jakie za-

sady wyrobi w sobie przez tyle wieków powice, trudów

i niewoli, na mocy jakich praw da zaj godne rodu swego

stanowisko.

Sowiaszczyzna, sama w sobie sumiennie si uznawszy,

w obec troistej rewolucyi, jaka huczaa nad Europ, wzgldnie

do kadej z trzech stron musiaa wypowiedzie stanowisko

swoje i dania, musiaa wyrzec, e stosownie do rewolucyi

narodowej chce: samoistnego oddziau kadego plemienia,

uznania narodowoci jako boej zasady wynikajcej nietylko

z historyi , nie z jDraw politjTznych ale przedewszystkiem z woli

ludu, narodowoci, jako gównego i jedynego warunku, za któ-

rego dokonaniem spoeczestwo moe wej na waciw mu
a istotn drog postpu. Wzgldnie do rewolucyi politycznej

wypadao nadmieni, e Sowianie daj niepodlegoci jako

narzdzia do penienia naznaczonego szczepowi ich posan-

nictwa, w-ypadao raz zdruzgota to przeklte a dziwnie za-
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korzenioiie mniemanie, mianowicie, e niepodlego moe by
ostatecznym, wycznym celem narodów, a nie rodkiem jedno,

którego Opatrzno temu tylko udziela, kto zdoa go uy na

poytek sprawy ogóu. Kramarska to i samolubna niepodlego,

która za obrbem swego bytu dalszego celu niespostrzega ; na-

ród dla tego tylko walczcy przeciw uciskowi, aby nastpnie

móg swobodnie myli, mówi i pisa, co mu przez mózg przej-

dzie, aby najezdnik niewizi go, niemordowa, niezjada jego

dochodów, ale aby on sam bezpiecznie trawi wszystkie owoce

swej ziemi, naród taki powtarzamy, wiecznie bdzie podlega,

jeeli nie obcym, to wewntrznym, rodzinnym swoim wrogom.

Wracajc do drugiej kategoryi, zostawao jeszcze do wj^po-

wiedzenia, e wieo wystpujcy szczep na widowni dziejów

da wolnoci osobistej tak, jako da niepodegoci narodowej
;

bez wolnoci bowiem niema czynu, niema bytu, niema dobra,

e chce równoci to jest wymiecenia przesdów i przywilejów,

gdy te szczerbi wolno, przeszkadzaj wic w dziaaniu

i poddaj czowieka pod niewol. Przecie filozofia sowiaska

to filozofia czynu, naleao wic na niej oprze si w wanej

chwili ogoszenia zasad , naleao do czynu nie za do materyal-

nej osobistoci stosowa cay wykad da, cae wyznanie

wiary.

Nadchodzi wzgld trzeci i najwaniejszy, w^zgld na rewolu-

cy spoeczn, na syntez dwóch wyej wymienionych; punkt

to by najwaniejszy, powtarzamy, na nim albowiem Sowia-
szczyzna spotykaa si z ca ludzkoci, na nim miaa wpywem
swoim ostatecznie przyczyni si do rozwizania potrójnej za-

gadki, co za wicej ,wieemi ywioy pomódz do odrodzenia

Europy, o jakiemwspomnielimy wyej. Có to? czyli Sowianie

nigdy niemiei waciwej sobie zasady? czyli plemiona te wie-

cznie yy okruchami z cudzoziemskich stoów? Podczas gdy

szczep romaski rozwija pojcie municypalnoci, gdy Ger-

manie wyrabiali zasad pokolenia, gdzieto si pojawia po-

tniejsza a witsza nad poprzednie idea gminy? Zjazd pragski,

jeeli w istocie kry w sobie rodzime sowiaskie ywioy, nie-

mógle wypowiedzie, e ua to ostatnie pole rewolucyjnych

dziaa, przynosi ch ograniczenia, praw osobistych obowiz-

kiem, wolnoci powiceniem, indywidualizmu poczuciem siebie
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w drugich, e uespól z ludzkoci pragnie popracowa nad wy-

nalezieniem stosunku midzy prac a kapitaem, midzy trudem

a wynagrodzeniem, e przychodzi z dawn rodzim zasad,

wedug której przodkowie jego yli gminnie wszyscy dla

jednego a jeden dla wszystkich, e chce prawo zastpi obycza-

jem, wadz wol ogóu a nie wikszoci. Zaprawd, godniej

byo w skarbnicy wasnego ducha poszuka klejnotów ni stroi

si w achmany i w rupiecie, z których dzi rewolucyjna Europa

szczerze zaczyna si otrzsa. Ale niemogo by inaczej : zjazd

pragski cierpia na brak rodzimych poj duclia swego szczepu,

niebyo )ludu sowiaskiego, jedno wyksztacesza niby klassa,

to jest ta, która pod zalew form nap}'wowj^ch, gboko zatopia

treciwe krwi swojej ywioy. Zjazd zupeny brak wasnego

ducha zastpowa wypezemi swojemi i zbutwiaemi cudzemi

formy.

\Y obec tak ogromnych rozmiarów manifestu odpowiadaj-

cych godnoci i posannictwu szczepu sowiaskiego a których

podalimy lekki tylko zarys, niebdziemy wdawali si w szczegó-

ow^' rozbiór nialuczkiej odezwy przez zjazd wydanej, poprze-

staniemy jedno na dotkniciu waniejszych jej punktów.

Akt ten wspomina o uznaniu zasad wolnoci, równoci

i braterstwa, zwaszcza za równoprawnoci wszystkich naro-

dów, potpia dotychczasow polityk, wedug której monarcho-

wie uwaali ziemie i ludy za osobist swoj wasno, zanosi

prob do Cesarza Ferdj^nanda, aby tene stosownie do po-

wj'szych zasad urzdzi pastwo swoje w zwizek równo upra-

wnionych ludów, ujmowa si krzywd dokonanych na rónych
plemionach sowiaskich, mianowicie protestowa przeciw roz-

biorowi Polski
,
przeciw grabieom pruskim w K^""'*" Poznas-

kiem, przeciw systematycznemu wynarodowianiu Sowian
w Luycy. we Wschodnich i Zachodnich Prusach, przeciw

przeladowaniom rzdu madziarskiego wywieranym na Ser-

bach, Chorwatach, Sowakach i Rusinach, nareszcie zachca do

w^^trwaoci i obiecywa pomoc pobratymcom jczcym pod

jarzmem .tureckiem. Jako rodek na wszelkie bole polityczne,

manifest koczy wezwaniem narodów europejskich do zwoania

w^alnego kongresu, któryby bezzwocznie zaj si wymiarem

powszeclmej dla ludów sprawiedliwoci. Odezwa ta, jak widzimy,
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bynajmniej niezapowiadala narodom europejskim, czem Sowia-

nie s, czego chc, z czem przychodz i co w zamian ofiaruj,

ale po prostu uwiadomiala obce rzdy i ludy, e Sowiaszczyzna

pragnie by niepodleg, e niektói'e jej plemiona otrzymay

ju pewne swobody, zjazd wic da od ssiadów urkojmienia

tyche swobód, tak aby nikt im nigdy niemóg takowych ode-

bra
;
poniew^a za niektórzy z czonków wielkiej rodziny jgcz

dotd pod przemoc, zebranie zatem pragskie wzywa Europ,

aby zwoaa w jedno miejsce wysaców krzywdzcych i pokrzy-

wdzonych i namówia pierwszych do wynagrodzenia zgodnym

sposobem krzywd drugim. W w^alce przeciwnych zasad, wol-

noci i niewoli, wiata i ciemnoty, przemocy i prawa, zjazd

obie strony nakania do pewnych przyzwole, w skutek któ-

rych kongres uorganizowaby ludzko w wielki amalgam

drobnych wolnostek i lekkiego jarzma, mrocznego wiata
i szarawej ciemnoty, amalgam osadzony na uprawnionej prze-

mocy i na zgwaconem prawie. ^Yprawdzie, uhomeopatyzowa-

nie to rewolucyi, byoby moe wydao poroniony j)ód w^olnoci,

ale z dwojga zego wybierajc, lepsz bya pó-wolno okupiona

tanim kosztem kongresowych ukadów, anieli cakowita, do

której byoby potrzeba dobija si przez trudy, walki i powi-
cenia. "Wzgldnie do stanowiska polskiego narodu, myl ta zna-

lezienia w powszechnym kongresie panaceum na rany ludzkoci,

fasz zadawaa dziejom Polski i na przeszo jej rzucaa ciki
zarzut szalestw^a a nawet i zbrodni.

Nastpowa manifest do Cesarza, którego konieczno naj-

trudniejsz bya nam do zrozumienia. W istocie bowiem, jeeli

Austrya z absolutnego przemieniaa si w pastwo konstytu-

cyjne a tem samem jeeli Cesarz z samowadcy przeciodzi na

dziedzicznego tylko i nieodpowiedzialnego naczelnika rzdu,

jeeli wedug nowej ustawy naród sam mia si rzdzi przez

swoich deputatów, niepojmujemy, o co mona byo prosi Ce-

sarza, chyba o to, aby jako nieodpowiedzialny, nieodpowiada,

gdy go bd do odpowiedzialnoci pociga. Zdawao si, jak-

gdyby Sowianie, skadajc swoje proby u stóp majestatu, czuli

si niegodnymi systemu reprezentacyjnego, jakgdyby ustaw
uwaali za martw liter prawa w niczem nieubliajc uwi-

ZiEKKOwicz, Wizerunki poutyczi^e. III. |8
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couej zwyczajem zasadzie samowadztwa. Pogaska ta cze dla

purpury dziwnie zgrzytliwym rozdwickiem cechowaa gosy
ludowe odzywajce si po ostatnich wypadkach w Niemczech

i w austryackiej Sowiaszczyznie. Przez wieki monarchowie

postpowali z poddanymi jak z bydem; nareszcie, gdy lud

krwaw walk na barykadach wydar im j)ierwsze przyzwolenia,

gdy kady krok na drodze postpu okupi cikiem powice-
niem, wtedy jeszcze klassa, która w boju niemiaa adnego
udziau, nazywa ojcem kartaczujcego swój naród monarch,
i niewolniczo baga go o udzielenie tych praw, które pasterz

o tyle tylko daje. o ile przemoc gromad z obuchem nad nim stoi.

Skoro atoli niewolnictwo kry jeszcze w krwi przez tyle wie-

ków ciemionej ludzkoci, niedziw, e nowy duch niemoe do-

td przeama starej naogowej formy, niedziw, e zjazd ukada
potulny manifest, który zaczyna od dzików JCMoci za otrzy-

mane aski, e po Bogu w Cesarza rkach skada losy

ludów (sic) i e sam bez krwi i bez ycia, za najwyszy cel

chci swoich i usiowa stawia galwanizowanie trupa austrya-

ckiego imperium.

