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WST P

„Savonarola racjonalizmu”

Nale a  do generacji nazwanej pokoleniem Szkoły Głównej, pol-
skiej uczelni wy szej, która przez siedem lat swego istnienia (1862–
–1869) mia a ponad 2 tys. studentów (uko czy o j  tylko 600), a któ-
rej rol  w kszta towaniu nowoczesnej inteligencji trudno przeceni . 
A cho  sam Jan Baudouin de Courtenay niekoniecznie zupe nie identy-
 kowa  si  z ni , a ju  na pewno nie w sensie naukowym, to trudno nie 

dostrzec w jego dzia alno ci spo ecznej rysów charakterystycznych 
dla innych przedstawicieli tej formacji intelektualnej. Z niej wywodzi-
li si  pó niejsi uczeni, arty ci, spo ecznicy, dzia acze o wiatowi, two-
rz cy nowoczesn  inteligencj  polsk  ostatnich dziesi tków lat wieku 
XIX i pierwszych wieku XX. Tylko dla przypomnienia powiedzmy, e 
studentami Szko y G ównej Warszawskiej byli m.in. Boles aw Prus, 
Adolf Dygasi ski, Henryk Sienkiewicz, Wiktor Gomulicki, Walery 
Przyborowski, Maksymilian Gierymski, Aleksander wi tochowski, 
historyk i krytyk literatury Piotr Chmielowski (pó niejszy profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego), matematyk Samuel Dickstein (potem pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskiego i cz onek Akademii Umiej tno ci), 
etnograf, historyk i archeolog Zygmunt Gloger (autor m.in. Encyklo-

pedii staropolskiej), j zykoznawca, nauczyciel pierwszego pokolenia 
polskich lingwistów, pionier dialektologii polskiej Lucjan Malinowski 
(profesor Uniwersytetu Jagiello skiego, cz onek AU), Antoni A. Kry -
ski (tak e j zykoznawca, profesor uniwersytetów we Lwowie i w War-
szawie oraz wspó autor pierwszego w XX w. Słownika języka pol-

skiego), a jest to zaledwie pocz tek listy wa nych dla polskiej nauki 
i kultury postaci wywodz cych si  z tej uczelni.

Jan Niecis aw Baudouin de Courtenay (13 III 1845 – 3 XI 1929) 
znany jest przede wszystkim jako uczony – j zykoznawca nale cy do 
nauki polskiej i rosyjskiej, ale tak e do wiatowej. W jego pogl dach 
naukowych znajduje si  wystarczaj co wiele my li i spostrze e , które 
nie tylko by y nowo ci  w czasie, gdy Baudouin publikowa  swe pra-
ce, ale które wesz y do podstaw dwudziestowiecznej lingwistyki, e 
wspomn  tu tylko rozgraniczenie statycznego i dynamicznego aspektu 
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8 WST P

j zyka (to wspólnie z uczniem swoim, Miko ajem Kruszewskim), co 
rozwin  potem F. de Saussure, podobnie jak ró nic  mi dzy j zykiem 
(abstrakcyjnym systemem) a mówieniem (indywidualnym dzia a-
niem), dalej poj cie fonemu, teoria alternacji, zacz tki pó niejszej so-
cjolingwistyki i psycholingwistyki, rozwa ania nad wp ywem j zyka 
na sposób postrzegania przez cz owieka wiata. I nie jest to bynaj-
mniej lista pe na, ale zaledwie zarysowana, nie by o bowiem takiego 
aspektu funkcjonowania j zyka, który by pozostawa  poza zaintere-
sowaniami Baudouina. St d te  do dzi  wiele jego prac jest czytanych 
i trudno by oby wyobrazi  sobie jakiekolwiek kompendium historii 
lingwistyki, w którym nie znalaz oby si  miejsce, i to obszerne, dla 
niego. O tym jednak mówi  tu nie b d , poniewa  interesuje nas nie 
Baudouin j zykoznawca, ale Baudouin publicysta. Wi c tylko wspo-
mn , e gdy w roku 1979, w 50. rocznic  mierci uczonego zorganizo-
wano na Uniwersytecie Warszawskim konferencj  jemu po wi con , 
wzi o w niej udzia  ponad 80 naukowców z Europy i Stanów Zjedno-
czonych. Podobna konferencja we wrze niu 2005 roku w Uniwersyte-
cie Jagiello skim znowu ci gn a z ró nych stron wiata poka n  
liczb  referentów. To pokazuje rang  Baudouina w lingwistyce.

Jednak wypada nadmieni  jeszcze o czym ; oto Baudouin by  
swego rodzaju uczonym „w drownym”, z ró nych zreszt  przyczyn. 
Nie my l  tu o jego studiach, po uko czeniu Szko y G ównej konty-
nuowanych w Pradze, Jenie, Lipsku – to by o naturalne, j zykoznaw-
stwa naukowego w Polsce wtedy nie mieli my, ale my l  o jego pó -
niejszym yciu naukowym.

By  wi c profesorem najpierw uniwersytetu w Kazaniu (1874–
–1883), potem w Dorpacie (1883–1893), w Krakowie (1894–1899), 
w Petersburgu (1899–1918), wreszcie w Warszawie (1918–1929) 
i Lublinie (KUL, 1918–1920). Zainteresowane by y nim i inne uniwer-
sytety – w Kijowie, Charkowie, Belgradzie. 

B d c Polakiem, mia  zamkni t  po studiach drog  do pracy na 
uniwersytecie w Warszawie, ale te  w Kijowie, gdzie rozwa ano jego 
kandydatur . Marzenie o pracy na polskim uniwersytecie spe ni o si  
dopiero w 1894 r.1, a i to na krótko, bowiem po pi ciu latach nie odno-

1 Pierwszy raz propozycj  pracy w Krakowie Baudouin otrzyma  
w 1874 r., ale poniewa  ci y  na nim obowi zek odpracowania stypendium 
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9WST P

wiono z nim kontraktu w Krakowie – z powodu jego pogl dów, w a -
nie w publicystycznej broszurze ujawnionych1, ale i dlatego, e bada  
dialekty s owackie na terenie ówczesnych W gier, co tamtejszemu 
rz dowi, madziaryzuj cemu S owaków, wydawa o si  dzia alno ci  
panslawistyczn . 

Ostatecznie Kraków straci  znakomitego j zykoznawc , w pew-
nym stopniu jednak na w asne yczenie, a dok adniej na yczenie ro-
dowisk konserwatywnych2, zyska  za to Uniwersytet Petersburski. 
Cho  by a to pierwsza tak dotkliwa konsekwencja zajmowania si  
przez Baudouina sprawami nienaukowymi, to bynajmniej nie ostat-
nia. W roku 1914 przyszed  proces s dowy w Petersburgu za opubliko-
wanie broszury Nacjonalnyj i tierritorialnyj priznak w awtonomii3 
i wyrok dwóch lat wi zienia, ostatecznie zmniejszony do trzech mie-
si cy, które Baudouin odsiedzia  od listopada 1914 r. do stycznia roku 
1915. Przy tej okazji zreszt  zwolniono go z Uniwersytetu Petersbur-
skiego i dopiero: Kiedy upadł rząd carski, jednym z pierwszych kro-

ków Uniwersytetu Petersburskiego było przywołanie mnie na nowo 

do swego grona4.

naukowego w Rosji, nie móg  z niej skorzysta . Sta o si  to mo liwe dopiero 
po wypracowaniu przez Baudouina tzw. ma ej emerytury rosyjskiej w dwa-
dzie cia lat pó niej. 

1 Zob. Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej 
w tym wyborze.

2 W Krakowie potępiono mię wprawdzie powszechnie, ale pomimo 

to uniwersytet chciał mię w ten lub ów sposób zatrzymać. Z dwudziestu kil-

ku czy też nawet więcej niż trzydziestu członków Wydziału Filozoficznego, 

tylko ośmiu było za bezwzględnem usunięciem mnie z uniwersytetu, reszta 

głosowała za mną. J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, Nie skandal, a po 

prostu objaw znamienny i pouczający, „Naród” 1921, nr 48.
3 Baudouina oskar ono, jak pisa  w li cie do W. Feldmana, o: 1. „pod-

burzanie do buntu i do zwalenia istniejącego ustroju państwowego”, 

2. „świadome fałszywe oskarżanie przedstawicieli władzy o różne nieład-

ne postępki”. Zob. E. S t a c h u r s k i  2002, s. 116. W tym i nast pnych kilku 
listach (zob. s. 116–118, 120, 122–124) dalsze informacje o tej sprawie.

4 J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, Nie skandal…
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10 WST P

Sprawa by a skandaliczna, nawet w tamtych czasach i w tamtej 
atmosferze. Baudouin mia  wielu obro ców – nie tylko w ród przyja-
ció  i zwolenników jego pogl dów na reform  Rosji, ale nawet w ród 
politycznych przeciwników1. To poparcie okaza o si  wa ne, bowiem 
sam Baudouin nie zgodzi  si  prosi  o u askawienie, gdy  dla nie-
go by oby to równoznaczne z wyrzeczeniem si  w asnych pogl dów. 
Podobnie pi tna cie lat wcze niej odrzuci  namowy yczliwych mu 
cz onków Rady Wydzia u Filozo  cznego UJ i nie zgodzi  si  na kom-
promis, a tym bardziej na przeproszenie dotkni tych jego broszur  ga-
licyjskich notabli. Na tym tle ju  tylko wspomnie  nale y o „drobnych” 
przykro ciach, które spotyka y Baudouina przez wi kszo  ycia, 
w rodzaju kon  skat cenzuralnych w Rosji, ale i w Galicji2 czy awan-
tur wywo ywanych na jego odczytach. Ale przecie  ju  nie „drobn  
przykro ci ” by a niezgoda Uniwersytetu Lwowskiego w wolnej Pol-
sce na nadanie Baudouinowi tytu u doktora honoris causa, a tak e 

1 Ojciec cieszył się wielką sympatią ludzi. Rzeczywiście oprócz tego, 

że był mądry, był bardzo dobry; to się bardzo wyraźnie zaznaczyło, kiedy 

był skazany na więzienie. Jenerał Babiański pożyczył ojcu pieniądze na 

kaucję, dzięki temu ojciec mógł jeszcze być w domu, a nie od razu w aresz-

cie. Ale i po tym wyroku po prostu nie zamykały się drzwi, zjawiały się 

delegacje, zjawiali się prywatni ludzie z kwiatami, i Polacy, i Rosjanie, 

i rozmaite mniejszości narodowe, itd. To wszystko było rzeczywiście takie 

wzruszające. Mam fotografię ojca, gdzie siedzi wśród kwiatów, które wtedy 

otrzymał. Pamiętam, jak strasznie się wtedy dziwił szwajcar w domu: „Car 

skazał tego człowieka, a tu zjawiają się ludzie i niosą jemu kwiaty. Jak to 

może być?” Wtedy dopiero można było zobaczyć, jaką sympatią cieszył się 

ojciec. Jedna z moich koleżanek wręczyła mi pieniądze: „Bo tobie będzie 

teraz trudno”. Wzruszające było to, jak odnieśli się ludzie do tego. „Córka 
Baudouina de Courtenay o swoim ojcu” – Rozmowa przeprowadzona z Eweli-
n  Ma achowsk - empick  w 1979 r. przez przedstawicieli Naukowego Ko a 
J zykoznawczego Studentów Filologii Polskiej UW, niepubl. mszps w zbio-
rach Biblioteki PAN w Warszawie.

2 Zob. Ze zjazdu autonomistów, czyli przedstawicieli narodowości 

nierosyjskich w tym wyborze. Warto zauwa y , e ostatnia ingerencja cenzor-
ska mia a miejsce w roku… 1984 w VI (publicystycznym) tomie Dzieł wybra-

nych B a u d o u i n a  d e  C o u r t e n a y  – zob. przypis 1, s. 454 i 1, s. 484 
do tekstu Mój stosunek do Kościoła.
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11WST P

nieprzyj cie go w sk ad Rady Wydzia u na Uniwersytecie Warszaw-
skim, gdzie dano mu profesur  honorow , co oznacza o faktycznie po-
zbawienie go praw cz onka Rady1. Dla niektórych rodowisk i ludzi, 
na ogó  tych, którzy uwa aj  si  za maj cych monopol na polsko , 
by  po prostu złym Polakiem, a nawet wrogiem Polski, który całe 

życie działał na jej szkodę2.
Gdy w wyk adzie inauguracyjnym, który Baudouin wyg osi  

w 1918 r. na Uniwersytecie Warszawskim pad y s owa: Polska od-

radza się jako państwo nie po to, by się stać jedną z hien impe-

rialistycznych, cz  audytorium zareagowa a gwizdami3. Ale i da-
lej, przez nast pne lata, w swych artyku ach pisa  o prze ladowaniu 
mniejszo ci narodowych w wolnej Polsce, t umacz c, e naród, który 
dozna  niewoli i prze ladowa , nie powinien stosowa  tych samych 
metod, których do wiadcza  na sobie jeszcze nie tak dawno. Nie by  
Baudouin chyba dla wielu dobrym Polakiem tak e wtedy, kiedy ujmo-
wa  si  za Litwinami, Bia orusinami, Ukrai cami w odradzaj cej si  
Polsce, a i wtedy, kiedy b d c przeciwnikiem koniunkturalnych zmian 
nazw topogra  cznych, protestowa  w 1928 r. w artykule „Wandalizm” 

językowy przeciwko zamianie historycznej nazwy placu Saskiego na 
plac Pi sudskiego, co by o dla niego niszczeniem sk adnika historii 
miasta4. A tak e wtedy (r. 1920), gdy – nie przyj wszy propozycji ob-
j cia katedry na Uniwersytecie Wile skim – wyja nia  powody swej 

1 Jako profesor honorowy mia  tylko prawo prowadzenia wyk adów. 
Podobnie potraktowano w Warszawie L. Petra yckiego (pocz tkowo) i A. A. 
Kry skiego, cho  z innych powodów. Zob. w zwi zku z tym artyku  Nie skan-

dal, a po prostu objaw znamienny i pouczający w niniejszym tomie.
2 R. A. R o t h s t e i n  1976. Zob. te  „Dobry Polak” a „wróg Polski” 

w niniejszym tomie.
3 Pisze o tym W. D o r o s z e w s k i  1972. Z kolei w tym samym roku 

podczas wyk adu w Teatrze S owackiego w Krakowie, kiedy Baudouin mówi  
o prawie ka dego do wyboru narodowo ci oraz do poczucia przynale no ci 
do wi cej ni  jednej narodowo ci, nacjonalistyczna m odzie  zag usza a go 
gwizdami, a nawet kto  rzuci  w niego zepsutym jajkiem, na szcz cie nie 
tra  aj c.

4 „Wolnomy liciel Polski” 1928, nr 7.
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12 WST P

decyzji na amach „Tygodnia Polskiego”1. Pisa  wówczas o tym, e 
powstaj cy uniwersytet polski mo e by  postrzegany przez Litwinów 
jako instytucja polonizacyjna.

Gdy chowano Baudouina na cmentarzu ewangelickim w War-
szawie2, nad grobem pad y s owa Tadeusza Kotarbi skiego: Profesor 

Baudouin na czarne mówił czarne, na białe mówił białe, co by o 
zwi z  i prawdziw  charakterystyk  uczonego.

Sze dziesi t lat uprawiania publicystyki i tyle  lat ponoszenia 
mniej lub bardziej dotkliwych konsekwencji g oszonych pogl dów. 
Jednak nieustanne upominanie si  Baudouina o równouprawnienie 
narodowo ci, o prawa cz owieka do ycia w wolno ci przynios y mu 
pi kn  nagrod  – w pierwszych wyborach prezydenckich w Polsce 
odrodzonej zg oszono go jako kandydata do najwy szego urz du. By  
to, realnie rzecz bior c, gest (notabene uczyniony bez wiedzy zainte-
resowanego)3, ale gest pi kny, zwa ywszy na rodowiska, które go 
uczyni y. Zrobili to ci, o których prawa uczony ca e ycie si  dopomi-
na  – przedstawiciele mniejszo ci narodowych.

W dorobku pi mienniczym Baudouina pozosta o kilkaset prac 
naukowych i dobrze ponad 300 (zob. Bibliografia) tekstów publicy-
stycznych, powsta ych mi dzy rokiem 1865 a 1929, publikowanych 
w kilkudziesi ciu gazetach i czasopismach (nie tylko polskich) lub/
i wydawanych (cz sto nak adem samego autora) jako odr bne bro-
szury. Tematyka ich jest szeroka, mieszcz  si  w niej zagadnienia 
polityczne, moralno ci spo ecznej, narodowo ciowe, nauczania i wy-
chowania, pogl dy na literatur  i jej rol  w spo ecze stwie, wreszcie 
kwestie wiatopogl dowe, w tym – zawsze niezwykle wa ne sprawy 
wolno ci sumienia.

Od strony formy teksty te charakteryzuj  si  szczególnym, su-
gestywnym stylem, ostro ci  sformu owa  oraz ironi , tak e w mó-
wieniu o sobie samym. Bez w tpienia poj cie dzi  modnej politycznej 

1 Zob. Bibliografia prac publicystycznych Baudouina de Courtenay 
na ko cu tej ksi ki.

2 Zob. E. M a a c h o w s k a  1976.
3 W zwi zku z tym zob. Kandydatury demonstracyjne w niniejszym 

tomie.
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13WST P

poprawno ci by o czym  zupe nie obcym Baudouinowi. Wynika o to 
zapewne nie tylko z cech charakteru uczonego, ale te  ze sta ego prze-
konania, e nale y mówi  (pisa ) prawd . Tak post powa  w publicy-
styce, tak te  post pi  wtedy, gdy pisa  wspomnienie o swym uczniu, 
Miko aju Kruszewskim, z którym by  bardzo zwi zany, ale którego 
ocen  w tym wspomnieniu napisa  zgodnie z wyznawan  zasad  
„o zmar ych albo prawda, albo nic”.

Jak zauwa y a swego czasu J. Kulczycka-Saloni1, te w a ciwo-
ci oraz logika argumentacji czyni  wra enie, jakby ich autor nie dba  

zupe nie o to, czy pozyska czytelnika dla swych pogl dów, czy te  go 
zniech ci lub wr cz zrani. W tym widzi ona ró nic  mi dzy publicysty-
k  Baudouina a publicystyk  np. B. Prusa czy A. wi tochowskiego, 
dbaj cych o kontakt z odbiorc  ich tekstów i niezra anie go. 

Jakie  wobec tego by y to pogl dy i jakim cz owiekiem by  Bau-
douin de Courtenay? Bez pretensji do wyczerpuj cej odpowiedzi na to 
pytanie, zwróc  uwag  Czytelnika na kilka tylko rzeczy. 

Dla postawy Baudouina charakterystyczne jest odrzucanie 
przekona , które nie daj  si  udowodni , jako sprzecznych z rozumem 
ludzkim, ten za  pojmowany jest w duchu o wieceniowego racjona-
lizmu. W parze z tym idzie odrzucanie autorytetów jako ogranicza-
j cych my lenie, odrzucanie poj  „niejasnych”, nierozgraniczonych 
wyra nie, je li nie daj  si  one obja ni  i nale ycie rozgraniczy , 
a i poj  motywowanych emocjonalnie, nie za  racjonalnie, gdy  przy-
j cie ich prowadzi do nierozumnych i szkodliwych zachowa  tak jed-
nostkowych, jak i zbiorowych. Obok tego znajdujemy szacunek dla 
faktów, które s  podstaw  rozwa a  i wnioskowania. 

1 Zob. np. J. K u l c z y c k a - S a l o n i  1984, 1989. Pisze ona tam 
m.in.: Co więcej, cechował go pewien fanatyzm „prawdy”, prawie zupełny 

brak poczucia jej relatywności, związania z epoką, środowiskiem, a nawet 

ludzką jednostką, despotyzm nieuznający argumentów wysuwanych przez 

wyznawców innych poglądów, który podsuwał mu na określenie jego rze-

czywistych i przypuszczalnych oponentów zwroty i sformułowania przy-

kre, a niekiedy wręcz obraźliwe nie tylko dla ogółu czytelników, ale na-

wet dla tych, których mógłby uważać za swych zwolenników. (s. 540). Od 
J. Kulczyckiej-Saloni zapo yczam te  okre lenie Baudouina u yte w tytule 
tego wst pu.
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Trzeba zauwa y , e owa racjonalna analiza poj  jest konse-
kwencja pogl dów j zykoznawczych Baudouina, tych mianowicie, 
które dotycz  zwi zku zjawisk  zycznych z psychicznymi. W po-
gl dach uczonego na zwi zki j zyka i my lenia, wiata j zykowego 
i wiata  zycznego podkre la si  naturaln  sk onno  cz owieka do 
animizowania poj  odnosz cych si  do rzeczywisto ci materialnej, 
a nast pnie do przenoszenia ich na zjawiska psychiczne, co razem 
i ostatecznie prowadzi do tego, e 

Na tym gruncie rodz  si  ró ne s owa w i t e, n i e t y k a l n e, 
na tym gruncie powstaj  mity „o duchu j zyka”, „o duchu naro-
du”, „o duszy”, na tym gruncie cz owiek staje si  niewolnikiem 
wyrazów-bo yszcz1. 

Niedostatek logicznego my lenia powoduje, e ludzie ulegaj  
owej „magii s ów”, bior c rzeczywisto  werbaln  za realn , a st d 
krok ju  do dzia a  irracjonalnych jednostkowych, ale równie  zbio-
rowych. Nie jest to jedyny moment, w którym mo na zaobserwowa  
cis y zwi zek mi dzy Baudouinem uczonym a Baudouinem my licie-

lem i publicyst . Nieraz w tekstach publicystycznych spotka  mo na 
rozwa anie znaczenia tego czy innego wyrazu prowadzone po to, aby 
czytelnikowi u wiadomi , i  poprzez sw  niejasno  (rozmyty sens), 
metaforyczno , ten lub ów wyraz paczy my lenie ludzi, wp ywa ne-
gatywnie na ich zachowania b d  indywidualne, b d  spo eczne.

Baudouin by  agnostykiem. Poj cie Boga osobowego uwa a  
za wadliwe i nielogicznie skonstruowane, a co gorsza, motywowane 
ludzk  megalomani , która ka e przypisywa  czemu  niepoznawal-
nemu zwielokrotnione cechy ludzkie.

Etyk  opart  na religii zast pi  etyk  wieck , dla której pod-
staw  s , pos uguj c si  sformu owaniami samego Baudouina, dwie 
przes anki: logiczne myślenie i – oparte na takim my leniu – poczu-

cie sprawiedliwości. Pierwsze zapobiega uleganiu fa szywym poj -
ciom, drugie – nakazuje równe traktowanie innych ludzi i niewyrz -
dzanie im krzywd, mówi c najpro ciej.

1 J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y , Charakterystyka psycholo-

giczna języka polskiego, [w:] Dzieła wybrane, t. V, Warszawa 1983, s. 47.
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Zamiast wszelkich owych ob udnych „mi o ci bli niego”, „brater-
stwa” itp. nam powinny najzupe niej wystarcza : spot gowanie 
my lenia logicznego, a w zakresie etyki spo t gowanie wynikaj -
cej z my lenia logicznego idei sprawie dliwo ci oraz poszanowania 
godno ci ludzkiej w ka dym cz o wieku [W sprawie porozumienia 

się ludów słowiańskich, 1908].

W pogl dach etycznych by  Baudouin rygoryst . Wypracowane 
i raz przyj te przez cz owieka zasady nie mog  podlega  relatywiza-
cji; nie mo e by  kompromisu mi dzy uznanymi normami a dora nymi 
sytuacjami, w których ta czy inna z nich zosta aby „na chwil ” za-
wieszona. I tu trzeba powiedzie , e w a nie zarówno ca o yciowa 
sta o  podstawowych przekona  etycznych Baudouina, jak i kon-
sekwentne ich stosowanie przysparza y mu wrogów, ale tak e przy-
ci ga y do niego ludzi darz cych go szacunkiem, cho  niekoniecznie 
bliskich mu wiatopogl dowo. I nie chodzi mi tylko o akcj  protestów 
wobec skazania Badouina przez s d w Petersburgu, w której zjedno-
czyli si  ludzie z ró nych obozów wiatopogl dowych i politycznych, 
o czym wy ej wspomnia em, ale my l  tu o szacunku i przyja ni mi -
dzy nim a Marianem Zdziechowskim, a tak e o uznaniu, jakim darzy  
Baudouina Lew To stoj. 

Dzieli y ich mocno pogl dy  lozo  czne, polityczne i spo eczne, 
tak e cechy charakteru; czy y wyznawane te same, cho  odmien-
nie motywowane, zasady etyczne, wra liwo  na niesprawiedliwo , 
krzywd  oraz konsekwencja w wyznawaniu i stosowaniu w yciu 
przyj tych pogl dów. Baudouin dyskutowa  ze Zdziechowskim, nie 
zgadza  si  te  z religijno ci  To stoja – i odwrotnie – tamci nie mogli 
podziela  w pe ni laickich podstaw wiatopogl dowych Baudouina, 
ale te kontakty, a ju  na pewno szacunek, jakim si  darzyli, s  wiet-
nym przyk adem tego, jak mo na „pi knie si  ró ni ”. Wspomn  wi c 
tylko, ko cz c ten w tek, e kiedy przygotowywano w Rosji jubileusz 
osiemdziesi ciolecia Lwa To stoja, wskaza  on w a nie Baudouina 
i Zdziechowskiego jako Polaków, których nale a o zaprosi  do udzia-
u w przygotowywanym almanachu1.

1 Baudouin napisa  do owego almanachu artyku  pt. Lew Tołstoj 

i kara śmierci, potem wycofa  go, nie chc c by cenzura skon  skowa a ca y 
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wiecko  przyjmowanych przez Badouina za o e  nie wyklu-
cza a odwo ywania si  do tych punktów Dekalogu, które uznawa  za 
uniwersalne (ponadreligijne), jak np. zasada „nie zabijaj”.

Przyj cie tej normy prowadzi Baudouina do cis ego pacy  zmu 
i do sprzeciwu wobec kary mierci, bowiem nie ma, jak s dzi on, sy-
tuacji, w której mo na by usprawiedliwi  pozbawienie kogo  ycia. 
St d ka da wojna jest z em, nie tylko dlatego, e powoduje nieszcz -
cia ró nego rodzaju i sprzyja „dziczeniu” ludzi, ale przede wszystkim 
dlatego, e jest naruszeniem ogólnej normy zakazuj cej zabijania. Tu 
jest powód, dla którego Baudouin by  te  przeciwnikiem walki zbroj-
nej o niepodleg o , co nie wiadczy o, e by  „z ym Polakiem”, ale e 
prawo moralne stawia  wy ej1. W miejsce spiskowania, aktów terro-
rystycznych2 i walki or nej proponowa  dzia ania na rzecz autono-
mii Królestwa. Inna sprawa, czy akurat w tym by  realist , ale trzeba 
pami ta , e nadzieja, i  kl ska Rosji w wojnie z Japoni , a nast pnie 
rewolucja 1905 r. wymusz  zmian  rosyjskiej polityki wewn trznej, 
by a udzia em sporej cz ci wiadomego spo ecze stwa nie tylko ro-
syjskiego. 

O rygoryzmie Baudouina w kwestii wyznawanych zasad wiad-
czy te  i to, e by  on jednym z sygnatariuszy pro by o u askawienie 
od kary mierci Eligiusza Niewiadomskiego, mordercy prezydenta 
Narutowicza. Zbrodniczo  czynu Niewiadomskiego by a dla Baudo-
uina oczywista, ale nawet wstrz s nim spowodowany nie sk oni  go 
do z agodzenia pogl du na niedopuszczalno  kary mierci3. 

Ogólnie w pozbawianiu ycia widzia  Baudouin remanenty sta-
nów przedcywilizacyjnych, nieusuni te w ewolucji gatunku ludzkiego 
(przejawy „dziko ci”).

almanach. Zob. B. B i a o k o z o w i c z  2001. Przy okazji warto powiedzie , 
e Baudouin pomaga  To stojowi zdoby  ksi ki o powstaniu listopadowym 

potrzebne mu w czasie pisania opowiadania Za co? (  ?), by  te  kon-
sultantem korekty owego opowiadania.

1 By  te  Baudouin przeciwnikiem spisków, uwa aj c, e nale y dzia-
a  z otwartą przyłbicą.

2 Chodzi przede wszystkim o okres rewolucji 1905 r.
3 Zob. w tym wyborze Nie wolno kalać ust milczeniem.
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Nie odrzuca  natomiast Baudouin samego poj cia ‘walki’, ale 
uznawa  je tylko w sensie ‘zmagania si ’ (w a nie: walki) cz owieka 
z przyrod  dla zapewnienia rozwoju cywilizacyjnego, post pu i dobro-
bytu ludzko ci. Natomiast o walce zbrojnej pisa  nast puj co:

Jak tu nie pogardza  tym byd em dwunogim, t  zgraj  bezmy ln , 
zgraj , która zamiast wspólnie walczy  z przyrod  i w imi  solidar-
no ci wszechludzkiej opanowywa  i zu ytkowywa  j  dla wspól-
nych celów ogólnoludzkich, pod ró nokolorowymi sztandarami, 
„w imi  idei”, w imi  bzdurnych górnolotnych hase , dla dogodzenia 
chciwo ci i pró no ci ró nych ambitników i bandytów wszech wia-
towych gryzie si  zaciekle mi dzy sob , t pi si  nawzajem bez lito-
ci i niszczy bezmy lnie wielowiekowe dorobki cywilizacji? [Kwe-

stia żydowska w państwie polskim, 1923]

Jednak jest taka sytuacja, w której Baudouin dopuszcza ko-
nieczno  walki zbrojnej – to obrona przed napa ci . W artykule 
Obłęd komunistyczny, napisanym w czasie wojny polsko-bolszewi-
ckiej1, znajdujemy taki fragment:

Trzeba bro ni  siebie, trzeba broni  bliskich i da lekich.
Gdybym by  m odszym, zapisa bym si  do szeregów obro ców czyn-
nych, a nie potrzebowa bym do tego po budek patriotycznych. Wy-
starczy aby mi solidarno  ogólnie ludzka, wy starczy aby potrzeba 
ocalenia ludzko ci, potrzeba ocalenia cz owieka, w lepszym znacze-
niu tego wyrazu.
Jest to jedna z tych nader rzadkich w historii ludzko ci chwil, kie-
dy „patriotyzm” brzmi unisono z uczuciami ogólnoludzkimi, kiedy 
sprawa „ojczyzny” staja si  spraw  ludzko ci. Tylko bezduszne k o-
dy, tylko auto maty nakr cone r kami „bolszewickimi”, tylko g owy 
oba amucone i serca zatrute jadem uczu  antyspo ecznych nie s  
w stanie tego zrozu mie  i mog  jeszcze si  waha .

W centrum pogl dów Baudouina stoi cz owiek, ujmowany jako 
indywiduum, jako autonomiczna osoba ludzka obdarzona rozumem 
i wolno ci  my lenia i dzia ania, dla której jedynym ograniczeniem 

1 Zob. w niniejszym wyborze.
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powinno by  nienaruszanie takiej samej wolno ci innych osobników 
(tu potrzebne s  logiczne myślenie i poczucie sprawiedliwości). 
Owa autonomia cz owieka, jego wolno  jednostkowa i jego godno  
s  warto ciami najwa niejszymi, z nich bierze si  to, co nazywamy 
prawami cz owieka. To w obronie tych praw Baudouin dzia a  jako 
publicysta. 

Jest w pismach Baudouina interesuj ce pojmowanie zbiorowo-
ci (wspólnoty narodowej, religijnej, pa stwa itp.), b d ce konse-

kwencj  przyj cia takiego, jak wspomnia em wcze niej, rozumienia 
osoby ludzkiej. Baudouin ma niezmienne przekonanie, e wszelkie 
formy organizacji spo ecznej maj  racj  bytu o tyle, o ile powstaj  
w drodze suwerennych decyzji wolnych jednostek. To kszta tuje po-
gl dy uczonego na taki model spo ecze stwa, w którym nale enie lub 
nienale enie do jakiejkolwiek grupy jest konsekwencj  indywidualnej 
decyzji cz owieka, a tym samym grupy sformalizowane s  tylko do-
browolnymi zrzeszeniami wiadomych jednostek ludzkich, cz cych 
si  dla wspólnych dzia a  na rzecz rozwoju cywilizacyjnego. Dalsz  
konsekwencj  przyj cia jako podstawy jednostki i jej praw jest po-
wtarzane kilkakrotnie has o o s u ebno ci urz dników (a wi c apa-
ratu pa stwowego) wobec obywateli (nie obywatele dla państwa, 

ale państwo dla obywateli i: nie obywatele dla urzędników, ale 

urzędnicy dla obywateli). Je li zebra  tego rodzaju uwagi Baudoui-
na dotycz ce organizacji spo ecze stwa i jego stosunku do pa stwa, 
to sk adaj  si  one na wizj  tego, co potem nazwane zostanie spo e-
cze stwem otwartym. Drog  do takiej formacji widzi Baudouin jako 
przechodzenie od stanu egoistyczno-stadowego do stanu indywidual-

no-społecznego. Jest to wi c ewolucja wiadomo ci cz owieka, dzi ki 
której pierwotne gromady kieruj cych si  partykularnymi interesami 
osobników zmieniaj  si  w formacje z o one z wolnych i dojrza ych 
jednostek, które, nie trac c swych indywidualno ci, z w asnego wy-
boru cz  si  i dzia aj  dla dobra wspólnego. Na tle tego pogl du 
istniej ce realnie organizacje pa stwowe i wyznaniowe s  owocami 
przymusu wywieranego na jednostki.

Poczucie przynale no ci narodowej, mówi c inaczej, poczucie 
identy  kacji z grup  nazywan  narodem (narodowo ci ), jest we-
wn trzn  spraw  cz owieka, który mo e równie dobrze uzna  sw  
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przynale no  do jednego narodu, do dwóch czy wi cej lub czu  si  
niezwi zanym z adn  narodowo ci . Nikt natomiast nie ma prawa 
narzuca  nikomu narodowo ci. Znowu, je li przejdziemy na wspó -
czesn  terminologi , to da si  to okre li  jako uznanie istnienia jedno- 
i wielokulturowo ci i przyznanie jednostce nieskr powanego prawa 
wyboru1. 

Tu chyba jest miejsce, by powróci  do przytoczonego wcze niej 
okre lenia „z y Polak”. Otó  mia  Baudouin ustalony pogl d na patrio-
tyzm, a dok adniej – na patriotyzm w wydaniu polskim – histeryczny, 
emocjonalny, p ytki i nacjonalistyczny, a nawet cz sto szowinistycz-
ny. W hierarchii warto ci Baudouina na pierwszym miejscu sta a, jak 
ju  powiedzia em, osoba ludzka. St d w jego tekstach po wi conych 
zagadnieniom narodowo ciowym nie ma wyró niania jakiejkolwiek 
narodowo ci, a w ka dym momencie rozwa ane rzeczy odnoszone s  
po prostu do ludzi, niezale nie od ich etnicznej przynale no ci. Ta 
bowiem jest rzecz  wtórn , umown  poniek d2. St d te  ustawiczne 
powtarzanie tezy o równouprawnieniu wszystkich narodowo ci, po-
t pienie dla dyskryminacji, dla fa szywych teorii rasowych3, fa szy-
wych ideologii „braterstwa s owia skiego”4, a tak e gotowo  bro-
nienia prze ladowanej mniejszo ci.

Sam Baudouin uwa a  si  za Polaka, czemu dawa  czynnie 
ró norakie dowody, pocz wszy od egzaminowania na uniwersytecie 

1 W zwi zku z tym warto przytoczy  zacytowane przez H. D a t n e r 
w artykule Tożsamość inteligencji żydowskiej w XIX w. sformu owania, w ja-
kich mówili o sobie niektórzy ydowscy korespondenci J. I. Kraszewskiego: 
Jestem Żydem-Polakiem; Polakiem należącym do innej kultury; Staroza-

konnym Polakiem, człowiekiem, który umie pogodzić wymagania swej 

wiary z wymaganiami postępu i narodowych dążności.
2 Jak pisze w biogramie Baudouina prof. Kazimierz Nitsch: Niesłusz-

nie go nieraz posądzano o działalność antyreligijną lub narodową obo-

jętność, był tylko osobiście naturą niereligijną, a narodowo niezdolną 

do jakiejkolwiek nieżyczliwości dla ludzi obcych językowo lub rasowo. 
(K. N i t s c h  1935, s. 361).

3 Zob. Z powodu jubileuszu profesora Duchińskiego w tym tomie.
4 Zob. W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich, tak e „Bra-

cia Słowianie” w niniejszym wyborze.
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w Petersburgu po polsku studentów Polaków, przez upominanie si  
o prze ladowan  m odzie  polsk  w Królestwie Polskim i o Polaków 
w zaborze pruskim, a  do wieloletniego uprawiania – jak to nazywa  
– „kontrabandy”, czyli faktycznie porz dnie zorganizowanego i pro-
wadzonego przemytu drukowanych w Galicji polskich wydawnictw 
do Rosji, gdzie zaopatrywa  ok. 140 polskich odbiorców (nawet ze-
s a ców na Syberii) w t  zakazan  literatur . W Dorpacie Baudouin 
wyg asza  wyk ady, z których dochód przeznaczony by  na wsparcie 
Kasy im. Mianowskiego, a wi c na pomoc dla polskich uczonych, 
w Petersburgu za  dom Baudouinów sta  si  o rodkiem polskiego y-
cia intelektualnego. Przytaczam tych kilka przyk adów nie po to, by 
broni  Baudouina przez wspomnianymi zarzutami, ale po to tylko, by 
doda  kilka jeszcze rysów do szkicowanego tu portretu.

Wspomnia em wy ej, e poczucie narodowo ci traktowa  Bau-
douin jako osobisty wybór cz owieka. Podobnie rzecz ma si  z wy-
znaniem.

Na zasadzie równouprawnienia obywatelskiego, w imi  wolno ci 
osobistej i godno ci ludzkiej, ka demu cz owiekowi powinno by  
wolno przyznawa  si  do takiej narodowo ci, jak  sam uznaje za 
w asn , a nawet albo przyznawa  si  do dwóch i wi cej narodowo-
ci jednocze nie, albo te  nie przyznawa  si  do adnej narodowo-
ci. Podobnie co do wyznania: cz owiek ma prawo zalicza  siebie do 

tego lub owego wyznania wed ug upodobania, albo te  nie przysta-
wa  do adnego wyznania i og osi  si  za bezwyznaniowca. Tylko 
w ró nicy od narodowo ci subiektywnej cz owiek nie mo e nale e  
jednocze nie do dwóch lub kilku wyzna  albo te  by  jednocze nie 
wyznaniowcem i bezwyznaniowcem, gdy  jest to sprzeczno ci  
sam  w sobie [Kwestia żydowska w państwie polskim, 1923].

Z takiego sposobu my lenia bierze si  te  np. postulowanie szkó  
w j zykach narodowych, nie za  w j zyku uznawanym za pa stwowy. 
St d pochodzi sta y sprzeciw wobec ograniczania praw mniejszo ci 
narodowych w Rosji, praw Ukrai ców w Galicji, sprzeciw wobec nie-
uznawania narodowo ci ydowskiej w monarchii austro-w gierskiej, 
prze ladowa  S owian we W oszech, Polaków w pa stwie niemie-
ckim, a potem, po roku 1918, sprzeciw wobec prze ladowania i ogra-
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niczania praw mniejszo ci narodowych w wolnej ju  Polsce, a tak e 
protest przeciwko odziedziczonemu po Rosji carskiej obowi zkowi 
deklarowania wyznania w paszportach, jako procederowi nie tylko 
ingeruj cemu w najbardziej intymn  sfer  ycia duchowego cz owie-
ka, ale te  prowadz cemu do deklaratywnego traktowania religii. 

Tu jest te  ród o obrzydzenia wobec endeckich hase  „egoizmu 
narodowego”, ekscesów anty ydowskich, wobec numerus clausus 
na niektórych uczelniach w wolnej Polsce, wobec prób ograniczania 
udzia u ydów w yciu spo ecznym Polski, wobec w oskiego faszy-
zmu z jednej strony, a bolszewickiej dyktatury z drugiej. Tak e pot -
pienie wszelkich odmian „syjonizmu”, który to termin Baudouin sto-
sowa  jako okre lenie ka dej ideologii pa stwa etnicznie jednolitego, 
manifestuj cej si  w has ach w rodzaju Rosja dla Rosjan, Polska dla 

Polaków… Wreszcie niezgoda na klerykalizacj  ycia w wolnej Pol-
sce, ale tak e protest przeciw przymusowej ateizacji spo ecze stwa 
w Rosji bolszewickiej.

W poszanowaniu cz owieka i jego praw przyrodzonych jest 
te  ród o pogl dów Baudouina na wolno  wyznania, niezgoda na 
brak wolno ci w tej sferze i na zmuszanie ludzi do fa szywych za-
chowa , na deklarowanie prawdziwej lub rzekomej przynale no ci 
wyznaniowej, wymuszane przez administracj  pa stwow , ko ció  
lub przez rodowisko. Ten w tek jest w rozmaitych pismach Baudo-
uina niezmiernie interesuj cy. Otó  pozostaj c poza jakimkolwiek 
wyznaniem, Baudouin nie walczy  z religi , widz c w niej rodek do 
zaspokajania ludzkich, najbardziej intymnych potrzeb psychicznych 
i sposób czynienia ludzi lepszymi – rzecz jasna my la  tu o religijno-
ci autentycznej, a nie deklaratywnej. 

Religi  uznawa  za potrzeb  ludzk , a wi c prawo swobodnego 
jej wyboru i wyznawania tej czy innej wiary trzeba szanowa  i trzeba 
go broni , niezale nie od w asnych pogl dów na istnienie czy nieist-
nienie Boga. Nie ma tu sprzeczno ci miedzy bezwyznaniowo ci  Bau-
douina i jego antyklerykalizmem, a anga owaniem si  w obron  praw 
wierz cych. To jest konsekwencja wyznawanej przez niego ogólnej 
zasady, e je li jakiekolwiek prawa cz owieka s  naruszane, nale y 
przeciw temu protestowa , w imi  wolno ci i godno ci cz owieka. 
Sam Baudouin wyrazi  to w taki oto sposób: 
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Chocia  sam osobi cie stoj  poza wszelkimi wyzna niami sankcjo-
nowanymi i legalizowanymi, to jednak, szanuj c godno  cz owie-
ka i jego prawo by  tym, czym chce, broni em wierz cych katolików 
przeciwko zamachom na nich ze strony prawos awnych, broni em 
wierz cych prawos awnych przeciwko katolikom, wierz cych y-
dów przeciwko zamachom ze strony prawos awnych lub katolików. 
Ka dy z tych wie rz cych chcia  mie  swego boga wyznaniowego, 
nie za  boga przemoc  narzuconego [Komu i na co potrzebny jest 

Bóg?, „My l Wolna” 1925, nr 1].

Je li w sprawach wyznaniowych Baudouin wypowiada  si  kry-
tycznie, to dotyczy o to po pierwsze fa szywej, p ytkiej religijno ci, 
motywowanej wzgl dami oportunistycznymi, po drugie samej instytu-
cji Ko cio a katolickiego (w którym widzia  konglomerat najgorszych 
cech judaizmu i cesarskiego Rzymu), instytucji t umi cej my l woln  
oraz wymuszaj cej fa szyw  religijno , manifestuj c  si  czysto de-
klaratywnym tylko traktowaniem Dekalogu. Religia zinstytucjonali-
zowana, a jeszcze znajduj ca oparcie we w adzy pa stwowej, z natu-
ry rzeczy demoralizuje ludzi. St d postulat oddzielenia Ko cio ów od 
pa stwa, które powinno by  pozawyznaniowe.

To jednak by o powodem, dla którego w opinii rodowisk klery-
kalnych Baudouin zosta  uznany za wroga religii w ogóle, a polskiej 
wersji katolicyzmu w szczególno ci, a dalej polsko ci – stereotypowo, 
a przez Narodow  Demokracj  programowo – uto samianej z katoli-
cyzmem (unarodowienie wyznaniowości i uwyznaniowienie naro-

dowości). Mo na tylko doda , e podobnej kwali  kacji doczekali si  
w odpowiednim czasie m.in. tak e prof. J. S. Bystro  za Megaloma-

nię narodową i T. Boy- ele ski za swoj  publicystyk , a tak e ucze  
i przyjaciel Baudouina, profesor Uniwersytetu Pozna skiego Henryk 
U aszyn.

Osobn  sfer  s  pogl dy Baudouina na literatur  i jej funkcj , 
które szczególnie wyra nie przedstawi  w Krzewicielach zdziczenia. 
I pod tym wzgl dem ró ni  si  Baudouin od swych wspó czesnych, 
bowiem nie wyznawa  kultu poezji wieszczów, a wi c tej, która wy-
chowywa a pokolenia pod zaborami, wspó tworz c narodowe mity 
m c ce umys y. Z kolei nowa literatura z jej naturalizmem, szerzy a, 
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zdaniem Baudouina, zdziczenie w tkami erotycznymi i batalistycz-
nymi lub sprzyja a pokr tnej  lozo  i i rozwa aniu ciemnych stron 
ludzkiej duszy (tu wskazywa  np. na H. Sienkiewicza, S. eromskie-
go, F. Dostojewskiego, L. Andrejewa, E. Zol ). Od pisarzy oczekiwa  
poczucia etycznej odpowiedzialno ci przed czytelnikiem za to, co mu 
proponuj . W parze z artyzmem nie mo e i  zanieczyszczanie wy-
obra ni czytelnika, deprawowanie go. Dlatego ceni  twórczo  np. L. 
To stoja, I. Turgieniewa, M. Sa tykowa-Szczedrina, E. Orzeszkowej1, 
których dzie a, w jego ocenie, sprzyja y doskonaleniu moralnemu 
cz owieka.

* * *

By  Baudouin indywidualist  i wolnomy licielem konsekwen-
tnym na tyle, e za cech  prawdziwego wolnomy licielstwa uznawa  
niewi zanie si  z adnymi organizacjami, tak e… z organizacjami 
wolnomy licieli.

Kilkakrotnie zaanga owa  si  jednak w dzia alno  zorgani-
zowan . W 1905 r. bra  udzia  w pracach ko a rodziców gimnazjum 
petersburskiego, do którego chodzi y jego córki, na rzecz reformy 
szkolnej, a tak e nale a  do tych profesorów uniwersyteckich, którzy 
domagali si  umo liwienia kobietom studiowania. W tym samym cza-
sie zwi za  si  z liberaln  parti  konstytucyjnych demokratów (ka-
detów), by , co prawda krótko, jej cz onkiem i delegatem na zjazd, 
dzia a  (tak e jako jeden z za o ycieli) w Zwi zku Autonomistów-Fe-
deralistów. (B dzie potem pisa  w listach o niepotrzebnie straconym 
czasie). 

W wolnej Polsce zwi za  si  z ruchem wolnomy licielskim. By  
redaktorem (1925) „My li Wolnej”, póki nie dosz o do kon  iktu z gru-
p  komunistów kierowan  przez Jana Hempla. Ci ostatni zwalcza-
li Baudouina za… odgradzanie się od mas i za odgraniczanie się 

od klasy robotniczej, a w ko cu doprowadzili do uchwalenia wobec 

1 Na temat stosunku Baudouina do literatury zob.: J. K u l c z y c k a -
- S a l o n i  1978, 1984; Z. S a l o n i  1971; B. B i a o k o z o w i c z  1980a, 
1980b, 1980c, 1985, 1999, 2001, 2002, 2003.
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niego wotum nieufno ci, co ostatecznie spowodowa o, e Baudouin 
wycofa  si  z redakcji i z ruchu1.