Manifest w^skazywa stan rozprzenia, szczepowych niena-

wici i bankructwa w Austryi i za rodek ratunku podawa
usamowoienie sprzymierzonych narodowoci, które skupiajc

si koo tronu, miay wla we now potg i si; nastpnie

przechodzi do suj^plikacyi, do nieustannego m}iika prób
o prawa i swobody. Czechowie rozpoczynali od dzików za

otrzyman a wystarczajc dla nich zapewne wolno; Morawa

dopraszaa si o tak sarn; Galicya daa podobnych praw,

jakich udzielono Czechom, nadto, wymagaa zwoania sejmu

prowincyonalnego przed sejmem wiedeskim, administracyi

wycznie narodowej, szkó polskich i ruskich, i owiadczaa

zgod, jak zawara z ruskiem plemieniem; Sowacy i Rusini

wgierscy chcieli, aby im przyznano narodowo we wszelkich

wzgldach na równi z Madziarami , aby ich zabezpieczono prze-

ciw uciskowi tych ostatnich ; Serbowie dali wypenienia

przeszych i prawomocnoci przj-szych postanowie sejmu kar-

lowickiego ; Chorwaci prosili, aby dokonano tego wszystkiego,

co Ban ich dotd by uczyni na korzy naprzód dynastyi,

nastpnie ich narodowoci, aby na przj-szo uprawniono
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uchway sejmu królestw: chorwackiego, dalmackiego i sawos-
kiego; Sowiecy zamieszkali w Styryi, w Karyntyi, w Krainii

i na Przymorzu, wymagali, aby ich spojono w jedn polityczn,

cao pod nazw królestwa sowieskiego ze stolic w Lubiani,

aby im zaprowadzono administracy, uniwersytet i szkoy naro-

dowe; nareszcie Czechowie, JNlorawianie i Sowiecy, wspólnie

wypraszali si od przyczenia ich do Rzeszy niemieckiej, tu-

maczc, e wstrtny ten im zwizek przyniósby ujm potdze

austryackiego monarchy i skrzywdzi rónoplemienne narodo-

wocie poddawaniem spraw ich pod sd zagranicznego parla-

mentu. Manifest koczy si uroczystem zarczeniem, e So-

wianie wcale niemyl, jakto o nich nieprzyjazne wneci byy
rozniosy, odrywa si od Cesarstwa lub zwiera w osobne

pastwo sowiaskie, ale przeciwnie, e chc caemi siami pod-

trzymywa tron austryacki, tak, aby wszystkim ludom sprawie-

dliwo wedle równej miary bya wydzielan.

Zaprawd, wite to byy dania i nic przeciw nim zarzuci

niepodobna; wszelako jeeli urzeczywistnieniem ich, nie same

narody, nie wzgldne ich sejmy, ale Cesarz mia si zaj, wy-

zna naley, e Ferdynand P chcc odpowiedzie pow^zitym

o nim nadziejom, byby musia przewyszy w czynnoci wszyst-

kich Habsburgów i Lotaryngskich, poczw'Szy od Rudolfa a do

Franciszka i Ksicia Metternicha. Jeeli za trudno byo po

Cesarzu austryackim spodziewa si tej wszechmocnoci, jeeli

ludy zwykym w historyi trybem te tylko swobody mogy
osign, jakie same sobie wypracoway, jeeli stawiajc si

biernie i wewntrznie krzepic na siach, logiczn koniecznoci

wypadków musiay tyche swobód dostpi, w^ takim razie ma-

nifest by nieuytecznym , nikczemnym, a naw^et powoujc si

na wszechwadztwo monarchy zamiast na odpowiedzialno

waciw^ych ministrów, zdradzieckim wzgldem konstytucyi,

wzgldem systemu reprezentacyjnego.

Przechodzc do czciowych dziaa plemiennych, do kwestyi

poszczególnych, do wycznych pojedynczym ludom, trudno

nam zamilcze o cikich przeprawach, jakie polski oddzia

zjazdu mia do przebycia z galicyjskimi Rusinami. Czonkowie
ruscy z pocztku zaraz wystpili jako wyobraziciele odrbnego

18*
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cakiem od Polaków narodu, tych ostatich mianowali ssiadami

i domagali si podzielenia Galicyi na dwie niezalene jedna od

drugiej narodowocie, polsk, i rusk; dania swoje opierali na

prawach kadego plemienia do samoistnego bytu. Zaprawd,

niepodobna nic uj witoci zasady; wszelako jeeli pórodki
gubi najlepsz spraw, nawzajem niema pojcia, któregoby

ostateczno a raczej absolutne stanowisko nieprzeszatanio.

Za wiara kilku czonków ruskiego plemienia, którzy przybyli

na zjazd wicej dla rozdwajania ni dla zgody, przyczynia si

do nader draliwego postawienia kwestyi. Od 500*'* lat plemi

ruskie na ziemi galicyjskiej j^^o w tak cisem spojeniu z pols-

kiem, e liistorya nigdzie niepokazuje nam ladów szczepowej

niechci lub wycznych celów obu spóosiadych rodzin.

Szlachta ruska rej w-odzia na sejmach, najwysze godnoci

piastowaa w Rzeczypospolitej, lud za temu samemu co i polski

podlega uciemieniu. Dzi, gdy rozbudziy si narodowocie,

których zawsze i wszdzie jedynym warunkiem bytu jest wola

ludu, Rusini take mogli zada swoich praw, mogli poczu si

narodem i dopomnie o uznanie go przed wiatem; ale w takim

razie pytamy, któ si o te prawa dopomina? nie szlachta,

której nigdy przez m5'l nieprzeszo wypiera si sprawy oku-

pionej wiekowem powiceniem, nie lud, któremu jedynie

chodzio o prawa czowiecze, o urzdzenie stosunków spo-

ecznych, ale iDCwnacz klassj^ ruchomej, poredniej, wyzysku-

jcej atwowierno ludu i j-jcej jego kosztem a która to

w Polsce od wieków szukaa przedewszystkiem wasnego zysku

i suya stronie takowy jej zapewniajcej. ywio maoruski

na Woyniu, Podolu i Ukrainie stanowi narodowo, w Galicyi

jest tylko narodowostk: gdj-by za nam wedle tej ostatniej

przyszo dzieli kraje, musielibymy rozbi Polsk na ytyszów,

Litwinów, Mazurów, Kaszubów, itd., równie jak Francya po-

winnaby wywoa z grobu Burgundów, Bretonów. Prowansalów,

lud dalej sigajc Gallów i Franków. Xarody skadaj si z ró-

nych pierwiastków, z których kady do wspólnego ogniska nie-

sie swoje" ywioy i przyczynia si do powszechnego rozwoju

ojczyzny; odcza dzi od siebie te pierwiastki byobj^to samo,

co chcie zachowa ksztaty spiowego posgu, rk bo ula-
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nego, czynic zarazem zado zachceiiiom atomów miedzi

i cyny, któreby day potargania wiecznego prawa przyro-

dnego, jednych ku drugim pocigu. Wreszcie, jeeli chodzio

o szkoy dla ludu, naleao zaprowadzi je w waciwem mu
narzeczu, ale co si tyczy wywoania odrbnej narodowoci,

o jak dopominali si czonkowie ruscy, którzy nieumieli nawet

uywa swego narzecza, takowe w dzisiejszej chwili byo jedy-

nie wyostrzeniem w Galicyi przeciw Polsce wraej broni, któr
obecnie chwytaa Austrya, w stosownej za porze byby uj
Cesarz Mikoaj. Z reszt o sprawie tej lud tylko sam mia
prawo zawyrokowa, ale lud przemawiajcy w czystoci sumienia

nie za podbechtywany przez popleczników systemu austrya-

ckiego, nienawistnego i przeciwnego prawdziwym j)ojciom

wolnoci a tem samem przyszym celom Sowiaszczyzny.

W odpowiedzi na podstpne dania Rusinów, wypadaoby dla

dostatecznego zarazem wywiecenia caej kwestyi, dosownie

przytoczy mow miana w tej mierze przez jednego z ich spó-

plemieców, czonka zjazdu, Ciglewicza, po któr wszelako

gwoli rozmiarowi naszej pracy musimy odesa ciekawych czy-

telników do archiwów pragskiego zebrania; z mowy tej przeko-

nalibymy si o prawdziwera w Galicyi stanowisku kwestyi rus-

kiej, opartej na pojciu wolnoci, na gorcej mioci do ludu,

na dobrej wierze.

Zgrzytliwy dwik, jakim pewna cz czonków ruskiego

plemienia zakócia obrady czci polskiej, wynagrodzia Pola-

kom odezwa lzaków z okolic Cieszyna, którzy od tylu wieków

oderwani od matki ojczyzny, zacicie germanizowani przez

Niemców, toczeni przez cudzoziemski rzd, szlacht i przemyl-

nictwo, pozbawieni zakadów naukowych a nawet stosunków

z Polsk, potrafili jednak wicie przechowa iskr narodowoci,

zaoyli sobie mae pisemko dla ludu w polskiem narzeczu i dzi,

w rzewnej, zygmuntowskim stylem pisanej odezwie, prosili, aby

matka Polska przytulia ich (sic) napowrót do serca, aby nie-

zapominaa od tak dawna gnbionych sierot, które pod twardem

jarzmem nieprzestay kocha j i modli si za jej szczcie.

Odezwa lzaków bya tschnym, do gbi wzruszajcym akor-

dem, najpoetyczniejsz strun ducha sowiaskiego, jaka za-
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drgaa ród materyalnego zgieku piagskici obrad; byto dwik
czysto ludowy i tern droszy, e prawie jedyny.

Tymczasem zjazd j rozwaa trzeci punkt swoici obrad,

to jest obmylenie sposobów do utrzymywania zwizku midzy
sowiasko-austryackiemi plemiony. Przypomniano sobie histo-

ry agitacp Cobden'a i na mocy swobody zgromadzania si
i stowarzyszania rzucono plan sowiaskiej ligi. Projekt ten

wspomina: o urzdzeniu staego komitetu, który mia dalej

prowadzi czynnoci zjazdu, o zaoeniu sowiaskiej akademii

nauk, biblioteki i czasopismów, nareszcie o poddaniu ustaw

zwizku pod zatwierdzenie i)lemiennycli sejmów w Czechach,

na Morawie, w Galicyi, u Chorwatów i u Serbów. Za kilka dni

miao nastpi ostatnie jjosiedzenie, zamykajce czynnoci ze-

brania, gdy w tem niespodziany wypadek w samym zawizku

zwarzy dzieo pragskiego zjazdu.

12^ Czerwca, na rynku S*^ Wacawskim, odbya si msza

sowiaska, na której mówiono, e miao przyj do zbratania

rónych klass mieszkaców sucych w miejskich gwardyach.

Pogoska speza na niczem, wszelako pomimo zupenie niere-

wolucyjnego, owszem, fanatycznie zachowawczego ducha prags-

kiego zebrania, wstecznictwo i na ten niewinny zjazd niemogo

patrze obojtnie. Windischgraetz, dowódzca miejskiej zaogi,

patron arystokracyi i wszech stronnictw wstecznych w Austryi,

ze strojów czeskich i zgieku bra miar wanoci sowiaskich

dziaa ; odsunity od wadzy w "Wiedniu, szczerze nienawidzi

nowego porzdku rzeczy, wrzkomo udawa, e niezwaa na

krztania si zjazdu, tjmiczasem nocami rozsya patrole, które

z nabit broni i z odwiedziouemi kurkami kryy po ulicach;

nareszcie drczony nieustann obaw wybuchu, kaza zatoczy

na Wyszuhrad dwie harmaty. Niemcy, jak widzimy, postpo-

waniem sw-ojem sami dokadnie wskazywali, jak musiaa by
istota sowiaskiego ruchu, zjazd atoli zaufany w swojej niewin-

noci, wcale nietroszczy si podejrzeniami rzdu. Przeciwnego

zdania bya w tej mierze pewna cz modego mieszczastw-a

zwaszcza za studenci: ci ostatni czuli si upokorzonymi be-

zwadnoci, wówczas, gdy wiedescy ich koledzy tak wane
w losach Cesarstwa zajmowali stanowisko. Aula pragska wy-

prawia do Windischgraetz'a deputacy, proszc o cofnicie
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harmat i o uzbrojenie legii akademickiej. Windischgraetz nie-

przyjl delegatów, onierze za jednego nawet z nich poranili.

Praga bya jedynem miastem w Niemczech, które nieraiao do-

td swojej rewolucyi, korzystano wic z pierwszej sposobnoci;

pokrzywdzeni rozbiegli si po uHcach, wzburzyli ruchaw cz
ludnoci i wzili si do stawiania ulicznych zasiek. Studenci, dru-

ciarze, mnichy, kobiety i trocha poudniowych Sowian stano

za barykadami ; Windischgraetz natychmiast ogosi prawo do-

rane i oblenie miasta, rozpdzi zjazd, obcoplemiennych

czonków zmusi do opuszczenia Pragi, przeciw burzycielom

za rozwin straszny ogie rczny i harmatni. Pomimo tak

stanowczych rodków ze strony rzdu, popartych bez porówna-

nia przewyszajc si, walka trwaa przez kilka dni i Austryacy

byliby ulegli, gdyby cho trocha organizacyjnych ywioów

midzy powstacami byo si znalazo. Brak dokadnie oznaczo-

nego celu i wszelkiego dowództwa zmusi studentów^ do zoe-

nia broni. Niemcy mylc, e olbrzym sowiaski na praw^d

zabiera si do dziea, wybuchnli swoim zwyczajem przerali-

wemi krzyki trwogi a nastpnie oburzenia; zaczera po wszyst-

kich dziennikach rozpisywali odezwy i wzywah pomocy Frank-

furtu, rozpucili wie o wybuchu okropnej szczepowej wojny.

Drczeni wielkookim strachem, wlasnem sumieniem a moe

i przeczuciem przyszych wypadków, podnieli zaburzenie

pragskie do potgi sycylijskich nieszporów. Rzd dla uspra-

wiedliwienia przedwczesnej swojej obawy, uda, e wpad na

trop gbokiego sprzysienia , rozwiza i rozbroi sowiask

cz gwardyi miejskiej, rzuci popoch midzy nienawistnych

sobie studentów, dla nadania wikszej wagi rozruchowi szlacht

nawet powizi, która w Czechach pierwszy raz posdzona

o zamiary jakiegokolwiek czynu, niemoga ochon z zadzi-

w^ienia.

Zdawao si, e niegodziwo austryackiego wstecznictwa

przyczyni si do otworzenia Czechom oczu na prawdziw spraw

wolnoci, ale potrójny pancerz ich materyalizmu opar si na-

wet kartaczom Wmdischgraetz'a. Ludzie istotnie rewolucyjni

od pierwszej zaraz chwili pojli warto zaburzenia pragskiego,

zrozumieli, e byto przelotny rozruch, w adnym za razie re-

wolucya, która w Czechach, zawaajc na stosunki szczepów
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i kast, na szerszej daleko drodze i tylko pod troist sw posta-
ci moga si objawi.

Niespodziane rozbicie zjazdu pragskiego, którego czynnoci
uleciay wraz z dymem austryackich wystrzaów, w niczem przecie
niewpyno na zatamowanie rozwoju losów Sowiaszczyzny;
zgazd zgodnie z istot skadajcych go ywioów w ka-
dym razie musia pozosta bezpodnym. Sowiaszczyzna
zaprawd wielkie ma przed sob cele, ale ludzie, którzy dzi
ruchami jej steruj, nigdy jej do nich niedoprowadz; stru-
pieszae to pokolenie, niczem nieusprawiedliwiajce solidar-
noci swej z ludem, form ma tylko poprgowan\v ojczyste
1 w cudzoziemskie pasy, form-upin, z której historya jdro
ducha dawno ju wywiaa, form, której próchno moe tylko
posuy do uynienia ziemi, do podniesienia rolinnoci dla
nastpnych pokole. Sowiaszczyzna odbicie swych losów
] dziejowego swego stanowiska dzi jeszcze moe dostrzedz
w starych legendach Izraela. Duch wieku, duch wolnoci
i prawdy, niby drugi Mojesz, choszcze plagami Faraonów
] lud z niewoli egipskiej wywodzi, ale zanim lud boy wejdzie
do ziemi obiecanej, dugo jeszcze bdzie bka si po puszczy
faszywych swoich wyobrae, bawochwalcy nieraz jeszcze
odcign go od Judei, nieraz Mojesz, gniewny, ziemi pod
mmi otworzy, gód, mor i srogie kary na nich spuci. Przyj-
dzie jednak chwila, gdy na sam odgos trby rewolucyjnej
padn mury carskich i cesarskich Jerychów, gdy rewolucya
schonie zbutwiae pierwiastki a dla wieych szerokie miejsce
uprztnie. Dziwna istota ruchów europejskich z kadym dniem
popiera prawd sów naszych; ludzi rewolucyjnych mniej dzi,
jak w któr^^mkolwiek wieku, mniej jak za upadku pastwa
rzymskiego, mniej jak za krucyat. mniej jak za reformacyi,
mniej jak ród republik woskich, ród kommun francuzkich,
ród parlamentu Kromwella, ród ostatnich chwil przeszego
stulecia we Francyi, a jednak rewolucya coraz to na innym
punkcie wybucha, szerszy ni kiedykolwiek zakres ogarnia,
liczniejsze jak w dawnych wiekach umy porusza. N'iepotrzeba
ju dzi ludzi rewolucyjnych, sam stan spoeczestwa, który
grnije i rozpada si, najdzielniejszym jest rewolucyonist.
Zachowawcy powstaj na zacieko burzycielów. ale rzdcy ci,
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niedoni, niegodni nawet uwagi dziecicia wiatoburzcy,

z zaoonemi rkoma spokojnie mog; stan na uboczu, mog
siy swoje ku zachowaniu nawet spróchniaego budynku wyt-

y; pomoc ich lub opór zarówno nieprzeszkodz spenieniu

tego, co si ma dopeni.
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YII.

otanlimy na tym punkcie naszej pracy, gdzie musimy za-

trzyma sie. odwróci ku pocztkowi i puci wzrok po róacu
uciekajcych za nami wyj^adków.

Poczwszy od chwili, któr monaby nazwa prologfiem dra-

matu 184:8'^ r. czyH od zjawisk poprzedzajcych burz we Fran-

cyi, jakote od zdarze zaszych przed dwoma laty w Galicjd

i w Poznaniu, a w którychto duch Polski, wyrosy pod jarzmem

despotyzmu, coraz uporczywiej wyrywajcy si na jani, z su-

mienniejszem ni kiedykolwiek samego siebie poczuciem,

w imieniu Sowiaszczyzny przemówi wanym dla dziejów go-

sem: poczwszy, powtarzamy, od tegoto brzasku przyszej ery,

rozwinlimy przed oczyma czytelnika panorama zawieruchy,

której pierwszym objawem bya rewolucya 24- Lutego w Paryu
a która skoczy si na przewrocie powszechnych stosunków, na

uprztniciu gruzów, na odmodnieniu ziemi pod wiatem no-

wej zasady. Teraz, kiedymy powiedzieli o co idzie: kiedy po-

tpilimy tych za zakamieniao w zachowywaniu zbutwiaego

porzdku rzeczy, tamtych za niedoztwo i niepojmowanie ani

prawdy, ani wieku, ani ludu, ostatnich wreszcie za wspólny

miernym duchom fanatyzm jednostronnoci: kiedymy wykazali

i dowiedli: e ani socyalici, ani demokraci wszechstronnie

prawdy niewidz; e ydowska Francuzów wyczno, osacza-

nie si w -samych sobie i teorya nieinterwencyi, s ywioami
nienawistnemi postpowi a tern samem koniecznie wlokcemi
na manowce wstecznictwa ; e kwestya spoeczna we Francyi

bez politycznej a polityczna bez narodowej w aden sposób roz-
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wiza si nieda; e rewolucya 1848" r. pod sw troist posta-

ci, jest wszdzie jedn i t sam równie jak jednem i teme
samem jest wszdzie wstecznictwo ; e rewolucya ta jest walk,

któr nie jeden udzielny naród ale wszystkie ludy, ale caa

ludzko toczy z pogastw^em zmartwychwstaem pod postaci

rzdów, wadzy, praw i instytucyi, walk na mier i ycie,

walk ostateczn; e jako taka, zczonemi siy wszech ludów

bezwzgldnie na ich rónic, przeciw ciemicom prowadzon
by winna; e niebdc jedynie bezwarunkowem zniszczeniem

ale poczuciem si w sobie wiata nowego , wrcz pogaskiemu

sprzecznego, ma na celu postawienie spoeczestwa prawdzi-

wego, w któremby ludzie niebyli jak dotd koniecznymi wto-

gami bhnich, lecz równie koniecznymi stali si przyjaciómi

i brami przez solidarno interessów, przez maestwo kapi-

tau z prac; — kiedymy nastpnie wykazali: ndzot ducha

niemieckiego, jego niemoebno stw'orzenia nic z siebie,

chiskie niemal naladownictwo Francuzów^ w stawianiu poli-

tycznych kroków, w istocie za samolubne parcie si do praw li

osobistych, brak si organizacyjnych i rewolucye, które s
raczej gnijc dezorganizacy, rozsypywaniem si strupieszaych

skadów, ni dzieem bohaterskiego zapau ludów, ni tworze-

niem nowego wiata; kiedymi peni religijnej czci wspomnieli

o wojnie ludowej w K*^'*" Poznaskiem i w tych bitwach,

w tych obozach powitali nowonarodzony, skadajcy jedn
rodzin ludu ze szlacht naród polski ; wskazawszy niedono
komitetów, brak ywioów wadzy i zbawienne ku temu na

przyszo rodki, weszlimy nareszcie w ono kwestyi sowias-

kiej i zaprowadzili czytelnika na zjazd pragski. Teraz, dla do-

penienia obrazu, wypada nam doda niektóre postronne iakta,

jakote sd nasz o Francyi stwierdzi dowodami ze spraw

woskich.

Mówic o Woszech, bynajnaii<_j liiepodzielamy zdania samo-

lubnego a zawsze ze zej woli wypywajcego , mianowicie, e
Wosi jako naród nikczemny i zdzieciniay, uiezasiuguj na

wolno. Naszym sdem naleao i naley Wochów ratowa,

nie dla nich, nie przez nich ale dla powszechnej sprawy rewo-

lucyi. Wochy, ta ofiara najokropniejszej tyranii, tyranii ducha,

s nieszczliwym, zdzieciniaym starcem, któremu jeeli nie
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przez lito to przez wdziczno winnimy szacunek i pomoc
dla tego te sdzimy, e niebaczc na to, czego chciano i co mó-

wiono w Turynie i w Rzymie, Francuzi dla wasnego interessu,

dla spenienia warunków rewolucyi, dla sprawy ludzkoci i wol-

noci, dzierc w doni pioruny, któremi atwo mogli byli roz-

wali martw ju form austryackiej monarchii, natychmiast po

wypadkach w Medyolanie, winny byli wojska swoje za Alpy

przerzuci, wypdzi Austryaków a potem dopiero zapyta

"Wochów wyzwolonych i podwignigtych, azali im s radzi?

Tak nakazywa obowizek, k*temu wiodo sumienne swego sta-

nowiska pojcie; inaczej poj to dowcip kramarzów i Lamarti-

nowy sent3'mentalizm. Z drugiej strony faszem jest, jakoby

^^'osi bali si byli lub niechcieli czynnej pomocy odFrancyi;

ritaiia fara da se byo hasem pochlebców Karola Alberta,

wsteczników i przywilej owców; lud powtarza to haso dla tego

jedynie, e gaskao jego biedn mio wasn, e pora pier-

wszy od kilku wieków poczuwa w sobie niepohamowan dz
niepodlegego bytu, lud rozumia pod niem raczej zautanie

w samym sobie , anieli obaw lub wstrt do Francuzów i za-

prawd nieby jeszcze tyle skaonym, aby w przeraeniu poj-

ciami francuzkiemi wola by w ostatecznpn razie wróci pod

jarzmo austryackie. W obec zapau i spólczucia, jakie wybuch
2-1:'^ Lutego obudzi we Woszech, jezuicka tylko dyalektyka

moga w sowach fara da se upatrywa ducha nieprzyjaznego

Francyi. Jedna iskra tego zapau wystarczya na rozniecenie

za Alpami ognia rewolucyi. na wypdzenie Austryaków z Me-

dyolanu i z "Wenecyi, na cay ten szereg wypadków zakoczo-

nych j)Owstaniem w Sycylii a zawieszonych przez anglo-fran-

cuzkie porednictwo.