W li cie do adwokata lwowskiego i dzia acza PPS, Rafa a Bube-
ra, pisa  Baudouin o tej sprawie:

Na zebraniu dorocznym Stow. Wolnom. Polskich (zjazd krajowy de-
legatów) dosta em od znacznej wi kszo ci podwójne votum nieuf-
no ci: raz wraz z ca ym Zarz dem jako jego cz onek i przewodni-
cz cy, a po wtóre osobi cie jako redaktor „My li Wolnej”. Wobec tego 
wypuszczam jeszcze tylko jeden numer, 4-ty, kwietniowy, a potem 
nie b d  mia  z tym pismem nic do czynienia. Przechodzi ono w r ce 
partyjników zwolenników „my li karnej i zorganizowanej”2, b d -
cej antytez  „my li wolnej”. Prócz tego wyst puje w ogóle z tego 
Stowarzyszenia, które b dzie stowarzyszeniem „wolnomy licieli” 
w cudzys owie, w znaczeniu ironicznym [List z 18 IV 1925 r.]

Nie znosz c myślenia stadowego, chroni  Baudouin za wszelk  
cen  sw  indywidualno . 

1 Stowarzyszenie Wolnomy licieli Polskich, za o one (czy raczej re-
aktywowane) w 1920 r., zosta o w 1928 r. rozwi zane przez w adze. W tym 
samym roku powsta  Polski Zwi zek My li Wolnej, w którego zarz dzie by  
m.in. prof. Tadeusz Kotarbi ski. Organem Zwi zku by  dwutygodnik „Wolno-
my liciel Polski”, gdzie Baudouin zamieszcza  swoje artyku y w 1928 i 1929 r. 
Publikowa  tak e w miesi czniku naukowo-literackim „ ycie Wolne”, wycho-
dz cym od 1927 r., wokó  którego skupi a si  grupa zwolenników liberalnego 
skrzyd a PZMW, nazywana „baudouinowcami”. W latach 30. zarz d PZMW 
powo a  Towarzystwo Przyjació  Szko y wieckiej im. prof. Jana Baudouina 
de Courtenay.

2 Doda  trzeba, e rosyjskich zwolenników owej myśli karnej i zor-

ganizowanej Baudouin mia  okazj  widzie  w dzia aniu w okresie rewolu-
cji bolszewickiej w Piotrogrodzie. W 1921 roku Baudouin opublikowa  w wy-
chodz cym w Warszawie czasopi mie ukrai skim „Syn Ukrainy” (nr 5–6) 
artyku  pt. Diktatura proletariata nad naukoju, w którym post powanie 
bolszewików wobec nauki i naukowców okre li  jako dzia ania …bolszewi-

ckich tyranów, despotów i katów – potworów zmieniających świętą naukę 

w swoją prostytutkę. (przek . M.S., cytuj  za: B. B i a o k o z o w i c z  2002, 
s. 101).
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Podstawy pogl dów Baudouina nie zmienia y si , stanowi c 
mocny fundament publicystycznej i spo ecznej dzia alno ci uczonego. 
Równie sta e by y: ogromna skrupulatno  w ocenianiu post powa-
nia swojego i innych, a tak e nieodparty, wewn trzny przymus g o -
nego mówienia tego, co uznawa  za s uszne i prawdziwe, w sposób 
wyra ny i dosadny, bez wzgl du na konsekwencje.

Ale w parze z tymi cechami sz a jednocze nie tolerancja dla po-
gl dów odmiennych, tak e dla tych, które go irytowa y, a nawet wi-
doczna ch  zrozumienia ich. Manifestowanie w asnych pogl dów 
nie oznacza o dla Baudouina próby ich narzucania komukolwiek. Nie 
s dz  zreszt , by wierzy  w skuteczno  uprawianej przez siebie „pe-
dagogiki spo ecznej”. Pisa , bo uwa a , e nie mo e milcze . Tytu  
jednego z artyku ów, Nie wolno kalać ust milczeniem, jest dobrym 
mottem jego publicystyki, za  wyrazy oportunizm i oportunistyczny 
mo na uzna  za stoj ce na czele listy s ów kluczy jego tekstów. Ale 
trzeba te  zwróci  uwag  na bardzo wa n  cech  postawy Baudouina 
polemisty, nie tylko dlatego, e wnosi ona wiele do zrozumienia sa-
mego autora, ale tak e dlatego, e nie jest ona, mówi c naj agodniej, 
zbyt cz sto spotykana.

Oto dla Baudouina p r z e c i w n i k  j e s t  p r z e d e  w s z y s t -
k i m  t e  c z o w i e k i e m, maj cym takie samo prawo do wolno-
ci my li i do wolno ci ich g oszenia. St d czytamy w jednym z teks-

tów: Przeciwnik ideowy niekoniecznie jest wrogiem.
By  Baudouin de Courtenay bez w tpienia publicyst  ostrym, 

g osz cym prawdy niepopularne, co – zw aszcza w spo ecze stwie 
ywi cym si  mitami, kompleksami i urazami – musia o przysparza  

mu ju  nie tylko przeciwników, ale wr cz wrogów, zw aszcza w ród 
posiadaczy patentów na prawd  jedyn , zawodowych obro ców wiary 
i polsko ci. Musia  dra ni  ostentacyjnie podkre lany indywidualizm, 
niech  do myślenia stadowego, nieidenty  kowanie si  wi c z popu-
larnymi postawami, wreszcie bezlitosne demaskowanie kieruj cych 
my leniem stereotypów, wokó  których buduje si  ideologie, wiod ce 
w ostatecznym rozrachunku do wojen i rewolucji. Innych dra ni  za-
pewne pi tnowaniem oportunizmu. St d napa ci na niego, o których 
wspomnia em wcze niej, ale przecie  i Boles aw Prus, daleko agod-
niejszy w swej publicystyce od Baudouina, nie uszed  „karz cej r ki” 
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my l cych „patriotycznie” przedstawicieli m odzie y, co przyp aci  
zdrowiem. A i historia mi dzywojennego dwudziestolecia dostarcza 
smutnych przyk adów u ycia argumentów si y, zamiast si y argumen-
tów wobec ludzi pisz cych rzeczy niepopularne. 

Mo na powiedzie , e tak w yciu naukowym, jak i w yciu spo-
ecznym stosowa  Baudouin zasad  zawieraj c  si  w przysi dze 

doktorskiej – non ad vanam gloriam, sed quo magis veritas pro-

pagetur.
W przywo ywanym ju  biogramie Baudouina de Courtenay znaj-

dujemy takie oto zdanie Kazimierza Nitscha:

Baudouin de Courtenay ca e ycie walczy  o prawd , tak w nauce 
jak i w yciu […]. Wybitny intelektualista, mo e sobie czasem t  
prawd  zbyt prosto wyobra a , ale nigdy nie kierowa  si  adnym 
osobistym interesem, nigdy w asn  ambicj , zawsze gotów do 
uznania swej pomy ki. A e walczy  w yciu gor co, mia  gor cych 
wielbicieli, ale te  w pewnych okresach i w pewnych sferach jeszcze 
bardziej zawzi tych wrogów, niemog cych si  wznie  do sprawied-
liwej jego oceny i wprost wyrz dzaj cych mu krzywdy. […] Spo-
ecznie radykalny, religijnie i narodowo gor cy obro ca wszelkich 

szczerych przekona , nami tny wróg wszelkiego prze ladowania 
ludzi za ich idee. […] Epoka 63-go roku i jej odczute na w asnej 
skórze nast pstwa nastawi y go bezwzgl dnie wrogo do wszelkich 
prze ladowa : sta  si  bezkompromisowym obro c  wszelkich nie-
równouprawnionych mniejszo ci, m.in. ydowskiej i ukrai skiej; 
oczywi cie i polskiej, nie dopuszczaj c jednak odbijania swych 
krzywd na innych [Nitsch 1935, s. 361].

* * *

Niniejszy wybór tekstów publicystycznych Baudouina de Courte-
nay zawiera te z nich, które – jak przypuszczam – dadz  dobre wyob-
ra enie o jego pogl dach moralnych, spo ecznych, politycznych. Warto 
chyba przypomnie  i przybli y  jednego z najlepszych przedstawicieli 
generacji, która formowa a postawy inteligencji polskiej nast pnych 
dziesi cioleci. A cho  na skutek pó niejszych „  gli” historii ta war-
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stwa przesta a by  tym, czym by a, to jednak cechy, które decydowa y 
o byciu inteligentem, s  warte przypomnienia i zachowania. 

Spo ród spraw wype niaj cych publicystyk  Baudouina jedne 
nigdy nie znik y z polskiego ycia, inne za  gdzie  w zaciszu przecze-
ka y zakr ty dziejowe i powróci y (niekoniecznie mutatis mutandis) 
w naszych czasach.

Bohdan Cywi ski, autor Rodowodów niepokornych, ksi ki 
o postawach polskich inteligentów prze omu XIX i XX wieku, w arty-
kule Inteligencji nekrologi przedwczesne napisa  nast puj co:

Inteligencja istnieje przede wszystkim przez swe idee, przez war-
to ci, które budz  jej zbiorowe uznanie i które j  niejako skupiaj . 
Model tej spo eczno ci rysowa bym wi c poniek d koncentrycznie, 
w centrum umieszczaj c nieco przymglony, ale co chwila inaczej 
przeb yskuj cy zbiór warto ci. Warto ci ró nych, zaczerpni tych 
z rozmaitych systemów, rzadko sformu owanych jednoznacznie 
i precyzyjnie, raczej ju  intuicyjnie odczuwanych i przywo ywanych 
w postaci symboli. Znajd  si  w ród nich tre ci moralno ci uniwer-
salnej, humanistycznej, wielki o wieceniowy mit wolno ci, prze-
konania odnosz ce si  do takiej czy innej utopii spo ecznej, takiej 
czy innej tradycji patriotycznej, terytorialnej, socjalnej czy ideowej, 
przejawy kultu nauki, o wiaty i post pu, wznio le abstrakcyjne za-
sady  lozo  czne i najprostsze regu y stosunków mi dzyludzkich, 
codziennym j zykiem napominaj ce, eby nie by  wini , egoist  
czy prymitywnym chamem [Cywi ski 2000].

Gdzie  w tym modelu odnale  mo na tak e Baudouina de Cour-
tenay. 

* * *

Kilka z umieszczonych tu tekstów wesz o ju  do VI tomu Dzieł 

wybranych, wydanego w 1984 r., jednak s  one tak reprezentatyw-
ne i wa ne dla publicystycznego nurtu twórczo ci Baudouina, e si  
rzeczy musz  si  znale  w ka dym wyborze prac publicystycznych 
tego autora. Ponadto s  w nich uwagi, które mimo czasu, jaki up yn  

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia27   27Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia27   27 2007-03-06   08:50:492007-03-06   08:50:49



28 WST P

od chwili ich napisania, nie straci y aktualno ci, co w wielu wypad-
kach konstatuje si  z pewnym, smutnym raczej zdziwieniem. 

Ca o  tekstów podzielono na trzy cz ci, kieruj c si  pokre-
wie stwem tematyki: cz  I – zagadnienia moralno ci spo ecznej; 
cz  II – kwestie narodowo ciowe; cz  III – sprawy wyznaniowe 
i wiatopogl dowe. Dzia  IV – Teksty drobniejsze – zawiera kilka 
tekstów gazetowych z lat 20., które wybrano dla uzupe nienia sylwet-
ki Baudouina publicysty. Nawiasem mówi c, te drobniejsze teksty, 
w tym te  felietony, warte s  opublikowania w wi kszym wyborze, 
zw aszcza e wiele z nich ze wzgl du na zawarte tam pogl dy i oceny 
dopiero obecnie (po 1989 r.) mog  by  powtórnie opublikowane.

W obr bie poszczególnych cz ci teksty u o one s  w porz dku 
chronologicznym, co pozwoli lepiej prze ledzi  pogl dy ich autora.

Niniejsza edycja nie mia a by  edycj  ród ow , tak wi c, chc c 
u atwi  wspó czesnemu czytelnikowi odbiór tekstów, zmodernizowa-
no pisowni  i interpunkcj  (tak e kilkunastu zapisów rosyjskich), 
z wyj tkiem kilku przypadków, gdzie odbiegaj ca od dzisiejszej nor-
my pisownia odbija cechy j zyka Baudouina.

Teksty zosta y opatrzone przypisami, które maj  u atwi  orien-
tacj  w postaciach i faktach. By  mo e niektóre z nich wielu czytelni-
kom wydadz  si  zb dne, dla innych jednak podane w nich obja nie-
nia mog  okaza  si  pomocne.

Przypisy pochodz ce od autora wyboru podaje si  bez oznacze-
nia, natomiast przypisy autorstwa samego Baudouina oznaczono: 
[przyp. BdeC], a przypisy redakcji „Krytyki” – [Red. „Krytyki”]. 

Przypisy biogra  czne po czono z indeksem nazwisk. Rzecz jas-
na nie obja nia si  nazwisk ogólnie znanych, jak eromski, Zola itp.

Serdecznie dzi kuj  recenzentom niniejszego wyboru, Pani doc. 
dr hab. Magdalenie Smoczy skiej i Panu prof. dr. hab. Bogdanowi 
Szlachcie za yczliwe recenzje.

Szczególn  wdzi czno  winien jestem Pani Docent Magdalenie 
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JEDEN Z OBJAWÓW MORALNO CI 
OPORTUNISTYCZNO-PRAWOMY LEJ

Wystaw sobie, czytelniku, e jako obcokrajowiec lub nawet ob-
copa stwowiec nieobznajomiony ze zwyczajami miejscowymi osied-
lasz si  w jednym z miast galicyjskich, dajmy na to we Lwowie lub 
w Krakowie. Najmujesz sobie tedy mieszkanie, za które, wed ug umo-
wy z w a cicielem domu, obowi zujesz si  p aci , przypu my, 500 z r 
rocznie. Kiedy ju  zap aci e  pierwsz  rat  kwartaln  i oddajesz si  
pesymistycznemu z udzeniu, e mieszkania b d  co b d  s  tu dosy  
drogie, zjawia si  u ciebie w a ciciel domu z ksi g  „fasji”, s u c  za 
podstaw  do „wymierzania” podatku dochodowego, i ka e ci stwier-
dzi  w asnor cznym podpisem, równowa nym przysi dze, e p acisz 
za mieszkanie wcale nie 500 z r, ale np. 350, 300, 250 lub nawet tyl-
ko 200 z r. Jako nowicjusz do galicyjskich k amstw procederowych 
nieprzywyk y, a tym co najmniej dziwnym wymaganiem oszo omiony, 
zapytujesz, co to ma znaczy . Gospodarz obja nia, e tu taki zwyczaj, 
e wszystkie mieszkania oceniane s  na pi mie daleko ni ej, ani eli 

rzeczywi cie przynosz  dochodu. Tak poinformowany albo ust pujesz 
od razu, albo te  odmawiasz na razie podpisu, wymagaj c pewnego 
czasu do namys u i do dok adniejszego zorientowania si  w po o e-
niu. Na to w a ciciel domu o wiadcza ci w sposób – stosownie do 
swego temperamentu – mniej lub wi cej uprzejmy, e rób, jak chcesz, 
ale e ostatecznie b dziesz musia  podpisa , bo inaczej zostaniesz wy-
rzucony z mieszkania; a jak si  dowiedz , za co zosta e  wyrzucony, 
nie znajdziesz przytu ku nie tylko w ca ym mie cie, ale nawet w ca-
ym kraju.

Udajesz si  tedy do przyjació  i znajomych i prosisz ich o wy-
ja nienie. Przyjaciele i znajomi pouczaj  ci , e gospodarz twój ma 
zupe n  s uszno , e „najporz dniejsi” i „najzacniejsi” ludzie tutaj 
mieszkaj cy tak z gatunku w a cicieli domów, jako te  z gatunku lo-
katorów, podaj  fa szyw  fasj  i e si  tym nikt a nikt nie gorszy. Rze-
kom  za  przyczyn  tego sportu ma by  wysoka stopa podatkowa.
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Us yszawszy takie dictum acerbum, a nie nale c do kategorii 
„bohaterów”, zdecydowanych i  przebojem o g odzie i ch odzie, go-
dzisz si  ze swoim losem; przekonawszy si  za , e w Galicji mo esz 
mieszka  tylko jako k amca i krzywoprzysi ca, ju  bez szemrania 
podpisujesz fa szyw  fasj  i stajesz si  je eli nie czystej krwi, to przy-
najmniej czystego sumienia Galicjaninem. 

Poniewa  jednak nawet moralnie zasymilowany obywatel gali-
cyjski nie traci zdolno ci my lenia od czasu do czasu, wi c te  i w two-
jej g owie zjawia j  si  kiedy niekiedy niepokoj ce w tpliwo ci i my li 
buntownicze w tym np. rodzaju: 

Je eli przyczyn  fa szywej fasji jest wysoka stopa podatkowa 
od dochodu z nieruchomo ci – a stopa ta jest istotnie potworna, bo 
dosi ga podobno a  45% od dochodu brutto – to czy nie lepiej by oby 
zni y  stop , a w zamian za to podawa  prawdziwy dochód? Przecie  
45% od k amliwie podawanych 300 z r to  to zupe nie to samo, co 27% 
od istotnie ci ganych 500 z r. Istotnie to samo, ale przecie  na tym 
to w a nie polega ca y dowcip owego „prawa zwyczajowego”, e daje 
mo no  uprawiania z dobrym skutkiem ulu bionego sportu oszukiwa-
nia skarbu, a takiej taniej i atwej do urzeczy wistnienia przyjemno ci 
broni cy „istniej cego porz dku” obywatel nigdy sobie nie odmówi. 

Prócz tego zwyczaj fa szywej fasji pozwala organom „wymie-
rzaj cym” gra  rol  miecza damoklesowego wisz cego nad g owami 
„kamieniczników”, którzy skutkiem tego s  w stanie ci g ego podnie-
cenia i doznaj  lubie nego dreszczu ryzyka, owego dreszczu w a ci-
wego nami tnym graczom i ludziom trzymaj  cym zawzi cie na loterii. 
Je eli kamienicznik jest jednocze nie dygnitarzem „wymierzaj cym” 
albo te  jak  inn  osob  szczególnie uprzywilejowan , to podana 
przez niego fasja pozostaje nietkni t . Biada jednak kamienicznikom 
z gatunku zwyk ych miertelników, a zw aszcza kamienicznikom, 
z tego lub owego powodu „ le widzianym”. Z „fasjami” takich panów 
organa „wymierzaj ce” obchodz  si  bez ceremonii. Podane przez 
nich np. 250 lub 300 z r najspokojniej si  przekre la i zamienia si , 
np. na 400 lub 450, tak sobie od oka, wed ug chwilowego kaprysu. Da-
nemu kamienicznikowi przykro to bardzo, nie tyle mo e ze wzgl dów 
moralnych – chocia  okazywanie urz dowego niezaufania w ten do  
oryginalny sposób powinno by bole nie dotyka ,  ile raczej ze wzgl -
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dów czysto kieszeniowych. Co innego bowiem jest p aci  45% od 250 
lub 300, a co innego p aci  taki sam procent od 400 lub 450. Pomimo 
to nikt nie protestuje, bo… do grzechu si  poczuwa i wie, e gdyby 
zacz  si  prawowa , wdro ono by ledztwo i dowiedziono by mu, e 
oznaczo na przez organa „wymierzaj ce” stopa dochodowa jest jesz-
cze cho  troch  ni sza od dochodu rzeczywistego. 

Nie da si  zaprzeczy , e i post powanie organów „wymierzaj -
cych” jest co najmniej dziwne. Przypomina ono owo swawolne prze-
komarzanie si  z damami, które po 30 latach do tego stopnia trac  
pami , e za nic nie mog  okre li  swego wieku; dlatego te  do po-
danej przez nie same sumy dodaje si  z zasady lat kilka. Taki „  irt” 
salonowy nie narusza niczyich interesów, oprócz chyba interesów 
prawdy bezwzgl dnej; natomiast o wiele mniej chwalebnym jest ów 
wzmiankowany dopiero co „  irt”  skalny. Je eli si  kogo  podejrze-
wa o fa szywe podanie dochodu, to nale y zbada  t  spraw  i doj  do 
prawdy drog  obiektywn . Dowolne za  powi kszanie cyfry cudzego 
dochodu, powi kszanie tak sobie od oka jest równoznaczne z zarzu-
tem oszustwa. Co jednak robi , je eli „prawo zwyczajowe” upowa nia 
do uwa ania wszystkich obywateli galicyjskich za oszustów?

Ale czy  tylko galicyjskich? Przecie  chyba to samo ma miejsce 
przynajmniej w ca ej Austrii? Otó  w a nie, e nie.

I w innych prowincjach Austrii stopa podatkowa od dochodu do-
mowego wo a o pomst  do nieba, i w innych prowincjach dochodzi 
ona do 45%, a jednak fasja nie ulega tam fa szowaniu. Ju  w pogra-
nicznym l sku – chocia  to przecie  tak e prowincja przynajmniej 
w po owie polska – nie ma nic podobnego. Za to w innych prowincjach 
Austrii wiedz  o tym zwyczaju galicyjskim i mo e go nawet w cicho ci 
ducha zazdroszcz . W Wiedniu istnieje osobny termin na okre lenie 
moralno ci  skalnej Galicji: tarnopoler Moral. Dlaczego jednak tar-

nopoler? Dlaczego np. nie lemberger, nie krakauer, dlaczego wresz-
cie nie po prostu galizische Moral? W ka dym razie mo na by  z tego 
dumnym; przecie  ex Oriente lux.

I zapewne musz  by  dumni z tego nie tylko zwykli miertel-
nicy, ale tak e ich patentowani stró e urz dowi i „moralni”. Istnieje 
przecie  kilka rodzajów w adz obowi zanych b d  to do przeszkadza-
nia nadu yciom i naruszaniu „prawa”, b d  te  do poci gania do od-
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powiedzialno ci „moralnej” za grzechy pope niane. Istniej  przecie  
w adze skarbowe, istniej  w adze s dowe, istnieje duchowie stwo.

Tak, rzeczywi cie istniej . Ale urz dnicy skarbowi nie maj  
prawa moralnego do zarz dzania dochodze  administracyjnych 
w sprawie „fa szywej fasji”, bo sami musz  ulega  temu prawu zwy-
czajowemu; bo gdyby mu nie ulegali, nie mogliby mieszka  w Galicji, 
z wyj tkiem chyba gmachów rz dowych. Prokuratorowie i s dziowie 
nie maj  prawa moralnego ani do wdra ania ledztwa i wytaczania 
podobnych spraw, ani te  do s dzenia winnych „fa szywej fasji”, bo 
sami musz  jej ulega , bo gdyby stawili jej czo o, nie mogliby miesz-
ka  w Galicji, z wyj tkiem chyba gmachów rz dowych. Ksi a nie 
maj  prawa moralnego do pot piania tego rodzaju grzechów, bo sami 
musz  je ci gle pope nia ; bo, gdyby ich nie pope niali, nie mogliby 
mieszka  w Galicji, z wyj tkiem chyba klasztorów i gmachów pub-
licznych. Jednym s owem powinni my pami ta , e tak urz dnicy 
skarbowi i s dowi, jako te  ksi a musz  z ma ymi wyj tkami nale-
e  albo do kategorii w a cicieli domów, albo te  do kategorii lokato-

rów; a, jak wiadomo, noblesse oblige.

Fa szywa za  fasja – to „obowi zek spo eczny” „wolnego obywa-
tela galicyjskiego”.

Ale czy  fa szywa fasja jest nagann  z ogólnie ludzkiego sta-
nowiska, ze stanowiska tak zwanej „moralno ci”? Wprawdzie nie 
znajdujemy jej ani w dekalogu, ani w adnym z katechizmów, ani 
te  w innych klasy  kacjach uchybie  ludzkich przeciw moralno ci 
rozwijanej na tle wyznaniowym. Nic to dziwnego, bo  „fa szywa fa-
sja” nale y do najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych, a katechizmy 
i inne tp. kompendia grzechoznawcze opieraj  si  na kody  kacjach 
staro ytnych. Nie ma te  w owych ksi gach mowy nawet o prostym 
k amstwie i oszustwie. Za to jest tam mowa o „fa szywym wiade-
ctwie”, blisko spokrewnionym z k amstwem i oszustwem. Po co nam 
zreszt  wyszukiwanie autorytetów tradycyjnych? e fa szywa fasja 
jest „grzechem” i w ogóle czynem niemoralnym, o tym mówi ka demu 
cz owiekowi sumienie, oczywi cie o tyle, o ile je posiada, tj. o ile go 
nie zastawi  lub nie st umi .
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* * *

Nie tak to dawno, jak jeden z najpowa niejszych historyków 
polskich1 odzywa  si  z wielkim lekcewa eniem o narodowościach 

niemowlęcych w rodzaju S owaków, S owie ców, Serbów, Bu garów, 
Alba czyków itd. Pod tym wzgl dem zeszed  si  on z jednej strony, 
ze znakomitym historykiem niemieckim Teodorem Mommsenem, na-
wo uj cym swych „cywilizowanych” rodaków do kruszenia czaszek 
barbarzy ców s owia skich, z drugiej za  strony z Niemcami w par-
lamencie wiede skim, wyra aj cymi pogard  dla Tschechen, Slove-

nen und andere minderwertige Nationalitäten2. Nawiasem mó-
wi c, myl  si  panowie od miejscowego konserwatyzmu, twierdz c, 
e do tych minderwertige Nationalitäten Niemcy nie mieliby zali-

czy  tak e Polaków. Je eli bowiem tego wyra nie nie uczynili, to tylko 
przez wdzi czno  za gorliwe wspó dzia anie w zaprowadzeniu przed 
paru laty stanu obl enia w Pradze3 i za inne tp. us ugi. Ale niech 
i tak b dzie, jak s dz  panowie „konserwaty ci”. Istotnie S owacy, 
S owie cy… powinni by  zaliczeni do narodowości niemowlęcych, 
bo nie doszli jeszcze do prawa zwyczajowego fa szywej fasji, bo na 
to, a eby uprawia  na zimno ten sport  skalny, potrzeba – nie „nie-
mowl ctwa” moralnego – ale zupe nej zgrzybia o ci moralnej i pew-
nej dozy cynizmu. Zreszt  cynizm kieruje polityk , a panowie z Galicji 
s  przede wszystkim politykami.

Wykarmiony moralnie na fa szywej fasji  lister galicyjski pod-
kpiwa sobie z apownictwa urz dników rosyjskich. Zgoda; ale co lep-
sze, czy apownictwo, praktykowane cichaczem i uwa ane za post -
pek mniej lub wi cej ha bi cy, czy te  „fa szywa fasja”, podpisywana 
nawet przez „przodowników narodu”, podawanych na wzór cnót oby-
watelskich? Zreszt  i co do apownictwa mogliby wtajemniczeni 
powiedzie  to i owo, z tym tylko dodatkiem, e jedni maj  zwyczaj, 

1 Mowa o Józe  e Szujskim. 
2 Tschechen, Slovenen und andere minderwertige Nationalitäten 

(niem.) – Czechów, S owe ców i innych mniej warto ciowych narodowo ci.
3 W pa dzierniku 1868 r., po demonstracjach politycznych i starciach 

na ulicach Pragi, wprowadzono stan wyj tkowy. 
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wzi wszy apówk , za atwi  odno ny interes, drudzy za , cho  ka  
sobie zap aci , uwa aj  jednak za w a ciwe wywie  w pole intere-
santa.

Praktykowanie fa szywej fasji musi rozwija  w obywatelach 
nie tylko najzupe niejsz  apati  i oboj tno  na grosz publiczny, ale 
nawet wrogi do niego stosunek. Nigdzie mo e wyra enie rosyjskie 

   1 nie odpowiada tak dok adnie usposobie-
niu publiczno ci, jak w a nie w Galicji. Dowody tego spotykamy na 
ka dym kroku, a najefektowniejszymi dowodami s  wypadki owych 
„sprzeniewierze ”, traktowanych z zimn  krwi  i pob a liwie nie 
tylko przez zwierzchników przeniewierców, ale tak e przez tzw. opi-
ni  publiczn , o ile naturalnie dany wypadek nie nadwer a w asnej 
kieszeni opiniuj cego osobnika. Ale je eli „skarb jest naszym wspól-
nym wrogiem”, a skarb jest jednym z atrybutów rz du i jedn  z cz ci 
sk adowych „istniej cego porz dku”, to powinno si  wyci ga  dalsze 
konsekwencje i okre la , zgodnie z wymaganiami logiki, swój stosu-
nek do rz du i do „istniej cego porz dku”.

* * *

Od czasu do czasu podnosz  si  g osy oburzenia jednych na po-
lecane jakoby przez drugich uprawianie tak zwanego „trójlojalizmu”, 
czyli „potrójnej lojalno ci”, tj. lojalnego stosunku do trzech „rz dów 
zaborczych”. Otó  uspokójcie si  panowie. Nie ma obawy o „trójloja-
lizm”, je eli nawet najprostszy, pojedynczy lojalizm jest rzecz  niedo-
cignion . Bo jaki  to mo e by  lojalizm, którego jednym z wyrazów 

jest fa szywa fasja? Lojalizm obywateli fa szuj cych swoje dochody 
i wydatki! Lojalizm urz dników zmieniaj cych dowolnie podania oby-
wateli!

W podobny sposób patrzyli niegdy  W grzy na swój stosunek do 
Austrii, kiedy odmawiali p acenia podatków. Ale W grzy nie udawali 
wówczas „lojalnych”; o wiadczyli otwarcie: „jeste my nieprzyjació -
mi pa stwa i dobrowolnie p aci  mu nie b dziemy”.

1 Skarb (  skus) – to nasz wspólny wróg [przyp. BdeC].
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Podobn  te  lojalno  wobec Rosji uprawiali owi „patrioci” pol-
scy, którzy za jeden z „uczciwych” rodków walki uwa ali przed prze-
sz o 30 laty podrabianie pieni dzy rosyjskich1. A jednak z ogólnego 
stanowiska by o to uczciwsze od fa szywej fasji. Wyst powano otwar-
cie przeciwko „wrogowi”, nie udz c go udan  „lojalno ci ”. Pomijam 
przy tym naturalnie krzywd , jak  panowie podrabiacze pieni dzy 
wyrz dzali Bogu ducha winnym ludziom, którym z jednej strony wsu-
wano podobne banknoty, a których z drugiej strony poci gano za to 
do odpowiedzialno ci. 

* * *

Warunki, w których wychowuje si , wzrasta i yje „wolny obywa-
tel galicyjski”, s  mniej wi cej podobne do warunków ycia w innych 
krajach, nie tylko austriackich, ale w ogóle europejskich. To samo 
przyuczanie od najm odszych lat do k amstwa i ob udy, do ukrywania 
si  z w asnym zdaniem; to samo zabijanie w zarodku wszelkiej kry-
tyki; ta sama zale no  od kaprysu wychowawców i zwierzchników; 
ta sama jednolita dla wszystkich tresura, pozbawiaj ca wszelkiej 
energii i osobistej inicjatywy; to samo lekcewa enie w wychowaniu 
prywatnym i publicznym ducha praktyczno ci i przedsi biorczo ci; to 
samo zagwa d anie g ów bezmy lnymi bajkami; to samo marnowa-
nie najlepszych lat na nadziewanie mózgownic skarykaturowanymi 
wiadomo ciami gramatycznymi i  lologicznymi; to samo przep uki-
wanie g owy pomyjami dziennikarskimi, tylko e w jeszcze podlej-
szym gatunku; to samo go bkowanie i kwilenie o „mi o ci bli nie-
go” z równoczesnym i oczywi cie nierównie silniejszym wpajaniem 
nienawi ci do innych „wyzna ”, do innych narodowo ci, do innych 
„klas spo ecznych”; ta sama za ciankowo  pa stwowa, narodo-
wa, wyznaniowa i spo eczna; ta sama w ogóle moralno  konwen-
cjonalna, na handlu zamiennym oparta, stadowo-egoistyczna, a nie 

1 Aluzja do dekretu Rz du Narodowego z 25 VII 1863 r. z decyzj  o wy-
drukowaniu polskich banknotów. Ostatecznie gotowych walorów nie pusz-
czono w obieg, ale projekt ten sta  si  dla rosyjskiej propagandy powodem do 
oskar ania powsta ców o fa szerstwo pieni dzy.
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indywidualnie-spo eczna. Ale obok tych wszystkich „dobrodziejstw 
cywilizacji nowoczesnej” „wolny obywatel galicyjski” przy wst pie 
do ycia samodzielnego spotyka u wi cony i powszechnie czczony 
zwyczaj fa szywej fasji. Ockn wszy si  w takiej zatrutej atmosferze 
moralnej, „wolny obywatel galicyjski” zara a si  ni  powoli, zaczyna 
j  uwa a  za ca kiem zdrow  i normaln , a wszelki przeciw niej pro-
test za objaw naganny, za objaw karygodnego liberum veto. Podobnie 
w okolicach, w których wszyscy mieszka cy maj  wole pod gard em, 
cz owiek pozbawiony tej ozdoby musi uchodzi  za kalek .

Fa szywa fasja staje si  jedn  z „kategorii my lenia” „wolne-
go obywatela galicyjskiego”, staje si  jedn  z teoretycznych podstaw 
jego „moralno ci spo ecznej”.

Na takim gruncie nierównie bujniej ni  gdzie indziej wyrasta 
ca y rój objawów, dla których wspóln  nazw  k amstwo i oszustwo. 
Z tak preparowan  moralno ci  publiczn  doskonale godzi si  moral-
no  karciarzy, moralno  pojedynkowiczów, moralno  gie dziarzy, 
moralno  fabrykantów i handlarzy wi to ci, moralno  kuglarzy 
i faryzeuszów.

Na takim gruncie moralnym nierównie atwiej ni  gdzie indziej 
libertyni i cynicy podaj  si  za podpory „rodziny, pa stwa i ko cio a”, 
wyzyskiwacze ludu – za jego obro ców i opiekunów, robi cy interesa 
na przedsi biorstwach „  lantropijnych” – za dobroczy ców ludzko-
ci, uganiaj cy si  za w adz , wp ywem i groszem – za bezintere-

sownych dzia aczy. Rozmaite ciemne i moralnie plugawe osobisto ci 
staj  si  najdok adniejszymi „wyrazicielami opinii publicznej”; plot-
karstwo, spotwarzanie, denuncjacja i szanta  traktowane s  jako 
powa na „dzia alno  publicystyczna”, a krzykactwo, warcholstwo, 
ok amywanie ludku bo ego, wzajemne podjudzanie i podbechtywanie 
dzikich i krwio erczych instynktów t umu uchodz  za polityk  w wy -
szym stylu. W dzienniku pragn cym tu istnie  o w asnych si ach, nad 
innymi dzia ami, nad dzia em politycznym, informacyjnym, literackim 
itd., musi górowa  przede wszystkim dzia  skandaliczno-oszczerczy.

Z jednej strony nieustaj cy szereg prowokuj cych oszczerstw 
i napa ci osobistych, z drugiej za  strony brutalne „wymierzanie so-
bie sprawiedliwo ci” w asn  r k  na policzku oszczercy rozdymaj  
si  do znaczenia walki stronnictw politycznych.
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Na takim gruncie moralnym atwiej ni  gdzie indziej wyrastaj  
rozmaitego rodzaju Reineke Fuchsy1, mieni ce si  pozornie jak ka-
meleon, a jednak wierne sobie w tym, e stale wodz  za nos ludek 
naiwny, a w nich zapatrzony. Na takim te  gruncie atwiej ni  gdzie 
indziej rej wodzi i rozpiera si  bu czucznie w towarzystwie ludzi, 
uchodz cych za „przyzwoitych”, tak nazwana przez satyryka rosyj-
skiego „ winia tryumfuj ca”2. Vivant, crescant, floreant! bo  to prze-
cie  najdoskonalsze wcielenia „fa szywej fasji moralnej”.

Dzi ki dzia alno ci istot tej kategorii dokonywaj  si  ciekawe 
przesuni cia poj  i zmiany w codziennej terminologii. Tak np. wy-
raz „katolik”, a nawet „chrze cijanin”, staje si  synonimem cz owie-
ka podejrzanej moralno ci. Ka dego bowiem, kto chce by  uczciwym, 
niezale nym, sprawiedliwym, indywidua podobne obwo uj  za „ yda” 
lub te  „ ydowskiego pacho ka”. Przymiotnik katolicki, chrześcijań-

ski, narodowo-chrześcijański, chrześcijańsko-społeczny lub tp., doda-
ny do nazwy jakiego  stowarzyszenia lub instytucji, wzbudza zaraz 
podejrzenie, e pod tym tytu em kryje si  co  nieczystego. Wykwitem 
za  tego fa szowania poj , wynikiem tej „fa szywej fasji moralnej” 
staje si  w drowny „hrabia antysemicki”, polecaj cy wraz z innymi 
panami tej samej barwy rozmaite operacje  nansowe „chrze cija -
sko-spo eczne” (w rodzaju „domu podrzutków” sub auspiciis pew-
nego „dyrektora”) i popieraj cy powag  swego imienia „przemys  
chrze cija ski”, a w ko cu zdemaskowany jako zwyczajny oszust.

Tylko w krajach fa szu i ob udy mo liwym by o w odezwie do 
sk adek na pomnik Pasteura wskazywanie z naciskiem na jego rzeko-
m  wierno  katolicyzmowi; a przecie  odezw  t  podpisywali tak e 
przyrodnicy i lekarze.

Tylko „fa szyw  fasj  moraln ” i beznadziejnym oportunizmem 
mo na obja nia  t  okoliczno , e w oczach dystyngowanych cz on-
ków „politycznej stra y po arnej” obchodzenie pami ci Ko ciuszki 

1 Reinecke Fuchs (pol. Lis Przechera) – bohater satyrycznego poema-
tu J. W. Goethego (1794), lis doradca na dworze króla zwierz t, pos uguj cy 
si  k amstwem i intrygami.

2   – wyra enie M. E. Sa tykowa (N. Szcze d-
rina) [przyp. BdeC].
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iluminacj  i innymi manifestacjami by o objawem nagannym, uczcze-
nie za  wspó czesnego, a przez parti  protegowanego m a stanu ilu-
minacj  i wrzaskami ulicznymi uznane zosta o za wyraz „zdrowego 
patriotyzmu”1.

Nawet przedsi biorstwa szlachetnie-  lantropijne i oparte do 
pewnego stopnia na d eniach dodatnio-moralnych wywo uj , skut-
kiem w a nie owej „fa szywej fasji moralnej”, pewien niesmak i na 
wielu ludzi u wiadamiaj cych sobie wszystkie okoliczno ci musz  
dzia a  odstr czaj co. Tak np. niezbyt dawno grono przedsi biorców 
postanowi o za o y  Towarzystwo Tanich Mieszka  dla Robotników 
Katolików. Rzecz godziwa i zas uguj ca na uznanie, chocia  wpro-
wadzenie ograniczenia wyznaniowego nie jest w adnym razie obja-
wem ani wyrozumia o ci, czyli tolerancji religijnej, ani te  „mi o ci 
chrze cija skiej”. Ale mniejsza z tym. Co jednak znaczy ów warunek, 
i  do towarzystwa mog  nale e  tylko „katolicy”? Przecie  w zasto-
sowaniu praktycznym okazuje si , e w tym b d  co b d  zyskownym 
przedsi biorstwie bior  udzia  nie tylko prawdziwi katolicy, ale tak e 
ludzie udaj cy katolików. Trudno bowiem przypuszcza , eby wszyscy 
cz onkowie Towarzystwa Tanich Mieszka  dla Robotników wierzyli 
w dogmat nieomylno ci papieskiej i w dogmat niepokalanego pocz -
cia Naj wi tszej Marii Panny; a kto w dogmaty te lepo nie wierzy, nie 
mo e by  uwa any za katolika. Wyzyskiwanie za  nazwy „katolika” 
w celach geszefciarskich jest – powiedzmy to bez ogródki – rzecz  
ohydn , jest… „fa szyw  fasj  moraln ”.

Nie zapominajmy te , i  jednym z luminarzy Towarzystwa Ta-
nich Mieszka  dla Robotników Katolików by  Czes aw Kieszkowski2, 

1 Mowa o sprzeciwach konserwatystów galicyjskich wobec organizo-
wania obchodów narodowych oraz o urz dzonym przez nich w 1897 r. uro-
czystym powitaniu K. Badeniego po jego powrocie z Wiednia, po dymisji ze 
stanowiska prezesa rady ministrów monarchii austro-w gierskiej.

2 Odezw  zapraszaj c  do przyst pienia do tego towarzystwa, a roz-
sy an  zreszt  nie do samych tylko „katolików”, podpisa o 25 przedstawicieli 
duchowie stwa, arystokracji, „inteligencji”, wiata kupieckiego i  nansowe-
go (haute finance), w tej liczbie Czes aw Kieszkowski. Nie ulega w tpliwo-
ci, e znaczna wi kszo  podpisa a odezw  w najlepszej wierze, kieruj c 

si  szlachetnymi pobudkami, a zrobi a tylko ust pstwo co do „fa szywej fasji 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia42   42Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia42   42 2007-03-06   08:50:522007-03-06   08:50:52



43JEDEN Z OBJAWÓW MORALNO CI…

który z dogmatami jest mo e w porz dku, ale szwankuje chyba pod 
wzgl dem moralno ci, cho by nawet osnutej tylko na tle wyznanio-
wym1. 

B d my wi c otwarci, nie obwijajmy w bawe n . Przy zak ada-
niu Towarzystwa Tanich Mieszka  nie chodzi o wcale o katolicyzm, 
ale chodzi o o inne sprawy. Trzymano si  przy tym tego utartego pra-
wid a yciowego, e jak tam sobie wierzysz, to zupe nie wszystko 
jedno, byleby  udawa  wierz cego. „Katolicyzm” za  wypisuje si  na 
szyldzie przez konwenans i dla tumanienia ludku bo ego; bo , jak po-
wiada Havli ek:

bez Boha se sprostym lidem 

neni k vydrženi2.
Ciekawa rzecz, czy i w „tanich mieszkaniach dla robotników” 

b dzie tak e praktykowan  fa szywa fasja podatkowa i czy robotnicy 
„katolicy” b d  wiczeni w tym na sposób krajowy przyrz dzonym 
„katolicyzmie”.

* * *

Na tle „fa szywej fasji moralnej” tym swobodniej mog  sobie bu-
ja  blaga i krzykactwo, towarzysz ce ocenie ludzi wybitnych i wypad-
ków krew psuj cych.

Wyznawca dwóch skromnych zasad, jednej kupiecko-teologicz-
nej, do ut des, a drugiej ci le „administracyjnej”, Polizei, Polizei 

moralnej”, co do nazywania rzeczy niew a ciwym imieniem. A je eli tak, to 
ka dy mo e si  mnie s usznie zapyta : „Czegó  si  wi c nas czepiasz, je eli to 
samo dzieje si  w ca ym wiecie „cywilizowanym”?” Na to pytanie odpowiem 
równie  pytaniem: Czy przez to, e pewna zaraza grasuje tak e w innych kra-
jach, jeste my ju  zwolnieni od zwracania na ni  uwagi we w asnym kraju? 
[przyp. BdeC].

1 C. Kieszkowski by  oskar ony o defraudacj  pieni dzy krakowskich 
towarzystw asekuracyjnych.

2 bez Boha se sprostym lidem neni k vydrženi (czes.) – bez Boga z pro-
stymi lud mi nie da si  wytrzyma . 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia43   43Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia43   43 2007-03-06   08:50:522007-03-06   08:50:52



44 JEDEN Z OBJAWÓW MORALNO CI…

über alles, über alles in der Welt1, wyrasta b d  to na bohatera Sło-

wiańszczyzny, b d  te  na tyrana Austrii.
Wobec wesz ej w krew i prawie e „z mlekiem matek wyssanej” 

zasady „fa szywej fasji moralnej” s usznie mo na podejrzewa  szcze-
ro  i trwa o  rozmaitych objawów, roztr bywanych stug bn  fam  
na wsze strony wiata. Owe rzekome „sympatie s owia skie” to tylko 
zwyk a blague de la rue2, wyzyskiwana zr cznie nie tyle w celach 
partyjnych, ile raczej w celach osobistych – i to nawet pomimo senty-
mentalnych wywodów „S owian” od słowa, które było na początku.

* * *

e starsze pokolenie, wykarmione i przesi kni te fa szyw  fa-
sj , sk ada ho dy dobrowolne lub mimowolne falsy  katorom i zatru-
waczom tak zwanej „opinii publicznej”, to jest rzecz  ca kiem zrozu-
mia . Za to mniej ju  pocieszaj cym, chocia  wysoce znamiennym, 
jest zanik zmys u moralnego u P.T. dziarskiej i sympatycznej mło-

dzieży, broni cej okopów… w. Anny przed urojonym niebezpiecze -
stwem ze strony z owrogich zast pów nowoczesnego Pankracego3. 
Niby urywek z Nieboskiej komedii! Tylko e andere Zeiten – andere 

Vögel, andere Vögel – andere Lieder4. W dzisiejszej trawestacji Nie-

boskiej komedii „chór lokajów” nie stoi ju  po stronie Pankracego 
i bez w tpienia bardziej si  to zgadza z psychologi  spo eczn .

Kszta cie si , moi panowie, na przysz ych cz onków komitetu 
du salut public, wprawiajcie si  do przysz ej dzia alno ci dobrowol-
nie inkwizytorskiej i terrorystycznej – wszystko jedno czy to w kie-
runku „zachowawczym”, czy te  w kierunku „przewrotowym”, czy to 

1 Polizei, Polizei über alles, über alles in der Welt (niem.) – Policja, po-
licja ponad wszystko, ponad wszystko w wiecie.

2 Blague de la rue (fr.) – blaga uliczna [przyp. BdeC].
3 Mowa o pobiciu 29 XI 1860 r. przez uczniów gimnazjum w. Anny 

i studentów profesora Euzebiusza Czerkawskiego, inspektora szkolnego, fa -
szywie pos dzonego o niech  do wprowadzenia j zyka polskiego jako wyk a-
dowego w galicyjskich szko ach. 

4 Andere Zeiten – andere Vögel, andere Vögel – andere Lieder (niem.) 
– Inne czasy – inne ptaki, inne ptaki – inne pie ni [przyp. BdeC].

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia44   44Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia44   44 2007-03-06   08:50:522007-03-06   08:50:52



45JEDEN Z OBJAWÓW MORALNO CI…

w kierunku wyprawiania obrzydliwych burd w parlamencie, czy te  
w kierunku wprowadzania do niego policji – wyrzucajcie z waszych 
towarzystw gazety maj ce zdanie niezale ne o bie cych sprawach 
politycznych, a z pewno ci  znajdziecie poklask i uznanie.

Niektórzy „przewodnicy m odzie y”, i to z najwybitniejszych, 
piej  hymny na cze  „odwagi cywilnej”, wyrzekaj  na jej brak w spo-
ecze stwie polskim, a jednocze nie s  tak konsekwentni i jasno my-
l cy, e wynurzaj  pobo ne yczenie, a eby jeden z „nietykalnych” 

o mielaj cy si  mie  w asne, niezale ne od „s dów” t umowo-ulicz-
nych i zwierzchno ciowych zdanie o polityce „m a opatrzno ciowe-
go” zosta  wyprany po pysku w Tarnowie. Istotnie oryginalny spo-
sób wyra ania ho du odwadze cywilnej!

Ale uspokójmy si . Obawy nasze o niejasno  my lenia podob-
nych panów s  p onne. O zej cie odwagi cywilnej na b onia galicyj-
skie tylko rzekomo, tylko w duchu fa szywej fasji modl  si  ochlokraci 
i anarchi ci, wytwarzaj cy nastrój polityczny za pomoc  podjudzanej 
przez swych kierowników i wypuszczanej na ulic  dziatwy gimna-
zjalnej. Przy tym nie chc  ci panowie pami ta , e anarchia lat 1861–
1864 i id ce w lad za ni  zdziczenie „zwyci onych” i „zwyci zców” 
rozpocz y si  w Warszawie mi dzy innymi od utworzenia osobnej 
„kurii spo ecznej” z tak zwanej „m odzie y” i od oddania „stra y bez-
piecze stwa publicznego” w r ce gimnazistów1.

* * *

Prosz  jednak nie my le , e, zacietrzewiwszy si  „fa szyw  
fasj ”, przypisuj  powy ej wyliczone objawy etyki po ledniejszego 
gatunku wy cznie Galicji i Galicjanom. O! wcale nie jestem tak za-
lepiony. Wiem, e prawie wszystkie te kwiatki daj  si  uszczkn  

tak e w innych ogródkach; ale za to tam bywaj  one zwykle oceniane 
w sposób mniej wi cej w a ciwy. Tylko dzi ki dobroczynnemu wp y-
wowi fa szywej fasji zwyczajowej mo e uchodzi  za czyn nieomal e 

1 Mowa o utworzonej w 1863 r. w Warszawie policji narodowej, której 
cz onkowie rekrutowali si  w du ej cz ci spo ród warszawskiej m odzie y.
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obywatelski to, co przez normaln  etyk  uwa ane bywa za szpetne 
i plugawe.

Fa szywa fasja jest w a nie ow  kropk  nad i, jest owym po -
danym momentem decyduj cym, zamieniaj cym lu n  grup  rozmai-
tych objawów fa szu i ob udy na ca kiem stylowy, estetycznie sko -
czony obraz. Z tej niezaprzeczonej stylowo ci prawdziwy „patriota” 
galicyjski mo e by  istotnie dumnym. Jest ona bardzo do twarzy ro-
zestetyzowanym królewi tom i hidalgom, gwoli chwale wieków mi-
nionych zbieraj cym sk adki na rozmaite przedmioty zbytku. Mniej 
za to jako  s ycha  o sk adkach na podniesienie np. zdrowotno ci lub 
moralno ci spo ecze stwa.

Pocieszmy si  jednak tym, e autorowie g o nych w ostatnich 
czasach „sprzeniewierze ” nale eli tak e do rz du estetyków i wiel-
bicieli sztuki.

* * *

Ju  to w Galicji nie mo na si  uskar a  na to, e si  yje „bez 
dogmatu”. „Dogmatów” autonomicznych na szcz cie nie brak.

Na polu gospodarstwa spo ecznego cieszy si  w pewnych sfe-
rach wielkim uznaniem dogmat propinacji. Obok niego powszechne 
uznanie ma dogmat fa szywej fasji. Nareszcie gwiazd  przewodni  
na polu polityki jest dogmat bezwzgl dnego oportunizmu, streszcza-
j cy si  w szczytnym aforyzmie: Die Polen sind für jede Majorität 

zu haben1.
Opieraj c si  na takich podwalinach wiary spo eczno-pa -

stwowej, mo na mia o patrze  w przysz o  i m nie stawia  czo o 
wszelkim „przewrotowcom”.

Bo  nad wszystkimi tymi dogmatami góruje dogmat „obrony ist-
niej cego porz dku”. A wi c niech yj  „obro cy istniej cego porz d-
ku”, obro cy fa szywej fasji podatkowej, obro cy fa szywej fasji mo-
ralnej, obro cy prostytucji zwyk ej, obro cy prostytucji umys owej, 
literackiej i innej. Tak, bro cie tego, panowie, bo to wygodnie dla was 

1 Die Polen sind für jede Majorität zu haben (niem.) – Polaków mo na 
zyska  dla wszelkiej wi kszo ci [przyp. BdeC].
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samych, bo to wygodnie dla panuj cej klasy spo ecznej, dla panuj ce-
go stanu, dla panuj cej kurii, dla p ci panuj cej. Tak, to bardzo wy-
godnie, to bardzo oportunistycznie.

Tak, ale przecie  panowie ci, broni c istniej cego porz dku, s  
tak e eo ipso obro cami religii, obro cami moralno ci.

e broni  istniej cego porz dku korzystnego dla ich kieszeni, 
dla ich podniebienia, dla ich zmys owo ci…, na to zgoda bez apelacji. 
Czy broni  religii, niech rozstrzygaj  odno ni rzeczoznawcy. eby za  
mieli broni  moralno ci, przeciwko temu protestuj  najuroczy ciej; 
a s dz , e nie tylko ja jeden, ale tak e wielu innych zuchwalców.

Ale przecie  „moralno ” i „moralno ” – to s  poj cia zupe -
nie ró ne. Ci panowie broni  rzeczywi cie moralno ci, ale moralno-
ci dziwnego autoramentu, moralno ci konwenansowej, moralno ci 

„prawomy lnej”, moralno ci sugestionowanej przez jegomo ciów 
urz dzaj cych systematyczne szczucia na ca e grupy ludzi jedynie 
tylko za to, e s  innego ni  my pochodzenia. Z poj ciem za  takiej 
moralno ci doskonale si  godzi i nawet mie ci si  w nim wykonywa-
nie fa szywej fasji.

A, tak to co innego; teraz ju  si  rozumiemy.
Pomówmy wi c bez obs onek, szanowni panowie.
Wszak e oburzacie si  na „z odziei”, na „oszustów”, na „krzy-

woprzysi ców”, wszak e karzecie ich d u szym lub krótszym wi -
zieniem i ha b  ca ego ycia.

Je eli n dzarz ukradnie z g odu kawa ek chleba – do wi zienia 
z nim!

Baba wiejska, przekonana o to, e przynios a na targ fa szowa-
ne mas o, zostaje skazywan  w drodze administracyjnej na 14 dni 
aresztu i 100 z r grzywny; a przecie  pope ni a tylko „fa szyw  fasj ”, 
wprawdzie „ma ln ”, nie podatkow , ale zawsze tylko „fa szyw  fa-
sj ”.

Kucharka liczy sobie „koszykowe” – z odziejka! Ch op wypasa 
cudze pastwisko – z odziej! Ch opka zbiera grzyby i jagody w lasach 
„obszarnika” – z odziejka! A co takiego „fa szywa fasja”, panowie 
kucharek i panowie obszarnicy?

Wobec takiego chronicznego z odziejstwa bledn  i malej  wszel-
kie „sprzeniewierzenia” w magistratach, towarzystwach ubezpiecze  
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i innych tp. instytucjach. S  to tylko paroksyzmy ostre, oczyszczaj ce 
cokolwiek powietrze; a jak wiadomo, choroba ostra daje si  uleczy  
nierównie atwiej ani eli chroniczna.

S dziowie przysi gli podpisuj cy stale fa szyw  fasj  nie maj  
prawa do wydawania wyroku pot piaj cego na adnego z odzieja, na 
adnego oszusta, na adnego krzywoprzysi c . Powiedziano jest: kto 

z was bez grzechu, niech na ni  kamieniem rzuci. A fa szywa fasja to 
grzech chroniczny, to ju  nie grzech, ale zatwardzia o  w grzechu, 
w grzechu z odziejstwa, oszustwa i krzywoprzysi stwa.

Ale wró my do g ównego przedmiotu, tj. do „obrony istniej cego 
porz dku”.

Powiadacie panowie, e bronicie „istniej cego porz dku”, a zgo-
dzicie si  zapewne ze mn , e do sk adu poj cia „istniej cego porz d-
ku” wchodzi przede wszystkim poj cie rz du. A czy rz d ma prawo 
do pobierania podatku uchwalonego, je eli nie przez was samych, to 
przynajmniej przez waszych przedstawicieli? Czy podatek ten jest 
w asno ci  rz du? Có  wi c robi  wszyscy owi „zacni” i „uczciwi” 
ludzie podpisuj cy fa szyw  fasj ? Przecie  chyba okradaj  skarb 
i rz d i to okradaj  z przymieszk  oszustwa i krzywoprzysi stwa.

Zestawmy wi c jeszcze raz owo indywidualne, sporadyczne z o-
dziejstwo, karane s downie i pi tnowane moralnie, z fa szyw  fasj , 
jako powszechn , endemiczn  kradzie , jako powszechnym, ende-
micznym oszustwem i krzywoprzysi stwem i pomy lmy sobie:

Albo podstawy prawa w asno ci nie istniej , a w takim razie 
ani ten, co kradnie wprost, ani te  ten, co kradnie w sposób wyra  no-
wany, nie s  z odziejami; albo te  prawa w asno ci istniej , a w ta-
kim razie tak jedni, jak drudzy s  z odziejami. Aut… aut, tertium 

non datur 1, askawi panowie! Ale id my dalej.
Je eli dzisiejsze prawa w asno ci nie maj  racji bytu, a rz d 

niesprawiedliwie ro ci sobie pretensje do podatku, to uroszczenia te, 
wraz z ca ym istniej cym porz dkiem, pozbawione s  podstawy mo-
ralnej, a wy, szanowni panowie, uprawiaj c fa szyw  fasj , post pu-

1 Aut… aut, tertium non datur ( ac.) – Albo… albo, trzeciego wyj cia 
nie ma [przyp. BdeC].
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jecie je eli nie prawnie, to przynajmniej sprawiedliwie, bo sprawied-
liwie „zwalczacie istniej cy porz dek”.

Je eli za  uznajecie istniej cy porz dek, cznie z wymagania-
mi podatkowymi, za sprawiedliwy, w takim razie musicie si  ze mn  
zgodzi , e jeste cie albo najzwyklejszymi, mizernymi oszustami, albo 
te  ukrytymi „przewrotowcami” protestuj cymi w ten sam zupe nie 
sposób przeciwko „obecnemu ustrojowi spo ecznemu”, co „ideowi” 
fa szerze monet i papierów warto ciowych, co „ideowi” w amywacze 
kas, rozbijacze banków itp.

Ale w takim razie pytam: co lepiej, co uczciwiej – czy otwarcie 
wyst powa  do walki z istniej cym porz dkiem i d y  do jego prze-
tworzenia w sposób legalny, konstytucyjnie dozwolony, czy te  podko-
pywa  go w sposób kreci, granicz cy z anarchi ?

Tak moi panowie, jeste cie anarchistami i to anarchistami naj-
gorszego gatunku, bo tocz cymi wyobra enia moralne, do których 
wprowadzacie nierz d, nie ad i chaos. Jeste cie szkodliwsi dla po-
pieranego przez was samych „istniej cego porz dku” od pot pionych 
przez was „przewrotowców”, bo uto samiacie ten „istniej cy porz -
dek” z zanieczyszczaniem sumie , z k amstwem i ob ud .

* * *

Dotychczas wyst powa em w roli prokuratora. Nie domaga em 
si  wprawdzie „ukarania przest pców”, cho by dla tego, e w ca ej 
Galicji nie znalaz bym s dziów uprawnionych moralnie do wydawa-
nia podobnych wyroków; ale wywody moje by y tego rodzaju, e je eli 
obywatel galicyjski zgodzi si  z niemi i przyzna mi cho  cz ciow  
s uszno , nie mo e powzi  zbyt wielkiego szacunku dla samego sie-
bie. Spróbujmy teraz stan  na stanowisku obro cy.

Tout comprendre c’est tout pardonner 1, a wi c i my postarajmy 
si  zrozumie  przyczyn  powstania zwyczaju fa szywej fasji.

Na fa szyw  fasj  mo na napada  tylko ze stanowiska moral-
nego. Wiadomo za  powszechnie, e „politycy” i dyplomaci nie potrze-

1 Tout comprendre c’est tout pardonner (fr.) – Wszystko zrozumie  – to 
wszystko przebaczy  [przyp. BdeC].
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buj  si  wcale ogl da  na jaki  tam dekalog i na jakie  tam przepisy 
moralno ci; a przecie  Galicja s usznie si  chlubi, e jest klasyczn  
krain  polityków i „m ów stanu”.

„Nadludziom” wolno zabija , kra , oszukiwa  itp. Do kategorii 
za  „nadludzi”, którzy pod wzgl dem moralno ci stoj  na stanowisku 
„przedludzi”, na stanowisku „antropoidów”, nale  tak e rozpolityko-
wani wyznawcy fa szywej fasji, którzy, zapatruj c si  na „wielkich” 
wiata tego, czuj  si  w duszy zupe nie usprawiedliwionymi.

St d to nawet „honorowi” pojedynkowicze podpisuj  pod s o-
wem „honoru” fa szyw  fasj  i mog  nie widzie  w tym najmniejszej 
sprzeczno ci. Oczywi cie rz d jest dla nich satisfactionsunfähig1, po-
dobnie jak goj dla yda-chasyda, a yd dla antysemity.

Tak wi c zwyk a „  listerska” moralno  nie obowi zuje panów 
polityków, dyplomatów, wojowników, ludzi „honoru”, pojedynkowi-
czów, gazeciarzy; nie obowi zuje te  ani w a cicieli domów, ani loka-
torów. Kogó  wi c u licha obowi zuje? Czy by tylko bezdomnych „pro-
letariuszów” i niewolników obecnego ustroju ekonomicznego? A teraz 
spójrzmy na t  spraw  jeszcze z innej strony.

Czy w czasie wojny obywatel, na którego najezdca [sic! M.S.] 
nak ada kontrybucj  wojenn , nie ma prawa ukrywa  przed wrogiem 
swojego maj tku? Czy w razie napadu z odziei i rabusiów jeste my 
moralnie obowi zani do rozk adania przed nimi wszystkich naszych 
bogactw i zasobów? Czy mi dzy obdzieranym a obdzieraj cym, czy 
mi dzy wiadomie wyzyskiwanym a wiadomie wyzyskuj cym mo e 
by a mowa o stosunkach „lojalnych”? Tu chyba hört die Gemütlich-

keit auf 2. Mo na si  wprawdzie przyzwyczai  do obdzierania i wyzy-
skiwania, podobnie jak w gorze przyzwyczajaj  si  do odarcia, a raki 

1 Satisfactionsunfähig (niem.) – tu: niegodny satysfakcji. Nawi za-
nie do okre lenia z kodeksu honorowyego, odnosz cego si  do kogo , kto jest 
uznany za „niehonorowego”, nie mo e wi c ani czu  si  obra ony, ani same-
mu obrazi , a dalej – nie mo e by  wyzwany na pojedynek, ani nie przyjmuje 
si  jego wyzwania.

2 Hört die Gemütlichkeit auf (niem.) – Ko czy si  dobroduszno  
[przyp. BdeC].
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do gotowania ich ywcem, ale do tego dochodzi si  stopniowo, powo-
li. Zbyt szybko zarz dzony rabunek nawet w najdobroduszniejszym 
cz owieku wywo uje ch  odwetu.

A czy pewne systemy podatkowe nie sprawiaj  wra enia syste-
mów rabunkowych i drapie nych? Czy  skus nie musi robi  wra enia 
natr tnego wroga, ci gle zagl daj cego cz owiekowi do gard a, je eli 
ka dy k sek, co si  do ust k adzie, ob o ony jest podatkiem, je eli po-
datki op aca si  nie od dochodów, ale od wydatków i od najpierwszych 
potrzeb ycia? Brakuje tylko tego, a eby kazano p aci  podatek od po-
wietrza, którym oddycha „wolny obywatel”, a eby temu obywatelowi 
zawi zano na szyi krawat, ci gany i zamykany na klucz przez urz d-
ników skarbowych, krawat, tamuj cy oddychanie obywateli, zalega-
j cych z podatkiem, a rozlu niany dopiero po op aceniu podatku.

Takie urz dzenia podatkowe musz  rozwija  w duszach obywa-
teli uczucia wrogie dla  skusu. Przy tym „wolny obywatel” nie zdaje 
sobie sprawy ze ród a podobnych podatków; zapomina, e przecie  
podatki owe nak adaj  i uchwalaj  jego w a ni przedstawiciele, jego 
pos owie, jego radni magistraccy; on widzi tylko wykonawców, widzi 
urz dników, widzi egzekucj . Na nich te  przenosi swoj  nienawi  
i ich stara si  oszukiwa  wszelkimi sposobami. Ma o go za  to ob-
chodzi, e za  skusem stoi rz d uwielbiany oraz broniony „istniej cy 
porz dek spo eczny”.

Tak  jest psychologia oszustw podatkowych, tak  jest psycholo-
gia fa szywej fasji.

Dlaczego jednak takie same warunki psychiczne stworzy y pra-
wo zwyczajowe fa szywej fasji w samej tylko Galicji, gdy tymczasem 
innym krajom austriackim to prawo zwyczajowe jest, jak twierdz , 
ca kiem obce?

Pytanie to pozostawmy bez odpowiedzi.

* * *

Oczywi cie „wolny obywatel galicyjski” zrós  si  z tym prawem 
zwyczajowym, czuje si  w nim jak w swoim ywiole i pragnie je za-
chowa  jak najd u ej. Gdyby by o inaczej, to przecie  s yszeliby my 
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o g o nych protestach i o usi owaniach d cych do usuni cia fa -
szywej fasji.

Nie maj c tedy nadziei, eby ktokolwiek inny zwróci  uwag  na 
ten chwalebny zwyczaj galicyjski, zdecydowa em si  sam wyst pi ; 
zdecydowa em si  za  g ównie dla tego…, e mi al.

al mi wszelkiego rodzaju niewolników i nieszcz snych o  ar vis 

maioris1.

al mi osób stoj cych na czele wi kszych grup spo ecznych, któ-
re to osoby, pragn c zachowywa  dziesi cioro przykaza , musz  jed-
nak p dzi  ca e stada ludzi na rze , musz  kaza  zabija  i w ob udny 
sposób usprawiedliwia  to swoje niemoralne post powanie jakimi  
wy szymi wzgl dami.

al mi nauczycieli, którzy, b d c przekonani o ca ej bezcelowo-
ci i ja owo ci przyj tego systemu wychowania, musz  jednak nagi-

na  karku i chodzi  bez szemrania w tym jarzmie.
al mi s dziów, dzia aczy politycznych i o nierzy, którzy musz  

by  zabójcami wbrew sumieniu, wbrew instynktom, wbrew uczuciu.
al mi pojedynkowiczów, którzy, uznaj c w g bi duszy ca  ohy-

d , bezece stwo i idiotyzm tej instytucji „honorowej” (sit venia ver-

bo2), pod naciskiem jednak g upich przes dów i tak zwanej „opinii 
publicznej” (tj. wrzasków ha astry, dnej skandalu), wyzywaj  na 
pojedynek lub te , wyzwani, staj  do niego.

al mi prostytutek, które, maj c instynkta co najwy ej mono-
gamiczne, zmuszone s  jednak pod naciskiem warunków ekonomicz-
nych uprawia  ze wstr tem zawodow  poliandri .

al mi indywiduów zmieniaj cych wyznanie za pieni dze lub dla 
stanowiska, a czuj cych w g bi duszy, e dopuszczaj  si  pod o ci.

al mi publicystów i „uczonych” handluj cych swoimi „przeko-
naniami”, ale jeszcze niezupe nie pozbawionych sumienia.

al mi nareszcie niedostatecznie zasymilowanego obywatela ga-
licyjskiego, który si  kurczy i wije w szponach etyki autonomicznej 
i pragn by si  z nich wyrwa .

1 Vis maioris ( ac.) – si y wy szej, si y ywio owej [przyp. BdeC].
2 Sit venia verbo ( ac.) – z przeproszeniem [przyp. BdeC].
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Co innego je eli kto wszystkie te kunszta i procedery uprawia 
con amore1. Tyran i okrutnik z urodzenia, stawiaj cy otwarcie, z ca-
ym cynizmem sko czonego bandyty „si  przed prawem”, z odziej 

i rozbójnik zawodowy, Messalina z instynktów i pop dów, pojedynko-
wicz oddany temu sportowi z zami owania, jegomo  uwa aj cy han-
del sumieniem i rzekom  zmian  religii za takie samo ród o dochodu, 
jak wszelkie inne przedsi biorstwo, figura porca2 wynajmuj ca si  
z lekkim sercem redaktorom najsprzeczniejszych kierunków, obywa-
tel galicyjski uwa aj cy fa szyw  fasj  za dogmat wi ty i nietykalny 
– wszystkie takie indywidua ani wspó czucia naszego, ani alu wcale 
nie potrzebuj .

O takich te  i mnie wcale nie chodzi. Chodzi mi tylko o takich, 
co, czuj c ca  ohyd  pewnego czynu, pope niaj  go jednak z musu; 
a mniemam, e takich jest nierównie wi cej, ani eli by my przypusz-
czali, s dz c jedynie z pozorów. Przykro mi te  jest my le , e tym 
ludziom, z natury dobrym i szlachetnym, mog  sprawi  ból swoim 
wyst pieniem. Ale co robi , je eli bolesna operacja niezb dn  jest do 
wyleczenia chorego? A choroba w danym razie jest bardzo powa na.

Prosz  te  nie s dzi , jakoby mi przy tym chodzi o g ównie 
o szkod , jak  skutkiem fa szywej fasji ponosi pa stwo; nierównie 
bowiem wi ksz  szkod  ponosi dane spo ecze stwo. Tak zwane „pa -
stwo” ma samo dosy  rodków do bronienia swoich interesów; ma na 
swoje rozkazy setki tysi cy bagnetów, ma przymus w formach najroz-
maitszych.

Jestem wi c przeciwnikiem fa szywej fasji nie ze wzgl dów abs-
trakcyjnych, nie dlatego, e jest ona wysoce niesprawiedliw  wobec 
opieku czego rz du, ale musz  j  pot pi  dlatego, e demoralizuje 
spo ecze stwo do szpiku ko ci, e jest nigdy niewysychaj cym ród-
em gangreny moralnej, ród em zgnilizny i korupcji powszechnej. 

Przyj wszy fa szyw  fasj  za jedn  z podstaw dzia ania, mamy pra-
wo, za przyk adem jednego z „bohaterów” komedii Dobrza skiego Zło-

ty cielec, powtarza  sobie bez ogródki: Pan jesteś złodziej, ja jestem 

1 Con amore (w .) – z zami owaniem [przyp. BdeC].
2 Figura porca – wyra enie w oskie, dos ownie: figura świńska, tj. 

szuja, szubrawiec [przyp. BdeC].
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złodziej, wszyscy jesteśmy złodzieje i mo emy sobie tego nawzajem 
powinszowa  Jest to najwi ksza „n dza galicyjska”, bo n dza moral-
na, n dza wytwarzaj ca nie n dzarzy, ale n dzników. Co s  wobec 
niej owe marne i wstr tne walki tak zwanych „stronnictw”, owe wy-
my lania sobie, owe zohydzania si  wzajemne!?

W kraju tr dowatych tr d jest normalnym stanem wszystkich 
mieszka ców; nietr dowaty musi by  uwa any za  zycznie upo le-
dzonego. Gdzie wszyscy ulegaj  tr dowi moralnemu, wytwarza si  
atmosfera moralna, w której nie wolno by  uczciwym pod gro b  pro-
skrypcji. Gdzie wszyscy musz  by  z odziejami i oszustami, tam z o-
dziejstwo i oszustwo przestaj  by  zboczeniem moralnym, przestaj  
by  grzechem, a staj  si  norm  post powania.

Jaki by to by  gwa t, gdyby pojawi a si  jaka  choroba epide-
miczna, np. cholera, tyfus, d uma! Tu za  mamy do czynienia z tak 
straszn  zaraz , jak korupcja ogólna, z zaraz  niepozwalaj c  by  
zdrowym moralnie adnemu indywiduum mieszkaj cemu w danych 
granicach politycznych – a jednak zamiast krzycze  wniebog osy ra-
tunku! ratunku! przechodzimy sobie nad ca  t  spraw  do porz dku 
dziennego. A dlaczego? Dlatego, e gnijemy i z yli my si  ze zgnilizn ; 
dlatego e yjemy w b ocie, dlatego, e oddychamy zatrutem powie-
trzem i stracili my zdolno  odczuwania niebezpiecze stwa.

* * *

Panowie od wielkiej polityki, matadory „stronnictw powa nych” 
z uporem sroki lub papugi powtarzaj cy wiecznie t  sam  piosnk  
o niezdrowych prądach, o przewrotowcach, o bluźnierczych książ-

kach i czasopismach, panowie pragn cy klin klinem wybija , a na 
„bakcylusa socjalizmu” doradzaj cy „antydot antysemityzmu”1, godz  

1 Nie mog  si  powstrzyma , a eby dla tych panów „zachowawców”, 
walcz cych pod sztandarem „prawdziwego katolicyzmu” i nawet „prawdziwe-
go chrze cija stwa” w towarzystwie „mi o ci bli niego”, nie da  próbki zale-
canego przez nich lekarstwa. Oto co mi dzy innymi pisze jeden z fabrykantów 
owego upragnionego przez „zachowawców” „antydotu”, owego „antysemity-
zmu”, b d cego codzienn  straw  umys ow  znacznego zast pu „inteligen-
cji” galicyjskiej: Gdyby Dreyfusa jako szpiega powieszono, nie byłoby dziś 
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si  najzupe niej z tym stanem rzeczy i nie zwracaj  uwagi na takie 
drobnostki. Oczywi cie oszustwo endemiczne, przybieraj ce form  
fa szywej fasji, nie narusza równowagi spo ecznej, nie jest „objawem 
zgnilizny moralnej”, nie grozi „istniej cemu porz dkowi”, bo jest 
przecie  jego naturalnym wyp ywem, jego prawowitym dzieckiem.

Z tej wi c strony nie ma co oczekiwa  protestu przeciw fa szy-
wej fasji. A nawet s ysz  ju  g osy oburzenia:

My stoim na straży pamiątek narodowego kościoła, a tu oto 
jaki  „obcopa stwowiec”, „przez nikogo do tego nieupowa niony”, 
o miela si  blu ni  przeciwko zwyczajom, u wi conym wieloletni  
tradycj ”.

Pojmuj  najzupe niej wasze g bokie oburzenie, askawi pano-
wie, i mocno si  wstydz , em je wywo a  swoj  gadanin ; raczcie 
jednak uwzgl dni  pewne okoliczno ci agodz ce i pozwólcie mi si  
usprawiedliwi .

Jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, dzi  ju  nie-
yj cy M. A. K., chlubi  si  absolutnym brakiem powonienia i zapew-

nia  swoich znajomych: ,      
   ,   1. Szcz liwy! Nie mniej 

szcz liwi s  ludzie, którym albo od urodzenia brak powonienia mo-
ralnego, albo u których powonienie to uleg o st pieniu i zanikowi, 
albo te  – i to ju  najwy szy b ogostan tej kategorii – którzy, b d c 
obdarzeni instynktami przewrotnymi, na wzór niektórych dekaden-
tów dzisiejszych lubuj  si  w smrodzie. Ja niestety nie mam szcz cia 
nale e  do rz du tych wybra ców, a, mieszkaj c w okolicy zara onej 
i zanieczyszczonej, pragn  przede wszystkim usun  ród o zarazy.

Nie jestem te , na swoje nieszcz cie, pozbawiony pewnej wra -
liwo ci spo ecznej, która nie pozwala mi zachowywa  si  oboj tnie 
wobec krzycz cych niesprawiedliwo ci i pcha mi  do walki, cho  zwy-
kle bezskutecznej.

tyle kłopotu, sprawa byłaby załatwiona merytorycznie, Europa nie byłaby 

dręczona wątpliwościami, a  co  na jważnie j s za  i  co  wca le  n ie  j e s t 

baga te lą ,  j ednego  Żyda  by łoby  mnie j  na  świec i e  [przyp. BdeC].
1 ,         

,    (ros.) – Wiesz pan, dla mnie zupe nie wszyst-
ko jedno – siedzie  w wychodku czy te  w ogródku [przyp. BdeC].

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia55   55Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia55   55 2007-03-06   08:50:542007-03-06   08:50:54



56 JEDEN Z OBJAWÓW MORALNO CI…

Tutaj mo e mi  spotka  s uszny poniek d zarzut, e, b d c „uczo-
nym” obowi zanym przede wszystkim pracowa  naukowo, wdaj  si  
pomimo to w takie rzeczy i trac  czas na pró no. Sam si  z tym najch t-
niej zgadzam. Ale je eli tak, to, my l c konsekwentnie, powinni my 
wymaga , a eby uczony znosi  oboj tnie fa szowane jedzenie, z e po-
wietrze itd. Traci on czas na otwieranie okien w mieszkaniu, na dezyn-
fekcj , na stosowanie przepisów higieny. Je eli za  taka strata czasu 
jest dozwolon , to nie powinni my te  mie  za z e d enia do usuni cia 
cuchn cej atmosfery moralnej. A cho by nawet nie by o widoków na 
skuteczne jej usuni cie, to wolno przynajmniej zwróci  na ni  uwag .

Nie proponuj  te  adnych lekarstw na opisan  przeze mnie cho-
rob . Ja stawiam tylko diagnoz ; terapia nale y do kogo innego1.

* * *

Wiem, e tylko niewielu przyzna mi s uszno . Wywo am z pew-
no ci  „ogólne oburzenie” i „groz  wi t ”. Oczekuj  ca ego kub a po-
myj od pewnych „organów opinii publicznej”, ale oczekiwanie to nie 
nape nia mi  trwog , a nawet wcale mnie nie wzrusza. Gromy ciska-
ne przez tego rodzaju „publicystów” uwa am za prawdziwy dla siebie 
zaszczyt. Co wi cej, gdyby mi  te „organa opinii publicznej” pochwa-
li y, przypuszcza bym, e pope ni em jak  nikczemno .

Ko cz  o wiadczeniem, e wyst pi em z t  broszur  po prostu 
dla tego, e nie mog em nie wyst pi , dlatego, e nakazywa o mi to 
moje sumienie. Nie udz  si  jednak nadziej , a eby wyst pienie moje 
osi g o [sic! – M.S.] jaki skutek praktyczny.

Przyznaj , e wyst pienie to jest w wysokim stopniu nieoportu-
nistyczne; ale, gardz c z g bi duszy wszelkim oportunizmem, uwa-
am si  we w asnych oczach za zupe nie usprawiedliwionego.

Kraków, w grudniu 1897 r.

[Kraków 1898. Wydane nak adem autora]

1 Podobno nowa ustawa podatkowa ma mi dzy innymi dobroczynnymi 
skutkami po o y  tak e koniec prawu zwyczajowemu fa szywej fasji, a przez 
to wywrze  w tej dziedzinie wp yw umoralniaj cy. Je eli tak, to serdecznie 
si  z tego ciesz  i ycz  powodzenia [przyp. BdeC].
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 Odprto navadno uhó in okó,
 a usta zaprta mi nosi;
 e tréba, odpri pa še usta sr nó,
 nikjér dovolitve ne prosi. 
 S. Gregor i , Samostanski vratar

I

1. Nic tak nic kompromituje cz owieka jak szczero .
2. Cz owiek ze zdaniem niezale nym dra ni tak samo szlachet-

ne instynkta t umów prawomy lnych, jak obcy przybysz dra ni psy 
danej miejscowo ci. Jeden pies zaintonuje nagank , a ca a gromada 
wtóruje mu, naszczekuj c i napadaj c. Ale do  jest we w a ciwym 
czasie pokaza  z by tej ha astrze, a cofnie si  z podwini tymi ogona-
mi. Inaczej niezawodnie rozszarpie.

3. Sztuka ycia polega cz sto na tym, a eby si  nie zdradza  z ro-
zumem przed lud mi.

4. Ludzie dziel  si  na takich, co si  do swoich b  dów nigdy 
i przed nikim nie przyznaj , na takich, co si  przyznaj  tylko przed 
samymi sob , i nareszcie na takich, co si  przyznaj  nie tylko przed 
samymi sob , ale tak e przed innymi. Ci ostatni najgorzej wychodz .

5. Jedn  z najcz ciej spotykanych a nieuleczalnych chorób jest 
ob d wielko ci i nieomylno ci.

6. Gdyby mi  zapytano, jakich ludzi jest najwi cej, odpowiedzia -
bym: nieomylnych. Nieomylni s  ludzie partii; nieomylni s  cz onko-
wie towarzystw wza jemnej adoracji; nieomylni – politycy i dyplomaci; 
nieomylni s  znachorzy i wró bici; nieomylni s  wszyscy dogmatycy; 
nieomylni – augurowie i olim pijczycy; nieomylni s  zwierzchnicy; nie-
omylni – „przodownicy narodu”; nieomylni s  gazeciarze. Na reszcie 
wszyscy smarkacze i g upcy s  nieomylni. „Nieomylników” wystar-
czy oby na obj cie zwierzch nictwa w nieograniczonej ilo ci trzód 
wyznanio wych. Przyznaj cych si  do b du z latarni  szuka  nale y.

7. Próbka ludzkiego ob du wielko ci (mania grandiosa): je e-
li Hund lub Wolf jest imieniem pospolitym (appellativum), to jego 
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szczekanie nie mo e obrazi ; je eli za  Hund lub Wolf bierze si  
w znaczeniu imienia w asnego (nomen proprium), to wyrz dzona 
przeze  „obraza” mo e by  „zmyta tylko krwi ”, wszystko jedno, czy 
krwi  jego samego czy te  „obra onego”.

II

8. Religia serc naiwnie wierz cych zas uguje na uzna nie i sza-
cunek cho by dlatego, e wprawia dusz  do d e  idealnych i uszla-
chetniaj cych.

9. W licznych utrapieniach ycia jedynymi sta ymi pocieszyciel-
kami powinny by by : religia, nauka i sztuka, ka da z nich w mniej-
szym lub wi kszym stopniu, stosownie do indywidualno ci cierpi ce-
go. Jednak e nawet z tych pocieszycielek potra  ono zrobi  narz  dzia 
m ki i katuszy.

10. Uganianie si  za „estetyk ” praktyczn  jest jednym z naj-
bardziej rozk adowych czynników w yciu rodzinnym i spo ecznym. 
Z zewn trz blichtr i pi kny wygl d, a pod spodem brud, nieporz dek, 
nie ad i niezaradno .

11. S  dwa egoizmy: egoizm zadowolenia z siebie i egoizm smut-
ku. Pierwszy jest wrodzony, drugi rozwija si  wskutek cierpie  i nie-
szcz . Pierwszy robi ludzi szcz liwymi, drugi nieszcz liwymi.

III

12. Znakomita wi kszo  ludzi znajduje si  w stanie chro-
nicznego przy mienia umys u.

13. Nie d  do wiadomo ci, bo zatruje ci ona ycie, wykazuj c, 
e albo jeste  przest pc , albo te  do ywo tnim skaza cem.

IV

14. Najmarniejszym rodzajem „przekona ” jest bezprzekonanio-
wo , czyli oportunizm.

Sta ym i nigdy niewysychaj cym ród em demora lizacji jest 
oportunistyczne traktowanie dziesi ciorga przykaza .
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Sta ym i nigdy niewysychaj cym ród em anarchii jest oportu-
nistyczne traktowanie prawd naukowych.

V

15. „Nastrojowo ” dekadentów, rozstrojowców, impresjo nistów, 
delirantów i innych zwiastunów „nowej ery” w twórczo ci artystycz-
nej jest tylko dalszym ci giem i now  odmian , a cz sto tylko karyka-
tur  misty cyzmu, wizjonerstwa i romantyzmu.

16. Apoteoza „nastrojowo ci” stoi na równi z oddawaniem czci 
pasjonatom, kapry nikom i w ogóle ludziom nieznaj cym – ani dla 
swoich s dów, ani te  dla swoich dzia a  – innego kryterium, jak tyl-
ko pop d chwi lowy i przemijaj ce usposobienie.

17. Spo ecze stwo polskie jest gruntem nadzwyczaj po datnym 
do rozkwitu „nastrojowo ci” w sztuce. Prze cie  adne chyba spo-
ecze stwo tak atwo si  nie rozpala i nie powoduje si  kaprysem 

i nieuzasadnionym widzimisi . Kiedy jest w a ciwie bardzo dobrze, 
kiedy s  wszelkie dane do pomy lnego rozwoju ycia narodowego, 
wrzeszczy si  zajadle, e „gorzej by  nie mo e”. askawy za  u miech 
grzecznego dygnitarza wprawia w zachwyt ciel cy i wzbudza jak naj-
dalej si gaj ce nadzieje. Jak tam „nastrój” krwio erczy i z owrogi, 
tak tu znowu „nastrój” dziwnie optymi styczny dadz  si  obja ni  je-
dynie chyba tylko s abo funkcjonuj cym mózgiem.

18. Rozwarta przed impresjonistami politycznymi prze pa  bez-
denna n ci ich ku sobie z tak niepokonan  si  i sprawia im tak po-
t ny zawrót g owy, e, za mkn wszy oczy na wszystko, rzucaj  si  
w ni  na o lep i gubi  ca  przysz o  narodu. Pereat mundus, fiat 

stultitia!1

19. Pewnik „  lozo  i polskiej”: ta cz , wi c  jestem.

1 Pereat mundus, fiat stultitia ( ac.) – parafraza aci skiego powie-
dzenia Pereat mundus fiat iustitia (Niech zginie wiat, byleby si  sta o 
zado  sprawiedliwo ci), któr  mo na tu rozumie  tak e w sensie: ‘cho by 
wiat przemin , g upota zostanie’.
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VI

20. Jednym z najbanalniejszych k amstw konwencjonal nych jest 
mniemanie, jakoby mi o  samczo-samicza mia a uszlachetnia  serce 
i podnosi  ducha.

21. Lekkomy lne enienie si  „z mi o ci ” musi by  chyba „wyst p-
kiem”; zamienia ono bowiem niejednokrotnie po ycie ma onków na do-
ywotni dom kary… bez poprawy.

22. Tak strasznie rozwielmo niona w spo ecze stwach „cywilizo-
wanych” rozpusta zmys owa, unicestwiaj ca szcz cie jednostek i ro-
dzin i uniemo liwiaj ca w jej w asnej dziedzinie prawdziw  i pe n  
rozkosz podnio lejszego rodzaju, jest najcz ciej wynikiem autosugestii 
albo te  sugestii ze strony otoczenia.

23. Kto cho by raz w yciu uwa a  siostry i córki swych „bli nich” 
czy te  „wspó obywateli” za narz dzia roz koszy, ten nie ma prawa wy-
st powa  w obronie zasad czy to konserwatywnych, czy te  post po-
wych. Obrona nietykalno ci rodziny nie licuje ani z wyrywaniem z ona 
rodzin dziewcz t i wcielaniem ich w szeregi „tolerowanych” i „kontro-
lowanych”, w szeregi naruszaj cych szóste przykazanie legalnie, za 
zgod  w adz, ani te  z wyrywaniem z ona rodzin synów i wcielaniem 
ich w szeregi legalnych przest pców przeciwko pi temu przykazaniu. 
Kto za  w roli re formatora ludzko ci prawi pi kne s ówka o równo ci 
i o jednakowym prawie wszystkich do ycia, do pracy etc., etc., ten niech 
nie poniewiera jednocze nie ca  po ow  ludzko ci, ten niech nie ponie-
wiera nieszcz liwymi istotami, dla których los sta  si  niewymownie 
okrutnym. Miejcie odwag  my lenia, panowie! Po wiedzcie: albo tak, 
albo owak; albo braterstwo, równo  praw i sprawiedliwo , albo te  
wyzysk, wyuzdanie i poniewieranie jednych przez drugich. Inaczej jeste-
cie tylko ob udnikami i faryzeuszami.

24. Dla zdobycia samiczki ka dy u ywa takich rodków, jakimi 
rozporz dza. S owik i tenor czaruj  piewem, elegant – pi knym kra-
watem i adnie zakr conymi w sikami, wojak – marsow  postaw  
i urokiem munduru. Podobnie niejeden „my liciel” i „  lozof” stara 
si  utorowa  sobie drog  do „serca” samiczki, „rozwijaj c” jej umys  
przez wspólne studiowanie – stosownie do mody lub do w asnej spe-
cjalno ci – b d  to Darwina i Haeckla, b d  te  Spencera, Milla, b d  
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te  Marksa i Lassalle’a, b d  te  Krafft-Ebinga, b d  te  Przybyszew-
skiego, b d  te  nareszcie Pla tona, To stoja lub tp. Je eli przyznaj  
si  do tego otwarcie, wszystko jest w porz dku. Gorzej jednak wygl -
da ta sprawa, je eli zamiast w a ciwego celu podstawia si  ob udnie 
inne, a np. zawracanie g owy Platonem nazywa si  uprawianiem „mi-
o ci platonicznej”. Wtedy podobni „my liciele” i „  lozofowie” staj  

na równi z owymi „misjonarzami” wolterowskimi, nawracaj cymi 
niewierne owieczki w sposób wcale niedwuznaczny.

25. Usprawiedliwianie wojen i zaborów jak  „ideowo ci ”, ja-
kim  d eniem do wymy lonego „dobra” itp. stoi na równi z wykr ta-
mi u ywanymi przez rozmaitych „nadludzi”, rozmaitych „my licieli”, 
„  lozofów” i „wieszczów”, którzy, dla usprawiedliwienia swych ka-
prysów i zachcianek, swej swawoli i swego wyuzdania zmys owego, 
wprowadzaj  „nag  dusz ” wraz z ca ym przyborem frazesów i pi k-
nych s ówek o wszechpot dze „mi o ci”, o „post pie dusz” itp. Tak 
jedno, jak drugie jest albo wiadomym k amstwem, albo te  naiwnym 
udzeniem samego siebie. Nierównie uczciwiej i naturalniej jest po-

wiedzie  po prostu: „wojuj , bo chc  zagrabi , bo czuj  w duszy krwio-
erczo , bo jestem potomkiem ludo erców i rozbójników”. „Id  na 

wojn , bo jestem tchórzem i boj  si , b d  to zwyk ej kary za dezercj ; 
b d  te  «opinii publicznej»”. „Zdradzam on  lub „m a”, „cudzo o-

”, „uwodz ”, rujnuj  szcz cie kobiet oraz ca ych rodzin, w a snych 
i obcych – bo dogadza to mojej zmys owo ci, bo czuj  tego potrzeb ; 
bo jestem zuchwa ym samcem lub te  rozwydrzon  samic ; bo jestem 
potomkiem w prostej linii poligamistów i gwa cicieli, potomkiem go-
rylów i dumnych rycerzy, uprawiaj cych z dobrym skutkiem ius pri-

mae noctis.

Co tu ma do roboty „naga dusza”, „harmonia i post p dusz”, „mi-
o  platoniczna” itd., itd.?

Tak, tak, moi panowie! raubrittery ducha, „anarchi ci” i „indy-
widuali ci”, tj. Übermensche nieuznaj cy adnych obowi zków!

VII

26. Dla podtrzymania autorytetu w ród t umów niezb dne s  
bajki, sztuki amane i kuglarstwa.
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21. Akcje z g upoty ludzkiej s  najpewniejszymi. Przed-
si biorstwa i stowarzyszenia oparte na takich akcjach b d  istnie  
wiecznie.

28. Nieprzebrane skarby g upoty ludzkiej nadaj  si  ró wnie do-
brze do eksploatacji jak wszelkie inne. Tote  zr czni przedsi biorcy 
wy mienicie je eksploatuj  i ci gn  z nich niezmierne korzy ci.

29. Oburzanie si  znachorów i legendziarzy na my licieli ewo-
lucjonistycznych i to oburzanie si  dochodz ce nawet do podjudzania 
t umów, a eby w odpowiedni sposób rozprawi y si  z zuchwalcami 
naruszaj cymi cisz  i g adk  powierzchni  bagna my lowego, jest 
cz sto g sto objawem prostej zawi ci nieuka ku o wie conemu. Osob-
nik, operuj cy z trudno ci  zaledwie czterema dzia aniami arytme-
tycznymi, spogl da z nie nawi ci  na tego, kto posiad  tajniki wy szej 
mate matyki. Rachunek niesko czono ciowy, poj cie rozwojowo ci 
i determinizmu dost pne s  tylko niewielu umys om, a st d prosty 
wniosek, e musz  by  fa szem i zbrodni . Tego za  rodzaju „zdemo-
kratyzowana” logika jest nierównie cz stsz , ni  si  na pozór zdaje. 
Stanowi ona bowiem podstaw  rozumowania wielu, nawet okrutnie 
uczonych m ów.

Pod god em, e „lud si  nigdy nie myli” abdykujemy z rozumu 
przed t umem, a w a ciwie przed jego zr cznymi hersztami. Z tego 
ród a czerpie soki o yw cze uwielbienie dla dzisiejszego parlamen-

taryzmu i g o sowania powszechnego, ci le zwi zane ze stanem wie-
dzy, w którym nie wiadomo, czy dzisiejsze 2 x 2 = 4 b dzie tak e jutro 
4. St d chwiejno , niepewno , bez ad my li i jej najzupe niejsza 
anarchia. St d te  wy prawy rozbójnicze na my l woln  i niezale n  
urz  dzane przez mot och kierowany widzialn  lub niewi dzialn  r k  
jawnych lub te  ukrytych pod egaczy.

VIII

30. Jak nawet w matematyce potrzebne s  „ilo ci urojone”, tak 
te  w yciu indywidualnym i spo ecznym mog  od dawa  wielk  przy-
s ug  ilo ci urojone innego rodzaju.

31. Przed wiat em nauki pierzchaj  mgliste dumania o nie-
sko czono ciach.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia62   62Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia62   62 2007-03-06   08:50:552007-03-06   08:50:55



63MY LI NIEOPORTUNISTYCZNE

32. Pod dzia aniem teologii ulatnia si  religijno , pod dzia a-
niem logiki i matematyki ulatnia si  teologia.

IX

33. Ka dy cz owiek jest ywym kwitem wydanym jego matce na 
przebyte przez ni  cierpienia.

34. Celowo  przyrody ze stanowiska komarowego: ludzie i inne 
zwierz ta ciep okrwiste istniej  po to, a eby swoj  ciep  krwi  
umo liwia y naszym onom, pa niom komarzycom, znoszenie jaj.

X

35. Jak e  powolnie dokonywa si  endosmoza najprost szych 
i najelementarniejszych zasad moralno ci, takich jak nie czyń dru-

giemu tego, co tobie niemiło, nie zabijaj itd! Przecie  nawet o  cjal-
ni g osiciele moralno ci, chocia  powtarzaj  bezmy lnie te zasady, to 
jednak w tej samej chwili gotowi s  zarówno sami post powa  wr cz 
przeciwnie, jako te  zach ca  innych do czynów zadaj cych tym za-
sadom k am oczywisty. Zasady owe kr  tylko w rodowisku moral-
nym, w którym yj  podobne indywidua, ale do ich wn trza, z powodu 
ich gruboskórno ci moralnej, prze dosta  si  nie mog .

XI

36. Moralno  zawodowych pró niaków, pojedynkowiczów 
i raubritterów godzi si  doskonale z wszelk  ob ud  i z wszelkim 
oszustwem.

Pojedynkowicze i raubrittery, ludzie „honorowi”, ale bez sumie-
nia i uczciwo ci, p ac  skrupulatnie d ugi karciane, ale z najzimniej-
sz  krwi  zabijaj , kradn , krzywdz  i uwodz .

37. Wyzwa  „bli niego” na pojedynek, godzi  na ycie cudze 
i w asne, a nast pnie, po pojedynku, dla za chowania pozorów (pour 

saiver les apparences) wy spowiada  si … oto próbka „moralno ci” 
dzisiejszych obro ców rodziny, ko cio a i pa stwa, próbka „moralno-
ci” obro ców g ównych podwalin istniejącego dziś porządku spo-
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łecznego. Mimo woli przychodz  na my l legendarni bandyci w oscy, 
spowiadaj cy si  po zabójstwie albo nawet i przed zabójstwem i prze-
konani, e wszystko jest w porz dku.

Pytanie: czy panowie pojedynkowicze traktuj  religi  i „grze-
chy” w asne powa nie, na serio, czy te  jest to sobie tylko konwenan-
sowy „  irt” religijny?

38. Pojedynkowicz godz cy na ycie „bli niego” jest nieposzlako-
wany, jest „cz owiekiem honoru”, ale kat usuwaj cy ze wiata „kwa-
li  kowanego zbrodniarza” jest istot  pogardzan .

Jegomo  w todze i birecie podpisuj cy z zimn  krwi  wyrok 
mierci nie przestaje by  m em zacnym i szanowanym; skromny za  

wykonawca najwy szej sprawiedliwo ci, zak adaj cy stryczek na 
szyj  lub oddzielaj cy toporem g ow  od kad uba, uwa any jest za 
wyrzutka spo ecze stwa:

O, r k  karaj, nie lepy miecz!
39. Wytresowane przez faryzeuszów gromady dwunogich oddaj  

nierównie wi ksz  cze  z emu ani eli do bremu. Pot gi nadziemskie 
czczone s  nie za swoj  wmawian  w nich „dobro ”, ale za swoj  
groz  i okrucie stwo. Mi dzy lud mi znowu cze  „bosk ” odbieraj  
nie dobroczy cy, ale z oczy cy ludzko ci; nie ci, co zy koj  i rany goj , 
ale ci, co rany zadaj , co wyciskaj  strumienie ez i krwi; nie wielcy 
peda gogowie, wielcy  lantropowie, ale wielcy wodzowie, wielcy roz-
bójnicy, wielcy inkwizytorowie.