Pomimo niecierpliwoci, z jak Lombardya dwigaa jarzmo

austryackie, wie dopiero o ogoszeniu Rzeczypospolitej we
Francyi. przekonanie, e zawita ostateczny dzie walki swo-

body z j)rzemoc, wywoay w niej te siy, jakich dotd niezna-

laza ani w festynach, ani w processyach, ani w duchu liberalnie

wiejcym z Watykanu: duch %vity, zagrzewajcy do czynu

i cudotwórczy, nie w Rzymie ale w Paryu mia swoje ognisko.

Po pierwszem zaraz drgniciu ludów woskich , spowodowa-

nem wypadkami Lutego, zawiza si w Medyolanie komitet
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z ludzi modych, najdalej w owym kraju sigajcych rewolucyj-

nych wyobrae, i j przemyliwa nad uorganizowaniem po-

wstania na Woszech, gdy w tern ród podziemnych jego robót

wypady pamitne zdarzenia w Wiedniu. Stronnictwo j^ost-

powe, ufne w bohaterstwo powszechne i w zaj^a, przejte

duchem wiary i potgi, jaki owiewa podówczas ludzi dobrej

woli, z obawy, aby umiarkowani i zachowawcy, jeeli nie przez

brak uczucia narodowoci, to przez strach wpywu i ducha Fran-

cy! , nieweszli w ukady z konstytucj^jn, Austry, j^ostanowio,

w dniu ogoszenia pierwszych, ze strony gabinetu wiedeiiskiego

przyzwole, rozwin chorgiew powstania. Lud, jak zawsze,

jak wszdzie, godnie i po rycersku odpowiedzia na wezwanie,

lecz jak zawsze, jak wszdzie, atwowierny i nie^orzewadujcy,

zdradzieckim i niedonym doniom ster swoich losów powie-

rzy; jak zawsze, jak wszdzie, ludzie mali, nikczemni, bez wiary

i bez ducha, kalajcy rewolucy i zgubni dla jej rowoju, na

czoo jego wyszli i wadz zagarnli. Ludzie ci wkrótce potra-

fili zagrabi na swój poytek owoce bohaterskiego mztwa,
przygasi ognie wulkanów i trupi, wysch prawic, modzieca
po raz pierwszy powstajcego, w chwali, gdy ostatecznie mia
pta swe skruszy, napowTÓt w letarg pogry. Ci to zmate-

ryalizowani wyzyskiwacze, frymarczcy krwi i zapaem, nie-

zdolni ani cokolwiek stworzy , ani dla ogólnego dobra upoy-
teczni, umiejcy jedno grzeba ywych i rozbudzone ycie

wszdzie znicestwia, pogrzebowi sudzy rewolucyi, których

mowa wywiewa odwag, mdro jest mdroci mierci, czyn

wypywem zwtpienia, sprawili , e Lombardczycy, bez harmat,

bez broni, bez zasobów wypdziwszy austryackie odactwo,
w kilka miesicy póniej, z harmatami, z broni, z zasobami,

umundurowani i wywiczeni, niemogli oprze si pochodowi

Radeckiego. Ludzie ci, których w cigu naszej pracy spotyka-

limy po wszystkich komitetach i na spodzie wszystkich odezw,

manifestów i adresów a którzy wszdzie jak stado karów poja-

wiaj si na zwalenie z nóg powstajcego olbrzyma, którzy za-

bijaj najsilniejsze i najwitsze sprawy i materyalizmem wy-

mokym \\ bagnie pórodków i zwtpienia bardziej ni brakiem

zdolnoci lub jawn zdrad w rce WTOgów oddaj kraj wasny,

zaraz po wypdzeniu Austryaków zoyli rzd tymczasowy
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w Medyolanie. Rzd ten natychmiast zapragn neutralnoci

jako rodka poczenia z sob wszystkich stronnictw, wszyst-

kich interessów, poczenia dziwnych ywioów, kamarylli

rzymskiej nieuleoajcej ju wpywowi przeraonego ruchami

Papiea, druha carskiego króla obojga Sycylyi, niedonego
Arcyksicia Toskanii i nareszcie kilkakrotnego przeniewierc§

Karola Alberta, poczenia ich ze -praw ludu, z wolnoci,

z rewolucy, z walk przeciw Austryi ; ycie wzywao mier do

sojuszu, czycowy potpieniec baga szatana, aby mu otworzy

wrota do nieba. Wówczas ujrzano kupnych mówców i dzienni-

karzów, tych kondottyerów wstecznictwa naszej epoki, prze-

biegajcych Wochy, zachcaj ac5'ch do mioci ku tronowi,

opiewajcych cnoty Karola Alberta, wystawiajcych monarchi

jako jedyny rodek zbawienia, w istocie za pod faryzeuszowsk

pokrj^w godnoci narodowej i dumy, usiujcych przedewszyst-

kiem roznieca ducha nienawici przeciw Francyi i jej poj-

ciom; król sardyski zwal si u nich « spada d'Italia)),

hasem wyswobodzenia byy sowa «l'Italia fara da se.»

Tymczasem Karol Albert, raz dla ratowania swego tronu, to

znowu dla uprzedzenia porednictwa Francyi lub moe nawet

dla osobistych widoków wadzy, wypowiedzia wojn Austryi.

Wnet korzj-stajc z propagandy, zacicie przez popleczników

swoich rozszerzanej, niezaleno Lombardy! odebra, tern sa-

Diem za rzuci rewolucy w rce zdradzieckiego stronnictwa,

którego jaskini by Turyn, podporami za Jezuici, w rce ludzi,

których podstpy i knowania dopiy zamierzonych celów

w cofniciu si z pod Goito, w ucieczce z pod Medyolanu, na-

reszcie w zawieszeniu broni d. 9^ Sierpnia. Stronnictwo to

zgiekliwie wykrzykujc powiedziane przez Karola Alberta wy-

razy: PItalia fara da se,)) wybijao pokony gabinetowi

angielskiemu, którego interesem byo zwichnici wpywu Fran-

cyi, umawiao si z Ferdynandem neapolitaskim
,
grozio Pa-

pieowi, przeraao kadego, ktokolwiek co posiada, strachem

ogoszenia rzeczypospolitej i wprowadzenia teoryi kommunizmu

jako bezporedniego nastpstwa wejcia Francuzów, a nareszcie

ognisko zapau przywalio bryami lodu, tak e najszlachetniejsi

ludzie niewiedzieli, co pocz. Genueczyk Eicci, przestraszony

widmem gilotyny i grabiey, upiorem wymarzonym przez ka-
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maryll, o kwestyi bowiem spoecznej cale we Woszech nie-

mylano, opuci ministeryum sardyskie, zostawujc rzdy

w rkaci uczonego geologa Pareto, najzacniejszego z ludzi ale

najniezdolniejszego z ministrów. W Turynie nadto pose

angielski wszeciwadnie panowa czyli wszelkiemi sposoby

usiowa przeszkodzi porednictwu ze strony Francyi. Polityka

Anglii, tej Kartaginy XIX^ wieku, jak wszdzie tak i we Wo-
szech, wypowiadaa mierteln wojn wolnoci, kierowaa ru-

chami wstecznictwa, które lkao si wyobrae równie, jak ga-

binet londyski politycznego wpywu Francyi. Pose angielski

cigle szepta Karolowi Albertowi o zgubnych skutkach, jakie

musiay wymkn z porednictwa modej Rzeczypospolitej,

przeraa go nastpstwem wojny powszechnej i tylko w zamian

za ulego obiecywa dyplomatyczn opiek Anglii. Ministe-

ryum sardyskie kroczyo ciek wskazan mu przez Palmer-

stona; dobroduszny Pareto zasypa szczliwie w ubem oczeki-

waniu na wszechmocn opiek Anglii a z nim te usypiay

i Wochy, a dopiero zbudzi wszystkich huk dzia austryackich.

Poznano naówczas tradycyjne angielskie szalbierstwo i zwrócono

bagajce donie ku Francuzom ; sam Karol Albert dobrowolnie

lub mimo chci, zada jednak porednictw^a, chociaby tylko

dla zwalenia gucho krcych pogosek, jakoby król sardyski

zagroony w granicach pastwa domowi jego traktatem wie-

deskim zarczonych, mia okupi nietykalno dzieraw swoich

wiaroomnem wydaniem Medyolanu i skrytemi umowami z Ra-

deckim. Warto tych pogosek histor3'^a dowodnie nam kiedy

pokae, tymczasem powtarzamy, e Wochy urzdowie zaday
porednictwa Rzeczypospolitej francuzkiej , urzdowie, lud bo-

wiem woski oddawna caym duchem jej pragn. Rzd tym-

czasowy lombardzki w odezwie swej do Rzeczypospolitej przy-

muszonym by te proby wynurzy, po kapitulacyi Yicenzy

wnosi naw^et do gabinetu piemontskiego rad, aby wkroczenia

Francuzów urzdowie i publicznie zada i nareszcie za pier-

wsz wieci o pobiciu wojsk sardyskich, wysa do Parya
jednego z swych czonków Guerrier'ego, proszc o bezzwoczn
pomoc. •

Tymczasem Karol Albert wcha si i namyla, Ricci da
trzech miesicy zwoki, trzech miesicy w kwestyi ycia i mierci,
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gdzie kada chwila bya nieocenion, a dopiero, gdy glos ludu

jak gdj-by z jednej piersi wydarty, zwróci si ku Francyi,

Karol Albert temu i innym powodom ulegajc, omieli si

sprzeciwi woli posa angielskiego. Kamar\'lla wcale nie uznaa

si za pobit
;
przeciwnie , wystpia z wikszem ni dotd za-

arciem, zmusia króla, e nawet 130 wydaniu Medyolanu, po

ukadzie w Yigevano
,
prob o porednictwo Francyi zawiesi,

ministeryum liberalne odsun i sprawy kraju rkom stronnictwa

jezuicko-magnackiego powierzy. Oczywicie. Karol Albert nie-

by przedstawicielem ducha i pragnie narodu woskiego,

w chwili bowiem, gdy ukada si z Radeckim, gdy ucieka

z Medyolanu i rzdy pastwa oddawa stronnictwu, które

wrzkomo na wojskowych dowódzców narzekajc, samo ca
spraw zgubio, gdy nareszcie porednictwo Francyi i wyzwo-

lenie Woch dla widoków dynastycznych i zamiarów wstecznic-

twa jednoczenie z prob do Rzeczypospolitej odpycha, w teje

samej chwili powtarzamy, gwardj-a narodowa medyolaska,

komitet zbawienia publicznego, naród ca}- nawet, rzucajc do-

mow strzech, dw"iestotysicznem wychodztwem przeciw zdra-

dzie ojczyzny protestowa i gosem rozpaczj' jako o ostatni

rodek ratunku, baga Francy o porednictwo. Wtóroway
Lombardyi, Wenecya, Genu, dzienniki piemontskie, Izba i lud

rzymski. Legacye, Florencya, Liwurno, sowem wszystko, co

paro si do ycia dla wolnoci, nie za do mierci dla widoków

domu Sabaudskiego. Widziano wówczas starców umierajcych

nagle z .rozpaczy na widok wtargnicia Austryaków, widziano

ludzi, którzy niemogc znie myli powtórnego zakucia

ojczyzny w kajdany, tracili zmysy, odbierali sobie ycie, rzucali

pustkami domy i z caemi rodzinami opuszczali kraj, z jedn
tylko nadziej wybawienia, z nadziej pomocy od Francyi.

Wiadome nastpstwa tego wychodztwa, wiadome wysilenia

rozpaczy stronnictw liberalnych i los legii Garibaldego.