Nie mi o  rozp omienia serca t umów, ale nie nawi  i dza 
krwi.

40. Gawied  (tj. ludzko ) naj atwiej daje si  porywa  i entu-
zjazmowa  genialnym egoistom, tj. indywi duom, które tylko w asn  
korzy  maj  na widoku. To nam obja nia powodzenie Napoleonów 
i innych tego rodzaju opryszków, dla których miliony ludzi po wi ca y 
ch tnie ycie i wszystkie dobra swoje.

41. „Wielcy ludzie” z gatunku kanibalów s  dla naro dów bardzo 
kosztown  zabawk . Dobrobyt, rozs dek, moralno … wszystko to 
sk ada im si  w o  erze.

42. Za najwi kszych ludzi w oczach t umów uchodz  ci, co 
streszczaj  w sobie dziko  danej epoki. Napoleon I streszcza  w so-
bie dziko  awanturnicz  i dezorganizacyjn  ko ca przesz ego i po-
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cz tku bie cego stu lecia, Bismarck za  – dziko  uorganizowan  
wspó  czesnej nam epoki1.

XIII

43. Dla wi kszo ci ludzi prawa, rytua y, przepisy i ceremonie 
zwyczajowe s  przede wszystkim dlatego tak cenne, e naruszanie 
ich daje sposobno  do obmawiania i czernienia bli nich.

44. Rozmaitych przykaza  i przepisów moralno ci wy uczamy si  
 lologicznie, tj. nie dla tego, a eby je wype nia , ale tylko eby popisy-

wa  si  erudycj  i mydli  ludziom oczy. Stosujemy za  te przykazania 
i przepisy moralno ci oportunistycznej, tj. geschäftsmässig2.

45. Bardzo wielu ludzi uto samia prawno  z w asn  sa mowol  
i kaprysem, a wszelkie odwo ywanie si  do prawa uwa a za obraz  
osobist .

46. Poczucie sprawiedliwo ci oraz d no  do urzeczy wistnienia 
idea u sprawiedliwo ci istniej  tylko w wie cie psychicznym. Spra-
wiedliwo ci za  obiektywnej, sprawiedliwo ci w yciu i w wiecie 
w ogóle – nigdy nie by o i nigdy nie b dzie.

47. Poczucie sprawiedliwo ci mo e by  w a ciwe tylko cz owie-
kowi wolnemu od przes dów i na wskro  demokratycznie usposobio-
nemu. „Demokratyczno ” oznacza tu nie form  rz du, ale, po nowo-
ytnemu, zasad  równo ci wszystkich ludzi.

48. Prawdziwe wolnomy licielstwo, prawdziwa „demokratycz-
no ”, prawdziwy altruizm – mo liwe s  tylko we wzajemnym po -
czeniu.

49. Jeden ze wspó czesnych poetów hiszpa skich3 po wiedzia : 
todos los justos por un bueno (wszystkich sprawiedliwych za jedne-

1 W Upominku, książce zbiorowej na cześć Elizy Orze szkowej (1866–

1891), Kraków–Petersburg 1893, aforyzm ten, skutkiem niedba ej korekty, 
zosta  wydrukowany w okaleczonej postaci, z opuszczeniem ca ego wiersza 
[przyp. BdC].

2 Geschäftsmässig (niem.) – dos ownie ‘po kupiecku’, ale te  ‘o  cjal-
nie’, tu: ‘formalnie’, ‘dla interesu’.

3 Campoamor. Hiszpanom ludzie „sprawiedliwi” i czy ciciele ludzko-
ci, w rodzaju b ogos awionego Tomasza de Torquemada i wi tego Piotra 

Arbues de Epila, dali si  dobrze we znaki [przyp. BdeC].
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go dobrego). Mia  on oczy wi cie na my li fanatyków sprawiedliwo ci, 
a wi c szale ców, w których mniemaniu nie sprawiedliwo  istnieje 
dla ludzi, ale ludzie dla sprawiedliwo ci: pereat mundus, fiat justi-

tia. Poniewa  za  ycie samo jest wielkim okrucie stwem i wielk  
niesprawiedli wo ci  tak dla „sprawiedliwego”, jak i dla jego bli nich, 
i poniewa  konsekwencje „sprawiedliwo ci s  tylko przepe nianiem 
miary okrucie stw, wi c prawdziwie sprawiedliwym mo e by  tylko 
cz o wiek dobry i przebaczaj cy, przebaczaj cy – stoso wnie do swego 
charakteru – albo nie tylko sobie, ale tak e innym, albo te  nie tylko 
innym, ale tak e sobie.

50. Nieugi to ci  praw wojskowych cz owiek my l cy (homo sa-

piens) szczyci  si  nie powinien, podobnie jak nie ma czego zazdro -
ci  bydl cej prostolinijno ci byka. Indywiduum z my l  maszeruj c  
na odg os b bna lub tr bki idzie po linii prostej nie dlatego, e jest to 
najkrótsza odleg o , ale dla tego, e zba cza  nie potra  .

51. Die Rache ist süss1 – o, z pewno ci ! Przecie  nawet bogowie 
mszcz  si  bezgranicznie nad n dznymi robakami, skazuj c ich na 
m ki wiekuiste.

XIV

52. W spo ecze stwach „cywilizowanych” prawdziwa uczciwo  
jest zbytkiem, na który mog  sobie po zwala  bezkarnie tylko ludzie ma-
terialnie niezale ni. Jako przedmiot  zbytku jest ona te  ob o on  
dotkliwym podatkiem.

53. Bardzo wielu ludzi uchodz cych za „moralnych” i „inteligen-
tnych” zadawalnia si  przyzwoito ci  i mo ralno ci  r kawiczkow , 
dla moralno ci za  prawdzi wej s  oni ca kiem niedost pni.

54. Kult konwenansu i „uznanych” przepisów moralno ci pra-
womy lnej jako lichy surogat moralno ci unie mo liwia w duszy w ten 
sposób spreparowanego osobnika poczucie moralno ci prawdziwej. 
Podobnie te  fa szywa wiedza tamuje wiedzy prawdziwej przy st p do 
umys u.

1 Die Rache ist süss (niem.) – Zemsta jest s odka.
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55. Dawnej moralno ci tradycyjnej grozi parali  i marazm. Dla 
podtrzymania gasn cych si  ucieka si  ona do sztucznych rodków, 
budz c nienawi  rasow , roz dmuchuj c zarzewie antysemityzmu 
i t umi c wszelkie zarodki my li niezale nej.

56. Etyka musi by  z gruntu przerobion  i opart  na innych, nie 
religijno-wyznaniowych podstawach. Po winna ona by  nie narzucan  
ludziom jako jeden ze rodków akomodacji do otoczenia, ale wydoby-
wan  z wewn trz indywidualno ci ludzkiej, rozwijan  z zarodków, 
tlej cych, cho by tylko w minimalnych rozmiarach, w duszy ka dego 
cz owieka niezgangrenowanego pod wzgl dem moralnym. Zw aszcza 
z dzie mi da oby si  tu wiele zrobi . Je eli etyka nasza nie ulegnie re-
formie, nast pi rozk ad ostateczny spo ecze stw „cywilizowanych”.

XV

57. Im wi cej przepisów i obrz dków, tym mniej miejsca na cno-
ty indywidualne.

58. Starannie t umimy prawdziw  o wiat  oraz indywi dualn , 
prywatn , samodzielnie w osobnikach rozwijaj c  si  moralno . 
Uznajemy jedynie tylko moral no  zdawkow , konwencjonaln , sta-
dowo-egoistyczn . Brak te  nam najzupe niej indywidualizmu i praw-
dziwego uspo ecznienia. Fatalno  dzisiejszego ustroju ludzko ci „cy-
wilizowanej” stanowi g ównie to, e uprywatniono dobra materialne 
le ce poza cz owiekiem, a ze skwapliwo ci  godn  lepszej sprawy 
upa stwowiono i uspo eczniono najindywidualniejsze i najnietykal-
niejsze tajniki duszy ludzkiej, poddaj c je bezmy lnej mustrze i tre-
surze.

59. Nic chyba bardziej okrutnego, jak przymusowa dzie dziczno  
najg bszych i naj wi tszych wierze  i prze kona , Jest to tym wstr t-
niejsze, e owa narzucana dziedziczno  utrzymuje si  cz sto tylko 
dzi ki uda waniu i ob udzie.

XVI

61. Cz owiek ywy, gorej cy istotnie „mi o ci  bli niego”, nie 
móg by wcale istnie . Ogrom bole ci wywo anej wspó czuciem bez-
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granicznym a beznadziejnym cier pieniom tylu milionów bli nich za-
bi by go w jednej chwili.

62. Dlaczego zwierzchnik zn ca si  nad podw adnym? – bo pa a 
mi o ci  bli niego. Dlaczego waleczny syn Marsa strzela do t umu, 
w którym mog  si  znajdo wa  jego najbli si bli ni? – bo pa a mi-
o ci  bli niego. Dlaczego zdobywca, „bohater – bóg wojny” niszczy 

ca e krainy ogniem i mieczem, oddaj c na pastw  o daków mienie 
mieszka ców i cze  ich córek? – bo pa a mi o ci  bli niego. Dlacze-
go czciciel Afrodyty czyha na cze  niewie ci , niszcz c szcz cie ca-
ych rodzin? – bo pa a mi o ci  bli niego. Dlaczego „sprawiedliwy” 

podpisuje wyrok mierci lub m k do ywotnich? – bo pa a mi o ci  
bli niego. Dlaczego „rycerz pióra” rzuca potwarze i oszczer stwa? – bo 
pa a mi o ci  bli niego. Dlaczego Pontifex maximus minimusque1 

rzuca kl tw  i pali kacerzy na stosie? – bo pa a mi o ci  bli niego.
Na rtech misto lasky požehnani – p r o k l i n a n i2.

XVII

63. Moralno  teologiczna ma wiele podobie stwa z jed nostronn  
medycyn  alopatyczn : tak jedna, jak druga lecz  receptami i przepi-
sywaniem rodków obcych organizmowi, bez pobudzania jego w as-
nej samo dzielno ci i ywotno ci.

64. G osiciele panuj cej moralno ci o mielaj  si  kraka  o „ban-
kructwie nauki”. Nie, moi panowie, nauka nie bankrutuje, ale ban-
krutuje wasza moralno  oparta wy cznie na handlu zamiennym, 
na wszechludzkim ob dzie wielko ci oraz na zasadzie, e „nie sam 
grzech jest grzechem, ale tylko zgorszenie prze ze  wywo ane”.

65. Moralno  g osz ca ob udnie mi o  bli niego, a w yciu 
uprawiaj ca szczucie i nienawi  blisk  jest ostatecznego bankru-
ctwa. Jej miejsce musi zaj  moralno  niewmawiaj ca w ludzi 

1 Pontifex maximus minimusque ( ac.) – kap an najwy szy i najni -
szy. 

2 Jan Rokyta: Auto da Fé (Sv tla a bludi ky, V Praze 1898, str. 70 
[przyp. BdC]. Przytoczony przez Baudouina cytat z wiersza Rokyty: Na rtech 

misto lasky požehnani – p r o k l i n a n i (czes.) – Na wargach zamiast 

błogosławieństwa miłości – przekleństwa. [uzup. M.S.]
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sprzecznej z na tur  ludzk  mi o ci „bli niego”, ale za to oparta na 
rozumie oraz na piel gnowaniu i umiej tnym rozwijaniu poczucia 
sprawiedliwo ci, wrodzonego ka demu ani nieupo ledzonemu od 
urodzenia, ani te  niespaczonemu przez wychowanie i otoczenie cz o-
wiekowi.

66. Najwy sza, najdoskonalsza moralno  mo e si  rozwin  
tylko na tle bezwyznaniowym, co zreszt  nie jest jeszcze wcale rów-
nowa ne z absolutn  bezreligijno ci .

XVIII

67. Nie zabijaj: ani indywiduów, ani grup; ani ludów, ani ras; ani 
ycia, ani szcz cia; ani cia a, ani my li; ani dobrobytu, ani idea ów. 

Nie zabijaj: ani nielegal nie, ani legalnie; ani „niehonorowo”, ani „ho-
norowo”; ani skrytobójczo, ani te  z ca  parad , przy odg osie tr b 
i b bnów.

XIX

68. Naj lepszym mo e by  tylko rz d ar ystokratyczny, ale 
w pierwotnym, etymologicznym znaczeniu tego wyrazu – jako rz d naj -
lepszych. Pytanie jednak: sk d bra  tych naj lepszych?

69. Jak dzieci pocz te w szale i pija stwie niewielk  bywaj  po-
ciech , jak genialne utwory delirantów podniecaj cych si  haszyszem 
lub koniakiem tr c  szpitalem wariatów, tak te  „reprezentacje” na-
rodów samodzier awnych sp odzone w chwili sza u i upo jenia wybor-
czego musz  nosi  w sobie zarodki choroby nieuleczalnej.

Parlamentaryzm ochlokratyczny – to zguba spo ecze stw dzi-
siejszych.

XX

70. Dokonywaj ce si  obecnie, a coraz szersze kr gi za kre laj ce 
upa stwowienie uczu  ludzkich ma za cel ostateczny przerobienie 
m skiej po owy rodu ludzkiego na maszyny bezmy lne, posiadaj ce 
tylko dwa uczucia t umowe: uczucie strachu przed batem zwierzchni-
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ka i uczucie gotowo ci rzucenia si  na komend  na wskazanego przez 
zwierzchno  „bli niego” i rozszarpania go na kawa ki.

Uczucia innego porz dku – uczucia rodzinne, uczucia „mi o ci 
bli niego”, czyli altruistyczne, uczucia indywidualistyczne – jako nie 
tylko niepotrzebne, ale nawet sprzeczne z celami pa stwowymi, ule-
gaj  zaniedbaniu, a jako zaniedbywane coraz bardziej s abn .

Kopalnie uczu  szlachetnych le  od ogiem, bez eksploatacji, 
a eksploatujemy za to gorliwie coraz bardziej rosn ce zasoby uczu  
antyspo ecznych.

Stopniowo dojdziemy do tego, e, spotykaj c si  na ulicy, b dzie-
my w duchu z by na siebie wyszcze rza  i warcze .

71. Upa stwowienie i w ogóle ugromadnienie wiary, nauki, 
przekona … niszczy charaktery, niszczy oporno  i sa modzielno , 
wytwarzaj c bezmy lne narz dzia i zwierz ta tresowane, ale nie lu-
dzi my l cych i samodziel nie dzia aj cych. Na takim gruncie wyrasta 
z jednej strony stadowy konserwatyzm, z drugiej za  stadowy rady-
kalizm – oba jednakowo niepo dane, a nawet zgubne, w a nie dla 
interesów gromadnych.

72. Skutkiem ustroju pa stwowego bywa zbyt cz sto demorali-
zacja, rozprz enie, wyniszczenie i w ogóle unieszcz liwianie spo-
ecze stw.

73. Je eli tresujecie ludzi na uorganizowanych rozbój ników, nie 
dziwcie si , e zabijaj  potem na w asn  r k . Je eli zwyczajowo 
uprawiacie oszustwo, nie dziwcie si  wzrostowi oszustwa na w asn  
r k , z inicjatywy prywatnej.

74. Kto narusza prawo i dopuszcza si  fa szu, jest chyba „anar-
chist ”, tj. „burzycielem podstaw”. A w a nie mi dzy tzw. „zacho-
wawcami” najwi cej jest takich m ów niekr puj cych si  ani pra-
wem, ani prawd . Doskona ym tego przyk adem s  procesy Dreyfusa 
i Zoli, roj ce si  od objawów deptania prawa i sprawiedliwo ci, od 
fa szerstw, od nacisku ze strony munduru itd.

75. Je eli chcesz zwalczy  anarchi , nie uciekaj si  ani do 
„praw” wyj tkowych, ani te  do innych rodków bezprawnych i nie-
sprawiedliwych.

Kto kuje i aprobuje prawa wyj tkowe, zwrócone przeciw naro-
dowo ciom, przeciw wyznaniom, przeciw stronnictwom politycznym, 
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kto ju  w szkole zatruwa m odociane umys y nienawi ci  mi dzy-
narodow  i mi  dzywyznaniow , kto wyrywa m odzie  z ona rodzin 
i t pi w niej uczucia ludzkie, tresuj c j  na orga nizowanych mor-
derców, kto bezbronnych o nierzy i urz dników oddaje na pastw  
zwierzchników, a wszystkich obywateli na pastw  samowoli policyj-
nej, kto metod  kon  skat uwa a za najdzielniejsz  r kojmi  wolno-
ci prasy, a wolny od przekona  opor tunizm za najwy sz  m dro  

polityczn , kto swoim bezprawnym i niesprawiedliwym post powa-
niem pod kopuje wszelkie poczucie sprawiedliwo ci – ten, pod p asz-
czykiem podtrzymywania istniej cego porz dku, poczyna sobie jako 
agent provocateur, ten pracuje, mo e nawet mimo wiedzy i ch ci, na 
korzy  anarchii.

XXI

77. Polityka to smrodliwa kloaka; kto do niej wpadnie, musi si  
oplugawi .

Rozpolitykowanie t pi poczucie sprawiedliwo ci. Polityka 
a uczci wo  wy czaj  si  nawzajem.

78. Jest to dowodem wielkiej naiwno ci domacywa  si  „uczci-
wo ci” w polityce i rozprawia  o uczciwych a nieuczciwych polity-
kach. Jak wszelkie si y ywio owe (ogie , powód , zaraza…), jak 
wszelkie zawody rozbójnicze, oszuka cze i z odziejskie, chocia by 
nawet sankcjonowane i organizowane przez najwy sze po wagi, nie 
maj  nic wspólnego ani z uczciwo ci , ani z moralno ci . Jak samo 
poj cie moralno ci nie ma nic wspólnego z polityk , której idea em 
jest zawsze i wsz dzie w adza i panowanie, a która, d c do tego 
celu, w rodkach nie przebiera. Nie uczciwo  lub nieuczciwo  roz-
strzygaj  o warto ci polityki, ale tylko powodzenie lub niepowodze-
nie.

Gazety – to przewa nie fabryki fa szu oraz nienawi ci mi dzy-
narodowej i mi dzystanowej. Nic dziwnego, e trucizna przes czaj -
ca si  codziennie do umys ów czytelników pozbawionych zdolno ci 
krytycznej, a natomiast posiadaj cych spory zapas egoizmu i chciwo-
ci, coraz bardziej ich roznami tnia i robi ich gotowymi do „czynu”.
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80. Nale enie do jakiegokolwiek stronnictwa czy to po litycznego, 
czy religijnego, czy te  literackiego demo ralizuje cz owieka. W stron-
nictwach bowiem panuje zwykle zasada „celów u wi caj cych rod-
ki” oraz zasada ok amywania niewtajemniczonych.

XXII

81. Najbezmy lniej bywaj  oceniane wyroby literackie: od wier-
sza lub od stronnicy. Per a, ziarno, kawa ek z ota lub kawa ek ka u s  
jednakowo op acane, maj  jednakow  warto , byle tylko posiada y 
te same rozmiary.

82. Czym za ciankowo  w przestrzeni, tym jest tak zwana „ak-
tualno ” w czasie.

XXIII

83. Wszelkiego rodzaju liberia jest jednym z najsku teczniejszych 
rodków podtrzymywania „istniej cego porz dku”.

84. Zami owanie do sportu daje si  spostrzega  tak e u zwie-
rz t, a zw aszcza u psów. Les beaux esprits se rencontrent1. Psie du-
sze spotykaj  si  tutaj ze szlachetnymi duszami pró niaków dwuno-
gich. Obok sportsmenów mamy tak e „sportsdogów”.

XXIV

85. Antysemityzm jest dzieckiem Starego Testamentu.
86. Antysemityzm daje si  usprawiedliwi  jedynie chyba ch ci  

zemsty za zanieczyszczenie naszych wyobra e  moralnych potworny-
mi legendami starotestamentowymi, ur gaj cymi wszelkiemu poczu-
ciu prawdy i sprawiedliwo ci.

87. Nie zajmuj  si  polowaniem na ludzi, ani te  w ogóle nie 
jestem my liwym, a wszelkie szczucie jest mi wstr tne. Uprawia-
ny z tak  lubo ci  sport szczucia ydów obja niam sobie wrodzon  
wi kszo ci ludzi potrzeb  nienawidzenia i prze ladowania. A ydzi 

1 Les beaux esprits se rencontrent (fr.) – Pi kne dusze si  spotykaj .
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tak si  doskonale do tego nadaj ! Przecie  przez ci g ca ych stuleci 
stanowili oni béte noire1 mot ochu „chrze cija skiego” Europy.

Je eli jednak ktokolwiek b d  nale cy do mniej uprzywilejo-
wanych grup ludzko ci, a przez to samo ju  za swe pochodzenie od-
znaczony pi tnem ska za ca (jak np. Litwin, Polak z Prus wyp dzony, 
nie-W gier w W grzech, nie-Rosjanin w Rosji itd., itd.), przy cza si  
tak e do owego chóru naszczekuj cego na ydów, powinien, my l c 
konsekwent nie, uzna  za sprawiedliwe tak e prze ladowanie, które-
mu sam ulega.

Wszelkie prawa wyj tkowe, skierowane czy to przeciwko ple-
mieniu, czy to przeciwko narodowi, czy to przeciwko wyznaniu, czy to 
przeciwko pewnemu stronnictwu itp., dzia aj  zawsze demoralizuj co; 
a jednak we wszystkich epokach reakcji i upadku bywaj  one kute z wiel-
kim upodobaniem, pomimo e nie miertelny Herod swym radykalnym 
wymor dowaniem wszystkich niewini tek pozostawi  nam przyk ad a  
nadto od podobnych praw wyj tkowych odstraszaj cy. Je eli niektórzy 

ydzi s  osobi cie szkodliwi, to za to powinni pokutowa  nie szkodliwi 
jako szkodliwi, ale wszyscy ydzi jako ydzi!2

88. Kto cho by w najniewinniejszej rozmówce towarzy skiej wy-
ra a pobo ne yczenia „wyp dzenia” „wstr tnych” dla niego ydów, 
kto zagadnienia ogólno spo eczne stawia na gruncie wyznaniowym, 
kto, pragn c klin klinem wybi , wzdycha do „antydotu antysemity-
zmu”, ten tylko w zewn trznych objawach ró ni si  od „pijanego w ó-
cz gi” i „niedorostka”, zn caj cego si  nad „wstr tnym” dla niego 

ydem, i powinien z ca ego serca przyklasn  wybuch ym nareszcie 
„rozruchom z powodu ydów”. I klaskano by te  z ca  otwarto ci , 
wo ano by „brawo!” na ca e gard o, gdyby si  nie obawiano, e od p o-
n cego ydowskiego domostwa zajmie si  tak e w asny pa ac i fabry-
ka. Przede wszystkim „altruizm” i wzgl dy na „dobro ogólne”!

1 Béte noire (fr.) – tu: przedmiot antypatii, nienawi ci.
2 Po raz pierwszy og osi em to po niemiecku w Zur Judenfrage. 

Zeitgenössische Originalaussprüche. Herausgegeben von Carl Ed. Klopfer. 
Mit einer Vorbemerkung von Professor Dr. Ernst Hallier. München 1891 [przyp. 
BdeC].

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia73   73Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia73   73 2007-03-06   08:50:572007-03-06   08:50:57



74 MY LI NIEOPORTUNISTYCZNE

89. Po ar antysemicki gasimy mordem legalnym i kaj danami, ale 
otwarci, bezpo redni pod egacze, wle waj cy codziennie jad nienawi-
ci do spragnionych podobnego pokarmu dusz „chrze cija skich”, 

mog  dalej, bez adnej przeszkody uprawia  swoje prote gowane rze-
mios o.

XXV

90. Czynniki psychiczne tak zwanej historii powszechnej nale-
y studiowa  przede wszystkim w domach dla ob kanych, w wi zie-

niach kryminalnych i w mena eriach. W tych to w a nie przybytkach 
pobudki poruszaj ce t umami dwunogimi i wiod ce „wielkich m ów” 
do s awy wyst puj  daleko czy ciej i wy bitniej ani eli w objawach y-
cia codziennego.

91. Gdyby nie kanibalistyczne, czyli ludo ercze, pozosta o ci 
w naszych instynktach nie by oby z pewno ci  wielu czynów „boha-
terskich”, nie by oby „ruchów ludowych”, „rewolucji”, „powsta ”, nie 
by oby „wojen w imi  wi tych hase ”.

Jak „dzikiemu Azjacie” sprawia niewymown  przyjemno  
chrz st no a przesuwanego po gardle znienacka napadni tej o  ary, 
tak samo bez w tpienia rozkosznym mrowiem przejmuj  „bohatera” 
przed miertne podrygi mordowanego „wroga”.

Kiedy g odny ludo erca mordowa  swego „bli niego” dla zaspo-
kojenia g odu, sprawia o mu to atwo zrozumia  rozkosz; dzi  jego 
„cywilizowany” poto mek rozkoszuje si  miertelnym rz eniem o  ary 
mordowanej „w imi  idei”.

92. „Przykazania” moralno ci istniej  dla potrzeb reto rycznych 
i dla stosowania oportunistycznego. Zreszt  nikt prawie o nie si  nie 
troszczy.

Z jednej strony g osz  ostentacyjnie, ale tak so bie, w powietrze, 
n ie  zabi jaj ! a jednocze nie, gro c rozstrzelaniem lub co najmniej 
wi zieniem, powtarzaj  biedakom: „zabijaj na komend , jak gdyby ni-
gdy nic, nawet w asnych rodziców”.

Z jednej strony powiada si  g o no: nie  krad ni j ,  n ie  oszu-
kuj ,  n ie  k am, ale, mrugn wszy przyjacielsko, dodaje si  na ucho: 
„oszukuj, k am i kradnij, je eli to b dzie z twoj  korzy ci ”.
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Je eli skutkiem tego w duszy danego osobnika powstanie koli-
zja, to co ostatecznie zwyci y? Otó  zwykle zwyci y to, co jest lepiej 
dostrojone do krwio erczej i pod ej natury ludzkiej.

93. Moralno  prawomy lna, moralno  konwencjonalna twier-
dzi, e wprawdzie nie nale y zabija , ale, je eli ka , to zabija  trze-
ba. Zabijania na w asn  r k  wypada unika , ale zaleca si  zabijanie 
zbiorowe. Kto za  o mieli by si  twierdzi , e bezwzgl dnie nie nale y 
zabija  i chcia by to w czyn wpro wadzi , by by karany i prze lado-
wany.

94. Stosowanie dzi  jeszcze „kary mierci” tkwi bardzo g boko 
w niewygas ych dotychczas instynktach krwio erczych panów prawo-
dawców i s dziów oraz widzów i czytelników. Powo ywanie si  przy 
tym na „sprawiedliwo ” jest tylko pretekstem i mydleniem oczu.

95. Wytresowane automaty t  sam  r k  egnaj  si  w imi  
„Boga mi o ci” i t  sam  r k  wymierzaj  miertelny cios w pier  
„bli niego”, który im nic nie zawini , ale którego kazano im zabija .

96. Rozmaici forcénés1, rozmaici deliranci, rozmaici sata ni ci 
wielbi cy „wielk  rewolucj ” „wielkiego na rodu” uwa aj  krwawe 
manifestacje i rewolucje za niezb dny warunek post pu spo ecznego. 
Do istniej cych wi c niesprawiedliwo ci szale cy ci chc  dodawa  
daleko wi ksze: apoteozuj  krzywdzenie i mordowanie niewinnych, 
apoteozuj  rze  niewini tek, apoteozuj  zmuszanie broni cych „ist-
niej cego po rz dku” maszyn dwunogich do zabijania i niszczenia. 
W tym te  kierunku pchaj  „m odzie  ucz c  si ” rodzice i wycho-
wawcy, gro cy „ucinaniem g ów przez socjalistów” i zapowiadaj cy, 
e ten tylko unik nie tej smutnej ewentualno ci, kto sam b dzie g owy 

ucina . Tak spreparowany elew wyrasta na prze si kni tego niena-
wi ci  do ludzi „obro c  istniej  cego porz dku”; a od takiego uspo-
sobienia do rzezi… tylko jeden krok.

97. Jedynie endemiczne tchórzostwo umo liwia istnienie armii 
i organizowanie spisków.

98. Wojska i wojny stoj  tchórzostwem, bierno ci  i g u pot  
ludzk . A e zawsze jest i b dzie daleko wi  cej tchórzów, biernych 

1 Forcénés (fr.) – furiaci.
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i g upich, ani eli odwa nych, samodzielnych i rozumnych, wi c te  
istnienie ludzko ci b dzie równoznaczne z istnieniem wojsk i wojen.

99. Wobec fatalno ci wojny, wobec musu p dz cego na rze  ca e 
stada ludzkie szyderczo brzmi dodatek spotykany na wszystkich prawie 
pomnikach wzno szonych na polach bitew: polegl i  mierci  boha-
tersk . Rozumiem bohatera b d  to gin cego na krzy u lub na stosie 
za swoje przekonania, b d  te  id cego mia o na tortury i niedaj ce-
go inkwi zycji wydusi  z siebie zezna  kompromituj cych; ale bohatera 
z musu, bohatera oszala ego i skutkiem wrzawy wojennej pozbawionego 
ludzkiej wiadomo ci, bohatera pijanego krwi , bohatera morduj cego 
i mor dowanego – takiego bohatera uzna  nie mog  i ni gdy nie uznam.

XXVI

100. Post p cywilizacji polega  dotychczas na przecho dzeniu od 
lu nego rozboju na w asn  r k  do zor ganizowanego rozboju z musu.

101. Je eli istnieje rzeczywisty post p w yciu ludzko ci, to czy 
nie da oby si  uj  go w formule, i  jest on powolnym przej ciem od 
stanu stadowo-egoistycznego do stanu spo eczno-indywidualnego?

102. Do wiadczenia wiwisekcyjne1 oraz tresowanie re krutów s  
poniek d dalszym ci giem prze ladowa  inkwizycyjnych. Nic mo na 
ju  zn ca  si  nad „zbrodniarzami” i nad „heretykami”, wi c si  zn -
camy nad zwierz tami i ubezw adnionymi o nierzami.

103. Zaborczo  pa stwa rzymskiego prze y a jego ist nienie, 
a nawet spot gowa a si  po jego upadku. U ywa ona innych hase  
i wysy a na podbój zast py innych wojowników, ale zast py daleko 
niebezpieczniejsze ni  owe dawne krwio ercze legiony.

104. Nieustaj ca a  do dni naszych zaborczo  Rzymu staro yt-
nego rzuca si  dzi  z ca  bezwzgl dno ci , zaciek o ci  i brutalno -
ci  ju  nie na cia o, ale na dusz  cz owieka,

1 Oczywi cie wy czam z tego wiwisekcje, b d ce ko n i e c z n o -
c i  metody do wiadczalnej. Nie da si  jednak za przeczy , e w nierównie 
wi kszej ilo ci wypadków panowie „eksperymentatorowie” m cz  zwie-
rz ta bez najmniejszej po trzeby naukowej, jedynie dla dogodzenia w as-
nemu okru cie stwu i ch ci zn cania si  nad s abszym [przyp. BdeC].
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105. Ludzi szczerze wierz cych i d cych do idea u mo ralnego 
dni wra e  „estetycznych” cezarowie rzym scy rozszarpywali w cyr-

kach z pomoc  dzikich zwie rz t, a utworzonymi z nich „ ywymi po-
chodniami” zdobili swoje ogrody. Takich samych ludzi spadko biercy 
cezarów palili uroczy cie na stosach i podda wali usystematyzowa-
nym m kom inkwizycji wi  tej. Metod  cokolwiek zmieniono, ale 
punkt wyj cia i ostateczny rezultat pozosta y nienaruszone.

100. Dopóki instytucja g osz ca mi o  bli niego i obo wi zek 
stosowania si  do wymaga  dziesi ciorga przykaza  znajdowa a si  
w sprzeczno ci z instytu cj  opieraj c  si  na niewoli i poniewierce 
oraz na obowi zku spe niania zbrodni na rozkaz zwierzchno ci, dopó-
ty mog a imponowa  ka demu i by  czyst  i nieskalan . Poni ywszy 
si  jednak do zgody z t  drug  i stawszy si  jej wspólniczk , upad a 
moral nie i zesz a na stopie  wielkiej ob udnicy.

107. Na gruzach gniazda krwio erczych s pów usadowi  si  
czarny paj k; che pi si , e s pów pokona , a nie chce przyzna , e 
duch s pów w nim yje i kieruje jeno ruchami.

XXVII

108. Ani nie strzelaj do s o ca, ani te  nie staraj si  po-
wstrzymywa  pr du rzeki.

109. Je eli chcesz my le  logicznie, nie powo uj si  nigdy na 
„prawa historyczne”, bo, posuwaj c si  konse kwentnie coraz dalej, 
staniesz w jak najjaskrawszej sprzeczno ci z samym sob  i b dziesz 
musia  da  jak najradykalniejszych przewrotów.

110. Umie  zapomnie  – to jedna z podstawnych cnót politycz-
nych.

111. D no  do zachowania w a ciwo ci plemiennych i wstr t 
do lepienia narodowo ci s  polem, na którym mog  si  zej  i poda  
sobie po bratersku r ce szla chetni zachowawcy (konserwaty ci) ze 
szlachetnymi post powcami. Jedni pragn  istotnie zachowywa , kon-
serwowa , drudzy za  szanuj  wolno  jednostek i plemion.
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XXVIII

112. Dzisiejsi panowie wiata europejsko-ameryka skiego – 
arystokraci, bogacze i „inteligenci” „bur uazyjni” – patrz  z takim 
wstr tem, obrzydzeniem i oburze niem na grube objawy „emancypa-
cji” proletariatu, bo widz  w nich ogo ocone z wszelkich obs onek od-
zwierciedlenie w asnych po da  i „zasad”.

113. Na ram  rozgoryczenia spo ecznego przyk ada  je dynie pla-
sterek z md ych frazesów o ewangelicznym uprzywilejowaniu ubó-
stwa, u ywaj c przy tym samemu wszelkich wygód ycia, jest to pod-
syca  ogie  naft .

114. Do najradykalniejszych celów mo na d y  rodkami legal-
nymi, spokojnie i agodnie; najzacieklejszy za  „konserwatysta” mo e 
w chwilach zapomnienia ucie ka  si  do warcholstwa i do rodków 
ekstermina cyjnych. Ale wtedy przestaje by  „zachowawc ” i staje si  
reakcjonist . Reakcja za  i rewolucja – to dwie rodzone siostrzyce.

XXIX

115. Zanieczyszczonym kwiatkami oportunizmu pedago gicznego 
umys om, prosta zdrowa logika sprawia ból nie do zniesienia.

116. Trwaj cy do dzi  dnia system wychowania zanie czyszcza 
g owy bajkami ur gaj cymi logice i wyni kom wiedzy przyrodniczej; 
usuni cie za  wiary w te bajki po czone jest zwykle z bólem, a dla 
wielu jest rzecz  niedo cignion .

117. Szko a bywa niekiedy knajp  naukow , pracuj c  nad roz-
wini ciem we wszystkich wychowa cach jed nakowego grubia stwa 
i jednakowej p asko ci i nisko ci instynktów. 

118. I szko a, i prasa, i ko ció , i urz dzenia spo eczno-pa stwo-
we – wszystko to wpaja nienawi  do innych ludzi, a o mi o ci i prze-
baczeniu mówi tylko dla przyzwoito ci.

119. I najbli sze otoczenie, i szko a, i ko ció , i instytu cje pa -
stwowe wychowuj  cz owieka w nienawi ci i pogardzie dla bli nich. 
Nic wi c dziwnego, e, otrz  sn wszy si  z wp ywu tych powag i do-
szed szy do (nadzwyczaj zreszt  rzadkiej) samodzielno ci umys o-
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wej, przenosi on owe szlachetne uczucia na swych poprzednich opie-
kunów.

120. Nawet dzisiejszy, najnowszy system pedagogiczny podsyca 
w wychowa cach nienawi  „bli niego”, dz  zemsty i dz  nisz-
czenia ycia.

Z jednej strony zaszczepiaj  w m odociane umys y nienawi  
i dz  zemsty, ka  lubowa  si  opisami jatek ludzkich, glory  kuj c 
„pomszczenie krzywd”, „zadosy uczynienie”…, z drugiej za  strony 
prawi  o „mi o ci bli niego”, ka  „nie zabija ”, „nie po da ”, „ko-
cha  bli niego jak siebie samego”. Jedn  r k  pokazuj  „kochaj bli -
niego”, drug  za  r k  „zabijaj bli niego”. I po tym wszystkim dziwi  
si  ob udnicy i szalbierze, e w umys ach w ten spo sób zatrutych po-
wstaje rozterka duchowa, powstaje chaos, powstaj  liczne sprzecz-
no ci i d enie do usu ni cia tych sprzeczno ci za jak  b d  cen .

122. Je eli pragniesz spokojnego rozwoju ludzko ci, nie zatru-
waj ju  w szkole m odocianych umys ów nie nawi ci  mi dzynarodo-
w  i mi dzywyznaniow .

123. Nasza pedagogika europejska nie bardzo si  posu n a poza 
wieki rednie. Ta sama prawie bezmy l no , ten sam brak krytycy-
zmu, ten sam za pani  matk  pacierz, to samo iurare in verba magi-

stri1. Sposób za  u wiadamiania uczu  i wyobra e  reli gijnych si ga 
pierwocin cywilizacji, si ga epoki n jpierwszych odkry  i wynalaz-
ków w zakresie kosmogonii, higieny, medycyny,  zyki itd. Jak pojedyn-
czemu cz owiekowi us yszane w dzieci stwie bania luki daj  bardzo 
cz sto obuchem w eb i przeszka dzaj  dalszemu rozwojowi umys o-
wemu, tak samo pierwsze odkrycia i wynalazki, istotnie dla owych 
czasów pot ne i wielkiej donios o ci, tak zaimpo nowa y t umom, 
e sta y si  na d ugie czasy dosko na ym rodkiem do zagwa d ania 

g ów i do odda wania ich na ask  i nie ask  znachorów. Znachorzy 
ci, reprezentuj cy w a nie ów ni szy szczebel cywi lizacji, wyzysku-
j  swój wp yw dla panowania nad wiatem i wiod  zaci t  walk  
z przedstawicielami prawdziwej nauki, nieznaj cej zastoju i d cej 
ci gle naprzód.

1 Iurare in verba magistri ( ac.) – dos ownie: przysięgać na słowa 

mistrza, tzn. wierzy  lepo w co , opieraj c si  na autorytecie. 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia79   79Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia79   79 2007-03-06   08:50:582007-03-06   08:50:58



80 MY LI NIEOPORTUNISTYCZNE

124. Nawet dzisiejsza, najnowsza pedagogika traktuje nie tylko 
wiedz , ale tak e cnoty i „przekonania” po fabrycznemu. Po prostu 
tresuje w nich, narzuca je z zewn trz, wcale si  nie troszcz c o rozwi-
ni cie cnót i przekona  drog  samodzielno ci indywidualnej.

125. Jednym z najbardziej upokarzaj cych objawów do-
browolnego niewolnictwa jest tylowiekowe prze u wanie dla celów 
„pedagogicznych”, pod nazw  „wy kszta cenia klasycznego”, rozma-
itych okruchów y cia umys owego i spo ecznego dawnych Rzymian 
i Greków.

126. Karmienie m odzie y gimnazjalnej prawie wy cznie kary-
katur   lologii klasycznej jest w dzisiejszych czasach wielk  zbrod-
ni  pedagogiczn  i spo eczn  i daje si  obja ni  albo w asn  g upot  
kierowników, albo te  ch ci  og upiania spo ecze stwa.

127. Zamiast dnym wiedzy umys om otwiera  ksi g  przy-
rody i ycia we wszelkich jego objawach, za miast rozwija  w tych 
umys ach samodzielno , kry tycyzm i zdolno  samokszta cenia si , 
staramy si  t umi  to wszystko przez wkuwanie pozbawionych ra-
cjonalnej podstawy prawide  gramatycznych, przez narzucanie nie-
przetrawionych s dów i przez za mulanie g owy bajkami ur gaj cymi 
zdrowemu roz s dkowi.

128. Niektóre rz dy u ywaj  wiadomie tak zwanego „wy-
chowania klasycznego” za rodek polityczny, za ro dek do t umienia 
samodzielno ci i biernienia umy s ów m odzie y. Trzeba przyzna , e 
cel zamierzony osi gaj  w zupe no ci i na razie zostaj  panami po-
o enia. Czy jednak i w dalszym ci gu takie obni enie poziomu umy-

s ów spo ecze stwa b dzie z ko rzy ci  dla „kierowników nawy pa -
stwowej”, to ju  inna kwestia.

129. Usu cie z kodeksów karnych poj cie pracy przymu sowej, 
a uczynicie pot ny krok ku uszlachetnieniu i „ucz owieczeniu ludz-
ko ci”.

130. Zróbcie prac  obowi zkow  i wiczenie si  w rze mios ach 
integraln  cz ci  ogólnego wykszta cenia, a zbli ycie si  znacznie 
do spokojnego rozwi zania kwestii socjalnej.

131. Dotychczas jeszcze praca ha bi, a idea em towa rzyskim 
jest pró niak i paso yt wstydz cy si  pracy.
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132. Ludzie comme il faut1 wstydz  si  pracy, ale mniej ju  
wstydz  si  ebra , a ju  wcale si  nie wstydz  oszukiwa  i krzywo-
przysi ga .

133. Dewiza mietanki inteligencji, nastrojowców-gni oszów: 
„Praca upad a”.

134. Nasza obecna nerwowo  jest krokiem do zdziczenia. Roz-
wój umys owo ci daje tylko wtedy r kojmi  po st pu w uspo ecznie-
niu, kiedy mu towarzyszy uspo kojenie temperamentu i wzmocnienie 
charakteru.

XXX

135. „Z dziesi ciu ludzi, piesz cych na g os wo aj cego „ratun-
ku”, dziewi ciu pod a tam przez ciekawo ”.

[Kraków 1898. Nak adem autora]

1 Comme il faut (fr.) – jak nale y.
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(Z powodu ankiety „Krytyki” w sprawie konfiskat w ogóle, 

a konfiskaty Legend A. Niemojewskiego w szczególności)

 Fatalno  dzisiejszego ustroju ludzko ci 
„cywilizowanej” stanowi g ównie to, e 
uprywatniono dobra materialne, le ce 
poza cz owiekiem, a ze skwapliwo ci , 
godn  lepszej sprawy, upa stwowiono 
i uspo eczniono najindywidualniejsze 
i najnietykalniejsze tajniki duszy ludz-
kiej, poddaj c je bezmy lnej mustrze 
i tresurze.

 Nic chyba bardziej okrutnego, jak przymu-
sowa dziedziczno  najg bszych wierze  
i przekona . Jest to tym wstr tniejsze, 
e owa narzucana dziedziczno  utrzy-

muje si  cz sto tylko dzi ki udawaniu 
i ob udzie.

(Myśli nieoportunistyczne)

Zawierucha wywo ana gorliwo ci  denuncjatorsk  pewnego ga-
tunku publicystów, powie ciopisarzy i „literatów”, a rozdmuchiwana 
za pomoc  zwyk ego w takich razach ujadania masowego, zataczaj c 
coraz szersze kr gi, o ma o i mnie nie porwa a. Jako bowiem jeden 
z „pi miennych”, otrzyma em w swoim czasie wezwanie do przyj cia 
udzia u w ankiecie, zarz dzonej przez redakcj  „Krytyki” z powodu 
kon  skaty Legend A. Niemojewskiego.

Przygniecenie rozmaitymi robotami z ca kiem innego zakresu 
nie pozwoli o mi uczyni  zado  temu yczeniu redaktora „Krytyki”, 
a e si  tak sta o, dobrze si  sta o. Bo najprzód jestem wprawdzie 
„pi mienny”, ale na sprawach literatury znam si  bardzo ma o, wi c 
móg bym by  wyst pi  z czym  arcyniekompetentnym; po wtóre za  
mog em by  pos dzony o po redni interes osobisty. Chocia  bowiem 
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„p odów mojego ducha” nie kon  skowa a ani policja, ani prokura-
toria, to jednak ja sam uleg em ongi gruntownej kon  skacie z Kra-
kowa, dzi ki zgodnemu dzia aniu rozmaitych rodzajów policji: tak 
policji zwyk ej, jako te  ochotniczej, tak policji urz dowej, jako te  
prywatnej, tak policji arystokratycznej, jako te  ykowatej, tak policji 
wieckiej, jako te  duchownej, tak policji uczonej, jako te  policji nic 

wspólnego z nauk  niemaj cej1.
Niedawno pozna em przypadkowo broszur  niejakiego pana 

Bresnitz von Sydaczoff, zatytu owan  Panslavistische Agitation in 

Oesterreich-Ungarn, a twierdz c  mi dzy innymi, e Kraków jest 
g ównym siedliskiem agitacji panslawistycznej, e ta agitacja pan-

slawistyczna grupuje si  ko o redakcji „Czasu”, e na czele jej stoj  
trzej ajenci Pobiedonoscewa: Baudouin de Courtenay, Zdziechowski 
i Beaupré, e g ównym ajentem Pobiedonoscewa jest w a nie Bau-
douin de Courtenay, którego rz d austriacki za jego działalność pan-

slawistyczną na S owacczy nie nagrodzi  katedr  uniwersyteck  
w Krakowie, e Baudouin de Courtenay i Beaupré s  to zwei edle Po-

len mit französischen Namen und jüdischer Herkunft 2 (chocia  to 
do rzeczy nie nale y, ale zdaje si , e sam pan Bresnitz von Sydaczoff 
jest jüdischer Herkunft) itd., itd., a nareszcie, e wszystko to jest 
prawd . Broszura ta, której drugie wydanie wysz o w r. 1900, zosta-
a wydan  pierwotnie w r. 1898, a dla mnie nie ulega prawie w tpli-

wo ci, e zosta a ona zamówion  u Szmoka z ydaczowa przez edle 

Polen i edle Ungarn dla skutecznego podzia ania na schwachköpfige 

Wiener Excellenzen3 przy rozstrzyganiu sprawy mojego wyrzucenia 
z Krakowa.

1 Mowa o usuni ciu Baudouina de Courtenay z Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego, m.in. z powodu broszury Jeden z objawów moralności oportuni-

styczno-prawomyślnej.
2 Zwei edle Polen mit französischen Namen und jüdischer Herkunft 

(niem.) – dwaj szlachetni Polacy o francuskich nazwiskach i ydowskim po-
chodzeniu.

3 Schwachköpfige Wiener Excellenzen (niem.) – t pe wiede skie eks-
celencje.
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Dobrze si  tedy sta o, em nie przyjmowa  udzia u w owej an-
kiecie, która w ogóle wypad a zadawalniaj co. Dzi , po zaznajomie-
niu si  z o wiadczeniami osób odpowiadaj cych na pytania redak-
tora „Krytyki” korci mi  co , a eby wypowiedzie  kilka uwag w tej 
sprawie. Niestety b d  to uwagi dorywcze, bez werwy literackiej, bez 
po ysku i wietno ci. Prosz  mi wi c wybaczy , je eli przy czytaniu 
ich b dzie si  doznawa o uczucia jazdy po grudzie w trz s cym wozie 
bez resorów.

Przede wszystkim uwa ne odczytanie niektórych zw aszcza od-
powiedzi utwierdzi o mi  w przekonaniu, e logika ogólnie ludzka jest 
 kcj , e logiczno  my lenia jest ró norodn , zale nie od gruntu psy-

chicznego, przygotowanego dla niej przez wychowanie i koleje ycia 
danego osobnika.

Czy  to bowiem nie jest godn  podziwu konsekwencj  logiczn , 
je eli arliwy wyznawca i wielbiciel To stoja (uwa aj cego mi dzy 
innymi tresur  wyznaniow  za zbrodni  pedagogiczn ) wyst puje 
jednocze nie jako g osiciel i wyznawca tego wszystkiego, co To stoj 
odrzuca, wyst puje jako arliwy katolik, bez zastrze e  ubóstwiaj cy 
„Ko ció ”? Czy  to doprawdy nie dziwne, je eli aposto  i wyznawca 
To stoja dopatruje si  bluźnierstwa i obrzydliwości w nieuznawaniu 
za prawd  tego, co zosta o w a ciwie wytworzone przez schy kowców 
pewnego typu kulturalnego na tle erotyzmu uduchowionego?

Nasz zwolennik i wyznawca To stoja, godz cy ten swój to sto-
izm z bezwzgl dnym uwielbieniem dla „Ko cio a”, powo uje si  na 
atrofiowany przez cywilizacj  zmysł mistyczny i biada nad ow  rze-
kom  atrofią tego zmysłu mistycznego. Ja za  formu uj  to cokol-
wiek inaczej:

Istotnie ulega atro  i znachorstwo, ulega atro  i zabobon, ulega 
atro  i bezmy lno , a wszystko to ulega atro  i pod wp ywem wiat-
a nauki i my li krytycznej, podobnie jak my i puszczyki pierzchaj  

przed wiat em s o ca. Kret straci  w ciemno ci wzrok i nie znosi 
wiat a; dla niego wiat o jest objawem atro  i ciemnoty.

Usprawiedliwiaj c interwencj  policji w sprawach sztuki i lite-
ratury, nasz wyznawca To stoja powo uje si  tak e na Mickiewicza, 
ale chyba nies usznie. Prawdopodobnie Mickiewicz nie nawo ywa by 
policji i nie usprawiedliwia by kon  skaty.
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Ten sam wyznawca To stoja zas ania si  powag  jakiego  cz o-
wieka wszechstronnie wykształconego… i bardzo prawego, który 
jednak wziął pewien udział w akcji, która doprowadziła do kon-

fiskaty książki. Je eli to by  istotnie człowiek wszechstronnie wy-

kształcony, w takim razie nie wiedzia , co czyni, i sprzeniewierzy  si  
swoim zasadom, mo e tak e wskutek „atro  i”.

* * *

Pewna pu kownikowa kozaków rosyjskich, dostawszy si  
w r. 1814 wraz z m em do Pary a, dowiedzia a si  tam po raz pierw-
szy o skazaniu na mier  i legalnym zamordowaniu Ludwika XVI. 
Oburzona do g bi duszy, zawo a a: Króla swego zabili łotry! A gdzież 

była wtedy policja?

Ludzi jak ta pu kownikowa, ludzi przekonanych, e policja 
i cenzura robi  i wstrzymuj  dzieje ludzko ci, jeszcze dzi  w spo e-
cze stwach „cywilizowanych” jest nierównie wi cej ani eli ludzi po-
zwalaj cych sobie pow tpiewa  o tej wszechpot dze policji i cenzury. 
Wiar  w opatrzno ciow  rol  policji i cenzury zaszczepiaj  przede 
wszystkim podr czniki szkolne tak zwanej historii powszechnej. Spo-
ecze stwo polskie roi si  od osobników wzywaj cych o pomst  do po-

licji i cenzury i to nawet osobników ze sfer przoduj cych umys owo.
Niedawno z powodu mierci znakomitego psychiatry, doktora 

Bali skiego, w jednej z gazet petersburskich wydrukowano artyku  
wskazuj cy w ironiczny sposób na polską intrygę, a w a ciwie pod-
nosz cy wielkie zas ugi psychiatrów polskich w Petersburgu. Nie-
którzy z tych psychiatrów, czy to skutkiem chwilowego za mienia 
umys u nieb d cy w stanie zrozumie  bardzo przezroczystej my li 
przewodniej owego artyku u, czy te  dowiedziawszy si  o jego tre ci 
z drugich r k, udali si  ze skarg  na autora i redakcj  do ówczesnego 
naczelnika zarz du prasy, ksi cia Szachowskiego. Ksi  Szachow-
skoj, chocia  wcale nie „wolnomy lny”, och odzi  zapa y tych panów 
uwag , e jako ludzie z wykszta ceniem uniwersyteckim powinni by 
zrozumie  prawdziw  intencj  autora, a co do pretensji panów skar-

cych odes a  ich na drog  s dow , zauwa ywszy, e cenzura mo e 
kara  organa prasy tylko albo w razie ich wyst pie  przeciw rz dowi, 
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albo te  w razie naruszenia przepisów zawartych w obowi zuj cych 
pras  okólnikach.

* * *

By oby wielk  niesprawiedliwo ci  napada  na policj , na pro-
kuratori  i na s dy za ich post powanie w sprawie kon  skaty Legend 
A. Niemojewskiego. I policja, i prokuratoria, i s dy post pi y tak, jak 
powinny by y post pi  zgodnie z prawem pisanym i ze szczegó owy-
mi przepisami obowi zuj cymi ka d  z tych instytucji. Nikt nie ma 
prawa pos dza  urz dników pa stwowych o z  wol  za to tylko, e 
urz dnicy ci nosz  niemile brzmi ce nazwy, a sw  dzia alno ci  daj  
si  nam we znaki. A przy tym wszystko jedno, czy spe niaj  oni to 
z wewn trznego przekonania i z upodobania, czy te  tylko jako wy-
konawcy rozkazów zwierzchno ci kieruj  si  wy cznie poczuciem 
obowi zku urz dniczego.

Je eli uwa amy za bohaterów o nierzy, co z zapa em i entuzja-
zmem gin li za Napoleonów i innych wodzów, to równie  powinni my 
uwa a  je eli ju  nie za bohaterów, to przynajmniej za ludzi szczerych 
i uczciwych wszystkich tych policjantów, prokuratorów i s dziów, któ-
rzy z przekonania broni  istniej cego porz dku kon  skatami i kara-
mi, nara aj c si  przez to je eli nie na utrat  ycia, to przynajmniej 
na ur gowisko i oplwanie przez zainteresowanych.

Tym wi kszym jest „heroizm” tych panów, je eli nara aj  si  
na te dotkliwe przykro ci nie z przekonania, ale tylko przez poczu-
cie obowi zku, jako dusz  i cia em s udzy w adzy naczelnej, s udzy 
istniej cego porz dku, s udzy stronnictwa panuj cego. Powiedzenia 
za  Mickiewicza, e „heroizm niewoli” jest psu zasługą, człowiekowi 

grzechem, nie nale y znowu bra  tak bardzo dos ownie.
Policja, wszelkiego rodzaju cenzura i s downictwo s  dotych-

czas s ugami tych, co dzier  w adz  w r ku, s  s ugami stronnictwa 
panuj cego, stronnictwa dotychczas materialnie najpot niejszego, 
a wi c ju  przez to samo najbardziej zainteresowanego w podtrzymy-
waniu „istniej cego porz dku” i t umieniu wszelkiej opozycji i kryty-
ki. Pan ka e – s uga musi. A mo e to by  s uga nie tylko z musu, ale 
zarazem s uga z dobrej woli, s uga z sugestii, s uga z „przekonania”.
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Rzym panuje, a my, jego s udzy, musimy lepo go s ucha .
Abstrakcyjnie si  wyra aj c: stronniczo  panuje, a ludzie na 

niej wychowani musz  si  ni  kierowa .
Powinni my tedy uzna  szczero  i uczciwo  policji i wszel-

kiego rodzaju cenzury, podobnie jak uznajemy szczero  tych, co po 
wszystkie wieki zbawiali ludzko  i t pili jej wrogów, b d  to rzuca-
j c ich na po arcie lwom i tygrysom na arenach cyrków, b d  to pal c 
ich na stosach, b d  te  oddzielaj c na gilotynach g owy od kad u-
bów.

Szczer  te  i uczciw  jest czarna gwardia Rzymu zmodernizo-
wanego, szczerymi i uczciwymi s  legiony jezuitów przekonanych, 
legiony tych, co si  zaprzedali Rzymowi z dusz  i cia em, i s  nawet 
bardziej rzymscy ani eli sam Rzym.

Dla zrozumienia stanowiska policji i prokuratorii nie zawadzi 
te  przypomnie  to, co powiedzia  pewien cenzor warszawski, kiedy 
go nagabywano o wykre lanie wyra e  skierowanych, zdaniem jego, 
przeciw domniemanym za o ycielom wyzna  przez pa stwo protego-
wanych lub te  przeciw g owom ko cio ów: Cóż pan chce, my dygni-

tarze powinniśmy się wspierać wzajemnie. Dygnitarze – to cenzor, 
prokurator i np. – mniemany twórca religii przewa aj cej u ludów 
europejskich oraz jego rzekomi nast pcy, b d cy w a ciwie spadko-
biercami w linii prostej cezarów rzymskich, zlanych w jedno z ponti-
fexami maximusami.

* * *

S dziowie zrobili swoje. We wszelkich tego rodzaju wypadkach 
s dziowie trzymaj  si  kodeksów obowi zuj cych, a kodeksy obo-
wi zuj ce uk adano w interesie pewnych stronnictw, opieraj c je na 
nietolerancji i prze ladowaniu b d  to mniejszo ci przez wi kszo , 
b d  te  poddanych i niewolników przez w adców i w a cicieli. Sto-
sowane w danym razie prawo jest dzie em stronnictwa, które zbrojne 
zach anno ci  tradycyjn  imperium rzymskiego ro ci sobie pretensj  
do panowania ju  nie nad cia em i nie nad prac , ale nad umys ami 
i duszami wiata ca ego.
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Przejawia si  tu zazdro  i zawi  stronnictwa sennych widzia-
de , stronnictwa pi cej i arliwie usypianej, hipnotyzowanej, nie-
trze wej ludzko ci; stronnictwa, któremu si  zdaje, e wydzier awi-
o na wy czne posiadanie przywilej traktowania pewnych tematów, 

a traktuje te temata w sposób starczy, pikantnie pon tny, negatywnie 
lubie ny, doskonale harmonizuj cy ze s awetnym non possumus.

Naczelnicy tego stronnictwa, uwa ani za nieomylnych, daj  si  
wywodzi  w pole rozmaitym Leonom Taxilom, plot cym duby sma-
lone o Miss Vaugan, strasz  kurze umys y bajkami o satanizmie, 
o „mszach czarnych”, o wszech wiatowej pot dze „masonów”. Stron-
nictwo to, uprawiaj ce znachorstwo i czary jak za starych dobrych 
czasów i kontynuuj ce ni szy stopie  rozwoju ludzko ci, zagarn o 
w swe r ce wychowanie m odzie y i za pomoc  niekontrolowanych 
przez nikogo specy  ków zatruwa jej serca nienawi ci , og upia jej 
umys y, przeciwdzia aj c w ten sposób nader skutecznie wszelkiemu 
krytycyzmowi i post powi ludzko ci; a sprzymierzone z innymi insty-
tucjami, pochodz cymi z czasów barbarzy skich, panuje prawie nie-
podzielnie w szkole i urz dzie publicznym.

Gdyby ludzko  rzymsko-grecka, czyli tak zwana europejsko-
ameryka ska, nie by a stale zatruwan  i hipnotyzowan  rozmaity-
mi legendami wszczepianymi jej gorliwie od kolebki, gdyby patrzy a 
trze wo i rozumnie, to ludzi, którzy by dzi  wyst powali na w asn  
r k  z podobnymi „naukami”, traktowano by jak ob kanych.

* * *

W adza og upiaczów nad umys ami coraz bardziej s abnie, a wy-
zwalanie si  idzie w dwóch kierunkach: albo jest to otwarte wyzwala-
nie si  i wypowiadanie walki wrogom my li ludzkiej, albo te  jest to 
ob uda, to jest udane pozostawanie przy sponiewieranym sztandarze 
w oczywistej rozterce z w asn  tre ci  wewn trzn .

Ob uda to kieruje owymi dygnitarzami tak galicyjskimi, jak i ob-
cokrajowymi, którzy w przemowach swoich do nauczycieli g osz  np. 
nast puj ce wielce buduj ce zdania: co sobie panowie myślicie, to 

mi wszystko jedno, byleście tylko zachowywali przepisane formal-

ności „religijne”.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia88   88Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia88   88 2007-03-06   08:51:002007-03-06   08:51:00



89UWAGI NA CZASIE I NIE NA CZASIE

Ob uda te  sk ania drukarzy ksi ek nieprawomy lnych do uro-
czystego wypierania si  ich w „organach prasy wi tobliwej” i do 
o wiadczania, e tylko przeoczenie i niezaznajomienie si  z tre ci  
bezbo nej ksi ki by o powodem podj cia si  jej z o enia i odbicia 
w prawowiernej drukarni. Nic dziwnego; przecie  w tej samej dru-
karni wydaj  ojcowie wi tobliwi swój szanowny organ, a sta y druk 
takiego miesi cznika to  to wcale dobry geszeft.

Ob uda jest objawem ze stanowiska etycznego niepo danym, 
ale zjawienie si  ob udników w obozie wrogów my li ludzkiej nale y 
powita  jako prawdziwy post p. Stronnictwo podtrzymywane przez 
ob udników straci o wiele ze swej dawnej mocy i przestaje by  strasz-
nym dla bojowników post pu, a to przede wszystkim dlatego, e ob-
udnika mo na kupi . Przy zmianie warunków, dygnitarz wymagaj -

cy tylko spe niania „formalno ci religijnych” wyrzecze si  otwarcie 
tego, co dzi  ob udnie podtrzymuje. Drukarz b agaj cy o przebaczenie 
za wydrukowanie ksi ki bezbo nej z prawdziwym gustem b dzie 
drukowa  ca e tuziny takich ksi ek, byle mu to zapewni o sta y do-
chód i byle go odszkodowano za wyrzeczenie si  go przez ojców wi -
tobliwych.

Nareszcie ob uda wyja awia dusz  ludzk  i wytwarza w niej 
pustk  nie do zniesienia. Ca e ycie pod ym mo e by  tylko cz owiek 
„wyj tkowy”, a nast pstwo ca ego szeregu pokole  ob udników jest 
wprost niemo liwe. Zjawia si  nareszcie pal ca potrzeba zape nie-
nia tej pustki jak  tre ci , zjawia si  nieprzezwyci ony wstr t do 
chronicznego k amstwa; a e powrót do dawnych wierze , które si  
ob udnie przyjmowa o za dobr  monet , jest zwykle niemo liwy, wi c 
z konieczno ci nast puje nape nienie duszy tre ci  innych wierze , 
tre ci  innych przekona . A to jest stanowczo krokiem naprzód.

* * *

Chrystus wyp dza  przekupniów z ko cio a, a jego niby wy-
znawcy handluj  „ wi to ciami”, sprzedaj  bilety wolnej jazdy do 
raju, zak adaj  „sklepy chrze cija skie”, „sklepy katolickie”, wzywa-
j  do kupowania tylko u chrześcijan.
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Taki potwór psychiczny, b d cy utylizacj  „chrze cija stwa” do 
celów geszefciarskich, b d cy sztucznym skojarzeniem wyobra e  
wr cz sobie przeciwnych, b d cy wykwintem ob udy, potwór taki nie 
mo e liczy  na d ugowieczno  i z konieczno ci rozpa  si  musi: po 
jednej stronie stanie „sklep”, a po drugiej „chrze cija sko ”. Ob uda 
i k amstwo i tu skazane s  na stopniowe zamieranie.

* * *

Pewnemu m odemu uczonemu proponowano kilka lat temu 
miejsce wychowawcy w jednym z najpierwszych domów arystokra-
tycznych polskich. Przedtem jednak starano si  wybada , jak si  ten 
uczony zachowuje pod wzgl dem „religijnym”: czy chodzi na msz , 
czy po ci w dnie przepisane, czy si  spowiada itd. Nareszcie, wypy-
tawszy ró nych znajomych tego pana, zapytano wprost jego samego. 
Jako cz owiek niechc cy udawa  i wyst powa  w roli sprzecznej 
z jego przekonaniami odpowiedzia  bez ogródki: jeżeli mam prawdę 

powiedzieć, to ja w nic nie wierzę. Oczywi cie o miejscu wychowaw-
cy w domu arystokratycznym mowy by  nie mog o.

Rozmaite osoby „wierz ce”, rozmaite osoby „religijne” nie mog y 
przebaczy  naszemu uczonemu tej jego otwarto ci. Jak można było 

dla takiego głupstwa wyrzekać się tak korzystnej posady? Czyż to 

znowu tak trudno powiedzieć, że się jest wierzącym katolikiem? 

Czyż to tak trudno chodzić na mszę, spowiadać się itd.? – Zapewne, 
e nietrudno, ale jak dla kogo.

Zapomnia y przy tym owe osoby „wierz ce” i „religijne” o m -
czennikach, co za sw  wiar  i przekonania gin li w cyrkach, rozszar-
pywani przez lwów i tygrysów, lub pó niej, gdy ecclesia abhorrebat 

sanguem, gdy Ko ció  krwi nie rozlewał, p on li na stosach. Wobec 
takich m cze stw mo na chyba sobie pozwoli  ma ego „m cze stwa” 
w postaci niedostania posady guwernera u ksi cia lub hrabiego, w po-
staci krzywej miny i nie aski ró nych Stasiów, Leosiów, Jasiów, Mi-
chasiów i innych tp., a nawet w postaci wygryzienia z ck Uniwersy-
tetu Jagiello skiego.
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Metody stronnictwa panuj cego nie ró ni  si  wcale od metod 
innych stronnictw, cho by nawet najbardziej mu wrogich. Wynika to 
z danych psychologii t umowej.

Dlatego to walki stronnictw s  tylko bardziej skomplikowanymi 
i „ucz owieczonymi” walkami psów szczutych przez swoich panów 
oraz przez ca  zgraj  naganiaczy. Z pocz tku dzia a tu tresura i su-
gestia z przymieszk  dziedziczno ci, a potem sami si  ju  pilnujemy.

A wi c czy na sztandarze wypiszemy „Rzym”, czy „Bizancjum”, 
czy „Mahomet”, czy nareszcie Marks, je eli tylko b dziemy walczy  
pod „sztandarem”, z konieczno ci zabijemy w sobie krytyk  i zdolno  
sprawiedliwego i logicznego s du, z konieczno ci b dziemy siebie 
samych uwa ali za nieomylnych, z konieczno ci b dziemy pot piali 
przeciwników i traktowali ich z nienawi ci  i nietolerancj .

Przy tych wrzaskach pot piaj cych i wyklinaj cych nikt prawie 
nie zaznajamia si  z samym corpus delicti, ale powtarza bezmy lnie 
na wiar  tego, co zaintonowa  to ujadanie trzodowe.

Albo  my wiemy, co si  dzieje z nami?
My tylko lecim za temi g siami,
które tam krzycz  na przodzie1.

Niech w pewnej miejscowo ci zaszczeka jeden pies, za jego przy-
k adem pójdzie pies drugi, trzeci, czwarty…, a  nareszcie po chwili 
ca a psiarnia zacznie zaciekle ujada . Niech jeden pies zawyrokuje, 
e pewna ksi ka jest szkodliw , a zaraz powtórz  to za nim inne psy 

i, nie widz c na oczy owej ksi ki, za daj  jej pot pienia i zniszcze-
nia.

W r. 1862 powie ciopisarzowi Miniszewskiemu obci to uszy, pa-
stwiono si  nad nim i w ohydny sposób go zamordowano za to tylko, 
e pisa , pisa  wprawdzie dra ni co i wyzywaj co, ale tylko pisa , tj. 

g osi  za pomoc  druku swoje „przekonania” i zapatrywania. Kto dzi-
siaj jeszcze zasztyletowanie Miniszewskiego uwa a za s uszne i spra-
wiedliwe, ten nie ma prawa oburza  si  na ck prokuratori  za dokony-
wane przez ni  kon  skaty. W ka dym razie tak sam Miniszewski, jako 

1 Fr. Morawski, bajka Gęsi [przyp. BdeC].

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia91   91Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia91   91 2007-03-06   08:51:002007-03-06   08:51:00



92 UWAGI NA CZASIE I NIE NA CZASIE

te  jego bliscy woleliby, a eby kon  skowano jego Komunały, ani eli 
eby jego samego poddano skutecznym operacjom sztyletników.

Podobnie nie maj  najmniejszego prawa protestowa  przeciw-
ko kon  skatom dokonywanym przez ck policj  i prokuratori  ani ci 
wszyscy, co to nie tak dawno nawo ywali do bastonady Ostaszewskie-
go-Bara skiego, ani „patrioci” p ci obojej, urz dzaj cy nagank  na 
znienawidzonych „ugodowców” i bojkotuj cy nowelistów i powie -
ciopisarzy, og aszaj cych swe utwory w „Kraju” petersburskim, ani 
owi studenci „Polacy”, wypowiadaj cy „g bokie oburzenie” senatowi 
Uniwersytetu Lwowskiego za drobne ust pstwa studentom „Rusi-
nom”, ani te  tolerancyjna „m odzie ” krakowska, urz dzaj ca nocne 
napa ci na profesora Zdziechowskiego z koci  muzyk  i wybijaniem 
szyb.

Wszyscy pami tamy, jak kilka lat temu Wydzia  Filozo  czny 
Uniwersytetu Lwowskiego dopu ci  jednog o nie Iwana Frank  do 
prywatdocentury, ale ówczesny namiestnik Galicji, hr. K. Badeni, 
sprzeciwi  si  temu „za jego” (Franki) „przesz o  polityczn ” (für 

sein politisches Vorleben). Rozdra niony i oburzony tym mieszaniem 
si  policjanta do spraw naukowych, Franko rozszerzy  to swoje obu-
rzenie zbyt daleko w przestrzeni i w czasie i mi dzy innymi spojrza  
zbyt jednostronnie na Adama Mickiewicza, robi c go par excellence 

„poet  zdrady”. Tak tedy za baszybuzukostwo1 hr. Badeniego oraz in-
nych hrabiów i niehrabiów galicyjskich ucierpia  pod piórem Franki 
Adam Mickiewicz, ale w dalszej konsekwencji ucierpia  nierównie 
wi cej sam Iwan Franko. Bo po jego artyku ach zawrza o i zakipia o. 
Przedstawiciele najrozmaitszych stronnictw polskich przesadzali si  
w objawach b d  to szczerego, b d  te  udanego oburzenia. Urz dza-
no „zamachy” na nieszcz snego autora nieprzyjemnych artyku ów, 
noszono si  z ch ci  obicia go, wieszano jego portret czy te  symbol; 
nawet w post powym i wolnomy lnym „ yciu” krakowskim spotka y 
go obelgi s owne najni szej próby, a jaka  tajemnicza r ka wykre li a 
go bezprawnie z listy cz onków Komisji Antropologicznej Akademii 
Umiej tno ci w Krakowie. Jak e bladymi wobec tego wszystkiego 

1 Baszybuzuk (tur.) – o nierz nieregularnych wojsk tureckich; tak e 
hultaj.
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wydaj  si  wszelkie kon  skaty dokonywane przez ck policj  i pro-
kuratori !

Je eli sprawiedliwym by o zasztyletowanie Miniszewskiego za 
jego dzia alno  pisarsk , je eli sprawiedliwymi by y bastonady wy-
mierzane rozmaitym panom za ich nieprzyjemn  dzia alno  publi-
cystyczn , je eli sprawiedliwym by o bojkotowanie wspó pracowni-
ków „Kraju” petersburskiego, je eli sprawiedliw  by a kocia muzyka 
i wybijanie szyb profesorowi Zdziechowskiemu, je eli sprawiedliwym 
by o trzodowe ujadanie na Iwana Frank , to o ile  sprawiedliwszymi 
s  wszystkie kon  skaty urz dowe, a w tej liczbie tak e kon  skata Le-

gend A. Niemojewskiego.
Trudno przecie  wymaga  od ck policji i prokuratorii, a eby 

wznios a si  do takiej bezstronno ci, jak ongi socjali ci niemieccy, 
którzy w imi  wolno ci stowarzysze  g osowali za powrotem do Nie-
miec swoich najwi kszych wrogów, oo. jezuitów, albo jak Mr. Bergeret 
Anatola France’a, broni cy nietykalno ci wistka antysemickiego, 
który usi owa  znies awi  go w sposób równie g upi, jak nikczemny.

Kto denuncjuje przed „publiczno ci ” kolegów po piórze za ich 
artyku y nieprzyjemne i za ich przekonania „niesympatyczne”, ten 
mo e upomina  si  o A. Niemojewskiego i o innych autorów, pokrzyw-
dzonych przez ck prokuratori  nie na podstawie prawa i logiki, ale 
jedynie tylko na zasadzie prawa mocniejszego. To jest mo e grozi : 
„nie kon  skuj mi  dzisiaj, bo jutro ja ciebie skon  skuj ”. Wyst po-
wa  przeciw kon  skatom zasadniczo, na podstawie my lenia i poczu-
cia sprawiedliwo ci, mo e tylko cz owiek bezwzgl dnie tolerancyjny 
i nienale cy do adnego stronnictwa wyznaniowego: ani religijnie-
wyznaniowego, ani politycznie-wyznaniowego, ani estetycznie-wy-
znaniowego, ani w ogóle do jakiegokolwiek b d  wyznaniowego.

* * *

Nie mo emy te  mie  najmniejszej pretensji do owej force ma-

jeure1 obskurantyzmu, która, „karz c” Lwa To stoja za jego przeko-
nania, wykre li a go z listy cz onków pewnej akademii umiej tno ci. 

1 Force majeure (fr.) – si a wy sza.
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Na szcz cie samego To stoja ani to grzeje, ani zi bi, ale dla owej aka-
demii despekt to niema y i mo na podziwia  jej cz onków, e znie li 
ten despekt tak cierpliwie i pokornie.

Nie mniej uwielbia  nale y buduj c  bezstronno  „ministrów 
rodaków” i cz onków polskich w delegacji austriackiej przy odnawia-
niu trójprzymierza. Tym polskim hrabiom od wielkiej polityki mog  
teraz niemieccy t piciele polsko ci plun  spokojnie w twarz, a oni 
obli  si  i powiedz , e to wcale dobrze smakuje.

Czo em przed m ami, celuj cymi bezstronno ci  i zaparciem 
si !

* * *

Gard uj cy za kon  skat  Legend A. Niemojewskiego powo y-
wali si  przede wszystkim na to, e siej  one zgorszenie, zgorszenie 

młodzieży. Przypu my, e to prawda, przypu my, e owe – zresz-
t  w bardzo niewinnym tonie trzymane – Legendy s  ród em zgor-
szenia. Ale  w takim razie, chc c zapobiega  zgorszeniu, nale a oby 
skon  skowa  i usun  gruntownie: przede wszystkim matematyk , 
pocz wszy od tabliczki mno enia, astronomi ,  zyk ,  zjologi , psy-
chologi , j zykoznawstwo itd., jednym s owem ca  nauk , poniewa  
uczy ona my le  samodzielnie i popycha do buntu przeciw wszelkim 
nieuzasadnionym powagom i bezmy lnym przes dom.

Nast pnie nale a oby skon  skowa  nie tylko przynajmniej 9/10  
literatury, ale tak e wszelkie wykazy i katalogi grzechów oraz wszel-
kie rozpami tywania ró nych „tajemnic”, zw aszcza z nastrojem zmy-
s owo-mistycznym, poniewa  wszystko to skierowuje my l w stron  
erotyzmu „idealno-realnego”, a wi c wywo uje „zgorszenie”.

Trzeba skon  skowa  j zyk, przyrod , dusz  ludzk .
Trzeba skon  skowa  otoczenie „m odzie y”, jej rodziców, na-

uczycieli, w ogóle „doros ych”; trzeba skon  skowa  zwierz ta, trzeba 
skon  skowa  wiat ca y.

Trzeba skon  skowa  rozmowy prowadzone przez doros ych 
w obecno ci dzieci, trzeba skon  skowa  wszelkie romanse, wszel-
kie poematy erotyczne, cho by o charakterze jak najpowiewniejszym, 
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trzeba skon  skowa  wszystkie gazety, a zw aszcza ich „kroniki” i ich 
sprawozdania z procesów kryminalnych.

Trzeba skon  skowa  bale z kobietami dekoltowanymi, maska-
rady, tingl-tangle; trzeba skon  skowa  znaczn  cz  przedstawie  
teatralnych; trzeba skon  skowa  wystawy sztuki plastycznej.

Trzeba skon  skowa  dygnitarzy i arystokratów wyprawiaj -
cych orgie nie tylko w stolicach europejskich, ale nawet w Budapesz-
cie, we Lwowie i w innych wi kszych miastach.

Trzeba skon  skowa  powierników dusz potr caj cych w roz-
mowach najpoufniejszych o temata wi cej ni  dra liwe.

Nareszcie trzeba skon  skowa  wszelkie objawy szczero ci, bo 
nic chyba tak nie „gorszy”, jak szczero .

Kiedy to wszystko skon  skujecie, wtedy dopiero b dziecie mogli 
przyst pi  z czystym sumieniem do kon  skaty takich niewinnych ba-
ranków, jak Legendy A. Niemojewskiego i inne im podobne utwory.

* * *

Nie przecz , e wiele jest tworów literackich i publicystycznych 
oddzia ywuj cych nader szkodliwie na umys  i usposobienie nie tylko 
dzieci i „m odzie y” szkolnej, ale tak e wszystkich czytaj cych, cho -
by nawet o g owach siwych i ysych. Tu nale y nie tylko tak zwana 
„pornogra  a” w jakiejkolwiek b d  szacie, ale tak e z jednej strony 
opisy okrucie stw, bitew, egzekucji, gwa tów wszelakich itp., z dru-
giej za  strony rozbudzanie lubie no ci na tle wyznaniowym.

Nie popieraj c jednak epidemicznego szczucia wszystkich na 
wszystkich, nie widz  tymczasem adnych skutecznych rodków na to 
z o pochodz ce z pi miennictwa, podobnie jak nie widz  tymczasem 
adnego rodka na sta  chorob  naszych wieków, na rozrost olbrzymi 

prasy codziennej i nieustanne przemywanie g ów pomyjami dzienni-
karskimi oraz na rozwijaj c  si  pod wp ywem dziennikarstwa p yt-
ko  i powierzchowno  s dów, na histeryczn  dz  wra e  prze-
mijaj cych, na hipertro   ciekawo ci. Kon  skowanie wszystkich bez 
wyj tku gazet by oby chyba rodkiem za nadto radykalnym.
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* * *

Oczywi cie wszelkie stronnictwa jednostronnie zacietrzewione, 
gdyby tylko mog y, tj. gdyby sta y u steru rz du i by y niczym nieskr -
powane, kon  skowa yby wszystko to, co jest przeciw nim skierowane 
i co im niby to szkodzi.

Przede wszystkim rz dy konsekwentnie klerykalne kon  sko-
wa yby wszystkie ksi ki i artyku y zwrócone, cho by tylko po red-
nio, przeciw klasztorom, przeciw gospodarce jezuityzmu w szko ach, 
przeciw celibatowi ksi y itd., bo uwa a yby to wszystko za „zgorsze-
nie” i obraz .

Gdyby pewne nader mi e stronnictwo mog o odzyska  w adz  
nieograniczon , ujrzeliby my wskrzeszenie inkwizycji i tortur, owej 
najwspanialszej twórczo ci poetyckiej katolicyzmu redniowieczne-
go. Przy pewnym za  ograniczeniu w adzy tego stronnictwa czy to 
przez czynniki opozycyjne, czy te  przez zmiany psychiczne zasz e 
w samych przedstawicielach stronnictwa, mieliby my rozcie czone 
ecclesia abhorret sanguem w formie palenia dzie  wykl tych, w for-
mie wymazywania i wycinania ca ych ust pów i artyku ów, w formie 
kon  skat, w formie cenzury prewencyjnej itd., co wszystko zreszt  
praktykuje si  z dobrym skutkiem w niektórych pa stwach „europej-
skich”.

* * *

Naj arliwsi bojownicy ecclesiae militantis i dzi  jeszcze z wiel-
kim upodobaniem „unikaliby rozlewu krwi”.

Prawie trzydzie ci lat temu, w epoce Barbary Ubryk, bawi  
w Krakowie Aleksander wi tochowski i odczyta  publicznie swego 
Ojca Makarego. Zakot owa o si  od tego w gnie dzie ós, a oburzony 
do g bi duszy z otousty ksi dz Golian po wi ci  wi tochowskiemu 
kilka swych tragikomicznych kaza . Jedno z tych kaza  zako czy  
znamiennym wykrzyknikiem: Gdyby się wróciły dawne czasy, rzu-

ciłbym na niego czarną świecę! W zwyk ym j zyku ludzkim znaczy 
to: „gdyby my znowu zapanowali bez ogranicze  nad wiatem, spali -
bym heretyka na stosie!”.
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Na szcz cie nie da  Pan Bóg wini rogów.
A kilka miesi cy temu jeden z profesorów gimnazjalnych kra-

kowskich „oburzony”, za pozwoleniem zwierzchno ci, na Legendy 
A. Niemojewskiego, zbiera  podpisy na wezwaniu do zlinczowania, tj. 
do ukamienowania lub te  podarcia na kawa ki nie tylko autora, ale 
tak e rysownika i wydawcy. Zapa y gorliwca ostudzi a ck prokurato-
ria, skon  skowawszy p omienn  odezw .

Jak e  to przypomina histori  Iwana Franki, tylko e tam ck 
prokuratoria nie wkracza a i dobrze zrobi a!

* * *

Chc  jeszcze pomówi  o rodkach zapobiegawczych, do których 
nale y si  ucieka  w podobnych wypadkach, tj. w wypadkach „prze-
st pstw” prasowych i stosowanych do nich kon  skat. A pomówi  
o tym ze stanowiska rozmaitych stronnictw.

Przede wszystkim za  uwaga ogólna.
Nauka podaj ca wiedz  w formach abstrakcyjnych powinna si  

odznacza  bezwzgl dn  szczero ci  i wyci ganiem jak najdalej id -
cych konsekwencji. Kto to t umi i tamuje, jest zbrodniarzem czyha-
j cym na ycie my li. Kto nawo uje do hamowania i t umienia, jest 
podszczuwaczem do zbrodni.

Podobnie ma si  rzecz ze sztuk  podaj c  tak e pewien zasób 
wiedzy za pomoc  obrazów, w formach konkretnych, intuicyjnych.

Podobnie te  nale y traktowa  ka dy j zyk b d cy równie  osob-
nym systemem wiedzy w formie symbolów s ownych. Kto nawo uje 
do niszczenia j zyka pewnego narodu lub plemienia, kto stawia tamy 
jego rozwojowi, stoi na równi z m obójc  lub dzieciobójc .

* * *

Wypowiadaj c tak te, jako te  inne zdania, nie mam najmniej-
szego zamiaru przekonywa  lub wp ywa  w jakikolwiek sposób na 
ludzi ow adni tych logik  stronnictwa, na ludzi z my leniem za-
nieczyszczonym sugesti  stronnictwa, na obskurantów wszystkich 
stronnictw, chocia by nawet „najwolnomy lniejszych”.
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Dla antysemity „blu nierstwem” jest domaganie si  równo-
uprawnienia ydów.

Dla skazanego na pewnego rodzaju diet  duchow  „blu nier-
stwem” s  twierdzenia, e 2 x 2 = 4, 1 x 1 = 1 itd., e errare huma-

num est, e pewne zjawiska s  niemo liwymi itd., itd.
Cz owiek wierz cy niezachwianie w wyj tkow  wi to  i przo-

downictwo narodu polskiego uwa a za „blu nierc ” ka dego mia ka, 
pozwalaj cego sobie pow tpiewa  o prawie Polaków do panowania 
nad Rusinami i Litwinami.

* * *

Wobec grozy po o enia ekonomicznego, wobec szybkich zmian 
dokonywanych na polu gospodarstwa spo ecznego, wobec konieczno-
ci skierowania wszystkich si  do „walki” z przyrod , a eby j  jak naj-

bardziej wyzyska , nie niszcz c jej, a eby zapewni  dobrobyt wszyst-
kim ludziom, jak e marnie wygl daj  i jak  niepowetowan  strat  
przynosz  ludziom wszelkie owe prze ytki stanu dziko ci ko acz ce 
si  do dnia dzisiejszego, wszelkie owe walki „ideowe”, walki o to, czy 
jajko nale y rozbija  z grubszego, czy te  z cie szego ko ca (jak to 
mia o miejsce u Liliputów, wed ug wiadectwa Guliwera Swifta), 
wszelkie owe misjonarstwa, wszelkie owe nawracania na rozmaite 
„wiary”, z odwracaniem oczu od ziemi, od produkcji ziemskiej!

Zamiast ca  dzia alno  pa stwow  skoncentrowa  na ekono-
micznej stronie ycia spo ecznego, traci si  mnóstwo si  na bezp odne 
i szkodliwe „walki ideowe”, a liczna zgraja b d  to p atnych, b d  te  
dobrowolnych opryszków ducha zajmuje si  gaszeniem wiat a, wie-
dzy i krytyki. Pa stwo os abia si  ekonomicznie i etycznie, trac c si y 
materialne i moralne na walk  z „wyznaniami”, na walk  z j zykami, 
na walk  z alfabetami!

* * *

W interesie ka dego stronnictwa le y usuwanie tego, co szkodzi 
temu stronnictwu, a wi c, zdawa oby si , przede wszystkim prze la-
dowanie i t pienie wrogów. Tymczasem w pewnych warunkach w a -
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nie prze ladowanie istotnych lub rzekomych nieprzyjació  przynosi 
stronnictwu szkody wielce niepo dane.

Tak np. w danym wypadku p. Niemojewski, w a nie wskutek 
wrzasków skierowanych przeciwko niemu i przeciw jego ksi ce oraz 
wskutek wywo anej tymi wrzaskami kon  skaty, wyrós  na bohate-
ra i m czennika idei wolno ci, a tego chyba nie pragn li wodzowie 
i pionki stronnictwa klerykalno-reakcyjnego. Dawniej za  palenie 
na stosie „heretyków” i niezale nych my licieli nie wysz o wcale na 
po ytek spadkobiercom inkwizytorów, budzi o bowiem w ludziach, 
wprawdzie stopniowo i powoli, ale w coraz bardziej przy pieszonym 
tempie, poczucie sprawiedliwo ci i ból logiczny b d cy jednym z naj-
pot niejszych czynników etycznego post pu ludzko ci.

W dzisiejszych czasach cenzura i kon  skata stanowi  najlepsz  
reklam  i najlepszy rodek podnoszenia wp ywu dzie  zakazywanych. 
To w a nie jest „sztuczn  opiek ” „jadowitych kwiatów”.

Legendy  Niemojewskiego rozchodzi y si  pocz tkowo w bardzo 
skromnych rozmiarach. Dopiero kiedy si  rozesz y wie ci o zajad ej 
agitacji i przedsi wzi tej przeciwko nim krucjacie maj cej na celu 
spowodowanie kon  skaty, zacz to je na gwa t kupowa , tak e w jed-
nej ksi garni rozprzedawano po kilkadziesi t egzemplarzy dziennie. 
„Jad” wi c zacz  si  szerzy  ze znacznie zwi kszon  szybko ci  i to 
tym skuteczniej, e oczekiwane „prze ladowanie” i „m cze stwo” po-
t gowa o jego donios o .

Bywa y wprawdzie tak e skutki agitacji odpowiadaj ce zamia-
rom agitatorów, ale to bardzo rzadko. Podobno zaraz po wydaniu Le-

gend pewien klasztor e ski utrzymuj cy szko  dla panien zakupi  
30 egzemplarzy tej ksi ki dla rozdania jej uczennicom jako nagrod  
w ko cu roku szkolnego. Oczywi cie po og oszeniu autora za bezbo -
nika owe egzemplarze zosta y zu ytkowane w inny sposób, a aden 
z klasztorów nie my la  ju  o zaopatrywaniu si  w t  zaraz ; ale 
wstrzemi liwo  ojców, braci, matek i sióstr wielebnych zosta a so-
wicie nagrodzon  przez pochopno  zwyk ej publiki.

W ka dym razie stosowanie metody kon  skat i kar prasowych 
dzia a tylko na krótk  met , a dzia aj c jak drobne uk ucia szpilk , 
bez mo no ci usuni cia ród a „z ego”, wywo uje wr cz przeciwny 
skutek, bo uspasabia [sic! M.S.] przyja nie dla autora „prze lado-
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wanego”, a nieprzyja nie dla policji i prokuratorii „prze laduj cej” 
– a to przecie , w a nie ze stanowiska policji, ze stanowiska stron-
nictwa panuj cego, ze stanowiska ko cio a wojuj cego, nie jest wca-
le po danym, chyba e przedstawiciele tych instytucji i stronnictw 
trzymaj  si  zasady meternichowskiej: apr s nous le déluge (po nas 
niech sobie nawet potop nast pi).

Pytanie teraz, czy „przekonani katolicy” i „sodalisi Marianusi”, 
nawo uj cy do kon  skaty albo nawet tylko j  pochwalaj cy, post pili 
zgodnie z wyznawan  przez nich nauk ? Ja odpowiadam przecz co.

Panowie ci powinni przede wszystkim pami ta  o tej poucza-
j cej dla nich opowie ci, e kiedy Piotr w. uci  ucho Malchusowi, 
zosta  zgromiony przez Mistrza uwag : kto mieczem wojuje, od mie-

cza zginie.
Ko ció  wojuj cy odnosi wprawdzie zwyci stwa, ale czasami 

zbyt w tpliwej warto ci, a w ko cu stosowana przeze  metoda zwra-
ca si  przeciwko niemu samemu.

Ten, w imi  którego g osi si  krucjat  przeciw wolnej my li, nie 
ucieka  si  do kon  skat, nie wojowa  pi ci , nie wzywa  policji i pro-
kuratorów. Sam wprawdzie uleg  gruntownej kon  skacie, a po nim 
kon  skowano tysi cami jego wyznawców. Dzi  prokuratorowie w  o-
letach i infu ach, zas aniaj c si  jego imieniem, nawo uj  do kon  -
skat, a gdyby mogli, nawo ywaliby do tortur. Niestety ta ich gorliwo  
niekiedy ich tylko kompromituje i o miesza.

Niektórzy „wierz cy katolicy” uwa aj  og aszanie takich ksi -
ek, jak Legendy A. Niemojewskiego, za wkraczanie do sanktua-

rium.
Ale  moi panowie, czy  ko ció  pewnego wyznania obejmuje 

wiat ca y? Wi c, wed ug was, nigdzie nie wolno zachowywa  si  tak, 
jak cz owiek uwa a za w a ciwe, je eli podobne zachowywanie si  
by oby nieprzyzwoitym w wi tyni pewnego wyznania.

Ale  zastanówcie si , askawi panowie, szanowni „wierz cy 
katolicy” i „sodalisy Marianusy”! Przecie  literatura w obszernym 
znaczeniu tego wyrazu to nie wi tynia pewnego wyznania, to nie 
bó nica, gdzie nale y siedzie  w czapce, to nie ko ció , gdzie nale y 
zdejmowa  czapk .

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia100   100Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia100   100 2007-03-06   08:51:022007-03-06   08:51:02



101UWAGI NA CZASIE I NIE NA CZASIE

Niech sobie „wierz cy” i „wyznawcy” przebywaj  w swoich 
wi tyniach, a nie chc c si  gorszy , niech z nich nie wychodz  

i niech nawet nie dotykaj  ksi ek dla nich nieprzyjemnych i bezbo -
nych. Przecie  nikt ich nie zmusza do czytania takich ksi ek, a do 
tego, a eby wiedzie , jakie ksi ki s  bezbo ne, wystarcza chyba naj-
zupe niej Index librorum prohibitorum. Zreszt  gdyby im z koniecz-
no ci wypad o by  w blisko ci tych tworów szata skich, mog  sobie, 
dla ul enia, splun  na ich widok z obrzydzeniem i to ich powinno 
ca kiem zadowolni . A za grzeszników, pisuj cych i czytuj cych po-
dobne spro no ci niechaj si  modl , nie uciekaj c si  ani do inkwizy-
cji wi tej, ani do pacho ków wi tej Hermandady1.

„Serca katolickie” nie mog  sobie ro ci  pretensji do terroryzo-
wania „serc”, mniej pod tym wzgl dem uprzywilejowanych.

„Wierz cy” nie maj  prawa do gn bienia niewierz cych. Pi  
maj , to prawda; si  maj , to prawda; ale wara im od prawa.

„Wierz cy, wierz cy, wierz cy” – „wierz cy” w rodzaju owego 
dygnitarza, co da  od nauczycieli tylko zachowywania przepisów 
„religijnych”, pozwalaj c im zreszt  my le , co im si  ywnie podoba.

„Wierz cych”, którzy nie zadawalniaj  si  modlitw  za grzeszni-
ków, ale nawo uj  „w adz  wieck ” je eli nie do wprowadzania tor-
tur i wznoszenia stosów, to przynajmniej do u ywania kija, wi zie  
i kon  skat, mo na upomnie  s owy niedawno zmar ego, 90-letniego 
starca, Józefa Morawskiego: Stój, krok dalej to nikczemność!

Istotnie dzi  jest to nikczemno  dla ka dego o wieconego cz o-
wieka, cho by nawet „wierz cego katolika”, cho by nawet dla „soda-
lisa Marianusa”.

W jaki jednak sposób ludzie wolnomy lni i zwolennicy post pu 
maj  przeciwdzia a  spustoszeniu moralnemu sprawianemu przez 
zwolenników kon  skat i wymazywa , przez zwolenników cenzury, 

1 wi ta Hermandad (Santa Hermandad, wi te Bractwo) – stowa-
rzyszenie utworzone w Kastylii, Leonie i Asturii w roku 1476 dla obrony 
przed z oczy cami (powsta o z po czenia istniej cych od 1115 r. herman-
dades, obronnych zwi zków miast). T  nazw  Baudouin pos uguje si  wielo-
krotnie, tak e w odniesieniu do cenzury.
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przez zwolenników regulowania biegu pi miennictwa przez policj  
i prokuratori ?

Uwa am za konieczne rozró nia  wolnomy lno  i post powo  
stadow , trzodow , od wolnomy lno ci i post powo ci indywidual-
nej. Przy stadowo ci sama „bezwyznaniowo ” mo e si  sta  wy-
znaniem, a nawet przeradza  si  w fanatyzm. Tylko wolnomy lno  
ci le indywidualna, bez wszelkiej pretensji do nawracania innych, 

bez zawierania przymierzy zaczepno-odpornych jest prawdziw , bez-
wzgl dn  wolnomy lno ci . Kto nale y do stronnictwa, cho by nawet 
wolnomy lnych i bezwyznaniowych, ten przez to samo nie jest praw-
dziwie wolnomy lnym.

Jestem jednak na tyle optymist , i  przypuszczam mo no  
przemawiania do rozumu wszelkiego rodzaju wolnomy lnych, cho by 
nawet tworzyli oni stronnictwo.

Otó  tedy, chc c przeciwdzia a  wkraczaniu policji i prokura-
torii do „ wi tyni sztuki i literatury”, chc c przeciwdzia a  zarówno 
pobo nym denuncjacjom na autorów, jako te  stosowaniu prawa pi -
ci w miejscu nieodpowiednim, powinni przede wszystkim stara  si  

usilnie o dzia anie na rozum swego ludzkiego otoczenia i o rozwijanie 
w nim poczucia sprawiedliwo ci.

Powinno si  stale i wytrwale, pismem, s owem i uczynkiem prze-
konywa  o bezu yteczno ci i szkodliwo ci ekonomicznej wszelkich 
tego rodzaju walk partyjnych (w sferze religii, narodowo ci itp.).

Powinno si  przekonywa , e jednym z najwi kszych nieszcz  
ludzko ci jest upa stwowienie my li i przekona  religijnych, jest 
tresura szkolna, zabijaj ca indywidualno  i wt aczaj ca w g owy 
m odociane „przekonania” umundurowane, jest maszerowanie my li 
ludzkich pod b ben czy to klerykalny, czy te  jakikolwiek b d  inny.

Z drugiej strony powinno si  przekonywa , e prawdziw  fatal-
no ci  dziejow  jest wyindywidualizowanie pracy ludzkiej, jest „wol-
no ” i „indywidualizm” w sferze wspó zawodnictwa ekonomicznego, 
jest wspania a wolno  umierania z g odu i e u wiadomione zwró-
cenie uwagi na t  fatalno  dziejow , stanowi c  jedn  z najpot -
niejszych przeszkód do wyemancypowania my li ludzkiej, wymaga 
d enia do zmiany istniej cego porz dku ekonomicznego i prowadzi 
z konieczno ci do kolektywizmu, prowadzi do „braterstwa” na polu 
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pracy, na polu wyzyskiwania przyrody do celów ludzkich. Powinni my 
si  te  stara  usuwa  trucizn , przes czaj c  si  do umys ów ludz-
kich dzi ki dotychczasowemu wychowaniu. Podr czniki tak zwanej 
„historii”, a zw aszcza historii „ojczystej”, oraz podr czniki wyzna-
niowe itp. wyrabiaj  stronniczo  i podsycaj  nienawi  mi dzyna-
rodow , mi dzyplemienn , mi dzywyznaniow , mi dzystanow , jed-
nym s owem nienawi  mi dzytrzodow . Tak zwana „nauka religii” 
jest w a ciwie nauk  nienawi ci.