Xa wie o wziciu Medyolanu w caej Europie dla wolnych

piersi zabrako powietrza; z jednej strony zwtpiono o tej re-

wolucyi , która zdawaa si ostateczn i do potn do rdzen-

nego ^^wwrócenia despotyzmu, z drugiej co chwila oczekiwano

wiadomoci o wtargniciu Francuzów do Lombardyi. o ich ko-

niecznych zwyciztwach , tern bardziej, e National uwaany
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jako urzdowy organ Rzeczypospolitej, cigle grozi wojn,

cigle przysiga Wochom , e za pierwszem ich niepowodze-

niem wojska francuzkie natychmiast przekrocz Alpy. Ktokol-

wiek widzia rewolueye Lutego, temu przez myl nawet nie-

przeszlo, aby ta Francya, która wówczas bya gotow lecie na

krace wiata dla skruszenia kajdan ucinionej ludzkoci, która

bezustannie odgraaa si, e prdzej wojn powszechn prze-

ciw sobie zapali, ni miaa by powici Wochy; która 23^ Maja

urzdownie niepodlego Woch za zasad swej polityki ogo-

sia, aeby Francya republikancka , Francya 1848" r. popenia

nikczemno, na jak gabinet z czasów Dubarry lub Guizofa

nigdy niebyby si odway, nikczemno i bd polityczny zara-

zem, oczywicie bowiem najprostsza rachuba, dowiadczenie

przekazane przez Hichelieu'go i Ludwika XIV<^, e ju niewspo-

minamy o dawnej Rzeczypospolitej ani o Napoleonie, pod kar
uszczerbku na narodowej potdze , Woch opuszcza niedozwa-

lay. Tak si jednak stao. Po cudach rew^olucyi ujrzano cud

wstecznictwa; strach wojny powszechnej przemóg : niedoztwo

i brudny kramarzów egoizm zwyciyy. Podczas gdy rzd co

chwila grozi swojem porednictw^em
,
gdy odgrywa komedy

zbierania w' okolicach Grenobli tak zwanej armii woskiej
,
gdy

w kolumnach dzienników zwodzi bitwy z Austryakami, Radecki

rozgaszcza si w Lombardyi, odbiera napowrót Peschier,

rzuca zdobyty kraj na up rozpasanemu odactwu i Ferrar

nawet, miasto, z którego przyczyny gabinet Guizofa by si ju
raz zachwia, wojskiem swojem osadza. Gazeta augsburgska,

organ Metternichowego wstecznictwa, tryumfowaa i nieszcz-

dzia upokarzajcych dla Rzeczypospolitej przycinków; w Paryu
nikt sumiennie nieodway si jadów jej odeprze, dziki post-

powaniu rzdu w sprawie woskiej.

Wypadki zaalpejskie zastay Lamartina w paacu spraw

zagranicznych, Lamartina, o którego dziaaniach w-spomnie-

limy ju kilkakrotnie i do wyranie, aby unikn po-

trzeby szczegóowego zastanawiania si nad ich barw.
Tu jak wszdzie, jak od pierwszego dnia rewolucyi, P. Minister

zdradza spraw w^olnoci ; zamiast bezporednich ukadów
z wyobrazicielami ludu, knu konszachty z gabinetami, niewy-

jawia wprawdzie otwarcie wstecznych swoich widoków, ale

ZlE>KOWICZ. WiZERUKKI POLITYCZNE. III. 19
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czonek rzdu republikaucko-rewolucyjnegow Paryu, wTui-ynie

by monarchist zacitszym od samego Karola Alberta, upart-

szym od magnacko-jezuickiego stronnictwa. Podczas gdy kra-

somówca ten, któremu przeznaczonem byo do ostatka zuy na

sobie si francuzkiego frazesu, pali przed oczyma narodu

fajerwerki przedsibierczej swojej wymowy; w istocie, wystra-

szony obaw powszechnej wojny, przez agentów swoich odradza

Karolowi Albertowi porednictwo Francyi, grozi mu wosk
republik i to czerwon, któ bowiem za Alpami byby zdolny

trójkolorowej zapewni zwycigztwo? Takowy sposób postpo-

wania, który harmoni sów usypia rozdranion godno na-

rodu i zarazem niewystawia Francyi na adne ofiary, równie

zadowala denia paryzkich kramarzów, jak odpowiada wido-

kom woskiego wstecznictwa, Karola Alberta, polityki angiels-

kiej i najdroszym oczekiwaniom ^ Przymierza. Nastpcy

P. Lamartina, w skutek Czerwcowego wybuchu, silniej jeszcze

chwycili si przekazanego im systemu.

Iviedyemy je zahaczyli, wspomnijmy wic kilka sów o za-

burzeniach Czerwcowych.

Wypadki te pod tym wzgldem s wanemi, e wyjawiy

prawdziwe sowo rewolucyi 1848° r., e Francya, e Europa,

dowiedziay si o postawieniu nowej w ludzkoci zagadki.

Dotd rewolucye byy dwiczn symfoni wolnoci ; krwawe

ich ustpy agodniay pod opromienieniem uroczych zjawisk lu-

dowego bohaterskiego zapau, pod rycersk jak i estetyczn

barw, pod szlachetnym entuzyazmem kobiet, zwaszcza za pod

dobitnem bo politycznem rysowaniem si dwóch stronnictw

wolnoci i niewoli, wiata i przesdu, lub praw czowieczych

i przywileju; byy one poezy niejako zatargów w ludzkoci,

zatargów, które po raz pierwszy w Czerwcu przedstawiy si

w prozie.

Zwichnicie rewolucyi Lutego w samej jej rkojeci, zma-

teryalizowanie ludu, poniewierka, zamiast witego upoy-

tecznienia jego zapau, wystarczyy, jak to ju dawno powie-

dzielimy _do przeszatanienia rycerza-apostola w bratobójc,

w zbrojnego najedc na spoeczestwo. Celem tyche samych

dzi wszdzie rewolucyi byo treciwe przebudowanie wiata,

ustalenie nowych stosunków nietylko midzy rzdami i narody,
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ale pomidzy wszystkiemi czonkami wielkiej ludzkiej rodziny,

Socyalizm wszelako dopiero ród walk Czerwcowych jako

otwarcie wojujcy wystpi, ruszy jawnie w zapasy z dawnym
porzdkiem i mierteln wojn dotychczasowemu spoeczestwu

wypowiedzia. Trwoga zdja najmielszych, gdy po raz pierwszy

ujrzano krwawe proporce ze strasznemi napisami « Wspól-
no)) — ((mier i grabie.)) Stara rewolucya w osta-

tecznych sw^oich hasach sigaa tylko ((braterstwa lub

mierci,)) dzi wydziedziczone pokolenia, przywiedzione nie-

donoci rzdu do szalestwa rozpaczy, na mocy sowa do-

pominay si o rzecz, na mocy braterstwa o wspólno. Uy-
wajc jzyka socyalistów, powiemy, e ci, którzy mieli jus ad

rem, domagali si o jus in re: poniewa za kady posiadajcy

jus in r e wcale niedba o jus ad rem, dopóki wic socyalici

obu zasad w jedn niezleli, zostawia im swobodne drugiej uy-
wanie; skoro jednak przyszo do czynu, teorye socyalistów po-

prostu wystpiy jako napad na wasno a zatem na wolno,
i z obu stron zawrzaa wcieka walka. Rzd musia przyj na-

stpstwa zmateryalizowania ducha i ciasnoty swego widokrgu,

wybuch atoli Czerwcowy, to pierwsze zjawisko powszechnego

kiedy kataklizmu, wcale nieby jednorodnym a tern mniej

jeszcze pocztym z sumiennego poczucia zasady.

Gówn przyczyn strasznej tej walki byo zniesienie tak

zwanych pracowni narodowych, które tern byy dla socya-

lizmu, czem dla rzdu gwardya ruchoma. Po rewolucyi Lutego,

gdy pierwsze zaraz kroki rzdu zapowiedziay rzucenie faszu

posannictwu Francyi , cz ludnoci walczcej na barykadach

zostaa wnet umundurowan i uszykowan w szeregi gwardyi

ruchomej. Cz druga, wzrastajca ogromnym napywem ro-

botników z prowincyi, sama umundurowaa si w bluzy i uszy-

kowaa w pracowniach; pierwsza bya rewolucya uorganizowan

na obron statusuo, obron poj, jak tego ca nasz prac
dowiedlimy, wstecznych, a tern samem kontrrewolucy; druga

w skadzie swoim i w zasadzie bya uorganizowan anarchi,

stekiem ywioów niezsumienionych ale rdzennie zaprzecznych

a tern samem rewolucya. Rzd oba te zapalne stronnictwa

zakuwszy w ciasne granice samolubnej Francyi, musia przy-

wie do wzajemnego starcia, do wybuchu, dó bratobójczej walki.

19*
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W historyi Rzymu , w epoce niytycznej królów , spotykamy

podanie o Tulii. córce króla Serviusza, która przymusia swego

wonic do roztratowania ciaa zamordowanego jej ojca. Król

Serviusz oczewicie bj- wyobrazicielem zwycizkiego gminu,

jak to samo jego nazwisko powiadao.^ liistorykowie za w zbro-

dniczej Tulii oddawna upatrywali mglist niby allegory

o czci ludu, która to w skutek zdrady miaa roztratow^a

zwoki swojego ojca. Dzi, ród walk Czerwcowych, w ywiole

zacitoci, jaki gwardy ruchom daleko namitniej anieli samo

nawet wojsko liniowe ogarnia, trudno niespostrzedz tej Tulii,

tej córki królewskiego gminu, która urzdowym strojem oso-

niwszy serce, przed upojeniem jeszcze bojow wrzaw, z godnym
lepszej sprawy szaem ostrzya bro przeciw nieszczliwemu

ojcu: od pierwszych bowiem chwil rewolucja pomidzy praco-

wniami a gwardy panowaa nieubagana zacito. Dotd
dziwiono si tylko szczególnej nienawici, jaka ród walk zae-

gaa gwardy ruchom przeciw pracowniom, nikt atoli dwoi-

stoci, o jakiej wspomnielimy, niezauwaa. Pod form wypad-

ków, szukajc ducha, atwiej zrozumiemy przyczyn}- tej niena-

wici: ze strony gwardyi wystpowaa niespokojno sumienia,

ze strony ludu zemsta za przeniewierstwo: w szeregach pier-

wszej walczya stara forma, midzy drugim, pod krwawym ma-

teryalizmem byskay przecie iskry nowego ducha, pomimo

bowiem caej wadliwej strony pracowni, jak w pocztku dziea

naszego potpilimy, niepodobna zaprzeczy, e przedczucie

nowego ducha wyranie si w nich objawio. Zapamitalimy

sowa tych wyrobników, którz}*, gdy ich rozpdzano, mówili:

('jakiem prawem chcecie targa wzy, któremy midzy sob na

« zasadach braterstwa zawizali? jakiem prawem rozczacie

((ludzi, którzy, po raz pierwszy od stworzenia wiata, w mioci
i zgodzie yj jak bracia?)) -Sowa te zaczerpnite w witych
ywioach, jakie koniecznie i wszdzie tkwi midzy ludem,

wskazyway moraln stron socjalizmu, oczewicie bowiem

nieszo tym ludziom o ndzn pac 30" soldów na dzie, wówczas

gdy niejeden z nich dopokd na wasny rachunek pracowa, po

pi i wicej franków zarabia, nie wszystkim szo o prónowa-

' Servius. ex servo rex.
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nie, gdy wada ta we Francyi klassom roboczym jest obc,

wreszcie jeeli pracownie prónoway, win to byo ministra

i administracyi, jedneAi sowem rzdu, który oddawna najniszy

suga bankierów, wzdryga si zawsze w rce swoje roboty

publiczne obejmowa. Kwestya toczya si o warunek bytu caej

ludzkoci, o zasad, bez której spoeczestwo istnie niemoe,

bez której ycie ród dzisiejszych stosunków jest walk, gr,

przekupstwem i piekem dla bogaczów równie jak dla biednych,

o zasad, któr ród zmateryalizowania i usamolubienia si

wyszych warstw towarzystwa, gdzie mona hylo zaczerpn,

jeeli nie midzy ludem? Socyalny wzgld rewolucyi stawia

zagadk przebudowania spoecznoci, postawienia stosunków

prawdziwie spoecznych, jakich dzi nigdzie niema, dzi, gdy

ludzko zamiast by stowarzyszeniem i szko, rodzin i kocio-

em, jest wielkiem forum nierzdu i lichwy, kamstwa i nieprzy-

jani, dzi, gdy jeden musi drugiego by wrogiem. ywioom
postpowym szo o osadzenie spoeczestwa na zasadach ró-

wnoci, wzajemnoci, obowizku i rodzinnej pomidzy ludmi

mioci, a to przez zczenie od wieków rozerwanych interesów,

przez zbratanie i spojenie w jeden acuch zawzitych na siebie

duchów, przez zlanie w jedno zapalne dla wiata mioci ognisko

wszystkich iskier, jakie dzi w modych ju sercach tumi odo-

sobienie, przygasz spózawodnictwo, zawi i walka, bez której

zdawaoby si, e ycie jest niepodobnem. Sowa te fasz za-

day opasym filantropom, Cyceronom naszej epoki, którzy roz-

parci w wygodach wiatowego pooenia, gwatownie powstaj

na materyalizm i na zepsucie klass roboczych. Odtd niemiano

ju prawa zwa socyalizmu religi brzucha, gdy socyalizm

jawnie i otwarcie dowiód, e by religi serca, tak, jak nam
Zbawiciel przekaza, równie jak od 24° Lutego dowiody wy-

padki a to we Francyi równie, jak i gdzie indziej , e serce bio

tylko pod bluz i pod siermig, e z ludu tylko mogo wybys-n objawienie prawd i czysto duchowych potrzeb, o którychto

ani filantropy, ani adwokaci, ani kramarze, ani demagogi

najmniejszego niemieli wyobraenia. W ogóle jak we Francyi

tak w Europie niepojto zwiastowania, i nie dziw: we wszyst-

kich bowiem dzi rewolucyach widzimy jaki fatalizm , który

zmusza ludzko do zbawiania si omackiem; zewszd rozlegaj
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si utyskiwania na brak wielkich ludzi ; niema ich w istocie

i pojaw geniuszów z kadym dniem staje sie niepodobniejszym.

Spoeczestwo zbawi si niedonoci, ^upot i zalepieniem

indywiduów, które powszechn anarchi sprowadz i chaos,

nad którego wodami unoszcy si Duch Boy, nowy wiat ze
wywoa. Ludzko kroczy naprzód bez wiedzy i bez uznania

si w swojem jestestwie, rewolucye bowiem dzisiejsze nie s bu-

dowaniem ale rozkadem, nie s czynne ale bierne, jako przystoi

stanowi, który bez adnych obcych jedno z wasnych przyczyn,

ze skaduczaej staroci i z gangreny materyalizmu jest kona-

niem starego wiata.

Z tego to stanowiska zapatrujc si na wypadki Czerwcowe,

mimowolnie przyszlimy do sdu o nich odmiennego od zdania

ogóu; oczyma ducha musielimy w nich dojrze symptomata

miertelnej choroby i zarazem w skutek przesilenia czasu, zapo-

wiedzenie jakiej oddalonej epoki wyzdrowienia, epoki ycia,

mioci i prawd}-, niezalenej od dzisiejszego spoeczestwa, od

sabych i niezdolnych indywiduów, które ani ratowa konaj-

cego wiata ani dobi go nie s w stanie. Raz jeszcze powta-

rzamy, pojedyncze jednostki adnego dzi wpywu na wypadki

niemaj, nikt, chociaby kto jy Napoleonem niepotrafi przesz-

kodzi lub pomódz wypadkom, na rozwizanie to albowiem,

którego jestemy wiadkami, szedziesit wieków i myryady

ludzi pracoway; potga czynów przez nich dopenionych sil-

niejsz jest od woli, przeto cokolwiekbymy powiedzieli , co ma
si sta, stanie. Std te w zaburzeniu Czerwcowem lito

nasz, al i spóczucie, zachowujemy jedno dla zabitych, dla

rannych i osieroconych; potpienie rzucamy na tych. którzy

niezdolni zwróci waciwem oyskiem potoku rewolucyjnych

y^wioów. przycz^-nili si do nieszczsnej a krwawej dla kraju

powodzi, na tych, o których dawno powiedziano, e pomimo

oczu nic niezobacz, którzy w skutek gupoty lub zej woli

sdzili, e rewolucyi 1848 r. potrafi frazesami zadouczyni,

którzy w nie samolubnym pogreni, w sowach równoci

i braterstwa na chorgwiach Francyi wypisanych, adnej treci,

adnych nastpstw, adnego urzeczywistnienia w przyszoci

nieupatrywali, którzy mniemali, e pod trójbarwnym republiki

proporcem bdzie mona dalej prowadzi kramarsk polityk
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Ludwika Filipa, sowem, e rewolucya 1848 r. fakt przypad-

kowy
,
przygodni, bynajmniej zasad dotychczasowego porzjjdku

niezmieniaa. Ci to ludzie, a których wyobraa i w potoku

pyrz w roli, rdza w stali, stronnictwo 'wsteczne, cay obszar nie-

dostwem swojem ogarniajce, sprawili, e rewolucya, która

w zarodku swoim bya mioci, któr ludzko witaa jako

brzask dnia nowego, jako zwiastowanie Królestwa Niebios,

w dniach Czerwcowych rozzwierzya si w zemst, w okropno,

w zaciek bratobójcz walk, w kannibalskie okruciestwo.

Zamykajc si w swojej wycznoci, zdradzajc spraw rewo-

lucyi w Niemczech, we Woszech, w Polsce, Francya równie jak

kady samolub musiaa przecierpie wewntrzne l)ole, musiaa

kar wojny domowej ponie za nikczemno zewntrznej swej

polityki; któ bowiem niewie, e krwi na barykadach Czerwco-

wych przelan mona byo wolno Europy okupi, e zapa

powszechny wybuchem Lutego obudzony, mona byo ku celom

szlachetnym, ku wyzwoleniu czowieczestwa obróci, na kru-

cyat przeciw Rossyi, przeciw Turcyi, przeciw wszystkim gnio-

tcym ludzko tyranom skierowa i upoyteczni, e tene sam

proletaryat dugo niczego prócz tej witej wojny niepragn

e za wychodzcemi kolumny Polaków i Wochów, klnc nik-

czemno rzdu, ze zami o kilkanacie mil od Parya cign,
e rozsta si z nimi niemóg i ostatki chudoby niós im

w ofierze, e w nadzieji tej zbawczej dla wiata wojnj^, konwul-

sye godu w onie swem tumi i cigle czeka tylko i czeka.

Lecz jak da, aby ludzie bez mioci, bez wiar}^, ahy giedowi

wyzyskiwacze, obudnicy i samolubcy, botnisty ten wynik rz-

dów Filipa, pojmowali lud, aby mier moga odpowiedzie

rozwojowi ycia? atwiej podobno z niczego wiat stworzy

anieli wywie go ze zgnilizny. Co tylko w zgangrenowanej

rzdami Filipa Francyi, do wadzy si dostao, byo szumowi-

nami starego spoeczestwa; Vjyli to wytarci w pieniackich roz-

terkach adwokaci, urzdnicy wyzyskiwacze i wyobrRajcy
samolubstwo i niedono swego wieku, demokraci z Na-
tional 'a. Maa liczba prawdziwie rewolucyjnych ludzi razia

poród nich swoj bezwadnoci, chocia i ci, starej epoki

wyobraziciele, ani czasu, ani ludu, ani wybuchu 1848'^ r. niepoj-

mowali. Na nieszczcie dalek bya chwila, w której lud sam
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sobie zaufa: jak dot^d tak i podówczas jeszcze ludziom poje-

dynczym on zawierza i warunki wybawienia w nich upatrywa,

jeszcze z dziecinnem niemal zaufaniem do ratusza, siedliska

rzdu tymczasowego przychodzi, jeszcze frazesami Lamartina

si karmi. Wiara ta ze strony ludu dodaa otuchy przeciwnym

mu ywioom, wstecznictwo wzmagao si w siy , na zgrzytliwy

strój naprao struny duclia narodowego, wtaczao w ziemi

iskry zapau, a nareszcie wywoao straszny wybuch Czerwco-

wych wypadków. Sprawozdanie okropnych tych chwil po-

wszechnie jest wiadomem; niemam}- potrzeby wdawa si we
wszystkie szczegóy, jakie zaburzenie Czerwcowe cechoway,

poprzedzamy w tym wzgldzie history. która ducha dajc pod

faktami, w szczegóowe opisy podobnych tej chwil gwatownego
przeradzania si ludzkoci niewchodzi. Do na tern, e na-

stpstwem tej rewolucyi bya kontrrewolucya, która na miejscu

rzdu tymczasowego osadzia Cavaignac"a i ca Europ na

pastw wstecznictwu wydaa. Stronnik Xational'a, opromie-

niony pogTobow saw ojca swego i brata, Cavaignac, czowiek

sumienny i szczery republikanin, ale republikanin formy nie

ducha, republikanin z rzdu tych, którzy mniemaj, e republik

stanowi wypisany na chorgwi frazes, z reszt jako onierz,

przywyky do rzdzenia i posuwania machinami, co za gorsza,

w wojnach i razziach algierskich straciwszy zapewnt- wszelkie

dla praw czowieczych a tem samem dla wolnoci poszanowanie,

ani serca ani gowy niepospolitej niemajc, wykartaczowa

wprawdzie napastników, ale te i wulkan, w jakim ludzko
nadzieje swe pokadaa, zadawi. Odtd poznano, e rewolucya

24:'^ Lutego skonaa jako przedwczesny poród, e od Francyi

ani od Cavaignac'a niczego spodziewa si nienaleao, dla tego

te, gdy Wochy pomocy od Rzeczypospolitej zaday, pomimo

szumnych gazeciarskich wykrzyków, ludzie pooenia rzeczy

wiadomi, w istotnych zamiarach rzdu francuzkiego adnego

ratunku dla spraw woskich niewidzieli. Jako , zamiast bagne-

tów, rzucono za Alpy nawanic not dyplomatycznych, i ta Fran-

zya, która za' Wielkiej Rzeczyposolitej, nikogo prócz mierci lub

zwyciztwa za porednika midzy sob a wrogami swymi niebraa^.

Za przesawnych czasóvk Konwencji, eskadra pod dowództwem admiraa



297

dzi wdaa siy w matactwa i gabinetowe konszachty, podczas

gdy gazeta augsburgska, wyraz polityki austryackiej
,
podczas

gdy Times, organ ministeryum angielskiego, rewolucyi, Wo-
chom, caej sprawie wolnoci, bezczelnie urgay.

Dokd nas ta ndzna komedya zawlecze? niewiemy, wrcz

tylko owiadczamy, e po wypadkach Czerwcowych, kontrre-

wolucya dalej jeszcze Francy cofna, ni Ludwik Filip by j
zawróci. Wstecznictwo , zuchw'ale rozgocio si na gruzach

rewolucyi, jawnie zarzucio fasz najwitszym jej celom i uda-

wao, e niepostrzega symptomatów nowego ruchu, które

jednak co chwila otwarcie skakay mu do oczu.

1° Sierpnia, w Izbie francuzkiej , znowu ciemni tylko lub

zakrywajcy wzrok, niedojrzeli kierunku, jakim pomimo wszel-

kich zawad rewolucya usiowaa wydrze si na jani. P. Mau-

guin wysun naprzód kwesty spraw zagranicznych, przekony-

wa suchaczów, jak rzd republikancki na zewntrz i na

wewntrz mia dwie polityki, jedn dla tumanienia wzroku na-

rodu, drug dla przeprowadzania wasnych swoich widoków.