Oczywi cie s  jeszcze inne rodki zaradcze na „wpuszczanie kro-
wy do sk adu porcelany”, a to zale nie od warunków miejscowych.

Tak np. w Austrii, a wi c te  i w Galicji, istnieje podobno „kon-
stytucja” nieprzeszkadzaj ca wprawdzie stró om bezpiecze stwa 
publicznego urz dza  ob awy na ludzi i poddawa  ich ha bi cym 
gwa tom, jedynie tylko za nale enie do p ci prawnie upo ledzonej, ale 
zawsze niby to konstytucja. A konstytucja umo ebnia otwarte dopo-
minanie si  o swoje prawa, umo ebnia otwarte dochodzenie krzywd, 
umo ebnia poci ganie do odpowiedzialno ci nie tylko ni szych urz d-
ników, ale nawet samych ministrów, umo ebnia domaganie si  zmia-
ny praw, umo ebnia w ogóle dzia anie jawne i otwarte, bez nara ania 
si  na kon  skat  osobist . Przecie  mi dzy pos ami do parlamentu 
znajduj  si  ludzie wolnomy lni, którzy pe ni  swoj  powinno , tj. 
nie tylko zwracaj  uwag  na nadu ycia i domagaj  si  ich ukrócenia, 
ale tak e stawiaj  wnioski o zmian  praw przestarza ych na bardziej 
wymaganiom naszych czasów odpowiadaj ce. A chocia  w danym 
razie wnioski te, dzi ki wi kszo ciom krótkowidz cym, samolubnym 
i reakcyjnym, mog  upada , to jednak nie nale y traci  cierpliwo ci, 
ale z elazn  wytrwa o ci  powtarza  swe dania. Przecie  mo e 
z czasem lepi przejrz , samolubi zrozumiej  swój w asny interes, 
a reakcjoni ci oka  si  w mniejszo ci.

Oczywi cie, e d c do post pu i do polepszenia warunków pra-
cy wszelkiego rodzaju, a wi c tak e pracy umys owej, trudno chyba 
liczy  na pomoc si  nadprzyrodzonych – te nas nie zbawi . Zbawi  si  
i oswobodzi  mo emy tylko my sami.

W ludziach coraz bardziej pot nieje poczucie sprawiedliwo ci, 
pot nieje logika, a to wiele znaczy. W duszach ludzkich dokonywa si  
stopniowo ewolucja na lepsze.
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Jak narody i klasy spo eczne uci nione nie mog  liczy  na obc  
pomoc, ale tylko na samych siebie, tak samo tylko w samych sobie po-
winni szuka  si  do walki szermierze niczym niekr powanej wolno ci 
my li i s owa. Jestem, wi c nie zgin  – oto has o, b d ce dostateczn  
r kojmi  niespo ytej d no ci do post pu.

Ale ci, co domagaj  si  wolno ci s owa, co domagaj  si  toleran-
cji, co denuncjacje literackie i kon  skaty ksi ek uwa aj  za rzecz 
szpetn  i zbrodnicz , powinni zacz  od samych siebie. Niechaj nie 
szczuj  innych za wypowiadanie zda  niemile ra cych, niechaj nie 
urz dzaj  naganek i ob aw na ludzi, którzy zawinili tylko odmienny-
mi zapatrywaniami na pewne kwestie polityczne i religijne, jednym 
s owem niech pierwsi dadz  przyk ad bezwzgl dnej tolerancji, wy-
rozumia o ci i poszanowania cudzych przekona , a zapewni  sobie 
nierównie skuteczniejsze powodzenie ani eli za pomoc  ha a liwych 
demonstracji, ze sztandarami, z pochodniami i z natchnionymi mowa-
mi na placach publicznych. Wtedy stan  si  prawdziwymi, niefa szo-
wanymi bojownikami wolno ci i post pu i b d  mogli zawo a :

Jeszcze ludzko  nie zgin a, póki my yjemy!

Kraków, wrzesie  1902.

[Odbitka „Krytyki 1902, z. 11 i 12, Kraków 1903]
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Artyku  ten przeznaczy em pierwotnie do warszaw skiego „Og-
niwa”. Niestety, jak to mówi  Niemcy, robi em rachunek bez karczma-
rza. Zapomnia em bowiem o za wodowych i urz dowych mordercach 
rytualnych wolnej my li ludzkiej. Mnie samemu zdawa o si , e w ar-
tykule nie ma nic gorsz cego i obra aj cego kogokolwiek b d  lub 
cokolwiek b d ; bystre jednak oko znawcy serc lu dzkich wykry o ca e 
ust py niemo liwe ze stanowiska „boja ni bo ej” i nieposzlakowanej 
„prawomy lno ci”. Wskutek tego tylko pocz tek mego artyku u móg  
si  ukaza  w nrze 1 „Ogniwa” z r. 1904, chocia  i tu ju  wyrzuco-
no dwa do  znaczne ust py. Nast pnie pan cenzor usuwa  nie tylko 
wyrazy, wyra enia i ust py, ale nawet ca e szpalty przesz o stuwier-
szowe. Nie ulega w tpliwo ci, e dzi ki tym operacjom artyku  mój 
nabra  cech niewinno ci i „przyzwoito ci” obowi zuj cej, zdaniem 
cenzorów, ka dego pisz cego. Redakcja jednak nie mog a karmi  czy-
telników resztkami i och apami, mi dzy którymi nie by oby prawie 
adnego zwi zku, musia a wi c pod naciskiem si y wy szej (vis ma-

ior) wstrzyma  druk ar tyku u i zwróci  mi r kopis.
Nie pozostaje mi nic innego, jak z ca ej duszy podzi kowa  

p. cenzorowi za jego pieczo owito  i za jego usi owania w przy-
uczaniu mi  do szarego i bezbarwnego sposobu pisania. A eby za  
wiedziano i pó niej, jacy to troskliwcy gospodarowali wszechw ad-
nie w pewnej cz ci Europy rodkowej na pocz tku wieku XX, posta-
nowi em wydrukowa  artyku  tam, dok d ju  nie si ga r ka mi ych 
opiekunów. Przy tym wskazuj  dok adnie i szcze gó owo wszystkie 
miejsca i ust py, wyrzucone przez cenzora1.

1 Sygnalizowane przez autora w przypisach ingerencje cen zorskie uj -
muj  tu w nawiasy kwadratowe. Baudouin pisa  z Peteresburga 1/14 I 1904 r. 
do W. Feldmana, wydawcy „Krytyki”: Oto „Ogniwo” rozpoczęło druk mego 

artykułu „Krzewiciele zdziczenia”. Pierwszy ciąg przeszedł, choć znacznie 

obcięty przez cenzurę; ale dalsze ciągi cenzor tak haniebnie skracał i lite-

ralnie pozbawiał sensu, że niepodobna było myśleć o traktowaniu publicz-

ności takimi resztkami i trzeba się było obejść smakiem. Czy nie mógłby 

Pan umieścić tego artykułu w „Krytyce”? Za: J. N. B a u d o u i n  d e  C o u r -
t e n a y , Listy z lat 1870–1927, oprac. E. S t a c h u r s k i , Kraków 2002, 
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Pragn bym „unie miertelni ” tak e imi  mego tro skliwego 
opiekuna. Nie czyni  tego jednak, poniewa  najprzód to zacne imi  
tak jakby nie dosz o do mej wiadomo ci, a po wtóre nie chcia bym 
obra a  skromno ci tego m a, która z pewno ci  dorównywa jego 
bezinteresownej dba o ci o dobro publiczne. Tyle tylko pewna, e jest 
to cenzor z przekonania, cenzor z „bo ej aski”.

A mo e dostojnik ten, jako przedstawiciel uprzywile jowanej 
„bia ej rasy”, zaliczy  mi  do „ ó tych”, których nale y dusi  z tak  
sam  bezwzgl dn  „rycersko ci ”, z jak  jego wspó rasowcy pod 
wzgl dem „bia o ci” i grubo ci skóry urz dzaj  pochody przeciw in-
nym „ra som” we Wrze ni, w Poznaniu, w B agowieszcze sku, w Afry-
ce, w Kro ach, w Kiszyniowie, w Armenii, w Fin landii, w Priwislinii, 
w Chinach, na Filipinach, na Suma trze, w Petersburgu i… gdzie si  
zdarzy.

I

Wymawiaj c lub te  tylko u wiadamiaj c sobie wyraz zdzicze-

nie, my limy oczywi cie, e co  niedzikiego staje si  dzikim. Ja jed-
nak bior  tu ten wyraz w nieco obszer niejszym znaczeniu, kojarz c go 
nie tylko z przej ciem ze stanu niedziko ci do stanu dzi ko ci, ale tak-
e ze zwi kszaniem i pot nieniem ju  istniej cej dziko ci. Tak wi c 

krzewi zdzi czenie nie tylko ten, kto cz owieka niedzikiego przeobra a 
w dzikiego, ale tak e ten, kto wspó dzia a rozrastaniu si  i utrwala-
niu si  istniej cych ju  zarodków lub objawów dziko ci.

Co to jest jednak dziko  w ró nicy od niedziko ci? Spróbujmy 
odpowiedzie  na to pytanie.

W swych Myślach nieoportunistycznych (Kraków 1898) umie -
ci em mi dzy innymi na st puj cy aforyzm (nr 101):

Je li istnieje rzeczywisty post p w yciu ludzko ci, to czy nie da o-
by si  uj  go w formule, e jest on powolnym przej ciem od stanu 
stadowo-egoistycznego do stanu społeczno-indywidualnego?

s. 44. Zob. tam e równie  list Baudouina do Feldmana z 10/23 IX 1904 (s. 45–
–47).
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W formule tej zawiera si , zdaniem moim, tak e cz ciowe okre-
lenie stopniowego zmniej szania si  dziko ci, jakie daje si  zauwa-
y  w dziejach doskonal cego si  rodu ludzkiego. Egoizm w swych 

grubych, brutalnych obja wach jest czynnikiem stanowczo antysocjal-
nym, czyli przeciwspo ecznym. ycie stadowe czy to ca kiem lu ne, 
czy to nawet cho by zorganizowane, uniemo ebnia, a przynajmniej 
nader utrudnia rozwój indywidualny jednostek. Jedynie tylko praw-
dziwy indywidualizm, jako coraz bardziej u wiadamiaj cy si  rozwój 
wewn trzny osobników, rozwój po czony z krytyczn  ocen  i zrozu-
mieniem stosunku w asnego ja do innych osobników, jedynie tylko 
prawdziwy indywidualizm daje si  pogo dzi  z wszechstronnym y-
ciem spo ecznym, niestadowym. Spo ecze stwem, w tym wy szym 
znaczeniu tego wyrazu, mo emy nazwa  tylko stowarzyszenie albo 
dobrowolne, albo te , chocia  niezale ne od woli jednostek, to je dnak 
sprowadzaj ce despotyzm wi kszo ci w sferze wierze  i przekona  
do mo liwego minimum, a natomiast znajduj ce w pracy spólnej, 
czyli w kooperacji, prawdziw  r kojmi  stworzenia maximum do-
brobytu tak dla ogó u, jak i dla pojedynczych cz onków.

Stadowo  spo eczna, czyli stado zamiast spo ecze stwa, oraz 
kierowanie si  jednostek pobudkami czysto egoistycznymi na krót-
k  met  charakteryzuj  stan dziko ci; w miar  za  oddalania si  od 
tego stanu dziko ci po wstaje prawdziwa spo eczno  ludzka, czyli 
u wiadomienie spo eczne, a jednocze nie po t nieje indywidualno . 
W ka dym razie tak si  ma dziko  do niedziko ci, jak si  ma stado do 
spo ecze stwa lub te  jak osobnik impulsywnie egoistyczny do osob-
nika indy widualnie wyrobionego.

Znamy gromady ludzkie yj ce wy cznie yciem stadowym, 
bez u wiadomienia spo e cznego. Znamy równie , nawet w spo ecze -
stwach cz ciowo u wiadomionych, osobniki bezwzgl dnie dzikie, tj. 
kieruj ce si  tylko chwilowymi bod cami egoistycznymi. Nie ma za  
i dotychczas nigdzie nie by o gromad ludzkich yj cych jedynie u wia-
domionym y ciem spo ecznym, z zupe nym usuni ciem dzi ko ci; nie 
ma równie , nawet w spo ecze  stwach najbardziej „ucywilizowa-
nych”, czyli najmniej dzikich, osobników nieskazitelnie wyindywidu-
alizowanych i etycznie u wia domionych, tj. niemog cych w pewnych 
warunkach sta  si  dzikimi.
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Nawet w spo ecze stwach najnowszej for macji, w spo ecze -
stwach niby to najbardziej oddalonych od stanu dziko ci istniej  
stale i nieprzerwanie instytucje, korporacje i zwy czaje, ziej ce dzi-
ko ci  i barbarzy stwem, zni aj ce ludzko  do stanu przedcz owie-
czego (je eli człowieczeństwo i ludzkość we miemy chwilowo w szla-
chetnym znaczeniu tych wyrazów). W ka dym za  cz owieku, cho by 
nawet najwy ej posuni tym pod wzgl dem umys owym i moralnym, 
drzemi  dzikie instynkta, które przy sprzyjaj cych okoliczno ciach 
wybuchaj  z niepohamowan  si  i spro wadzaj  „ mietank ” inte-
ligencji i „pana stwo rzenia” do stanu w ciek ej bestii dwunogiej. Do 
rz du osobników bezwzgl dnie dzikich, tj. kieruj cych si  jedynie 
przemijaj cymi lub te  od czasu do czasu, mniej wi cej periodycznie 
powracaj cymi pobudkami egoistycznymi, nale  przede wszystkim 
„typy okrutne i krwio ercze”, których charakterystyk  zaj muje si  p. 
L. Krzywicki w kilku ostatnich numerach „Ogniwa” z r. 1903. Dalej 
nale  tu: ludzie uznani urz dowo za ob kanych oraz wszelkiego ro-
dzaju zwyrodnialcy i gni osze, chocia by nawet podniesieni do rangi 
„nadludzi”. Kadry tej ostatniej kategorii by waj  zasilane tak e przez 
tych artystów i po etów, u których wyuzdany impresjonizm i wybucho-
wo  stanowi  g ówne motywy tworzenia.

Dziko  cz ciowa mo e by  w a ciw  na wet indywiduom sto-
j cym bardzo wysoko pod wzgl dem umys owym, kulturalnym i ety-
cznym. Tak np. idzie ona w parze z niekon sekwencj , z brakiem poczu-
cia, e si  jest obowi zanym wyci ga  wnioski praktyczne ze swych 
przekona  teoretycznych, e w tej przede wszystkim sferze noblesse 

oblige. Ce ch  niezb dn  niedziko ci jest tu zgodno  ze sob , jest ca -
kowito  i jednolito  natury, jest zgodno  post powania z przeko-
naniami. Uczony, cho by nawet o najpot niejszej umys owo ci, je eli 
jednocze nie jest szowinist  i bierze udzia  w prze ladowaniu i t pie-
niu kogokolwiek b d , musi by  uwa any za dzi kiego.

Dziko  spo ecze stwa podtrzymuj  wszel kie instytucje, d -
ce do krwi przelewu, do rozbudzania nienawi ci, instytucje oparte 
na ob dzie wielko ci i na ob dzie prze ladow czym, instytucje, któ-
re postawi y sobie za za danie t umienie i zabijanie indywidualno ci, 
zawodowe i uroczyste wykonywanie zemsty, pozbawianie ycia i wol-
no ci.
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[Jeszcze nie tak dawno my, „cywilizowani Europejczycy”, pali-
li my czarownice, torturo wali my legalnie, a dzi  ze zdwojon  si  
prze ladujemy ludzi tak za ich przekonania, jako te  za ich pocho-
dzenie, za ich przyna le no  do tej lub owej narodowo ci, do tego lub 
owego wyznania. Czy  to niedziko  i „dziko ” we wszelkich znacze-
niach tego wy razu?]1.

W historii stopniowego przechodzenia gro mad ludzkich od sta-
nu dziko ci do wzgl dnej niedziko ci mo emy rozró ni  trzy g ówne 
fazy rozwoju:

1. Dziko  bezwzgl dna, bez adnej orga nizacji, bez adnej tre-
sury, a co najwy ej bandy chwilowo formowane i lu ne stada bestii 
dwunogich.

2. Dziko  uorganizowana, gdzie jeden chwyta innych za eb, 
a inni mu si  poddaj . Pewne masy ludzkie zastyg y w tym stanie; 
s  to t umy, dla których jedynym hamulcem jest strach i kara, czy to 
w obecnym, czy te  w przysz ym yciu, t umy wyobra aj ce ze siebie 
trzod  z pastuchem.

3. Na tle dziko ci uorganizowanej powstaj  tu i ówdzie wolne 
i dobrowolne zwi zki, zwi zki oparte na spot nieniu indywiduali zmu 
jednostek, na ulogicznieniu my lenia id cego r ka w r k  ze wzro-
stem poczucia sprawiedliwo ci oraz na u wiadomieniu ro zumnego 
stosunku jednostki do grupy uspo ecznionej.

W pierwszej dobie rozwoju, w stanie dzi ko ci bezwzgl dnej, 
technika i przemys  mog  si  rozwija  tylko zarodkowo. Natomiast 
w fa zie dziko ci uorganizowanej technika, prze mys  i w ogóle wy-
twórczo  ekonomiczna mog  dochodzi  w coraz szybszym tempie 
do naj wy szego stopnia doskona o ci, a pomimo to, skierowuj c si  
w stron  gn bienia, t umienia, t pienia, podtrzymywania niespra-
wiedliwo ci spo ecznej oraz nienawi ci mi dzyplemiennej i mi dzy-
wyznaniowej, godzi  si  wy mienicie z dziko ci  my lenia i woli. [Je-
eli najnowsze rodki komunikacji s u  do u atwiania „pielgrzymek” 

ba wochwalczych, je eli najnowsze metody szkolne bywaj  zu ytko-
wywane do ubierania ca ych gromad lu dzkich w jednostajny mundur 

1 Ust p ten, od Jeszcze nie tak dawno do tego wyrazu?, zosta  wyrzu-
cony przez cenzora [przyp. BdeC]. 
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stadowych wie rze  i „przekona ”, to  jest to chyba nadu ywanie 
techniki i wynalazków w celu pod trzymywania dziko ci]1.

Nie da si  zaprzeczy , e i w tej sferze, w sferze najbardziej za-
niedbanej i pozostaj cej gdzie  daleko w tyle poza rozwojem techniki, 
to jest w sferze my lenia i etyki, ludzko  post puje, ale post p ten 
odbywa si  gzygzakami: zro biwszy dwa kroki naprzód, cofamy si  na 
je den krok w ty 2.

II

Zupe ne usuni cie dziko ci my li i woli jest rzecz  niemo liw , 
cho by po prostu ze wzgl du na nasze pochodzenie. Jeste my dal szym 
ogniwem przodków dzikich, urz dze  dzikich, wierze  dzikich. W na-
szych organi zmach  zjologicznych i duchowych tkwi  i tkwi  musz  
w najdalszych pokoleniach prze ytki dziko ci przodków. Prze ytki 
te, cho by nawet sprowadzone do stanu zaniku, do minimum, tlej  
w nas jak zarzewie, które, rozdmuchane w odpowiedni sposób, mo e 
sta  si  zarodkiem nowego p omienia.

Przodek ludojad mordowa  „bli nich” dla nasycenia g odu, 
a sam akt zarzynania lub te  duszenia sprawia  mu rozkosz realn , 
roz kosz cz owieka dochodz cego do celu. Po tomek ludojada nasyca 
g ód w inny sposób, ale pomimo to dziedziczy on dz  krwi i mordu, 
a sam akt poci gania no em po cu dzym gardle lub te  dr czenia w ja-
kikolwiek sposób, sama „sztuka dla sztuki”, „o  ara dla o  ary” mo e 
w nim wzbudza  rozkoszne dreszcze kanibala. Cz owiek taki staje si  
albo nieuznanym przez „prawo” morderc  i du sicielem, albo te  do-
browolnym katem, a cho by tylko m em podpisuj cym legalnie wy-
roki mierci. Kto za  ani nie cina, ani nie wiesza w asnor cznie, ani 
nie podpisuje wyroków mierci, ten rozkoszuje si  prze ladowaniami, 
gn bieniem ludzi innego „stanu”, ludzi nale cych do innych narodo-

1 Ust p ten, od: Jeżeli najnowsze środki komunika cji do podtrzymy-

wania dzikości, cenzor wyrzuci  [przyp. BdeC].
2 Tyle tylko wydrukowano w „Ogniwie” (1904, nr 1). Nast pnie z o o-

no dosy  du o, ale wykre lania cenzorskie uniemo liwi y drukowanie [przyp. 
BdeC].
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wo ci, do innych „wyzna ”, ludzi innych „przekona ”, w ogóle ludzi 
inaczej wygl daj cych, inaczej mówi cych i inaczej „my l cych”, co 
oczywi cie stanowi zmody  kowan  i z agodzon  form  dziedzi ctwa 
psychicznego po ludojadach.

Przodek mi so erny musia  dla zaspokoje nia g odu w asnor cz-
nie zarzyna  i wiartowa  po erane zwierz , a uczucie zaspakajania 
g odu czy o si  oczywi cie z b ogim uczu ciem osi gania celu realne-
go, a wi c z uczu ciem niezmiernie przyjemnym. To uczucie przyjemno-
ci do wiadczanej przez przodka podczas aktu mordowania zwierz t 

przezna czonych na po arcie mo e drog  dziedziczno ci przechodzi  
do najpó niejszych potomków, którzy podbudzani przez nie staj  si  
za wodowymi rze nikami, oprawcami, a w naj lepszym razie dr czy-
cielami zwierz t. Równie  w „szlachetnych sportach” my listwa 
i rybo ówstwa amatorskiego znajduje sobie uj cie odziedziczona po 
przodkach krwio erczo  i dza zn cania si .

Odkrycie ognia i mo no ci wydobywania go przez tarcie o siebie 
twardych szczap drzewa by o olbrzymim wypadkiem, nape  niaj cym 
dusze naszych „dzikich” przodków nieopisan  rozkosz  i wdzi czno -
ci  dla „boga ognia”. Dzisiejszy piroman, czyli podpalacz z pop dów 
wrodzonych, odziedziczy  po przod kach ów rozkoszny dreszcz, cho  
w yciu brak dla niego podstaw realnych. Jeden z pro fesorów Uni-
wersytetu Warszawskiego, dzi  ju  nie yj cy M. K., przyzna  mi si , 
e gdyby nie hamulec wykszta cenia i boja ni kary, nami tnie by pod-

pala ; widok bowiem po aru napawa  go niewys owion  rozkosz .
W pierwocinach uspo ecznienia cz onkowie m scy hord uorga-

nizowanych mogli zaw a dn  kobietami przewa nie tylko za pomoc  
gwa tu, którego wyobra enie kojarzy o si  z wyobra eniem pewnego 
rodzaju rozkoszy. Dziedziczeniem uczu  i wzrusze  w kierunku jedno-
rodno ci p ciowej nale y obja nia  ten fakt, e nawet w sferze inte-
ligentnej spoty kamy tylu gwa cicieli i zn caj cych si  z amatorstwa 
nad „p ci  s absz ”.

Podobnie , przyjmuj c tak  sam  dziedziczno  w kierunku 
jednorodno ci p ciowej, zrozumiemy, dlaczego pewne indywidua p ci 
e skiej, pomimo zasadniczego oburzenia i wstr tu do gwa cicieli, 

doznaj  jednak pe wnej dzikiej przyjemno ci, ulegaj c gwa towi i po-
niewierce.
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[W dzisiejszym „kleptomanie” z nieprzezwy ci onym pop dem 
do „przyw aszczania” so bie „cudzej w asno ci”, jako w jednym z og-
niw w szeregu dziedziczonych a pot guj cych si  od czasu do czasu 
objawów psychiki cz o wieka „dzikiego”, powtarzaj  si  po prostu 
wzruszenia i dreszcze, których doznawa  jego przodek, k ad cy za 
pomoc  „rabunku” i „za boru” pierwsze podwaliny „ wi tej instytu-
cji w asno ci”. A zreszt  czy  i dzi  nie ma ju  zg odnia ych, czy  
nie ma „wydziedziczonych”, czy  nie ma obok nas naszych w asnych 
przodków?

Co wi cej, czy  nawet my sami, wzniesieni na „wy szy szcze-
bel” moralno ci i inteligencji, gdyby nas pozbawiono warunków umo-
liwiaj cych „szlachetno ” uczu  i „g bo ko ” my li, gdyby nas 

zdegradowano do stanowiska pariasów spo ecznych, czy  w ta kich 
warunkach nie staliby my si  w asnymi przodkami, k ad cymi pod-
waliny w asno ci, zawzi tymi na ycie i mienie „bli nich”?

Zróbmy do wiadczenie. Wybierzmy kilku wykwintnych hra-
biów i królewi t, miotaj cych gromy na „przewrotowców” i patrz -
cych z pogard  na mot och „dziki”, bo zg odnia y i pozbawiony chle-
ba powszedniego o wiaty i cywilizacji, umie my tych paniczów na 
bez ludnej wyspie lub te  pu my ich na morze, a b d my pewni, e 
wykwintnisie ci, bez in nych rodków ywno ci, zaczn  po era  si  
wzajemnie, tj. robi  zamachy ju  nie na w asno , ale na ycie „bli -
niego”. W ogóle praktykowanie „mi o ci bli niego”, tj., mó wi c j zy-
kiem mniej podnios ym a bardziej zgodnym z rzeczywisto ci , dobro-
wolne niekrzywdzenie innych ludzi, mo liwe jest tylko przy jako tako 
sytym o dku i przy dachu nad g ow .

* * *

Jedn  z g ównych cech dziko ci w sferze intelektualnej jest mie-
szanie poj , gdy tym czasem wyj ciu ze stanu dziko ci towarzyszy 
rozró nianie poj , my lenie wiadome, my lenie krytyczne, my lenie 
analityczne.

Otó  owi hrabiowie i królewi ta, uwa aj c siebie za wybra -
ców ludzko ci, mieszaj  poj cia; zdaje im si  bowiem, i  s  oni 
z natury„pi kni”, wytworni, szlachetni, rozumni itd., itd. Niestety, 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia112   112Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia112   112 2007-03-06   08:51:042007-03-06   08:51:04



113KRZEWICIELE ZDZICZENIA

s  oni tym wszystkim (je eli s  w istocie i je eli nie udz  si  co do 
swej doskona o ci) tylko dzi ki wyj tkowemu uprzywilejowaniu. 
Odejmijmy im owe wyj t kowo pomy lne warunki, a stan  si  mo e 
jeszcze bardziej dzikimi ani eli jednostki na le ce do pogardzonego 
przez nich „mot ochu”. Co wi cej, nawet obecnie, nawet w swej niby 
wy szo ci moralnej i umys owej, pope  niaj c dopiero co wskazane 
pomieszanie po j , panowie ci s  cho by z tego stanowiska dzikimi 

w najprostszym znaczeniu tego wyrazu.
W zwi zku z pomieszaniem poj  cechu j cym stan dziko ci pod 

wzgl dem umys o wym pozostaje odwracanie oczu od intere sów real-
nych, od interesów ekonomicznych, pozostaje „walka za idee”, za „wy-
znania”, za narodowo ci, za alfabety, za lilipucie rozbijanie jajka czy 
to z grubszego, czy te  z cie szego ko ca, pozostaje barbarzy stwo 
i wandalizm t  pi cy inne alfabety, inne literatury, inne j zyki, inne 
wyznania, innych bogów miejscowych]1.

III

Chocia  post p umys owo-obyczajowy, czyli intelektualnie-etycz-
ny, wygl da nader mizernie w porównaniu z post pem techniki i sztu-
ki, to jednak przyzna  musimy, e post p ten ma miejsce. A rozró nia-
my w nim dwie strony rozwijaj ce si  w cis ej od siebie zale no ci:

1. stron  intelektualn , czysto umys ow ;
2. stron  moraln , etyczn .
Post p intelektualny polega przede wszystkim na stopniowym 

przechodzeniu od pomie szania poj  do ich rozró niania. Post p za  
moralny, doskonalenie si  etyki jest równo znaczne z pot nieniem 
altruizmu i uczu  spo ecznych, a to pot nienie altruizmu idzie r ka 
w r k  z coraz wi ksz  indywidualiza cj  duchow  osobników.

W zwi zku ze wzrostem zdolno ci my le nia logicznego, w zwi z-
ku ze wzrostem zdol no ci porównywania i wnioskowania pot  nieje 
tak e poczucie sprawiedliwo ci i spó czucia dla sobie podobnych. Ból 
obcy, obce cierpienie przenosi si  na swoj  w asn  osobisto , a to 

1 Te siedem ust pów, od: W dzisiejszym „kleptomanie” do innych bo-

gów miejscowych, wykre li  cenzor [przyp. BdeC].
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przeciwdzia a wiadomemu spra wianiu bólu i zadawaniu cierpie . 
Na takim gruncie powstaj  i rozwijaj  si  nowe idea y, czerpi ce soki 
z uznania praw cz owieka, z po szanowania dla godno ci ludzkiej.

Ale urzeczywistnianiu tych idea ów staj  na przeszkodzie dzikie 
instynkta odziedziczone po przodkach, a podtrzymywane i roznieca-
ne przez wp yw otoczenia i z owrogich warun ków. Nawet cz owiek 
stoj cy na najwy szym szczeblu w rozwoju umys owym i moralnym 
mo e pod dzia aniem pewnych czynników  zjologicznych lub te  pod 
wp ywem imaginacji wpa  w pewien „nastrój” dziki i krwio erczy, 
a w ten sposób stan  w tragicznej kolizji z samym sob . Bo  przecie 
niezgod no  pop dów i d e  mimowolnych z wia topogl dem jed-
nostki i z jej przekonaniami stwarza dla niej po o enie prawdziwie 
tragi czne.

Kto wi c pragnie zmniejszenia tego tragi zmu, kto pragnie 
oszcz dza  sobie i innym cierpie , mog cych by  usuni tymi, ten po-
winien d y  [albo do robienia ludzi bydl tami niezdaj cymi sobie 
sprawy z tego, co czyni , albo te ]1 do jak najpot niejszego u wia-
domienia, do jak najwi kszego post pu wiado mo ci, do pe nego 
rozkwitu my lenia logi cznego i poczucia sprawiedliwo ci, a to w tak 
silnym stopniu, a eby te wy sze czynniki psy chiczne by y w stanie 
przeciwdzia a  lepym instynktom i pop dom. Jest to idea  mo e nie-
do cigniony, ale d y  do niego jest obo wi zkiem ka dego cz owieka 
logicznie my l  cego i sprawiedliwego.

W yciu ka dego cz owieka wyst puje w pewnych chwilach to 
jeden, to drugi ele ment: to re  eksja i rozum, to znowu dziko  in-
stynktywna. ycie spokojne i bez troski, za dowolenie najpierwszych 
potrzeb  zjologicz nych, rozmy lanie naukowe, analityczne, [wol no  
od prze ladowa  i od brania udzia u w prze ladowaniach]2, wszyst-
ko to sprzyja przewadze po stronie rozumu i sprawiedli wo ci. A po-
dobnie jak sen zwyk y, podobnie jak upojenie spirytusem lub tp., tak 
te  wszelkie przy mienie umys u tym lub owym afektem, trwa ym 
lub przemijaj cym, albo te  jego (tj. umys u) wzgl dna s abo  w sto-

1 Wyrazy uj te w nawias cenzor wykre li  (w oryginale zaznaczone 
kursyw ).

2 Jak wy ej.
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sunku do pop dów ywio owych usposabia do objawów dziko ci zwa-
nej fanatyzmem, sza em religijnym, patriotyzmem przeczulo nym, czyli 
szowinizmem, erotyzmem, krwio erczo ci , wojowniczo ci  itd., itd.

A znowu podobnie jak ob kany, który uzna, e jest ob kanym, 
znajduje si  na dro dze ku wyzdrowieniu, tak te  pierwszym kro kiem 
do wyj cia ze stanu dziko ci jest uzna nie, e si  w tym stanie znaj-
dujemy. Ja te  uznaj  to, a prawdopodobnie znajdzie si  pewna, cho  
nieliczna, grupa ludzi, którzy si  ze mn  zgodz .

Uznawszy, i  jeste my jeszcze pogr eni w dziko ci, idziemy 
dalej i twierdzimy, e ow  dziko , owo zdziczenie krzewi ka dy, kto 
pot guje w nas instynkta i porywy ywio owe pozostaj ce w kolizji 
z rozumem i z poczu ciem sprawiedliwo ci i kto wydoskonala dla nich 
ich bezpo rednie przewodniki, tj. drogi nerwowe naszego organizmu.

A wi c przy dzi  panuj cych pogl dach i idea ach krzewi dziko  
przede wszystkim ten, kto podtrzymuje n dz  spo eczn , kto utrwa-
la i kody  kuje nierówno  spo eczn , kto stawia przeszkody równo-
uprawnieniu p ci, „stanów”, zawodów, wyzna  i narodowo ci1.

W sferze ycia indywidualnego i rodzin nego, a przez nie tak e 
spo ecznego, skutecznymi czynnikami zdziczenia bywaj  dosy  cz sto 
tak zwane „ma e stwa z mi o ci”, a w a ciwie z g upoty, tj. ma e -
stwa za wierane bez wzgl du na stan zdrowia, uspo sobienie, charak-
ter, po o enie spo eczne i wy dajno  ekonomiczn  ma onków. Takie 
bez my lnie kojarzone stad a stwarzaj  zwykle „dzikie” otoczenie tak 
dla za o ycieli „gniazdka rodzinnego”, jako te  dla wyl g ych w nim 
pi skl t.

Do podtrzymywania, a nawet do zwi ksza nia dziko ci mog  pro-
wadzi  nawet instytu cje, których sama nazwa wskazuje, i  po winny 
one nie krzewi , ale – przeciwnie – usu wa  i t pi  dziko  umys u 
i uczu .

[B d  prawdopodobnie oskar ony o he rezj  przez czcicieli 
o wiaty obowi zkowej i wywo am w nich zgroz , ale pomimo to po-
zwol  sobie twierdzi , e szko a obowi z kowa i pa stwowa wyst pu-
je jako jeden z naj wierniejszych sprzymierze ców zdziczenia, je eli 
jej konsekwencje doprowadzaj  do Wrze ni i Gniezna.

1 Wyrazy wyznań i narodowości cenzor wykre li  [przyp. BdeC].

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia115   115Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia115   115 2007-03-06   08:51:042007-03-06   08:51:04



116 KRZEWICIELE ZDZICZENIA

Ale nawet bez obowi zkowo ci, dzi ki pew nym metodom wycho-
wawczym – pedago gicznym i dydaktycznym – mo emy uwa a  szko  
za krzewicielk  zdziczenia. Tak  musi by  szko a z rózg , z biciem po 
twarzy, z bi ciem lini  po r kach, z systemem straszenia, podgl dania, 
donosicielstwa itd. Tak  te  musi by  szko a, która za pomoc  odpo-
wiednio spre parowanych podr czników „religii”, historii, geogra  i, 
literatury, gramatyki itd. podtrzymuje i rozwija z jednej strony pomie-
szanie poj  i chaotyczno  my lenia, z drugiej za  „na strój” krwio-
erczy i dny o  ar ludzkich, w zwi zku z nienawi ci  mi dzynarodo-

w , mi dzyplemienn , mi dzywyznaniow  i mi dzystanow .
Tak  te  rol  krzewicielek zdziczenia mog  odgrywa  instytu-

cje stoj ce na jeszcze wy  szym szczeblu umys owo-spo ecznym ani-
eli szko a, mianowicie z jednej strony stowarzy szenia ekonomiczne 

maj ce na celu wytwór czo  i uspo ecznienie pracy, je eli kieruj  si  
przy tym wzgl dami na przynale no  wy znaniow  lub narodow  
cz onków, z drugiej za  strony najwy sze instytucje naukowe da nego 
kraju lub pa stwa. wie o za o ona akademia w Poznaniu musi krze-
wi  zdziczenie, poniewa  przede wszystkim jako instytucja antyspo-

łeczna pod ega nienawi  mi dzy mie szka cami tej samej ziemi i ma 
na celu t umienie ycia umys owego jednego z narodów miejscowych, 
a nast pnie, jako instytucja antyindywidualna zabija indywidu-
alno  tego samego narodu, podsyca „egoizm narodowy” niemiecki 
w ogóle, a egoizm ka dego Niemca w szczególno ci, w zwi zku z czym 
pozostaje wzmocnienie nieuspo ecznienia w wy szym stylu, ale tylko 
prostej stadowo ci niemieckiej]1. 

Rozprzestrzenianie „kultury” europejskiej w krajach „dzikich” 
równa si  zn caniu si  dzikich Europejczyków nad tubylcami innych 
„cz ci wiata”.

Jedna z tak mocno i s usznie s awionych „zdobyczy wieku XIX”, 
b d ca w ka dym razie donios ym objawem uspo ecznienia uorgani-
zowanych pa stwowo gromad ludzkich, mianowicie parlamentaryzm 
zachodnioeuropejski, w pewnych chwilach swego urzeczywi stniania 

1 Trzy powy sze ust py, od Będę prawdopodobnie oskarżony o „he-

rezję” do ale tylko prostej stadowości niemieckiej, cenzor wykre li  [przyp. 
BdeC].
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daje pole do popisu wybuchom rozkie znanej nami tno ci i sprzyja 
wzrostowi zdziczenia, tj. pomieszania poj  i zanikowi poczucia tego, 
co godziwe, a co niegodziwe.

Ale nawet to, co si  sprzedaje i nabywa pod etykiet  nauki, mo e 
og upia  mózgow nice i spó dzia a  dziczeniu natur ludzkich. Wiedza 
impresjonistyczna, wch anianie w siebie wiadomo ci drobiazgowych 
oraz wszel kiego rodzaju plotek uniwersalno-historycznych, w ogóle 
zaspakajanie pró nej ciekawo ci i zapychanie g owy bez nale ytego 
o wietlenia, bez rozbioru, bez krytyki, bez rozró niania poj , nie 
zmniejsza wcale dziko ci tradycyjnej, ale nawet czyni ludzi jeszcze 
bardziej pochopnymi do przejawiania tej dziko ci w najrozmaitszych 
kierunkach. Wprost za  do zdziczenia, tj. do za mienia umys ów i do 
spot gowania wybuchowo ci ywio owej, pro wadzi znaczna cz  co-
dziennej strawy umy s owej czytelników gazet i w ogóle publicy styki.

Nareszcie pewnego rodzaju literatura, poe zja i sztuka dzia a-
j  jak opium i haszysz, upajaj , wprawiaj  umys y w stan granicz -
cy z sza em i snem niespokojnym, krzewi c przez to samo dziko , 
a w najlepszym razie dziko  wysubtelnion . Zw aszcza pewien 
od am powie ciopisarstwa odgrywa rol  niepo ledniego czynnika 
w procesie podtrzymywania i utrwa lania dziko ci.

Kto cho  troch  obserwowa  ludzi i zastanawia  si  nad ich 
natur , ten wie, e niepodobna oddziela  bez zaj knienia si  koz ów 
od baranów, przest pców od cnotliwych, g upców od rozumnych itd. 
W ka dym prawie cz owieku drzemie g upiec, szaleniec i zbro dniarz, 
a do ich obudzenia si  potrzebne s  tylko odpowiednie warunki. Im 
dany osobnik jest natur  bardziej bogat , z o on  i wielo stronn , tym 
atwiej mog  si  w nim czy  pierwiastki z pozoru ca kiem odmien-

ne, jak np. zbrodniczo  z wysokim talentem arty stycznym. O zgodzie 
tych pierwiastków tru dno mówi , zwykle bowiem jeden z nich prze-
wa a i przy miewa drugi. Wiadomo je dnak, e tak zwani uomini de-

liquenti, to jest zbrodniarze z urodzenia, pisuj  niekiedy na tchnione 
poezje, kre l  obrazy nacechowane p omienn  fantazj  i w ogóle za-
s uguj  na uwag  estetyków i historyków literatury.

Jeden z „potworów moralnych” drugiej po owy w. XVIII, markiz 
Sade, og asza  po wie ci, wprawdzie jednostronnie lubie ne i okrut-
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ne, ale zawsze powie ci, które czytelnik po yka z wielkim zacieka-
wieniem.

Nie tak dawno s ynny pisarz angielski Oskar Wilde (dzi  ju  nie-
yj cy) zosta  skazany na kilka lat ci kich robót za krzycz ce „wy-

st pki” przeciw [tak zwanej]1 „moralno ci”.
Dostojewski2, jeden z najgenialniejszych powie ciopisarzy-psy-

chologów, [odznacza  si  pewnymi cechami  zycznymi, przypominaj -
cemu przest pc  z urodzenia, a nawet]3, wed ug w a snego wyznania, 
by  z natury okrutnikiem i lubie nikiem. Nie móg  on widzie  kobiety 
bez po dania jej. Kre l c niepospolite charakterystyki swych bo-
haterów psychopatycznie zwyrodnia ych, czu  si  w swoim ywiole. 
Tote  jak to wykaza y niektóre procesy kry minalne, jego Prestuple-

nije i nakazanije4 stanowi ulubion  lektur  morderców inteligen-
tnych i pó inteligentnych. Powie  t  studiowa  ów m odzieniec na 
wpó  wykszta cony, który par  lat temu w Petersburgu zamordo wa  
w okrutny sposób kilkoletniego ch op czyka. W t  te  powie  zag -
biali si  za bójcy Tomaszewskiego, a w pewnych, zapewne nielicznych, 
kó kach m odzie y (np. w Peters burgu), zw aszcza m odzie y roze-
stetyzowanej i rozdekadenconej, wentyluje si  powa nie kwestia, czy 
nie jest obowi zkiem ludzi przyzwoi tych wyprawia  na tamten wiat 
„darmozjadów” lichwiarzy i inne „szkodliwe jednostki”5.

Jak kamerton pot guje w a ciwy sobie ton wydany przez stru-
n  instrumentu muzycznego, tak te  dusze, odpowiednio nastrojone, 
brzmi  unisono z Prestuplenijem i nakazanijem.

G o ny dzi  Leonid Andrejew lubuje si  po prostu w wytwa-
rzaniu nastroju ponurego, lubie nego i krwio erczego, a e temu „na-
strojowi” towarzyszy „pesymizm  lozo  czny”, to ju  nie zmienia fak-
tu ród a psychicznego, z którego p yn  podobne utwory.

1 Wyrazy uj te w nawias cenzor wykre li .[przyp. BdeC].
2 O stosunku Baudouina do tego pisarza zob.: B. B i a o k o z o w i c z 

1980b.
3 Wyrazy uj te w nawias cenzor wykre li  [przyp. BdeC].
4 Prestuplenije i nakazanije (ros.) – Zbrodnia i kara.
5 O morderstwie dokonanym przez gimnazjalist  na lichwiarzu dorpa-

ckim w 1887 r. wspomina E. M a a c h o w s k a  1973.
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Niekiedy od „literatury nadobnej” otrzy muje si  wra enie, jak 
gdyby dane spo e cze stwo by o stadem zuchwa ych samców i rozwy-
drzonych samic. Ten od am beletrystyki, od am samczo-samiczy, kwit-
nie i bujnie si  rozwija chyba u wszystkich „narodów cy wilizowanych”. 
Polacy wcale tu innym nie ust puj ; przeciwnie zajmuj  chlubnie jed-
no z miejsc w pierwszym szeregu. A niesprawie dliwo ci  by oby tu 
obwinia  tak zwany „rea lizm” i „naturalizm” w powie ci. Przed rea-
lizmem i naturalizmem od najdawniejszych czasów ci gnie si  przez 
utwory literatury nadobnej silnie t tni cy nerw wizji podnie caj cych 
zmys owo  w sferze stosunków mi dzyp ciowych. Nie omyl  si  chy-
ba, twierdz c, e na niejednego z przedstawicieli starszego pokolenia 
w ich m odych latach dzia a  w ten sposób niekiedy nawet niewinny 
Kraszewski wraz z ca ym gronem spó czesnych mu powie ciopisarzy. 
Nie da si  jednak zaprzeczy , e ywio  erotyczny uleg  skondensowa-
niu w ostatnich lat dziesi tkach.

Pod wp ywem Nany Zoli i innych po krewnych jej utworów zjawi  
si  i w litera turze polskiej ca y zast p „nanistów” i „nanistek”, w tej 
liczbie tak e „szanownych matron” i „dziewoi uroczych”, rozkoszuj -
cych si  malowaniem lub przynajmniej robieniem bardzo przezroczy-
stych aluzji do scen dra stycznych, do scen „  irtu” daleko posuni  tego, 
do scen uwodzenia i nawet… gwa cenia. Ile  to razy przy czytaniu 
tych „niewie cich utworów” muskaj cych dziedzin  pornogra  i bra-
a ch tka zapyta , czy szanowna au torka zna opisywane „nastroje” 

i dzia ania czynne i bierne z w asnego do wiadczenia, czy te  je tylko 
„odczuwa” pot g  swej wy obra ni.

A by y w tym zast pie nie same tylko „rea listki” i „naturalistki”. 
Jedne z pierwszych skrzypiec trzyma a pewna „dziewica litewska”, 
bardzo idealna, bardzo pobo na i oczywi cie post puj ca wed ug po-
ytecznej recepty: i Bogu wieczka, i diab u o óg.

B d  jak b d , mieli my i „klasycyzm” samczo-samiczy, i „ro-
mantyzm” samczo-samiczy, i „realizm” samczo-samiczy, i „natura-
lizm” samczo-samiczy, i „symbolizm” samczo-sa miczy, i „modernizm” 
samczo-samiczy i „de kadentyzm” samczo-samiczy i… po prostu 
wszetecze ski.

A nawet wielki kaznodzieja przeciwko rui i porubstwu, ów 
mistrz s owa, którego utwory rozchodz  si  tysi cami na obu pó -
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kulach1, ile  to razy skierowuje wyobra ni  czytelnika w sfery bar-
dzo blisko granicz ce, je eli nie identyczne, z „ruj  i porubstwem”, 
tj. z erotyzmem i z okrucie stwami bestii dwunogich! Tak to kocio  
garnkowi przygania, a sam smoli.

Nasi najnowsi, mi dzy którymi s  niew t pliwie pierwszorz dne 
talenta, id  równie  utartymi drogami i unosz  si  na skrzyd ach wy-
obra ni do jaski  pozbawionych wiat a rozumu, pogr onych w po-
mroce snu psy chicznego, a za to rozbrzmiewaj cych wyciem i j kiem 
gwa cicieli i gwa conych, t picieli i t pionych2.

IV

Do napisania tego artyku u wzi em pochop ze wspania ej 
i porywaj cej powie ci eromskiego, Popioły, kawa kowanej od do  
dawnego czasu na szpaltach „Tygodnika Ilu strowanego”3. Niektó-
re z ostatnich numerów „Tygodnika”, jako te  niektóre dawniejsze, 
zawieraj  ze wzmiankowanej powie ci jedynie tylko sceny i obra-
zy, prze adowane zbyt jaskrawymi wybuchami mi o ci „rycerskiej” 
i zg szczonym urzeczywistnianiem reklamowanego przepisu: kochaj 

1 Mowa o Henryku Sienkiewiczu. Baudouin nie ceni  jego twórczo ci, 
a w zwi zku z wyborem Sienkiewicza na cz onka korespondenta Petersbur-
skiej Akademii Nauk pisa  do A. Byczkowa: Mówiąc między nami, wybranie 

Sienkiewicza na członka korespodenta Oddziału nieco mnie zdziwiło. Prze-

cież jego działalność literacka ma mało wspólnego z zadaniami Oddziału. 