Mówca koniecznie chcia wyrwa ministrom tajemnic przyszego

ich postpowania w obec wypadków europejskich, ale tak

P. Bastide jako i Jenera Cavaignac, nieulegli naleganiom;

przeciwnie, z bezprzykadn w dziejach monarchii nawet nai-

wnoci, owiadczyli, e nieuznaj potrzeby udzielenia Izbie

w tym wzgldzie jakichkolwiek objanie. Kwestya polityczna,

równie jak na polu czynu, tak nawet ród czczych obrad parla-

mentarnych, wywioda za sob kwesty socyaln, W skutek

podanego przez siebie projektu zaoenia banku reorganizuj-

Latouche, staje w zatoce neapolitaskiej , wystawia boki swe najeone dzia-

ami i grozi bombardowauiem , w razie jeeli król nieuzna Rzeczypospolitej

i nieodwoa ze Stambuu posa swego, który kim konszachty przeciw Francyi.

Latouche wyprawia jako posa prostego grenadyera; król neapolitaski po-

gldajc z okien na eskadr, przyjmuje go z wszelkiemi honorami nalenemi
ambassadorowi, przyrzeka speni dania i ofiaruje nawet porednictwo po-

midzy Rzeczpospolit a jej nieprzyjaciómi: ((Rzeczpospolita, odpowiada

((grenadyer, midzy sob a wrogami dwóch tylko zna poredników: s'mier

(ilub zwyciztwo.))

Porównajmy ówczesn powag Rzeczypospolitej z dzisiejsz wanoci jej

porednictwa w sprawach woskich, lub te godn postaw Latoucha z post-
powaniemtadmiraa Baudin przy bombardowaniu Messyny, któremu ten ostatni

jako obojtny wiadek spokojnie si przypatrywa.
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cego podatek i kredyt, wyobrazicie! socyalizmu we Francyi,

P. Proudhon zaj mównic.
AV ustpie naszym o rewolucyjnych ywioach we Francyi

za Ludwika Filipa, wspomnielimy kilka sów o miaym nowa-

torze, który obdarzony jedn z najpotniejszych zaprzecznych

si, jakmy w dziejach spotkali, w razie wyzwania go do synte-

tycznego czynu, przydawa tylko jeden wicej dowód bezwadzy
ducha francuzkiego gwoli zmateryalizowaniu tego i dziwnie

lepej wycznoci. O ile wysoko cenimy Proudhon'a jako nie-

ubaganego analityka, o tyle odmawiamy mu wszelkiej wartoci

na drodze organizacyjnych usiowa ; niewdamy si wic
w uwagi nad moebnoci praktycznego zastosowania jego

teoryi; poniewa jednak zagadka socyalna objawia si w czasie

nie za w ludziach, sdzimy przeto, e w obec tej a nadto wy-

ranej zagadki, Izba acz przeciwna zasadom Proudhon'a moga
atoli godniej odpowiedzie wymaganiom ducha epoki. Wste-

cznictwo jednak wypierao si kwestyi spoecznej, tak jak wy-

paro si caej rewolucyi; zawczasu ju zaarta niech trzsa

suchaczami i wszczynaa midzy nimi zgiek, jakiego dotd nie-

widziano ród najburzliwszych nawet klubów paryzkich.

((Obywatele deputowani, ((mówi Proudhon pogldajc do

koa na wrzaw, ((niecierpliwicie si, nie aby mnie usyszy, ale

(( aby raz zemn skoczy. Socyalizm od 20" lat porusza ludem

((socyalizm spowodowa rewolucy Lutego, wasze bowiem par-

(damentarne rosterki niebylyby jednego czowieka naprzód

((popchny. Pracownie narodowe byy karrykatur socyalizmu,

((ale poniewa nie on je wywoa, nie na nim przeto ciy odpo-

((wiedzialno. Socyalizm to posuy za proporzec ostatniemu

((powstaniu: ci, którzy powstanie to przygotowywali i którzy je

«' teraz wyzyskuj, uyli tej wielkiej sprawy dla zjednania sobie

« klass roboczych ; dzi idzie wam o zadanie stanowczego ciosu

«socyalizmowi i dla tego wzj^wacie go, aby si wytumaczy na

((tej trybunie.)) Gony wybuch niezadowolenia zaguszy ostat-

nie sowa i odtd napróno ciekawi teoryi P. Proudhon'a starali

si chocia jeden peryod z mowy jego pochwyci. Mówca przez

trzy godzin dla prezydenta ledwo i dla kilku bliej go otaczaj-

cych czyta swoj rozpraw, reszta Izby w epileptycznem obu-

rzeniu kady jego wyraz tumia ulew gniewnych wykrzykni-
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ków. Nieiialey wszelako sdzi, al^y gwatowny ten sposób

potpiania stosowa si bezporednio do P. Proudion'a i jego

zasad; wiksza cz suciaczów nawet z okadek zapewne

nieznala dzie zuchwaego przywódzcy socyalistów i w Proudlio-

nie nietyle uderzaa na wasne jego teorye jak raczej pastwia

si nad powalon i zgwacon przez siebie rewolucy, do której

karowaty duci wstecznictwa wzbi si nieby w stanie. Wik-
szo z radoci przyjmowaa najazdy Proudion'a na wasno,
moga bowiem pod pokryw obrony sj)oeczestwa od barba-

rzyców zamkn si w swojem samolubstwie i wszystkie naj-

witsze cele rewolucyi zespoliwszy razem z teoryami materyal-

nego kommuniznu, za jednym zamachem wbi w ziemi i na

wieki, jak sdzia, kamieniem grobowym przywali. Co do nas,

jak z jednej strony niebronimy zasad autora Sprzeciwiestw
ekonomicznych, tak z drugiej atoli dowodów przeciw faszom

doktryny Proudhon'a, poszukalibymy w szlachetniej szem nieco

ródle ni to, w jakiem Izba czerpaa wrzaskliwe swoje wota.

Po tem, czego dowiedlimy ca nasz prac, niepotrzebujemy

duej zastanawia si nad dziesiejszem usposobieniem zwyciz-

kiego we Francyi stronnictwa; widzimy, e Rzeczpospolita

rozdziela si na dwa gówne obozy, jeden tych, którzy posiadaj

jus in re, drugi za majcych jus ad rem; reszta odcieni na

podrzdn tylko zasuguje uwag. Wprawdzie zagroone
w swoich posadach spoeczestwo moe chwyci si rónych
jeszcze form rzdu, cofajc si coraz dalej, tak jak dotd si
cofa, moe nawet z Cesarzem Mikoajem zawrze zaczepny i od-

porny sojusz; postpowanie bowiem ludzi bdcych przy wadzy,

do obecnej chwili, do dnia 1" Listopada 1848^ r. w którymto

ostatni arkusz naszej pracy do drukarni odsyamy, w niczem za

przyszo nam niezarcza, z drugiej atoli strony wiemy, e pod
t martw dzisiejszych stosunków skorup, podziemne ognie

rosn w potg, e zblia si epoka ostatecznego przesilenia, e
spokój i zaufanie z trudnoci dadz si ustali, e gwoii

powszechnemu rozprzeniu stronnictwo zaprzeczne coraz si
powiksza, e adna moc ludzka rdzennej rewolucyi niezdoa

zatrzyma
;
rewolucy ta albowiem, jakemy powiedzieli, niejest

wypywem woli ale koniecznoci, jest konaniem miertelnie ra-

nionego i samego przez si rozpadajcego si wiata, objaw'ia
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si, postpuje i dziaa na zewntrz ludzi, bez ich uczestnictwa

i pomimo ich woli.

Sowa nasze stosujemy zarówno do Francyi, do Niemiec, do

Woci i do caej Europy, zwaszcza te Niemcy bardziej ni
którykolwiek inny naród stwierdzaj nasze zaoenie. Cay
szereg rewolucyi niemieckich przedstawia nam tylko pkanie

chrzstek i urywanie si muszkuów tego potwornego ciaa, po-

kazuje nam rozkad, któremu idea ujednoczenia plemion ger-

maskich i zwoanie sejmu frankfurtskiego w niczem niezaradz.

Zgodnie z zaprzeczuym charakterem swego ducha, charakterem,

którego najwyszym a miertelnym dla swojej ojczyzny obja-

w^em by Luter, Niemcy pomimo chciwoci, z jak pragnyby
ca ludzko w siebie w^chon, nic zbudowa niepotrafi.

Szczep germaski niepospolit ma jeszcze w sobie potg
i przyszo, nie w pniu atoli, ale w gaziach, nie w rodku
Europy ale w Anglii, ale w plemionach skandynawskich,

zwaszcza za w Ameryce. Std te uczucie przywizania do

rodzinnej ziemi najmniej dzi wyksztaconem jest w Niemczech,

std lud niemiecki rad cignie do Ameryki jak gdyby przeczu-

wa przyszo, która go tam czeka ; w Europie nawet, gdy mu
si gdzie pole zj-sku si otworzy, bez alu na zawsze ojczyzn

opuszcza.

Zjazd frankfurtski niewczesnem marzeniem wywoany i na

teoi^yi oparty, w imi zasady narodowoci wycigajcy rk po

Schleswig-Holstein i Limburg, i wraz wbrew teje zasadzie

grabicy Pozna i domagajcy si zaboru Woch, i znowu sam

z sob sprzeczny, niewspominajcy nawet o pobratymcach

podlegych rzdom, na które Germania lkaaby si targn,
na drodze obradnych zgieków pragncy urzeczywistni wielk

idee ujednoczenia, zjazd ten, powtarzamy, zaw^sze nam si wyda-

wa naksztat zebrania niedojrzaych alchimistów, którzyby

zgromadzili si celem stopienia w jeden alia kawaków ró-

norodnych kruszców. Marzyciele ukuli wic k'temu ogromny

kocio, wrzucili we bryy elaza i cyny, miedzi i oow-iu, i wy-

niósszy naczynie na mróz daleje potrzsa niem z niesychan

gwatownoci i z haasem, którego zgrzyt kaleczy uszy najod-

daleszych ssiadów; po kadej z takich operacyi utopici cie-

kawie podnosz pokryw, patrzc, czy alia ju nastpi, ale

i
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darmo , bryy le nietknite , dno tylko kota coraz si wy-

szczerbia; próne chci do stopienia kruszców, potrzeba zapau,

potrzeba ognia i na zimno nikt jeszcze dotd ziarnka oowiu

nierozpuci. W samej nawet idei ujednoczenia Niemiec za

porednictwem zjazdu frankfurtskiego niema dotd zgody

midzy germaiiskiemi plemiony. Pastwa drugiego rzdu
i drobne ksistwa bynajmniej nie dla zjednoczenia, ale z obawy

wchonicia ich przez Prusy cz si z Frankfurtem ; Austrya

szarpana przedmiertn konwulsy, oparta na mniejszym u sie-

bie co do liczby ywiole germaskim, wdzi w zjednoczeniu

rodki dawienia wspóln si wybijajcych si na jaw narodo-

woci, gabinet wiedeski w kwestyi woskiej lub w prawdopo-

dobnem kiedy pow^staniu Sowiaszczyzny, liczy na pomoc
wojsk Rzeszy; Prusy przedstawiajce istotn tre ducha ger-

maskiego, owiat najwicej w szczepie swym zasuone, opie-

raj si przeciw tej konfiskacie swej indywidualnoci na korzy
wspólnej sprawy, w ogóle za, zjazd frankfurtski razem wzity,

w obec zasady wolnoci jest powtórnem znowu sprzysieniem

rzdów przeciw ludom; widzimy bowiem, e gdziekolwiek ruch

si jaki rewolucyjny pokae, tam natychmiast Wikaryusz pcha

wojska drobnych ksistw, wojska, które niezdolne do utworzenia

armii, wstecznictwo zamienio w policy. Ciekawa to historya

zjazdu, ród którego aujemy, e odezwa si jeden z najwy-

mowniejszych w Polsce gosów, gos jednego z kapanów
^rj^twa Poznaskiego, prawdziwy gos wiary, ludu i wolnoci,