Wybranie go dziwi tym bardziej, że, jeśli się nie mylę, członkami Oddzia-

łu nie byli i nie są pisarze rosyjscy, nieustępujący wszak Sienkiewiczowi 

w zasługach i wpływie, i – niech Pan wybaczy – nawet przewyższający go, 

jak choćby I. S. Turgieniew, L. N. Tołstoj i in. Pod względem charakteru, 

szczerości, czystości przekonań nie można nawet porównywać Sienkiewi-

cza z pomienionymi tutaj dwoma pisarzami. Wybór Sienkiewicza traktu-

ję tylko jako akt życzliwości (courtoisie) wobec inteligentnej publiczności 

polskiej. Cytat w przek . w asnym przytaczam za: B. B i a o k o z o w i c z 
1985.

2 Tyle tylko próbowano sk ada  dla „Ogniwa”; dalszy ci g, wobec 
nieub aganego pastwienia si  cenzora, pozo sta  jedynie w r kopisie [przyp. 
BdeC].

3 Pisa em to w ostatnich tygodniach r. 1903 [przyp. BdeC].
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bliźniego swego, jak siebie samego. Ale nie chcia bym by  pos dzo-
nym o „zamach na wolno  sztuki” i dlatego zaczn  od rozpami ty-
wa  ogól niejszego charakteru.

Ró ne s  sposoby dochodzenia do „prawdy”, ró ne s  sposoby 
poznawania tego, co si  dzia o w wiecie psychiczno-spo ecznym. Po-
znajemy „rzeczywisto  historyczn ”, prze ywaj c j  i bior c w niej 
bezpo redni udzia .

Poznajemy j  równie  z suchych kronikarskich opisów, b d -
cych bezbarwnym sprotokó owaniem tego, co si  dzia o. Takie opisy 
dostarczaj  materia u dla dwóch innych spo sobów dochodzenia do 
prawdy historycznej, stanowi cych zadanie z jednej strony uczonego-
my liciela, z drugiej za  artysty-poety. Artysta ujmuje prawd  histo-
ryczn  w obrazach najcharakterystyczniejszych; uczony przedstawia 
t  sam  prawd  w abstrakcjach naukowych.

Je eli mowa o eromskim, to rzecz prosta, i  mamy tu do czy-
nienia z prawd  artysty cznie odtwarzan . Przed nami pierwszorz d-
ny mistrz, który rzeczywisto  zagas  odczuwa i odgaduje, który 
wskrzesza „popio y”, który domaca  si  t tna ycia epok minionych, 
który z nieporównan  si  wznieca w nas uczucia miotaj ce dusza-
mi jego bohaterów, a kilku poci gni ciami pióra unaocznia pr dy spo-
eczne nurtuj ce w g biach ycia pokole , które od dawna zst pi y 

do grobu.
A kto to wszystko potra  , musi by  pierw szorz dnym artyst . 

Zdawa oby si  za , e im wi kszy artysta, tym wi ksza jego odpo-
wiedzialno … przed spo ecze stwem. Zga dzam si  te  na zdanie, 
i  eromski jest mo e najbardziej spo ecznym spo ród wszystkich 
m odszych pisarzy polskich. Pami tajmy jednak, e artysta, w a nie 
jako artysta, jako porywany niepohamowanym rozp dem two rzenia 
– chocia by by  jak najbardziej „spo e cznym” – zna tylko jedn  jedy-
n  odpowie dzialno , odpowiedzialno  estetyczn 1.

Lew To stoj wypowiedzia  zdanie, e genialni wodzowie s  wiel-
k  kl sk  ludzko ci. Porwani p dem swego geniuszu militarnego id  

1 Co do opinii Baudouina o S. eromskim warto zobaczy  list do Wil-
helma Feldmana z 15(28) IX 1904 r. [w:] J. N. B a u d o u i n  d e  C o u r t e -
n a y , Listy…, s. 49–50.
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wci  naprzód, na nic si  nie ogl daj c, druzgoc c wszystko, co spo-
tykaj , niwecz c tysi ce egzystencji ludzkich, podkopuj c do brobyt, 
powstrzymuj c i cofaj c rozwój umy s owy i moralny. O mielam si  
twierdzi , e geniusz artystyczny mo e równie  wyrz dza  szkody 
i spustoszenia, chocia  oczywi cie w nierównie mniejszym stopniu 
ani eli ge niusz militarny. Tlejący w piersiach artystów ogień twór-

czy mo e ich za lepia  na wszyst kie inne potrzeby, na wszystkie inne 
strony ycia psychiczno-spo ecznego. Hipnotyzowanie si  obrazo-
waniem artystycznym poci ga za sob  bezwzgl dn  jednostronno  
i niepo czytalno  danego osobnika pod wszelkimi innymi wzgl dami. 
Artyzm porywa i ubezwzgl dnia twórc , ubezw adniaj c jednocze -
nie jego krytycyzm w sferze my lenia logicznego i etyki. Przy pewnej 
dozie zboczenia moralnego otrzymujemy wtedy „artyst ” Nerona, lu-
buj cego si  pi knym widokiem po aru, otrzymujemy maniaka i sza-
le ca, którego co  pcha do pod o enia lontu pod sk ad prochu, my li 
on bowiem tylko o oczekiwanym wspa nia ym widowisku, nie pytaj c 
wcale o skutki z innej sfery wyobra e . Podobnie jak cz o wiek „dzi-
ki”, tak równie  i bezwzgl dny impresjonista artystyczny nie poczuwa 
si  do adnej odpowiedzialno ci. On tylko „tworzy” lub „odtwarza”, 
wzbudza tak w sobie samym, jako te  w czytelniku, s uchaczu i widzu 
pe wien „nastrój”; ka e wciela  si  w „bohate rów”, prze ywa  sytua-
cje. No a e tam przy tym to odtwarzanie „nastrojów”, to wcielanie 
si  w rozbestwionych okrutników, w roznami tnionych gwa cicieli 
itp. mo e rozspo ecznia , rozindywidualizowywa , o to si  ani wielki 
artysta, ani te  jego bezwzgl dny wiel biciel troszczy  nie potrzebuj .

Sposób poznawania prawdy psychicznej i historycznej za po-
moc  artystycznego wzbu dzania nastrojów i unaoczniaj cego sytu-
acje obrazowania najwszechstronniej porywa cz o wieka, ka c mu 
prze ywa  to, co si  dzia o, ka c mu o ywia  uczucia dawnych poko-
le  i rozpala  w sobie samym dawno wygas e wulkany nami tno ci 
i porywów. Naelektryzowany dreszczem tworzenia artystycznego, na-
wet najbardziej spo eczny poeta zabarwia swe utwory tym, w czym 
– mo e nawet ca kiem bezwiednie – lubuje si  jego wyobra nia. A nie 
ulega chyba adnej w tpliwo ci, e znakomita wi kszo  tak genial-
nych, utalen towanych, zdolnych, jako te  niegenialnych, nieutalen-
towanych i niezdolnych dwunogich samców, a nawet niekiedy i sa-
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mic, czuje nie przeparty poci g do bujania w sferze zmy s owo ci oraz 
„krwio erczej lubie no ci” czy te  „lubie nej krwio erczo ci”.

V

Podobnie jak w dziedzinie porozumiewania si  i obcowania j zy-
kowego, tak te  w dziedzinie obcowania artystycznego widzimy prze-
de wszystkim dwa kra ce, dwa bieguny: czyn nego artyst  i biernego 
odbiorc  wra e  ar tystycznych (widza, s uchacza, czytelnika). Tak 
na jednym, jak na drugim kra cu trudn  do osi gni cia jest pobud-
liwo  i wra liwo  jedynie artystyczna, z zupe nym nieodzywaniem 
si  innych wzrusze  i dreszczów wy wo ywanych ju  przez sam  psy-
cho  zyczn  organizacj  cz owieka.

Sam artysta tworz cy dzie o sztuki wciela si  prawdopodobnie 
w swoich „bohaterów”, odczuwa ich nastroje, doznaje przypisywa-
nych im wzrusze  i nami tno ci. Nie mog  przy pu ci , a eby – czy to 
w zakresie sztuk plastycznych, czy te  w zakresie twórczo ci poety-
cko-powie ciopisarskiej – przy malowaniu scen krwio erczo-lubie -
nych by a mo liw  ich czysto artystyczna kontemplacja. Przeciw-
nie, zdaje mi si , e nawet uprzywilejowani wy bra cy muz, arty ci 
i wieszcze, do wiadczaj  w chwili tworzenia dreszczy okrutniczo-
lubie nych, a rozkoszuj c si  odtwarzanymi przez siebie obrazami, 
grzebi c zaciekle w tym, co rozpala wyobra ni , wzbudzaj  nastrój 
odpowiedni nie tylko w czytelniku lub widzu, ale tak e w samych so-
bie. Pomimo to mo liwym jest wypadek, e prawdziwi wirtuozi, gra-
j c na nerwach konsumenta ich wytworów, sami w chwili twórczo ci 
nie doznaj  adnych wzrusze  tego rodzaju. Oni na zimno rozpala-
j  wyobra ni , rozstrajaj  nerwy, os abiaj  wol  i – co za tym idzie 
– „demoralizuj ” i krzewią zdziczenie.

Uwagi powy sze s  czysto ogólnego charakteru i nie mierz  spe-
cjalnie w adnego pisarza. Co za  do eromskiego, to jest on na tur  
zanadto g bok , subteln  i wspó czuj c , a eby mo na go by o pos -
dza  o kre lenie na zimno p omiennych obrazów.

Na drugim kra cu obcowania artystycznego staje cz owiek zbio-
rowy, staj  ca e zast py rozmaitego kalibru biernych konsumentów 
dzie  sztuki. S  to wszystko ludzie z nerwami, z wyobra ni  i z rozma-
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icie ustopniowanymi w a ciwo ciami  zjologicznymi i psychicznymi. 
Przy poddawaniu si  wp ywowi dzie  sztuk i wywo ywaniu w sobie 
odpowiednich nastro jów i obrazów niepodobna chyba ograniczy  si  
sam  tylko wyobra ni  estetyczn , bo  przecie – jak ju  zauwa y em 
– ta wyobra nia estetyczna pozostaje w cis ym i nierozer walnym 
zwi zku z ca ym organizmem psychiczno-  zycznym cz owieka.

Nie przecz , e w ca ej tej masie zwyk ych konsumentów pokar-
mu artystycznego mo e si  znale  nieliczna garstka duchów wy -
szych, prawdziwych wybra ców losu i kap anów sztuki bezwzgl d-
nej. W a ciwe tym arystokra tom ducha napi cie estetyczne mo e by  
tak pot ne, e dostatecznie opancerza ich przed wp ywami pr dów 
nieestetycznych, towarzy sz cych wra eniom estetycznym. Dla tej wy-
kwintnej dziatwy Apollina jedynym has em jest i pozostaje: pereat 

mundus, fiat ars (niech zginie wiat, byle si  dzia a sztuka); podob-
nie jak fanatycy sprawiedliwo ci kieruj  si  has em pereat mundus, 

fiat justitia (niech zginie wiat, byle si  dzia a sprawiedliwo ). 
Tylko e to ostatnie mo na, zgodnie z wymaganiami prawdziwej 
sprawiedliwo ci, przekszta ci  na fiat justitia, ne pereat mundus 

(niechaj si  dzieje sprawiedliwo , a eby wiat nie zagi n ), gdy tym-
czasem podobne przekszta cenie has a fanatyków sztuki na fiat ars, 

ne pereat mundus jako  dziwnie by wygl da o.
Ale podobni esteci z bo ej aski, ubezp ciowieni poniek d 

wi tym ogniem sztuki, nale  do rzadkich wyj tków. Bo ju  o spo-
tykanych nierównie cz ciej rozestetyzowanych i rozhisteryzowa-
nych smakoszach sztuki, spo ywaj cych pokarm estetyczny nadziany 
erotyzmem i krwio erczo ci , nie da si  powie dzie , i  do wiadcza-
j  przy tym wra e  jedynie estetycznych, bez skalania wyobra ni, 
bez zde nerwowania i bez rozstroju w adz umys owych. Przewa n  
za  liczb  czytelników stanowi  za st py zwyk ych miertelników 
p ci obojga a roz maitych wieków i o rozmaitej skali wra liwo ci 
na podniety krwio erczo-lubie ne. Ci szere gowcy rzeczypospolitej 
pi mienniczo-artystycznej – o ile nie s  albo istotami od natury inte-
lektualnie bezp ciowymi, albo te  szambelanami su tana i tradycyj-
nymi piewakami Kapelli Syksty skiej – posiadaj  przede wszyst-
kim zwyk  wra liwo  psychiczno-  zjologiczn  i przy od twarzaniu 
scen erotycznych i lubie no-krwio erczych, napotykanych chocia by 
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nawet w pierw szorz dnych arcydzie ach sztuki i literatury, do znaj  
nie tyle rozkoszy estetycznych, ile ra czej odpowiednich owym scenom 
wra e  oddzia ywaj cych szkodliwie na ich zdrowie i na ich stron  
etyczn .

Artyst  i estet  przekupuje i ubezw adnia wietno  i genial-
no  obrazowania w a ciwego danemu utworowi – na wp yw za   -
zjologiczny i psychiczny rozp omieniaj cy wyobra ni , denerwuj cy, 
os abiaj cy wol  i odporno  zamyka on oczy, uszy i wszystkie inne 
zmys y. Entuzjazm dla wielkich artystów i poetów robi z nich dla nie-
jednego krytyka nietykalne bo yszcze i przeszkadza widzie  w nich 
jak kolwiek skaz . Wszelka próba ch o dnej krytyki, wszelka próba 
zastanowienia si  i spojrzenia na dzie o czy te  arcydzie o sztuki z in-
nego, nie wy cznie estetycznego, stanowiska, wydaje si  entuzja cie 
wi tokradz twem.

Nie nale c do entuzjastów, a za to cier pi c na chroniczny brak 
estetyzmu, pozwalam sobie profanowa  zuchwale dzie a sztuki przez 
zastosowanie do nich miary higienicznej i ety cznej.

VI

Nie wdaj c si  wcale w roztrz sanie kwestii, czy mo liw  jest 
w ogóle, nawet u wybra ców muz, czysto artystyczna kontempla cja 
obrazów kapi cych erotyzmem i krwio erczo ci , broni  przed ol nie-
waj cym blaskiem artyzmu nie owych nielicznych arystokratów du-
cha, ale ogromne zast py maluczkich du chem, do których w dziedzi-
nie artyzmu sam zawsze nale a em i nale .

Na maluczkich dzie o sztuki, jako dzie o sztuki, dzia a s abiej, 
ale za to wszechstronniej, tj. wywiera ono na nich wp yw nie tylko 
stron  artystyczn , ale – i to mo e przewa nie – wszelkimi innymi 
stronami  zjologiczno-psychicznymi.

Jednostronny artysta podpali miasto, a eby si  lubowa  wspa-
nia ym widokiem po aru; osobnik ubogi duchem pami ta przede 
wszystkim o nieszcz ciach i zach ludzkich, jakie ta uczta artystycz-
na wyciska. Niedo cig y w swym estetyzmie kap an sztuki rozkoszuje 
si  bombardowaniem i szturmem twierdzy, gdy  daj  mu one wiel-
kie zadowolenie estetyczne; pogardzanemu przez estetów „  li strowi” 
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przychodzi przede wszystkim na my l zwi zana z tymi widokami n -
dza ludzka, a to uniemo liwia mu wszelk  rozkosz estetyczn . 

I otó  ten sam „  lister” pozwala sobie twierdzi , e odtwarzanie 
w sztuce obrazów „lubie no-krwio erczych”, chocia by nawet naj-
wspanialsze i najartystyczniejsze, dzia a na ludzi zwyk ych szkodli-
wie, gdy  tak czy inaczej oswaja ich z ohyd  moraln . A im wi kszy 
artysta, tym silniejsze wra enie, tym pot niejszy wp yw.

Tak wi c dla wielu bardzo czytelników z literatury tego rodza-
ju mog  powstawa  pod wzgl dem higienicznym i etycznym do tkliwe 
szkody; albo popycha ona do odpowiednich czy nów, os abiaj c „wol ” 
i samokrytyk , albo w najlepszym razie opanowuje wy obra ni  i zu-
ywa energi  my lenia, odwra caj c je od analizy rozumowej, a zmu-

szaj c do niemej kontemplacji wszczepionych w du sz  obrazów lu-
bie nych i krwio erczych.

A je eli prze ywanie w wyobra ni scen krwio erczo-lubie nych 
oraz wcielanie si  w „nastroje” bestii potwornych jest jadem i truci-
zn  dla nerwów, i to jadem gorszym mo e od opajania si  za pomoc  
opium, haszyszu lub gorza ki, je eli barwne szczegó y tego rodzaju 
mog  rozpala  i porywa  w sfer  erotyzmu i krwio erczo ci wyob-
ra ni  nawet ludzi starszych – nie mówi c ju  o m odzie y, o pod-
rostkach i podlotkach – to mam chyba prawo, nie poci gaj c wcale 
wielkiego artysty do jakiejkolwiek b d  odpowiedzialno ci, zastano-
wi  si  przynajmniej uwa nie i zanalizowa  wszechstronny wp yw 
jego utworów.

Napoleonowie i inni „twórcy dziejów powszechnych” urz dzaj  
rzezie i orgie o dactwa w rzeczywisto ci, a panowie powie ciopisa-
rze w fantazji. Skutek jednak e jest ten sam: i tu, i tam – zdziczenie 
b d  to przemijaj ce i chwilowe, b d  te  stopniowo si  utrwalaj ce. 
Przecie  na stron  psychiczn  cz owieka nawet rzeczywisto  dzia-
a tylko o tyle, o ile j  sobie wyobra amy. Czy kto sam widzia , jak 

rozpruwaj  brzuchy, gniot  klatki piersiowe, odrzynaj  piersi kobie-
ce, dusz , wieszaj , k uj  bagnetami, gwa c  itd., itd., czy te  tylko 
czyta  plastyczne opisy tych wszystkich „czynów bohaterskich”, pra-
wie na jedno wychodzi. Cz owiek wciela si  chwilowo w okrutnika, 
we w ciek  besti , we wszetecznika, w gwa ciciela, jednym s owem 
w „bohatera” zn caj cego si  i t pi cego, odczuwa z nim razem, upla-
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stycznia sobie jego czyny i uczucia, a to z konieczno ci pozostawia 
lad i usposabia do odtwarzania za pomoc  wyobra ni tych samych 

wra e  i obrazów. Powtarzanie wra e  pot guje je, a drogi nerwo-
we, drogi psycho  zyczne, po których przebiegaj  odpowiednie pr dy 
wra liwo ci do rodkowej oraz wy adowuj  si  w kierunku od rod-
kowym chuci i nami tno ci, wydoskonalaj  si ; nast pnie wskutek 
cis ego zwi zku wyobra ni ze stron   zjologiczn  pewnych funkcji 
yciowych po t niej  objawy os abiaj ce organizm, prze ciwdzia anie 

tym objawom ze strony wiado mo ci coraz bardziej s abnie, s abnie 
te  i niedo nieje tak zwana wola, a w ostate cznym rezultacie prepa-
rowany w ten sposób osobnik, przynajmniej w danym zakresie y cia 
psycho  zycznego, dziczeje.

Je eli podobnym wp ywom rozk adowym ulega jednostka nieco 
podnio lejszego umys u i z d eniami wy szymi, idealnymi, poci ga 
to za sob  rozterk  duchow  i rozdwojenie, a w razie ich poprzednie-
go istnienia znako micie je wzmacnia i pot guje. Wiem, e to ohydne, 
niesprawiedliwe, nikczemne, pot piam to, walcz  ca  si  rozumo-
wania i poczu cia sprawiedliwo ci, w a ciwego cz owiekowi o wieco-
nemu i logicznie my l cemu, a pomimo to wyobra nia i nerwy ci gn  
mi  w inn  stron , pchaj  po równi pochy ej, dopóki nie stocz  si  
na dno, a ocucenie si  na dnie staje si  powodem „wyrzutów sumie-
nia” i zgryzot, czasami wprost nie do zniesienia. Tote  natury wy sze 
i szlachetniejsze, a ze s ab  wol , nie mog c znie  podobnej roz terki 
wewn trznej, ko cz  niekiedy samobój stwem.

VII

Istniej  ludzie czy to do tyla naiwni, czy te  tak optymistycznie 
usposobieni, e im si  zdaje, i  artystyczne obrazy okrucie stw woj-
ny powinny odstrasza , odstr cza  i obrzydza  wojn , a malowanie 
scen lubie nych napawa  wstr tem do dzikiego erotyzmu. A wi c 
pokazywanie obrazków pornogra  cznych, prze chowywanych w tak 
zwanym piekle (enfer) Biblioteki Nacjonalnej w Pary u, powinno by  
najlepszym rodkiem pedagogicznym do pod trzymywania skromno-
ci wychowa ców i nape  niania ich wstr tem do wszelkiego rodzaju 

wszetecze stw. A mo e dla tym skuteczniej szego oddzia ywania i dla 
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wzbudzania tym wi kszego wstr tu nale a oby pokazywa  sceny z y-
cia rzeczywistego: „patrz kochanku, jakie to szkaradne i ohydne”. – 
„Tak, istotnie, bardzo to mo e ohydne, ale ja jednak oczu od tego ode-
rwa  nie mog , ale mi  to roz pala, roznami tnia i ci gnie ku sobie”.

A zreszt  przypatrzmy si  z ró nych stron odno nej psycholo-
gii.

Czy  mo na uwa a  widowisko walki byków za rodek odstr -
czaj cy od zn cania si  nad zwierz tami? Przecie  jest to jedna z na-
julubie szych zabaw szlachetnego narodu hi szpa skiego, nie tylko 
zwyk ego mot ochu, ale tak e elity towarzyskiej, elity tak pod wzgl -
dem umys owo ci, jako te  pod wzgl dem stanowiska zajmowanego 
w hierarchii spo e cznej. Niechby tylko rz d hiszpa ski zabroni  tego 
narodowego igrzyska, a z pewno ci  wybuch aby ogólna rewolucja, 
bo te krwio ercze bestie Pó wyspu Iberyjskiego musz  pa  oczy wi-
dokiem koni z rozp atanymi brzu chami i byków torturowanych z sub-
telno ci  i wyra  nowaniem.

Cyrki rzymskie, w których przelewano krew i m czono nie tyl-
ko zwierz ta, ale tak e ludzi, jako te  torturowania heretyków przez 
obro  ców ko cio a wojuj cego, chyba nie rozwija y w widzach wspó -
czucia dla cierpie  bli niego i nie oddala y ich od stanu dziko ci.

A jak  jest psychologia jatek ludzkich zwanych wojn ? Ten, 
kto sam bra  udzia  cho by tylko w jednej bitwie, a tym bardziej 
w kilku bitwach, nie zra a si  wcale do „rycer skiego rzemios a”, ale 
przeciwnie, zaprawia si  w nim, hartuje si  i z ywa si  z legalnym 
mor dowaniem „bli nich” i z innymi okrucie stwy „prawem dozwo-
lonymi”. Tylko na wyj tkowe jednostki wojna dzia a odstraszaj co. 
A z jak  to chciwo ci  czytamy my, „inteligenci”, opisy bitew w ogó-
le, a có  dopiero opisy bi tew artystyczne i wspania e, niedaleko szu-
kaj c, opisy bitew cho by w Popiołach eromskiego!

A skromny wykonawca sprawiedliwo ci „s usznie zwany” 
katem, przecie  je eli nie jest z oczy c  z „bo ej aski”, chyba  
w po cz tkach swego szlachetnego zawodu tylko z pewnym wstr tem 
i obrzydzeniem oddziela g owy od kad ubów, zak ada stryczek na szy-
j  i w ogóle dokonywa ró nych operacji nad ludzkimi cia ami, oddany-
mi na o  ar  „bogu sprawiedliwo ci”. Nie tylko zreszt  kat; nie ulega 
w tpliwo ci, e nawet rze nik, nieb  d cy okrutnikiem z urodzenia, 
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do wiadcza z pocz tku podobnych uczu  co i kat. Pó  niej jednak obaj 
zespalaj  si  ze swym rze mios em i wykonywaj  je z zadowoleniem 
i „przekonaniem”. Powtarzanie wra e  zwi  zanych ze spe nianiem 
„obowi zków” swego zawodu obudza i pot guje drzemi ce w du szach 
tych funkcjonariuszów dzikie instynkta, odziedziczone po odleg ych 
przodkach.

S dziemu podpisuj cemu po raz pierwszy wyrok mierci zadrga 
z pewno ci  r ka, je eli oczywi cie nie jest okrutnikiem i krwio erc  
z natury; ale pó niej, po pewnym cza sie, idzie mu to jak z p atka. Ce 

n’est que le premier pas qui coute.
Podobnie oswaja si  ze zbrodniami ten, kto sam ich nie wykony-

wa, ale tylko bierze w nich udzia  przez imaginacj , tj. kto wciela si  
wyobra ni  w „bohaterów” zbrodni, upla stycznianych r k  artysty 
lub poety.

Oczywi cie tedy malowanie artystyczne zbrodni nikogo od niej 
nie odstr cza, podo bnie jak nie odstr cza od niej widowisko re alne 
czynów zbrodniczych. Co wi cej, dzi  chyba tylko bezdenna naiwno  
lub te  zakorzenia e doktrynerstwo przypuszczaj  jeszcze, e mo e 
odstrasza  od zbrodni widok lub te  opis artystyczny kary, za „zbrod-
ni ” po noszonej.

Lat temu trzydzie ci mniej wi cej, podczas wielkiego jarmar-
ku w Ni nim Nowgorodzie, grasowa y tam w sposób zatrwa aj cy 
rzezi mieszki. Ówczesny jenera -gubernator Ni nego Nowgorodu, Ba-
ranow, chc c wykorzeni  to z o, zaprowadzi  stan wojenny i oddawa  
schwytanych na gor cym uczynku rzezimie szków pod s d wojenny, 
który, „ze wzgl du na bezpiecze stwo publiczne” i „dla przyk adu”, 
skazywa  pods dnych na mier . Wyrok wy konywano, nie zwleka-
j c; rzezimieszka wieszano lub te  rozstrzeliwano, a po wie ym jego 
grobie, tu  na miejscu ka ni wykopa nym i mieszcz cym zw oki pa-
cjenta, przecho dzi o wojsko z muzyk  i z weso ymi pie niami. By o 
to obliczone oczywi cie na odstraszanie rzezimieszków. Ale jak na to 
odpowiadali sami rzezimieszkowie? Oto na to bezp atne a pi kantne 
widowisko zbiera a si  masa niezli czona gawiedzi wszelkich stanów 
i stopni rozwoju umys owego, a zapatrzona w proce dur  „wykonywa-
nia sprawiedliwo ci” nie spo strzega a, jak koledzy wieszanego lub 
te  roz strzeliwanego opró niali jej kieszenie. Chwila wykonywania 
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kary za „zbrodni ” dawa a naj lepsz  sposobno  do pope niania 
„zbrodni” w spot gowanych rozmiarach.

Podobne widowiska czynów lubie nych i okrutnych, a wi c roz-
maitych „zbrodni”, rozmaitych „aktów sprawiedliwo ci i zadosy -
uczynienia”, rozmaitych wybuchów zemsty, nienawi ci i „mi o ci”, 
roztaczaj  przed naszymi oczyma nasi zdolni, utalentowani, mo e na-
wet „genialni” powie ciopisarze. Jakie to plastyczne! Jakim to „drga 
yciem i prawd ”! Istotnie, drga to yciem i prawd , chocia by tylko 

prawd  artystyczn , ale  jeszcze wi kszym yciem i prawd  drga-
j  czy to widoki praw dziwych okrucie stw, czy te  sceny brutalnie 
erotyczne, pokazywane podobno za pieni dze mi o nikom „przyrody 
ywej” i „prawdy re alnej” w umy lnie w tym celu urz dzanych zak a-

dach niektórych stolic europejskich. Na wyobra ni  obie „prawdy”, 
tak „prawda y ciowa”, jako te  „prawda artystyczna”, dzia aj  pra-
wie jednakowo.

Doskona  ilustracj  pot gi „nastroju”, pcha j cego do odpowied-
nich czynów, poda y nie gdy  „Fliegende Blätter”. Nauczyciel elemen-
tarny, poważny i doświadczony pedagog, o wiczy  niemi osiernie 
jednego z wychowa ców za jak  drobn  swawol . Och on wszy 
z oburzenia, poczu  zgryzoty sumienia i po stanowi  przeprosi  pub-
licznie, w obecno ci ca ej klasy, niesprawiedliwie „ukaranego” mal-
ca. Na drugi dzie  tedy wróci  si  do  z odpowiedni  przemow  i za-
cz  wyk ada  przebieg sprawy w porz dku chronologicznym. Kiedy 
za  doszed  do opisu swawoli, która go tak wczoraj oburzy a, wpad  
w ten sam „nastrój” wojowniczy i przy s owach dokazy wałeś, swa-

woliłeś, byłeś nieposłuszny schwy ci  powtórnie biednego delikwen-
ta i powtór nie wymierzy  mu plagi, zapomniawszy zu pe nie o swym 
szlachetnym postanowieniu. Podobnie dzieje si  nieraz z opisuj cymi 
szczegó owo swoje „grzechy” w celu pokuty i zadosy uczynienia. „Na-
strój” odpowiedni mo e opanowa  tak spowiadaj cego si , jak i spo-
wiednika.

I oto we wspania ej powie ci historycznej w wy szym stylu 
mamy przed sob  spowied  powszechn  cz owieka zbiorowego, spo-
wied , która powinna by wywo a  tylko al za grze chy i szczere po-
stanowienie wi cej niegrze szenia. Ale e spowiedzi tej towarzyszy 
wskrze szanie obrazów „grzechu” w ca ej ich okrutnej i porywaj cej 
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wietno ci, wi c ta iskra genialnej twórczo ci dostaje si  do zbiorni-
ka materia ów wybuchowych natury ludzkiej.

Jest to smutna a nieunikniona fatalno  bez wzgl dnej twórczo-
ci artystycznej. Nieraz po wtarzano zdanie, oparte na ca ym szeregu 

spostrze e , e poeta i artysta w ogóle przy pomina pod wielu wzgl -
dami cz owieka „dzi kiego”. Nie dziw wi c, e jego twórczo  mo e 
wspó dzia a  zdziczeniu.

W porywaj cych prawd  artystyczn  utwo rach pierwszorz dne-
go pisarza mog  by  sceny i obrazy tak dzikie i wstrz saj ce, do tego 
stopnia brudz ce i kalaj ce wyobra ni , tak wysoce denerwuj ce, 
tak pot nie oddzia ywaj ce nawet pod wzgl dem  zjolo gicznym, do 
tego stopnia z jednej strony os abiaj ce wol , z drugiej za  wydosko-
nalaj ce drogi pr dów lubie no-krwio erczych, e trzeba je uwa a  
za wielk  krzywd  wyrz  dzon  spokojowi i zdrowiu nie tylko psychi-
cznemu, ale tak e  zycznemu, czytelników. 

Dotyczy to zw aszcza powie ci drukowa nych kawa kami 
w dziennikach i tygodnikach. Czytelnik narzuca si  na urywek po-
mieszczony w tylko co otrzymanym numerze, czyta go z zapartym 
oddechem, poch ania od jednego rozmachu i do wiadcza… No, 
to ju  zale y od tre ci wietnych obrazów, w które wy pada mu si  
wpatrywa . Je eli b d  to obrazy, np. ze zdobywania Saragossy, to 
czytelnik, a mo e nawet i czytelniczka, do wiadczy skutków bardzo 
niepo danych, oczywi cie nie po danych tylko w takim razie, je eli 
przy wi zujemy jakiekolwiek znaczenie do równo wagi umys owej, do 
spokoju, do zdrowia, do czysto ci wyobra ni.

Zwracaj c uwag  na te poboczne skutki bezwzgl dnej „praw-
dy artystycznej” u bie guna odbiorczego w a cuchu obcowania lite-
racko-artystycznego, nie uw aczam bynaj mniej ani pot dze twórczej 

eromskiego i jemu podobnych, ani te  ich zas ugom obywatel skim 
na innych polach.

VIII

Oswobodziwszy si  od hipnotyzuj cego uroku poezji, stosuj c 
do utworu artystycznego pedantyczne wymagania trze wej krytyki hi-
storycznej, mamy prawo zapyta :
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Co oprócz rozkie znanej i rozwydrzonej wyobra ni upowa nia 
panów powie ciopisarzy do roztaczania przed czytelnikami tych 
wszystkich szczegó ów rzezi i pastwienia si , z dok adnym umiej-
scowieniem, z nazwami ulic, domów, klasztorów itd.? Czy maj  na 
to jakie wiarogodne dane? Z jakiego ród a czerpi  materia  dla 
swych uroje  artysty cznych? Czy opisano gdziekolwiek te wszyst kie 
poszczególne rozpruwania brzuchów, wy rzucania starszych kobiet 
przez okno, a po niewierania m odszych, itd. itd.? Czy którykolwiek 
ze zbydl conych uczestników tych orgii i rozpasania móg  zapami ta  
szcze gó y dokonanych „czynów bohaterskich” ze cis o ci  konieczn  
do tego, a eby opiera  na nich wiarogodn , chocia by nawet ca kiem 
wymy lon  i wysoce artystyczn  opowie ?

W kalejdoskopie szczegó ów ohydnej rzezi Saragossy dostrze-
gamy jedynie prawdopodo bie stwo, a prawdopodobie stwo nie daje 
ni komu, a wi c nawet najgenialniejszemu arty cie, prawa do zanie-
czyszczania wyobra ni czy telników. A zreszt  nawet najzupe niej-
sza praw dziwo  faktyczna tego rodzaju szczegó ów upowa nia a-
by jedynie do ci le opisowego ich zestawienia i do czynienia na tej 
podsta wie wniosków naukowych: psychicznych, psychiatrycznych, 
socjologicznych itd. Od nad u ywania za  podobnego materia u do mi-
mowolnego krzewienia zdziczenia wara panom powie ciopisarzom, 
chocia by nawet najpierwszorz dniejszym.

Taki np. autor Popiołów ca  pot g  swego niepospolitego ta-
lentu wymy la d ug  litani  okropno ci, od których w osy na g o wie 
powstaj , gwoli estetyce gromadzi je i gru puje w odpowiedni sposób, 
wzbudzaj c przez to albo w samym sobie i w czytelniku, albo te  tylko 
w czytelniku nastrój lubie no-krwio erczy o bardzo wysokim napi ciu.

Inaczej traktowa  swe zadanie artystyczne w stosunku do ok-
ropno ci wojny nowelista rosyjski Garszyn. Jego twórczo  w tej 
dzie dzinie istotnie otrze wia ludzi marz cych o „bohaterstwach” 
i o „umieraniu za ojczy zn ”, a otrze wia bez wzbudzania „nastrojów” 
niepo danych. Estetyzm mo e na tym traci, ale korzy ci etyczne po-
zwalaj  z lichw  powetowa  t  strat . Jest to wprawdzie pogar dzane 
przez estetów zanieczyszczanie sztuki obcymi jej tendencjami, ale ja 
pomimo to po zwalam sobie przyzna  si  otwarcie do tej herezji.
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Autor Popiołów z w a ciwym sobie mi strzostwem kre li wspa-
nia e obrazy „czynów bohaterskich”, dokonywanych przez hordy 
najezdnicze w Hiszpanii, hordy, mi dzy którymi by y tak e zast -
py „obro ców ojczyzny” i „obro ców wolno ci” znad Wis y, Niemna 
i Warty. Ci „obro cy ojczyzny” wiartowali i mia d yli Hiszpanów, 
równie  „broni cych ojczyzny”. Ci „obro cy wolno ci” nie tylko du-
sili wolno  obywatelsk  mieszka ców Pó  wyspu Pirenejskiego, ale 
poniewierali w najbezecniejszy sposób najelementarniejsz  go dno  
ludzk  tamtejszych m czyzn i kobiet. Wszystko to wyziera z obrazów 

eromskiego z przera aj c  jasno ci . A st d przy odrobi nie logiki 
i dobrej woli otrzymujemy mi dzy innymi nast puj ce wnioski:

1. e wielki wódz tych hord umunduro wanych, ów opiewany 
przez Mickiewicza i tylu innych poetów bóg wojny, ów bo hater le-

gendarny, ów Napoleon Wielki, przemieniaj c tysi ce ludzi w krwio-
ercze i wszeteczne bestie, w m oty druzgoc ce „bli nich” na miazg , 

by  zbrodniarzem w n-tej pot dze i potworem moralnym, tak samo jak 
i inni jemu podobni kanibale i niszczyciele;

2. e „wojsko polskie” by o zdolne do ta kich samych „czynów 
bohaterskich”, jak i wszelkie inne „wojsko” pod ka dym sto pniem sze-
roko ci i d ugo ci geogra  cznej;

3. e nie nale y znów tak bardzo oburza  si  na rozmaite „rze-
zie” przys owiowe, je eli w a ni „rodacy” i przedstawiciele de la grr-

rande nation urz dzali daleko okropniejsz  rze  Saragossy;
4. e mamy nierównie mniejsze prawo do pot piania Turków 

zn caj cych si  nad m  czyznami, kobietami i dzie mi Macedonii, 
je eli szanowni „rodacy” w jeszcze bezecniejszy sposób post powali 
z m czyznami, ko bietami i dzie mi Hiszpanii;

5. jednym s owem, e wszelka wojna eks terminacyjna, chocia -
by nawet prowadzona przez w asne rodzone wojsko, mo e wzbu dza  
tylko groz , wstr t i obrzydzenie.

e jednak powstawaniu w g owie podobnych wniosków towa-
rzyszy skalanie wyo bra ni, wywo ywanie dzikiego nastroju krwio-
erczo-lubie nego i w ogóle cofni cie si  cz o wiecze stwa do stanu 

przedludzkiego, wi c owe wnioski otrze wiaj ce zbyt drogo s  op a-
cane.
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A zreszt  sama fatalno  twórczo ci arty stycznej przeszkadza 
utrwalaniu si  podobnych wniosków. Nie mo na powiedzie , e au-
tor nie u wiadamia sobie tych konsekwencji lo gicznych. By  mo e, i  
nawet zgodzi by si  na nie. Ale jako powie ciopisarz-poeta tra ktuje 
on swoje zadanie wy cznie artystycznie. Pod imponuj cym wp ywem 
wspania ych i uro czych obrazów „bohaterstwa” na polu walki i odczu-
wania „podnios ych nastrojów” owe ujemne wnioski i re  eksje etycz-
no-polityczne powlekaj  si  mg  i prawie znikaj  bez ladu. A cho by 
nawet lad z nich pozosta , to je dnak nie o mielamy si  wypowiada  
je jasno i otwarcie, bo przede wszystkim stoi temu na przeszkodzie 
mimowiedne i mimowolne apoteozowanie wojny i jej „boga”.

X

Gdyby kto  sprotokó owa  sucho i urz  dowo opisywane w Po-

piołach „czyny bo haterskie” wojska polskiego i francuskiego, gdyby 
nazywa  wszystko po imieniu, gdyby nawet u ywa  brutalnych nazw 
dokonywanych przez zdobywców czynno ci  zjologicznych, to tym 
swoim suchym i bezbarwnym opisem wielu by odstr czy , a móg by 
dzia a  pod niecaj co tylko na nieliczn  garstk  i to za pewne w bar-
dzo s abym stopniu. Jednak e przeciwko podobnemu traktowaniu te-
matu protestowaliby my energicznie; my bowiem pragniemy przy tym 
u ycia wszystkich wie tnych barw, jakimi rozporz dza twórcza wy-
obra nia artysty, i roztaczania przed czytel nikiem opisu, wspania ego 
i rozpalaj cego… no, a e jednocze nie denerwuj cego i szko dliwego 
dla zdrowia wielu maluczkich, to ju  mniejsza z tym.

Nazywanie rzeczy po imieniu bywa cz sto poczytywane za grzech 
i wykroczenie prze ciw przyzwoito ci. Przecie  w a ciwa pewnym m -
om uczonym „skromno ” ka e im wyrzuca  wstydliwie ze s owni-

ków wszelkie „wyrazy nieprzyzwoite”. Przecie  w towarzystwie osób 
„dobrze wychowanych” nie mówi si  wcale ani o spodniach, ani o wi-
niach, ani o bykach i ogierach. Je eli jednak przycho dzi pierwszorz d-
ny powie ciopisarz i z ca  si  swego talentu roztacza przed wami 
wspania e i drgaj ce yciem obrazy, wobec których bledn  nie tylko 
spodnie, nie tylko winie, nie tylko byki i ogiery, ale nawet wszelkie 
wy razy jak „najnieprzyzwoitsze”, to wszystko jest w porz dku i niko-
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go nie razi. A przecie  jest to sfera wyobra e , w której nawet mniej 
utalentowany mo e „porywa ” i wy wo ywa  „nastrój”, a có  dopiero 
mówi  o koryfeuszach literatury opowiadawczej!

XI

Zapewne nie wszystkim wiadomo, e tak zwane nieprzyzwoi-
te objawy twórczo ci lu dowej, tj. piosnki wszeteczne, bajki, zagadki, 
przys owia itp., w których b d  to wcho dz  w gr  pewne ukryte cz ci 
cia a, b d  te  znajduje upust brutalny erotyzm bez obs onek, bywaj  
zapisywane i wydawane pt. Kryptadia1 w osobnych zbiorach z egzem-
plarzami numerowanymi dla amatorów i badaczów psychiki i twór-
czo ci ludowej. Otó  ja nie mia bym nic przeciwko temu, a eby pewne 
cz ci utworów powie ciowych, w któ rych ich autorowie z wielk  si  
i mistrzo stwem kre l  obrazy z dziedziny wy adowu j cego si  eroty-
zmu, w zwi zku z napi t  do ostatecznych granic krwio erczo ci  
druko wano osobno, w egzemplarzach numerowa nych, jako nadzwy-
czaj cenny materia  dla psychologów, dla psychiatrów, dla estetyków 
i historyków literatury. Oczywi cie i ci bada cze musieliby z y  si  do 
tyla z odbieranymi wra eniami podniecaj cymi, a eby by  w sta nie 
traktowa  je obiektywnie i analizowa  je z ca ym spokojem i rozwa-
g . Wprawdzie od pad aby wtedy zwyk a utylizacja ekonomiczna tego 
rodzaju twórczo ci, jak równie  odpa d oby par  listków z wie ca s a-
wy oplata j cego skronie powie ciopisarza. W ka dym jednak razie, 
je eli stosunkowo niewinne piosnki  guruj  w Kryptadiach litera-
tury ludowej, to pewne sceny i obrazy z utworów powie ciopisarzy 
i beletrystów mog yby by  prawdziw  ozdob  Kryptadiów literatury 
narodowej i wszech wiatowej.

Zgoda zreszt  na pozostawianie ust pów wzbudzaj cych nastrój 
lubie no-krwio erczy w wydaniach ksi kowych danej powie ci. Przy 

1 Periodyk wydawany w Pary u, w którym publikowano teksty folk-
lorystyczne, niekoniecznie cenzuralne. Baudouin de Courtenay zamie ci  
w IV to mie tego periodyku (Paris 1898) pt. Folklore slave de la vallée de 

Resia en Italia, province Udine, district Moggio, a la fronetire l’Autriche 
zbiór utworów rezja skich, a w tomie V (Paris 1898) Folklore polonaise – 102 
piewki i 22 zagadki ludu polskiego.
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czytaniu ksi ki wra enie jednostronne od podobnych ust pów zacie-
ra si  poniek d przez wp yw tego, co je poprzedza i co po nich nast -
puje. Ale je eli jeden, dwa, trzy… numera gazety lub tygodnika s  za-
pe nione wy cznie takimi ust pami z drukuj cej si  powie ci, je eli 
odebrane w ten sposób wra enia daj  materia  do prze uwania my l  
w ci gu ca ych tygodni, to to, wed ug mego zdania, równa si  zama-
chowi na zdrowie i spokój czytelników. A ile to w tym ob udy, je eli 
podobn  metod  praktykuje czasopismo „prawowierne”, chc ce ucho-
dzi  za „czytel ni  domow  i rodzinn ”! No, ale pami tajmy przecie , 
e tak tu, jak i gdzie indziej, roz strzygaj  przede wszystkim wzgl dy 

ekono miczne. A trudno przecie  wymaga , a eby wzgl dy egoistycz-
no-pieni ne ust powa y przed wzgl dami altruistyczno-spo eczny-
mi. I chocia  fanatyczni zwolennicy absolutnej wolno ci sztuki pro-
testuj  przeciwko jej kr  powaniu i zanieczyszczaniu utylitaryzmem 
i tendencyjno ci , to jednak okazuje si , e ten w a nie najzwyklejszy 
utylitaryzm bywa z konieczno ci decyduj cym czynnikiem w urzeczy-
wistnianiu twórczo ci literackiej i arty stycznej i jej uprzyst pnianiu 
czytelnikom przewa nej liczby wydawnictw periodycznych.

* * *

Wypisuj c te, niestety, arcynieudolne rozpami tywania, nie po-
woduj  si  wcale pruderi  (pruderia bowiem jest mi ca kiem obc ), 
nie nawo uj  do ascezy. Przeciwnie, jestem tego zdania, e asceza re-
ligijna, czyli ascetyzm pochodzi z tego samego ród a psychi cznego, co 
erotyzm i krwio erczo . Ja tylko konstatuj , e „literatura” czy te  
„sztuka” (co kto woli) mo e i  r ka w r k  z pewnymi instytucjami 
zwi zanymi z yciem stadowym ludzi i do spó ki z tymi instytu cjami 
krzewi  zdziczenie lub te  tylko kon tynuowa  pierwotn , wrodzon  
dziko  ludz ko ci.

Wniosków praktycznych nie wyci gam a dnych i na nikogo nie 
chc  oddzia ywa , ale tylko, stwierdzaj c fakt niezaprzeczony, zapy-
tuj :

Na co si  zda ca a walka z onanizmem, z wyuzdaniem m odzie y 
i staruszków, z pro stytucj , z zamachami na cze  kobiec , je eli roz-
wielmo niona poezja i beletrystyka, wch a niana gor czkowo a roz-
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palaj ca wyobra ni  i podniecaj ca nerwy, pcha do tego wszyst kiego 
z ca  si  i rozp dem nieuniknionej fatalno ci i… krzewi zdzicze-
nie?

* * *

Streszczam swój pogl d na wp yw litera tury i sztuki lubie no-
krwio erczej, na uspo sobienie i bezwiedne, mimowolne my lenie lu-
dzi czytaj cych i ogl daj cych.

Przedstawianie halucynacji artystycznych z za kresu erotyki da-
leko posuni tej oraz z za kresu namacalnych objawów „mi o ci bli -
niego” b d  to za pomoc  rodków sztuki plastycznej, b d  te  przez 
ujmowanie ich w obrazach wzbudzanych dzi ki procesowi skojarze , 
czyli asocjacji j zykowych, wywo uje cz stokro  takie samo, a niekie-
dy nawet o wiele pot niejsze wra enie ani eli sam wi dok zdarze  
i scen rzeczywistych. Wp yw dzie a czy te  arcydzie a prawdziwego 
arty sty mo e by  daleko skuteczniejszy ani eli wp yw z jednej strony 
nagiej natury, z dru giej za , grubej pornogra  i lub te  suchego opo-
wiadania o czynach ludo erczych i mor derczych. Gruba pornogra  a 
i suche opowia danie mog  odpycha  sw  brutalno ci  i nago ci  i bu-
dzi  wstr t w istotach subtelniejszych, czulszych i wra liwszych.

Dreszcz nerwowy, upojenie i w ogóle „na strój” wywo ywany 
dzie ami sztuki porusza j cej tego rodzaju tematy bardzo jest po dobny 
do upojenia i „nastroju” wzbudzanego za pomoc  alkoholu, opium, 
haszyszu itd.