a który to zjazd od pocztku zaraz w niemieckim nawet ludzie

mniej wzbudza zaufania i otuchy, ni demokratyczne kluby

i ludowe zebrania. Zjazd ten , wyczajc lew stron, by ste-

kiem zaprzedanych rzdom pedantów, dziennikarzów, urzdni-

ków i magnatów, by on na wielk ,skal co naksztat komite-

towi Rad, o jakich wspominalimy, by zerodkowaniem niedo-

ztwa i materyalizmu , wcieleniem ywioów nienawistnych

wolnoci, kamieniem grobowym rewolucyi, niedziw wic, e
oczekiwaniom ludu odpowiedzia zupenym zwrotem rzeczy do

dawnego porzdku. Tak wic w Niemczech jak i w Francyi

krew niewinna napróno pyna ; w Monachium , nad Renem,

w Wiedniu, w Berlinie, równie jak w Paryu, rewolucya 1848"

r. w kierunku swoim zwichnit zostaa. Niedone i zdradzie-
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ckie wzgldem wolnoci stanowisko zjazdu wzniecio w ludzie

oburzenie i wcieko, wywoao frankfurtskie barykady, za-

bójstwo Auerswald'a i Lichnowskiego i te szalon, bez celu

i wyrachowania walk uliczn, z której oczywistym wynikiem

wstecznictwo umiao skorzysta, w skutek której miasto w obl-
eniu ogosio, swobody poodbierao i jo naladowa Ca-

vaignac"a, ró\Ynie jak lud w wybuchach swoich uliczników

paryzkich przedrzenia. aDie deutschen Cavaignack'en » tak

nazwani przez wsteczne dzienniki ministrowie Wikaryusza,

w powag Sylli si udrapowawszy, Frankfurt, majcy by sto-

lic wolnoci zamienili w siedlisko carskiego niemal terroryzmu,

rozpucili policyjnych zbirów i aresztowali za posta, za rewo-

lucyjn jak mówili form kapeluszy. To samo ministeryum

Pastwa niemieckiego, które dotd niby oderwane sowo pa-
wio si niewidzialne ród wrzawy obrad parlamentarnych,

nagle na potpienie uliczników frankfurtskich, stao si ciaem;

po raz pierwszy znalaz si kto poczuwajcy w sobie wadz
ujednoczonego Pastwa i jego Wikaryusza, po raz pierwszy

abstrakcya objawia si w przedmiotowej rzeczywistoci i da-

waa si we znaki, — komu? ulicznikom. Wszelako Times
jako gboki polityczny rachmistrz, ze zwyciztwa odniesionego

przez Wikaryusza nad chopcami ulicznymi, wywiód wniosek,

na jaki aden z profesorów siedzc^T-h na awach zjazdu frank-

furtskiego niebyby si zdoby. Wypadki Czerwcowe w Paryu
i Wrzeniowe w Frankfurcie, zdaniem organu ministeryum

angielskiego miertelny cios zaday rewolucyi i nauczyy rzdy,

jak maj postpowa z ludami, które zbyt natarczywie o swoje

prawa dopomina si omielaj. Odtd, z w^ielk pociech

aldermanów londyskich, dziki wydoskonaleniu uHcznej stra-

tegii, ludzko o tyle tylko moe uzyska swobód, o ile panu-

jcy oparci nie na prawie ju, lecz na harmacie, nie z berem ale

z lontem zapalonym w rku, racz jej takowych udzieli, ^

' >(W'ypadki frankfurtskie. inÓAvi Times, powiuny w Europie zada mier-

« teiny cios republice czerwonej; jest to nowy dowóu (jeeli potrzeba jeszcze

« dowodów), e energia i harmaty a nadto wystarczaj do utrzymania w po-

u suszestwie uzbrojonego ludu. AV kocu Lutego b, r. Europa poznaa nowy
c system wojny, o jakiej historya uiedawala nam dotd adnego pojcia.

«Z jednej strony widzielimy rokosz, z drugiej wadz rzdowa i dziki nie-
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Ze wszystkich dziaa zjazdu frankfurtskiego , oto jedyny

wany wynik, jaki Times dla ludzkoci wycign. Co do nas,

którzy odniiennemi od organu polityki angielskiej rzdzimy si

przekonaniami, niemoemy i w tym razie przyznawa sejmowi

jakiejkolwiek wanoci , tembardziej , e nietyle obwiniamy za-

siadajcych w nim ludzi, jak ogólne stanowisko Niemców, ple-

mienia umierajcego, jeeli ju na pó nieumarego a które w^e

dwa ognie midzy szczepy romaski i sowiaski wzite, do ma-

ego nader znaczenia co do granic, do adnego prawie co do

siy sprowadzonem zostanie. Tymczasem musimy by widzami

tego powszechnego u nich rozkadu i gnicia, równie jak spó-

uczestnikami powszechnego przeradzania Europy. Wszake

w rozmaitoci duchowej plemion i ich posannictw, \v róno-

rodnoci dzisiejszych rewolucyi, jasno, janiej nad wszelki wyraz

spostrzegamy fakt jeden: solidarno ludów; obok tego czujemy,

e ludziom dobrej woli serca si rozrosy, e duch czowieczy

w strefy wysze wstpi, e dzie zwizku narodów nadchodzi.

Syszym, jak godzina wybawienia bije dla wszystkich bez wy-

jtku utrapionych, syszym, jak huragan burzyciel staroci

i
spróchnienia, od Gibraltaru do Kamczatki si podrywa, syszym

do koa konwulsyjn niespokojnoó oczekiwania i mówimy do

tych, którzy oczy maj a niewidz: uchrocie si, dopóki czas,

«gdy skoro huragan was uniesie, napróno bdziecie wzywa
uratunku.M Tymczasem trapi nas zawie pytanie: jako Polacy,

jako ci, którzy niestracili w sobie ducha spoecznego, co po-

fdonoci rzdu, rokosz zawsze sdzi si pewnym zwyciztwa. Szczciem
(cprzekouauie to ju dogorywa. Przytaczamy tu sowa, które Jenera Lamori-
(cciere mia podobno wyrzec w ostatnim dniu Czerwca; ((moecie bezpiecznie

((pozwoli im znowu rozpocz^, skoro im si tylko zaclice; znam ju ten rodzaj

«wojay. » Republika czerwona potrzykrocj ju zostaa zwycion z tej strony

((Alp, gdy co do spraw woskicli, tych niepodcigamy jeszcze pod t kate-

((gory. W Londynie (szarty&'ci), w Paryu, we Frankfurcie, rewolucya co-

((fna si przed walk lub te musiaa uledz. Wyraz bar y kad a straci swoje

((Straszliwe znaczenie dla rzdców miast. Gdyby wiadomoci strategiczne

«w Lutym byy na tak wysokim stopniu, na jakim stany we W^rzeniu, Lu-
ce dwik Filip niebyby dzi w swojem zaciszu w Claremont, król pruski nie-

« byby porzuca stolicy dla samotnego Saus-Souci. Niezaprzeczonym dzi ju
((jest pewnikiem, e lud uzbrojony, za barykadami nawet uiewytrzyma strza-

« ów harmatnicti, które ostatecznie stan si argumentem rozstrzygajcym
((W przyszoci wszelkie tego rodzaju nieporozumienia.)) — Ob. Times z dnia
27° Wrzenia 1848" r.

»
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czniemy? Pytanie to atwiejszem do rozwizania jest dla naszego

jak dla któregokolwiek innego rodu, ale trzeba pamita, e
w tem, co w nas jest zewntrzn owiat, trzy niemal czci s
rzecz napywow, obc, jeeli za u cudzoziemców rewolucya

trzsie posadami spoecznego gmachu, jeeli u nich owiata
umiera, wtedy to, co w nas jest francuzkiego , angielskiego,

niemieckiego, bez niebezpieczestwa zgnilizny lub mierci,

przeciwnie, gwoli warunkom bytu, wykorzenionem by musi;

trzeba pamita, i znów to, co by powinno, jest tak dalece

przez to, co j est, zguszonera, ucinionem, e samo tego ostat-

niego pojcie, pojcie rdzennych, treciwych w nas ywioów,
przywykhmy uwaa ju niejako oderwane od rzeczywistoci,

nie jako wiadomo istotn, lecz niemal jako poetyczno-idealne

wspomnienie, jako myt. Std te praca naszego przerodzenia

naszej rewolucyi jest niesychanie bolesn, musimy bowiem jdIo-

mieniem wybuchym z rodowego zarzewia, ogniem wewntrznym
ducha, zewntrzny nasz ksztat rozama i skorup na nas na-

ros spopieli, musimy wity poar rozpomieni, aeby ze

zgliszczów naszej formy Feniksem si wypierzy, musimy roz-

budzi j)alne 3^wioy najgbszych warstw i wyprowadzi na

wierzch w czynie to, co w nas jest i co by powinno.

Sowiaszczyzna jak to ju powiedzielimy, z potn odra-

dzajc si wystpi w rozbysej nam epoce dziejów nowoy-
tnych. Sowiaszczyzna, której Polska jest ogniskiem witych
ywioów, biegunem wiata i wolnoci, ark wtków dla przy-

szoci podnych bo powiceniem okupionych, równie jak

caryzm moskiewski jest ródem szataskich si, biegunem

ciemnoty i niewoli, wizk liktorsk rózg zuywanych na

uzwierzcanie czowieka. Dzi Sowiaszczyzna ma tylko nazw
i przyszo przed sob; dziaalno jej historyczna rozpocznie

si dopiero w skutek ostatecznej . czjmnej walki wiata z ciem-

not, w skutek rdzennej a zwieszonej ju nad nami spoecznej

rewolucyi w Ross3'i, w skutek wyswobodzenia Polski, to jest

dopenienia osiowego warunku bytu spoeczestwa, "Wtedy to

olbrzymie moce, jakie Polska dzi zuywa na wewntrzny bój

przeciw carskiej niewoli, wystpi ku poytkowi a zbawieniu

powszechnej sprawy ludzkoci i porw za sob potgi jej po-

bratymców ukryte pod materyalizmem, pod cudzoziemczyzn
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i pod jarzmem, jakie Waregi i Niemce od wieków na ni, nao-

yli. ywioy budownicze w ludzkoci, towarzysko,
wspólno, gwoli uorganizowanej w spoeczestwie Zacho-

dniem walce pracy z przywilejem, zatopione w krwi, zabite

w duchu i abstrakcyjnie ledwo objawiaj<^ce sie w literze bra-

terstwa, wzajemnoci i. t. d. w formie, która napróno woa
o rzeczywisto i o wcielenie, ywioy te, powtarzamy, w So-

wiaszczynie przedewszystkiem twierdzce i twórcze, yj.
w niej dotd, yj w duciu bardziej ni w formie, gdy formy

sowiaskie jakkolwiek z pierwiastków gminnych wyrose,

wielce atoli ulegy wpywowi ducha indywidualizmu germas-

kiego jakote romaskiej metodycznej centralizacyi i martwej

unitarnoci, czyli z jednej strony swawoli i dowolnoci, z drugiej

za literze i metodzie. Duch sowiaski jako syntetyczny dla

thesis romaskiej i antithesis germaskiej, czyli dla ró-

wnoci centralizacyjnej i osobistej wolnoci (a wic i dla was-

noci), za sowo swoje postawi wolno we wspólnoci,
ciaem za tego sowa bdzie stan, antinomi wolnoci z ró-

wnoci rozwizujcy w trzeciej zasadzie, to jest we wspólnoci,

a to wedug niepoytych prawd dyalektyki, wedug istoty

rzeczy, wedug rzeczywistoci i czynu.

Tymczasem , witajc z kadym dniem nowe a coraz pot-
niejsze objawy powszechnego rozkadu, te kilka ogniw niesko-

czonego acucha, które podjlimy w przeszoci, upuszczamy

w otcha wypadków, jakie przyszo nam zapowiada.



Drnkiem F. A. Brockhan^a w Lipsku.
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