Czy za  upijamy si  „siwuch ” w rynsztoku lub szynku, czy te  
szampanem w wykwint nym otoczeniu, to zupe nie wszystko jedno. 
Stopie  upojenia zale y od ilo ci poch oni  tego alkoholu. A nawet po-
zwalam sobie twier dzi , e na ogó  szampan jest o wiele szkodliwszy 
ani eli prosta gorza ka. Szampan ma pewien urok „poetyczny”, poci -
ga ku sobie nawet dusze „wy sze” i „podnios e”. Szam panem ch tnie 
upijaj  si  nawet wykwintne damy, wystrojone i od zewn trz, i od we-
wn trz z nieskaziteln  wytworno ci , te same damy, które od szynku 
i rynsztoku odwróc  si  ze wstr tem, obrzydzeniem i pogard .

A to, co ma urok, co wprawia w b ogo stan i „nerwy”, i „dusz ”, 
to równie  poci ga ku sobie z tak  niepowstrzyman  si , e nie jest 
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mu w stanie przeciwdzia a  chocia by najg bsze i najnaukowiej 
uzasadnione prze konanie o jego bezwzgl dnej szkodliwo ci. Wiado-
mo przecie , e niektórzy lekarze doskonale zaznajomieni ze zgub-
nym wp ywem rodków podbudzaj cych, nie tylko e pal  nami t-
nie, upijaj  si  itd., ale tak e mor  nizuj  si , przygotowuj c sobie 
przedwczesne st pienie umys u, przedwczesn  staro  i przedwczes-
n  mier . Wiadomo równie , e wielu uczonych i ludzi „wy szych 
umys owo”, pomimo g bokiego przekonania o niesprawiedliwo ci 
spo ecznej i nieetyczno ci tak zwanej rozpusty, uprawiaj  jednak 
ten sport z wielk  gorliwo ci , a p dzi ich ku temu pewnego rodza-
ju ciekawo  i dza odnawiania rozkosznych wra e  i „nastrojów”. 
I w ogóle potrzeba powtarzania wra e  lubie no-krwio erczych jest 
pot nym czynnikiem spo ecznym, a raczej przeciwspo ecznym, czyn-
nikiem wspó dzia aj cym bujnemu rozkwitowi i rozpanoszeniu si  
zdekadencenia zezgni oszenia i zdziczenia. St d to mi dzy nami tylu 
dzikich, za nic nieb d cych wstanie oprze  si  cho by najl ejszemu 
poci gowi do odtwarzania w sobie w ten lub ów sposób wra e  i „na-
strojów” wprawdzie przyjemnych, ale zgubnych i niszcz cych orga-
nizm psycho  zyczny cz owieka.

* * *

Wydaje si  z pewno ci  niejednemu wiel kim zuchwalstwem, e 
ja, zwyk y karze  i pi gmej, pozwalam sobie porywa  si  na ol brzymów 
literatury, poezji i sztuki, pomawia j c ich o zgubny wp yw na czytel-
ników i wi dzów. Istotnie zgrzeszy em; bij  si  wi c pokornie w piersi, 
powtarzam „moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina” i za-
pytuj :

Czy  wobec wspania o ci i imponuj cej pi kno ci po aru nie po-
winny si  wyda  karlimi i ze stanowiska „estetyki” wysoce naganny-
mi wszelkie usi owania skierowane ku jego t umieniu?

Czy  wobec olbrzymiego wra enia i poe tycznej soczysto ci po-
wodzi nale y zaniecha  karlich wysi ków, d cych do stawiania jej 
tam, a nawet do jej absolutnego uniemo li wienia?

A nareszcie, czy  nie nape niaj  nas „este tyczn ” zgroz  i czy  
nie daj  nam wielkiego zadowolenia „estetycznego” masowe rzezie 
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cierania si  t umów z t umami, wybuch lawy nienawi ci mi dzysta-
dowej z „wulkanów spo ecznych”? I czy  zadowolenie estetyczne od 
podobnych zjawisk powinno nam wystarczy , czy  powinni my da  
sobie pokój i wyrzec si  wszelkich prób oddzia ywania na jednostki 
w celu uniemo liwienia albo przynajmniej znacznego os abienia tych 
„majestatycznych objawów” gromadnie urzeczywistnianej „mi o ci 
bli niego”?

Petersburg, grudzie  1903.

[Kraków 1905] 
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Z POWODU JUBILEUSZU PROFESORA DUCHI SKIEGO

Uwagi moje z powodu jubileuszu prof. Duchi skiego by y napisa-
ne pierwotnie na wyra n  pro b  redaktora „Kraju”1 i naturalnie 
przeznaczone dla tego czasopisma. Jak si  pó niej okaza o, mog y 
one zosta  tam wydrukowane, ze wzgl dów miejscowych, tylko ze 
znacznymi i psuj cymi ogólne wra enie skróce niami i zmianami. 
Nie maj c zwyczaju wchodzi  w kompromisa podobnego rodza-
ju, wola em odst pi  od pierwotnego zamiaru. al mi jednak by o 
wrzuca  do kosza r kopism b d cy owocem pewnego namys u i wy-
razem moich przekona , które mo e znajd  od d wi k w umys ach 
i sumieniach, podobnie jak moje uorganizowanych.
W czasach, kiedy zbrodnie osobiste i zbiorowe, przy akompaniamen-
cie nies ychanego bezwstydu, daleko bu czuczniej ni  zwykle roz-
pieraj  si  na pod cielisku z g upoty i nikczemno ci ludzkiej, nawet 
najcierpliwszy i najspokojniejszy cz owiek, w którym tleje jeszcze 
cho by iskierka uczucia sprawiedliwo ci i mo ralno ci, czuje w so-
bie taki nadmiar ó ci, e mimo wolnie rodzi si  w nim pragnienie 
ulania na zewn trz tego s odkiego p ynu.
Sam prof. Duchi ski i jego jubileusz byli dla mnie jedynie punk-
tem wyj cia, daj c mi sposobno  wypowiedzenia bez ogródki kilku 
zda  o niektórych ma ych i wielkich znikomo ciach wiata tego.

Dorpat, (10) 22 lutego 1886 r.

Usprawiedliwienie si  z wyst pienia w tej sprawie. Jubi-
leusz familijno-przyjacielski i jubileusz spo eczno-narodowy. 
Zas ugi uczonego i polityka. Twierdzenia prof. Duchi skiego. 
Dowody tych twier dze . Sposób dowodzenia. Zupe ny brak 
pewnych niezb dnych poj  ogólnych. Wrodzona aryjsko  

1 „Kraj”, polski tygodnik wydawany przez Erazma Piltza i W odzimie-
rza Spasowicza w Petersburgu od roku 1882. Pismo co do swego pro  lu mie -
ci o si  mi dzy pogl dami konserwatywnymi a has ami pozytywistycznymi, 
z jednej strony optuj c za rezygnacj  z my li o wolnym pa stwie polskim, jed-
nak przy has ach rozszerzania swobód obywatelskich w zaborze rosyjskim, 
z drugiej g osz c pogl dy o konieczno ci zbli enia z liberalnymi kr gami ro-
syjskimi. W sprawach wiatopogl dowych i spo ecznych linia pisma by a de-
mokratyczna.
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i wrodzony turanizm. Mi o  wszecharyjska. Dwie moralno ci. 
O ile wp yw „teorii” p. Duchi skiego by  po ytecznym lub te  
szkodliwym. Wp yw na umys owo . Wp yw moralny. Wp yw 
na przekonania polityczne i na post powanie pewnej cz ci 
narodu. Skutki porywania si  z motyk  na s o ce. Usprawied-
liwienie p. Duchi skiego. Wniosek ostateczny o znaczeniu ju-
bileuszu.

Z wielk  obaw  spe niam pro b  redaktora „Kraju” o zabranie 
g osu w sprawie jubileuszu profesora Duchi skiego. Obawa moja jest 
bardzo zrozumia . Ka dy bowiem czytel nik mo e zapyta , dlaczego 
si  bior  nie do swoich rzeczy. Ani to moja specjalno , ani te  nie zo-
sta em wybrany przez nikogo do przemawiania w jego imieniu. Drug  
cz  zarzutu mog  odeprze  uwag , e niekoniecznie trzeba by  wy-
branym, a eby przemawia  w czyim  imieniu. Co si  za  mnie tyczy, 
to nie mam zupe nie pretensji do odzywania si  czy to „w imieniu na-
rodu”, czy te  w imieniu cho by nawet naj mniejszej garstki ludzi, ale 
tylko wyst puj  od siebie samego, wypowiadaj c jedynie swoje w as-
ne osobiste przekonania. Czy kto je podziela, czy te  nie, jest dla mnie 
najzupe niej oboj tnym. Co si  za  tyczy mojej niekompetencji, to rze-
czywi cie tego rodzaju kwestiami etnogra  cznymi specjalnie si  nie 
zajmowa em. Pomimo to, jako lingwista, mia em z nimi niejednokrot-
nie do czynienia i nie uwa am si  w ich zakre sie za zupe nego profa-
na. e za  nie mam wcale zamiaru pisa  gruntownej i wyczerpuj cej 
rozprawy o pracach nau kowych p. Duchi skiego, ale tylko ograni-
czam si  ocen  ich ze stanowiska zwyk ej logiki i zdrowego rozs dku, 
wi c te  odpowiedzialno  moja wobec wymaga  cis ej umiej tno ci 
niepo lednio maleje. Gruntowny i wyczerpuj cy artyku  o p. Duchi -
skim jest dla mnie cho by z tego powodu niemo ebny, e tu w Dorpacie 
nie mog  nigdzie znale  dzie  samego p. D., zmuszonym b d c ogra-
nicza  si  po cz ci wyci gami zawartymi w pracach innych auto-
rów, po cz ci za  w asnymi wspomnieniami z dawniejszego czytania 
rozmaitych wywodów samego p. D-go o Aryjczykach i Tura czykach, 
o rolnikach i nomadach itp. Zreszt  „teorie” p. D. s  tak popularne, e 
dla uprzytomnienia ich sobie nie po trzeba si  zbyt g boko wczytywa  
w ksi gi, w których je wypowiadano i uzasadniono.
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Kilka tygodni temu obchodzono jubileusz pi dziesi  cioletniej 
dzia alno ci literackiej prof. Duchi skiego. Otó  przede wszystkim 
nast puj ce pytanie wymaga odpowiedzi: Czy by  to po prostu jubile-
usz familijny, jubileusz prywatny, urz dzony przez grono osobistych 
przyjació  i czcicieli sza nownego jubilata, nieprzyw aszczaj cych so-
bie roli przed stawicieli narodu, czy te  nadawano ca ej uroczysto ci 
charakter spo eczny, charakter ogólnie narodowy, czcz c w ten spo-
sób rzekome zas ugi publiczne prof. Duchi skiego? W pierwszym ra-
zie nikt nie ma prawa protestowa ; bo  chyba ka demu wolno wyra-
a  w ten lub inny sposób swoje w asne uznanie dla czczonych przez 

niego osobisto ci. Dlaczegó  nie uczci  cz owieka, który w yciu pry-
watnym, o ile wiemy, niczym si  nie skala , y  uczciwie, który by  ja-
ki  czas bardzo g o nym i w ten sposób przyczyni  si  do u wietnie nia 
noszonego przeze  nazwiska i rodziny, której jest najwybit niejszym 
cz onkiem? Je eli jednak przypu cim [sic! – M.S.], e jubileusz zosta  
wyprawiony „w imieniu narodu”, w takim razie musim [sic! – M.S.] 
si  przede wszystkim zapyta : jakie prawo mo e mie  p. Duchi ski do 
wdzi czno ci narodowej, jakie te  odda  us ugi swojemu spo ecze -
stwu?

Dzia alno  publiczna p. Duchi skiego przedstawia dwie strony: 
naukowo-literack  i ci le z ni  zwi zan  publicystyczno-polityczn . 
Wszystkie prace etnogra  czne naszego uczonego nosz  na sobie prze-
de wszystkim charakter polityczny. Tak wi c, oceniaj c p. Duchi -
skiego jako cz owieka publicznego, musimy odpowiedzie  na pytania: 
1) Jaki te  po ytek przyniós  on swojemu narodowi jako uczony? 2) 
Jakie te  korzy ci sprowadzi a na naród dzia alno  polityczna etno-
grafa tendencyjnego? Postaramy si  naprzód odpowiedzie  na pierw-
sze z tych pyta .

Ju  sam charakter polityczny pism p. D-go robi ich cis  na-
ukowo  dosy  podejrzan . Niepodobna s u y  jednocze nie i z jed-
nakow  gorliwo ci  dwóm paniom tego rodzaju, jak prawda i poli-
tyka. Albo jedna, albo druga musi by  zaniedbywan . Uczony d y  
powinien tylko do prawdy, bez wzgl du na to, czy wyniki tego d enia 
b d  przyjemne, czy te  nieprzyjemne. M  za  publiczny, bawi cy si  
w po lityk , ma inne zupe nie cele, a chc c przeprowadzi  po my lnie 
swoj  spraw  przez wszystkie instancje „opinii publicznej” i s dów 
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„mi dzynarodowych”, w rodkach zwy kle nie przebiera i prawd  si  
nie kr puje. Nasz etnograf tak e po wi ca  tendencyjnie prawd  poli-
tyce, jak to si  zaraz poka e ze szczegó owego omówienia jego twier-
dze , jego dowodów, maj cych popiera  owe twierdzenia, jego metody 
i nareszcie jego ogólnych poj  naukowych.

G ównym twierdzeniem p. Duchi skiego, osi , oko o której 
kr ci o si  ca e jego my lenie naukowe, by a teza, e Wielkorosjanie, 
czyli tak zwani przeze  „Moskale”, nie mog  by  wcale zaliczeni ani 
do S owian, ani nawet do „Ariów” („Aryjczyków”) w ogóle, ale e na-
le  oni do tak zwanego szczepu „tura skiego”, na równi z innymi 
plemionami mongolskimi, tatarskimi,  skimi itd. „Moskwa” (we-
d ug terminologii etnogra  cznej p. D.: ca y zbiór krain, zamieszka ych 
w pa stwie rosyjskim przez Wielkorusów i ich tura skich wspó ple-
mie ców) ró ni si  od reszty S o wian i od ca ej Europy aryjskiej jak 
niebo od ziemi. S  to dwa wiaty zasadniczo ró ne, niemaj ce z sob  
nic wspólnego oprócz chyba wrodzonego i nigdy usun  si  nieda-
j cego antagonizmu. Granicami geogra  cznymi tych wia tów s  to 
Dniepr i D wina, to Dniepr i „rzeczki Finlandii”. Zreszt  o drobiazgi 
mniejsza. B d my zupe nie szczerzy i powiedzmy, e granic  wiata 
tura skiego i aryjskiego okre la po prostu granica wschodnia Rze-
czypospolitej Pol skiej sprzed r. 1772. Nale y tylko odbudowa  dawn  
Polsk , a wnet znajdzie si  na karcie i na kuli ziemskiej widoczny 
przedzia  dwóch wrogich wiatów, a Europa Zachodnia zyska dosko-
na e przedmurze przed gro c  jej bezustannie hydr  tura sk . Aby 
jednak nie krzywdzi  reszty Europejczyków, którym losy kaza y osied-
li  si  na pó noco-wschód od granic Polski przedrozbiorowej, i a eby 
zyska  dla swej idei poli tycznej jak najwi cej zwolenników i sprzy-
mierze ców, p. D. zalicza tak e do Europy Zachodniej Pó wysep Skan-
dynawski, Finlandi  i wszystkie prowincje nadba tyckie. To  w ten 
sposób jeszcze radykalniej odpycha si  ku wschodowi Moskali-Mon-
go ów, a odebrawszy im Morze Ba tyckie, os abia si  ich znakomicie. 
Rzecz bardzo prosta, e Finowie i Esto czycy nale  wtedy do wiata 
aryjskiego zachodnioeuropejskiego, a nie tylko Ma orusi, ale i Bia-
orusi okazuj  si  ple mieniem zasadniczo ró nym od koczowników 

„moskiewskich”. Naturalnie za Ma orusów i Bia orusów nale y uwa-
a  tylko tych Rusinów, którzy zaludniaj  wschodnie obszary dawnej 
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Rzeczypospolitej Polskiej. Co mieszka za Dnieprem, to wszystko nosi 
na sobie niezatarte pi tno turanizmu.

P. Duchi ski broni si  przeciwko pos dzeniu, jakoby Tura czy-
ków uwa a  za barbarzy ców. Bo e uchowaj! S  oni tak e zdolni do 
cywilizacji i kultury, ale do cywilizacji i kultury sui generis, niema-
j cej nic wspólnego z sympatyczn  dla prawdziwego aryjczyka kultu-
r  i cywilizacj  zachodnioeuropejsk . Jednym s owem, wiat aryjski 
i tura ski, Europa Za chodnia i Europa Wschodnia wraz z ca  Azj , 
S owianie i „Moskale” – to dwie ilo ci niewspó mierne, niedaj ce si  
nigdy z sob  po czy  i skazane na wieczn , nigdy nieustaj c  wal-
k .

My l ta nie przedstawia nic nowego. Nie pierwszy prof. Duchi -
ski j  wypowiedzia , chocia  pierwszy mo e sta ra  si  j  sformu o-
wa  naukowo i wyszuka  dla niej dowo dów, mog cych przekona  
ludzi niezbyt krytycznie my l cych. Powstawa a ona jednak nieraz 
w g owach albo odznaczaj  cych si  nieznajomo ci  rzeczy i naiwno -
ci , albo te  zatru tych nienawi ci , albo te  i jedno, i drugie razem. 
Cho by jednak zaszczyt podobnego wynalazku trzeba by o przyzna  p. 
Duchi skiemu, to i tak nie mia by si  czym che pi . Nie jest to bowiem 
wcale odkrycie naukowe, nie jest to tak e udatny paradoks, ale tylko 
po prostu zdanie podyktowane przez nienawi  plemienn  i zarozu-
mia o  narodow .

Jakie  dowody przytacza p. Duchi ski na poparcie swojego 
zdania? Oto cechami, pi tnuj cymi turanizm „mo skiewski” w ró ni-
cy od szlachetnych Aryjczyków-S owian s  mi dzy innymi: osobna, 
wrodzona turanizmowi forma rz du, komunizm, koczowniczo , ude-
rzaj co ma a liczba miast, j zyk itd. Przypatrzmy si  bli ej ka demu 
z tych mniemanych dowodów.

Tak tedy sta  nieuniknion  cech  „turanizmu” ma by  osobna 
forma rz du autokratycznego (samow adnego), zwana przez p. D-
go „caratem”. Nie wiem, czy p. D. zdolny jest przy toczy  jakiekolwiek 
w a ciwo ci „caratu”, które nie spotyka yby si  tak e w pa stwach 
zachodnioeuropejskich w pe wnej fazie ich rozwoju politycznego. 
Formy rz dów w Europie Zachodniej by y i s  bardzo rozmaite, a do 
liczby ich nale y tak e forma przypisywana przez p. D-go wy cznie 
turanizmowi. Co wi cej, je eli mo na wierzy  bezstronnym badaniom 
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historycznym, swoj  form  rz du „turanizm” wschodnioeuropejski 
p. Duchi skiego odziedziczy  po tak arcyaryjskim pa stwie, jakim 
by o cesarstwo bizanty skie. Gdyby zreszt  p. D. chcia  si  zastano-
wi  nad histori  Europy Zachodniej, znalaz by tam we Francji, np. 
Burbonów przedrewolucyjnych (Ludwik XIV itd.), w Rzymie d ugi 
szereg cezarów, zreszt  prawie wsz dzie przez pewien czas co  bar-
dzo podobnego do tego, co si  wydaje naszemu historiozofowi tak 
specy  cznie tura skim. Powinien by tak e wiedzie  p. D., e wyraz 
s owia ski (po udniowo-s owia ski i ruski) car rozwi n  si  przez 
skrócenie z cesár (cesarz), które znowu nie jest niczym innym, jak 
pó niejsz  mody  kacj  Cezara (Caesar), w niemieckiej przeróbce 
Kaisar, Kaiser. Ani chanów, ani szachów u Tura czyków Europy 
Wschodniej wcale nie spotykamy. Kto wie zreszt , czy nawet zwykli, 
czysto azja tyccy chanowie przewy szaj  co do despotyzmu takiego 
np. czystego „Aryjczyka”, jak Napoleon I, albo te  bohatera, do które-
go modli  si  ci gle p. D., Napoleona III. Z drugiej strony nale a oby 
zwróci  uwag  na Japoni , na ró norodne formy rz dów u czysto „tu-
ra skich” ludów azjatyckich itd., a z pewno ci  nie mo na by ich by o 
pakowa  do jednego worka ze wschodnio-europejskim „caratem”, 
w przeciwstawieniu do wszystkich razem wzi tych form zachodnio-
europejskich, cha rakteryzuj cych pa stwa „aryjskie”. Jak inne ob-
jawy ycia uspo ecznionego, tak i formy rz du ulegaj  stopniowym 
zmianom. Ka da forma rz du mo liw  jest w pewnym czasie przy 
pewnym stanie spo ecze stwa u ka dego narodu. Pewne jej odcienie 
zawis e s  od warunków geogra  cznych, ekonomi cznych itp., jako 
te  od przesz o ci narodu. Pochodzenie za  plemienne najmniejsz  tu 
chyba odgrywa rol . W grzy w Azji, a Persowie w Europie posiadali-
by zapewne ca kiem inn  form  rz du, ani eli ta, do której obecnie 
doszli. Z aryjsko ci  i tura sko ci  forma rz du w ka dym razie nie 
ma nic do czynienia.

Przy tym wszystkim nale y zwróci  uwag  na t  okoliczno , 
e gadalnie (parlamenty) nie s  tak dalece wynalazkiem wy cznie 

zachodnioeuropejskim lub te  „aryj skim”, i e nie od nich jedynie za-
le y zbawienie ludzko ci. Jakie imponuj ce znaczenie miewaj  cza-
sami gadalnie aryj skie, najlepiej to wida  na dzisiejszym Landtagu 
pruskim i na Reichstagu niemieckim. Dobroczynne za  skutki wielce 
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patriotycznej dzia alno ci s awetnych sejmów p. Rzeczypospolitej 
Polskiej odczuwany chyba dostatecznie na w asnej skórze.

Drug  cech  tura sk , w a ciw  tak e „Moskwie” p. Duchi -
skiego, ma by  komunizm, gdy tymczasem Aryjczyków cechuje w as-
no  osobista. Gdyby nie powa ny ton dzie  p. D-go, mo na by tu s -
dzi , e uczony nasz artuje. Czy p. D. bada  rzeczywi cie pod tym 
wzgl dem ca e spo ecze  stwo rosyjskie we wszystkich jego war-
stwach? Bo zwykli miertelnicy, którzy przygl dali si  cho by tylko 
powierz chownie ludowi rosyjskiemu (wielkoruskiemu), znajduj  
co  w rodzaju „komunizmu” jedynie tylko u ludu wiejskiego w tak 
zwanym wspólnym w adaniu (  ) zie mi . Oprócz 
jednak biednych ch opów adna klasa ludno ci wielkoruskiej nie 
wykazuje najmniejszego poci gu do komu nistycznego ustroju spo-
ecznego. Czy mo e kupcy wielkoruscy s  komunistami? Czy mo e 

duchowie stwo, szlachta? Czy czasem nie pijawki, zwane „ku aka-
mi” ( ), albo te  w a ciciele jawnych zak adów lichwiarskich 
(   ) uprawiaj  ów komunizm p. Duchi skiego? 
Trzeba by istotnie posiada  zbyt twórcz  wyobra ni , a eby utrzymy-
wa  co  podobnego. I czy to nie zadziwiaj ce, e w okoli cach, gdzie 
lud wiejski wielkoruski mieszka tu  obok z innymi „Tura czykami” 
w rodzaju Tatarów, Czuwaszów, Cze remisów itd., w a nie ci ostatni 
maj  w asno  indywidualn , gdy tymczasem „komunizm” cechuje 
urz dzenia agrarne „Tura czyków” mówi cych po s owia sku?. Gdy-
by nie za lepienie i zaciek o , p. D. spostrzeg by, e ów komunizm 
agrarny Wielkorusów jest w a nie zabytkiem czysto s owia  skim, e 
co  podobnego, cho  w innych rozmiarach, spoty kamy jeszcze u Ser-
bów, Bu garów itd., e nawet czysto „aryjski” lud polski uwa a do-
tychczas las i pastwisko za w a sno  komunistyczn  itd. Takie same 
pogl dy i takie same urz dzenia w a ciwe by y dawniej wszystkim 
bez wyj tku ludom. Mamy np. pewne niezbite dane o „komunizmie” 
w Indiach Wschodnich, u staro ytnych Germanów, u ple mion kauka-
skich itd. Warunki ycia zmieni y si ; zmieni a si  tak e forma w as-
no ci i w ogóle ustroju spo ecznego. „Komunizm” wi c ów nie jest 
wcale cech  wy cznie „tura sk ”, ale jest po prostu pewnym stop-
niem rozwoju spo ecznego, przez który ka dy lud przechodzi. Szkoda 
tak e, e p. D. zapomnia  przy tej sposobno ci o teoriach i d no -
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ciach komunistycznych u czystej krwi „Aryjczyków” Europy Zachod-
niej. Ale mo e tylko ci s  Aryjczykami, co broni c w asno ci, obracaj  
kapita ami i eks ploatuj  dwuno ne byd o robocze; reszta za  to paria-
sy chamskiego pochodzenia.

Nast pnie powiada p. Duchi ski, e Tura czycy to nomady, ko-
czownicy, ludy pasterskie, gdy tymczasem Aryjczycy to rolnicy, ludy 
osiad e. W oczach p. D-go Wielkorosjanie, czyli „Moskale”, s  tak e 
chronicznymi koczownika mi, a wi c Tura czykami. atwo  przeno-
szenia si  Wielkorusa z miejsca na miejsce dochodzi do najwy szego 
stopnia. 

Zastanówmy si , czy p. D. ma s uszno . Nie ulega naj mniejszej 
w tpliwo ci, e „wy sze klasy” ka dego narodu przenosz  si  z miej-
sca na miejsce z nadzwyczajn  atwo ci , zw aszcza teraz, po wy-
nalezieniu kolei elaznych. Ale tu prym trzymaj  chyba najczystszej 
krwi Aryjczycy – Angli cy, gdy tymczasem Tura czycy „Moskale” 
znacznie im ust puj . Jakie  to zast py z bogatszych ludzi wszel-
kich narodów w druj  rokrocznie cho by do jednego Pary a, do k d 
i pó niej ci gnie serce niejednego potentata. Co si  za  tyczy bied-
nych ludzi czy to osiad ych, czy te  nieosiad ych, to ci porzucaj  k t 
rodzinny zwykle tylko z potrzeby albo nawet z n dzy. Tak np. w drów-
ki Indów, je eli istot nie by y to przenosiny ludowe, bywa y przedsi -
brane nie dla przyjemno ci, ale dla wynalezienia lepszych pastwisk 
lub te  lepszej, urodzajniejszej ziemi w ogóle. Podobnie w ostat nich 
czasach emigracje Niemców, w o cian galicyjskich itd. do Ameryki 
dowodz  tylko, e biedacy nie maj  w domu co je  i e w pogoni 
za kawa kiem chleba nie cofaj  si  na wet przed tak dalek  podró-

 w nieznane kraje. A jakim to wymownym faktem jest tegoroczny 
pr d w o cian niektórych okolic guberni radomskiej do przesiedlenia 
si  do Syberii, nad Amur itd., pr d, który tylko z wielk  trudno ci  
uda o si  za egna  miejscowym w adzom „tura skim”. Czy  na za-
sadzie tych nieustannych emigracji zaliczy p. D. Niemców, Galicjan 
i w o cian radomskich do koczowniczych ludów tura skich? Chyba 
e nie. Ale mo e odpowie p. D. i jego zwolennicy, e podobne prze-

nosiny z musu, a ci g e koczo wanie Tura czyków z przyzwyczajenia 
i dla przyjemno ci to dwie rzeczy zupe nie ró ne. By  bardzo mo e, 
ale w ta kim razie p. D. nie zna wcale ludu wielkoruskiego i nie przyj-
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rza  si  warunkom jego bytu. Owa koczowniczo  zwyczajowa spoty-
ka si  wprawdzie u Kirgizów, Baszkirów, A tajczyków i innych ludów 
szczepu tureckiego w Syberii. Ale ju  Tatarzy, Czuwasze, Czeremisi 
oraz inni Turcy („Turcy” w znaczeniu ogólnym) i Finowie mieszkaj -
cy w pobli u Wo gi i Karny nie my l  wcale o koczownictwie i oddaj  
si  albo uprawie ziemi, albo te  innym zaj ciom charaktery zuj cym 
ludy „osiad e”. To samo zupe nie stosuje si  do Wielkorusów. O Wiel-
korusach nomadach nice my dotychczas nic s yszeli. e dla zarobku 
opuszczaj  oni t umnie domow  zagrod , oddalaj c si  od niej nieraz 
o kilkaset wiorst, to nic dziwnego. Opuszczaj , bo musz ; opuszczaj  
z n dzy. To samo czyni  i czyni ka dy lud wsz dzie i zawsze. Je dnak e 
rycza towe wysiedlanie si  (emigracja) Wielkorusów, np. do Amery-
ki, dotychczas si  nie rozpocz o, a to dla tej prostej przyczyny, e 
do w a ciwego przeludnienia w Rosji, ca kowicie wzi tej, dotychczas 
nie dosz o i d ugo jeszcze nie dojdzie, sama za  Rosja (europejska 
i azjatycka) posiada dosy  przestrzeni dla wy ywienia jeszcze daleko 
znaczniejszej ilo ci ludzi.

Dawniej, a w a ciwie nie tak dawno, lud wielkoruski, na równi 
z ma oruskim i w ogóle z ka dym ludem odda nym panom w niewol , 
ulega  przymusowemu koczownictwu. Bo  panu maj cemu maj tki, 
np. w guberni wo y skiej i saratowskiej, mog o si  podoba  przesied-
la  ca e wsie z jednej guberni do drugiej b d  to dla zaludnienia nie-
zbyt ludnych obszarów w jednym maj tku, b d  te  po prostu z ka-
prysu. Nikt te  nie móg  przeszkodzi  panu sprzedawa  rycza towo 
nale ce do niego dusze ca ymi dziesi tkami lub setkami na osiedle-
nie ich, cho by nawet w drugim ko cu pa stwa. Podobnymi szlachet-
nymi operacjami zajmowali si  nie tylko panowie „Tura czycy”, ale 
z pewno ci  równie cz  sto najczystszej krwi „Aryjczycy”, nie tylko 
„Moskale”, ale tak e najzdeklarowa si S owianie, tak jedni jak dru-
dzy – wy znawcy religii Chrystusowej i gorliwi jej krzewiciele. Takie 
to by y czasy i nikt nie obwinia ani „Tura czyków”, ani te  „Aryj-
czyków” post puj cych w ten sposób ze swym dwunogim byd em ro-
boczym. Prócz tego podobnemu mimowol nemu koczownictwu ulega y 
ca e wsie z innych, czasowych powodów, i to mo e jeszcze nie tyle 
wsie „tura skie”, ile wsie polskie, litewskie itp. Tak jedno, jak drugie, 
tak przesiedle nie z woli w a ciciela maj tku, jako te  z woli innych 
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po t g, wygl da na koczownictwo, ale pomi dzy podobnym koczowni-
ctwem a koczownictwem dobrowolnym taka sama za chodzi ró nica, 
jak pomi dzy masa em i gimnastyk  biern  a gimnastyk  czynn . Re-
zultat otrzymujemy mniej wi cej ten sam, ale odpowiedzialno  przed 
panem Duchi skim spada na kogo innego.

Czy te  p. D. by  kiedykolwiek obecnym przy podo bnych objawach 
koczownictwa, maj cego charakteryzowa  „turanizm” „moskiewski” 
w ró nicy od „aryizmu” s owia skiego? Chyba e nie by ; i dlatego te  
nie mo e powiedzie , czy owi jego „Tura czycy” nie przelewali przy 
tym gorzkich ez rozpaczy, czy nie wydawali j ków, zdolnych wstrz s-
n  ka de serce ludzkie, z wyj tkiem serc zatwardzia ych planta-
torów i okrutnych a bezmy lnych oprawców. Tak „Tura czyk”, jak 
„Aryjczyk” rzucony z dala od rodzinnej zagrody, t skni za ni  w ci gu 
ca ego ycia. Osobniki niet skni ce wsz dzie s  do  rzadkie; s  to 
albo silne umys y, dne coraz no wych wra e , albo te  awanturnicy, 
pozbawieni w ogóle zdolno ci przywi zywania si  do tego, co ich ota-
cza. Sam widzia em Tatarów, Czuwaszów i Czeremisów wzruszonych 
do ez przy zbli eniu si  do miejsc, w których si  wychowali.

A przecie  Tatarzy, Czuwasze i Czeremisy to  to „Tura czycy” 
najczystszej wody.

By  bardzo mo e, e Wielkorusi wydaj  wi kszy pro cent indy-
widuów puszczaj cych si  dobrowolnie na ycie koczownicze ani eli 
inne plemiona s siednie, zw aszcza ple miona mieszkaj ce ku zacho-
dowi od Wielkorusów. Ale bo te  w ogóle Wielkorusi razem wzi ci yj  
w innych wa runkach ani eli owe plemiona zachodnie.

Przede wszystkim u tych plemion zachodnich, u Pola ków, Ma o-
rusów, Litwinów itd., spotykamy tylko czysto indy widualne w adanie 
rol , gdy tymczasem u wi kszo ci Wielkorusów rolników ma miejsce 
w asno  wspólna, zbiorowa. W o cianie te  polscy, ma oruscy, litew-
scy itd. maj  przeci  tnie wi cej ziemi ani eli w o cianie wielu bardzo 
okolic wielkoruskich, czy to posiadaj cy ju  w asno  indywidualn , 
czy te  dotychczas tylko zbiorow . Prócz tego ziemia na zachodzie jest 
daleko lepiej zagospodarowan  i przynosi nie równie wi cej dochodu. 
W o cianin polski lub litewski stoi jako rolnik nierównie wy ej od 
w o cianina wielkoruskiego znad Wo gi lub Donu. Jest to bardzo zro-
zumia a ró nica w stopniu kultury i udoskonalenia specjalnego.
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Inne plemiona, ku zachodowi mieszkaj ce, przedsta wiaj  na tej 
samej przestrzeni daleko wi cej ludno ci; a g st sze zaludnienie, byle 
tylko nie przeludnienie, jest jednym z czynników przywi zuj cych 
cz owieka do miejsca. Na wpó  puste przestrzenie ci gn ce si  bez 
granic nie maj  w so bie tyle powabu indywidualnego, co kraje, o y-
wione g sto posianymi siedzibami ludzkimi.

Du o te  mo e do zoboj tnienia Wielkorusa pod wzgl  dem wy-
cznego przywi zania do jakiej  miejscowo ci lub pewnego niewiel-

kiego obszaru przyczyniaj  si  szerokie prze stworza z tym samym 
j zykiem. Dzi  np. Wielkorus mo e si  przenie  z okolic Petersbur-
ga w okolice Irkucka i wsz  dzie znajdzie po drodze znaczne grupy 
ludno ci, z którymi si  mo e od razu porozumiewa  bez adnej trud-
no ci. Czuje si  wi c na tak du ych przestrzeniach daleko bardziej 
u siebie, ani eli plemiona zaludniaj ce daleko mniejsz  przestrze , 
jak np. Litwini, otysze, Esto czycy, Finowie, a nawet Ma orusi lub 
Polacy. Ch op polski znajdzie wprawdzie Pola ków poza ci le etno-
gra  cznymi granicami swojego plemienia, ale nie b d  to ludzie sto-
j cy z nim na równi; b d  to albo panowie rozsiani mi dzy ludno ci  
litewsk  lub rusk , albo te  mieszka cy miast. Ch op za  rosyjski 
znajdzie równego sobie i mówi cego atwo zrozumia ym j zykiem 
na ca ej przestrzeni od Grodna prawie do Kamczatki, od Worone a 
do Archangielska. Mieszkaj cy tu  obok Wielkorusów oczywi ci „Tu-
ra czycy”, jako to Mordwini, Czuwasze, Cze remisi, Tatarzy itd. (nie 
mówi c ju  o Esto czykach i Finach, nale cych, zdaniem p. D-go, 
do Europy „aryjskiej”, okazuj  mo e nawet wi cej mi o ci k ta ro-
dzinnego i rolniczo ci ani eli sami Wielkorusi, którzy nawet wed ug 
„teorii” p. Duchi skiego nie przewy szaj  pod wzgl dem turanizmu 
owych tylko co wymienionych plemion. Zostaje to by  mo e w zwi zku 
z tym faktem historycznym, e Wielkorosjanie pó niej przybyli do tych 
krajów, wypar  szy po cz ci inne plemiona z ich pierwotnych siedzib, 
do których sami nie potra  li si  jeszcze dostatecznie przyzwy czai . 
W ogóle kolonizatorowie przenosz  si  atwiej z miejsca na miejsce 
ani eli plemiona nieruchome, w mniej szym stopniu uzdolnione do ko-
lonizacji.

Tak  sam  w a nie „koczowniczo ”, jak u Wielkorusów, spoty-
kamy tak e u Niemców porzucaj cych ca ymi masami swoj  pierwot-
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n  ojczyzn  i zaludniaj cych ca e obszary w ob cych krajach. Cala za  
prawie dzisiejsza Ameryka zaludnion  jest przez tego rodzaju „ko-
czowników” zachodnioeuropejskich, a wi c „aryjskich”, z plemienia 
roma skiego i ger ma skiego.

Mówi c o „koczowniczo ci” Wielkorosjan, trzeba mie  ci gle na 
uwadze ró nice geogra  czne tego niezmiernego ob szaru etnogra  cz-
nego. Inny zupe nie stopie  „koczowniczo ci” spotkamy u Wielkoru-
sów Syberii, inny w okolicach Moskwy, Tu y, Riazania itd. Rzadko 
chyba kto s ysza  o rybakach z guberni o oneckiej ch tnie porzuca-
j cych swoje zagrody i osiedlaj cych si  w innych miejscowo ciach. 
A przecie  to najczystszej krwi Wielkorusi, czyli „Tura czycy” p. Du-
chi skiego.

By  mo e zreszt , e Wielkorusi maj  daleko wi cej sk onno-
ci koczowniczych ani eli inni S owianie. A eby je dnak nasz s d 

w tym przedmiocie mia  jak  tak  warto  naukow , nale a oby go 
oprze  na zupe nie pewnych i ci le oznaczonych danych statystycz-
nych i to mianowicie w dwóch kierunkach: w kierunku geogra  cz-
nym i w kierunku chronologicznym. Dane statystyczne w kierunku 
geogra   cznym odpowiedz  na pytanie, które z plemion jednocze nie 
yj cych daje najwi kszy procent koczowników? Z danych za  sta-

tystycznych w kierunku chronologicznym mo na by wy ci ga  wnio-
ski co do zwi kszania si  lub te  zmniejszania si  z biegiem czasu 
„koczowniczo ci” pojedynczych plemion. Niestety, nauka nie mo e si  
poszczyci  obecnie podobnymi danymi statystycznymi. Bez takich za  
danych przypisywanie „Moskalom”-„Tura czykom” koczowniczo ci, 
a S owianom-Aryjczykom osiad o ci jest czcz , niewiele pouczaj c  
ga danin .

Na zako czenie tego ust pu o koczowniczo ci pozwol  sobie 
zapyta  p. D-go i jego zwolenników, do jakiej kategorii zaliczaj  Cy-
ganów: czy do Aryjczyków, czy te  do Tura czyków? O ile sk din d 
wiadomo, Cyganie, których mowa nale y do familii indyjskiej j zy-
ków arioeuropejskich (indoeuropejskich) i którzy pod wzgl dem an-
tropologicznym na le  do szczepu kaukaskiego, powinni by  chyba 
uwa ani za „Aryjczyków”, a wi c za plemi  osiad e. Tymczasem s  to 
wieczni, niczym nieuleczalni koczownicy. A jak  te  kategori  powin-
ny by stanowi , wed ug p. D-go, owe masy ydowskie, w aden sposób 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia151   151Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia151   151 2007-03-06   08:51:112007-03-06   08:51:11



152 Z POWODU JUBILEUSZU PROFESORA DUCHI SKIEGO

niedaj ce si  przywi za  do ziemi, ci gle ruchome i wi cej chyba „ko-
czownicze” ani eli osiad e?

Wzmianka o ydach pozwala nam przej  do nast pne go dowo-
du, maj cego, zdaniem p. D-go, popiera  „tura sko ” Wielkorusów. 
Dowód to istotnie na pozór przekonywaj cy i mog cy oba amuci  lu-
dzi g biej si  niezastanawiaj cych.

Oto w ziemiach zamieszka ych przez Wielkorusów uderza j co 
ma  jest liczba miast i miasteczek, których takie mnó stwo spoty-
kamy w prowincjach le cych na zachód od tego plemienia koczowni-
czego. Podobno nawet Instytut Narodo wy Francuski (L’ Institut Na-

tional de France) og osi  nie gdy  „konkurs i nagrod  medalu z otego 
za odpowied  na pytanie: dlaczego na 8 484 658 mieszka ców guberni 
za chodnich Cesarstwa Rosyjskiego jest 1 056 miast i miasteczek, kie-
dy na 36 107 270 mieszka ców Wielkorosji jest tylko 356 takich miejsc 
centralnych handlu i cywilizacji”1. Po uwa niejszym przyjrzeniu si  
temu niby to dowodowi znika on zupe nie jak ba ka mydlana. Czy to 
za lepienie i nie wiadomo , czy te  z a wola kaza y p. D-mu i jego 
zwo lennikom podstawi  nazw  zamiast rzeczy i na podstawie tego 
pomieszania wykrzykiwa  tryumfuj co o tura sko ci Wielkorusów. 

Wed ug terminologii administracyjnej przyj tej w Rosji wielko-
ruskiej, miastem (gorod) nazywa si  prze wa nie tylko stolica guberni 
lub powiatu. Miasta za  nieb d ce stolic  powiatu s  nader nieliczne 
i nosz  nazw  miast pozaetatowych (zasztatnyj gorod). Tymczasem 
w granicach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej jest mnóstwo miast 
i miasteczek, niemaj cych adnego znaczenia admini stracyjnego 
i ró ni cych si  od wsi tylko wi ksz  ilo ci  ydów i pewnymi „przy-
wilejami” albo raczej ci arami miejskimi. Tego rodzaju osad posiada 
tak e i Rosja Wielkoruska liczb  dosy  znaczn ; nie nazywa ich jed-
nak pompatycznie miastami, ale po prostu słobodami lub posa dami2. 

1 Por. mi dzy innymi: „Przegl d etnogra  czno-historyczny i literacki, 
po wi cony badaniom Polski i krajów s siednich”, Kraków, 1875, nr 1, 5. 
marca, szp. 5 i 6 [przyp. BdeC].

2 Sio o ( ) znaczy: wie  ko cielna (cerkiewna) bez jar marków, s o-
boda ( ) – wie  ko cielna z jarmar kami, posad ( ) – siedlisko 
„asesora”, czyli na czelnika policji w cz ci powiatu (  ), 
dawniej ( ), gród ( ) – siedlisko przy najmniej naczelnika 
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Maj  one zawsze cerkiew, s  siedliskiem pewnych w adz administra-
cyjnych; w nich te  odbywaj  si  jarmarki, itd.; jednym s owem, nie 
ust puj  one wcale polsko-litewsko-zachodnioruskim miasteczkom. 
Tego ostatniego terminu, miasteczko, jako te  nawet terminu mia-

sto Wielkorosja wcale nie zna; gorod bowiem, siedlisko dawnego ho-

rodniczego, równa si  mniej wi cej co do poj cia polskiemu grodowi, 
siedlisku starosty. Chocia  wi c Rosjanie wyraz polski miasto t u-
macz  przez gorod, to jednak na ozna czenie miasteczka wprowadzili 
do swego j zyka ten sam wyraz w formie miestieczko ( ). 
Niejedno za  nawet sio o ( ) wielkoruskie przedstawia si  daleko 
poka niej ani eli owe miasteczka polskie, do których p. D. tak wielkie 
znaczenie przywi zuje. Lat temu kilkana cie przemianowano w Kró-
lestwie Polskim wiele bardzo miaste czek na proste osady ( ); 
gdyby wi c teraz Instytut Narodowy Francuski zaj  si  t  kwesti , 
to na zasadzie no wej nomenklatury mia by ju  daleko mniej powodów 
do dziwienia si . 

S dz c jedynie wed ug nazw, nale a oby np. W ochom przypi-
sa  mniej miast i miasteczek ani eli Polsce. We W oszech bowiem, 
przynajmniej we W oszech pó nocnych, nawet osady bardzo znaczne, 
licz ce po kilka tysi cy mieszka ców, b d ce centrami administracyj-
nymi ca ych powiatów, mieszcz ce w sobie rednie zak ady naukowe, 
nie nosz  wcale nazwy miast (citta), ale po prostu sió  lub osad (bor-

go). Takimi s  np. Tarcento, Gemona (przesz o 8 000 mieszka ców), 
Moggio itd. By  miastem jest to mo e wielki zaszczyt, ale jeszcze wi k-
szy ci ar. Podobnie w Austrii po udniowo-zachodniej liczba „miast” 
jest chyba stosunkowo niewiele wi ksza od liczby miast w Wielkoro-
sji. Tak np. prowincja Kraina z przesz o pó milionow  ludno ci  ma 
za ledwie kilka „miast”. Czy  na zasadzie tego zaliczy p. Duchi ski 
W ochów i S owe ców do „Tura czyków”?

policji powiatowej (ujezdnej), czyli isprawnika ( a - , te-
raz po prostu ), a dawniej prócz tego osobnego naczelnika poli-
cji miejskiej, czyli horodniczego ( ), zale nego nie od naczelnika 
powiatu, ale wprost od gubernatora. Tak wi c nazwy gorod i posad nosz  
charakter administra cyjny, słoboda za , sieło i dieriewnia ( , wie ) 
– charakter ekonomiczno-ko cielny [przyp. BdeC].
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Zagadka owego mnóstwa „miast i miasteczek” w guberniach za-
chodnich Cesarstwa Rosyjskiego rozwi zuje si  bardzo prosto. Miast 
tych i miasteczek nie zak adali wcale pierwotni ziem tych mieszka -
cy, S owianie i Litwini. Za wdzi czaj  one swój pocz tek w pewnej 
cz ci Niemcom, g ównie za  ydom. Miasteczka polsko-litewsko-za-
chodnioruskie, niespotykane wcale w innych krajach, niemaj cych 
takiej znacznej liczby ydów, s  tylko dla ydów stwo rzone i im te  
zawdzi czaj  mo no  istnienia. Usu cie y dów, a owe „miejsca cen-
tralne handlu i cywilizacji” zamie ni  si  na wioszczyny najn dzniej-
szego gatunku.

Przeciwko tylko co wymienionemu epitetowi – miej sca central-

ne handlu i cywilizacji – musz  jak najuroczy ciej zaprotestowa . 
Nazywa  tak te brudne, cuchn ce mie ciny jest to naigrawa  si  ze 
zdrowego rozs dku. Niechaj p. D. przejedzie si  po tych miasteczkach, 
a przekona si , e chyba tylko przez ironi  mo na nazywa  „handlem” 
dro bn  szacherk  i okpiwanie miejscowych i przyjezdnych ch o pów 
oraz sprzeda  bu ek i gomó ek na n dznych straga nach. Siedlisk za  
cywilizacji dopatruje p. D. chyba w nie zliczonej ilo ci szynków, któ-
rych w takich miasteczkach by wa czasami wi cej ani eli miejsco-
wych gospodarzy chrze cijan. Wódka, ruina materialna i demorali-
zacja ludno ci wiejskiej – oto wp ywy cywilizacyjne owych centrów 

han dlu i cywilizacji. Niech wi c p. D. i jego zwolennicy po o  r k  
na sercu i przyznaj , e S owianie zachodni, uznawani przez nich za 
Aryjczyków w pot dze najwy szej, nie maj  si  czego chwali  swoimi 
„miastami i mia steczkami”.

Za atwiwszy si  w sposób bardzo pobie ny z innymi „dowoda-
mi” p. D-go, dotkn  jeszcze jednego, mianowicie j zy ka. P. Duchi -
ski twierdzi, e chocia  „Moskale-Tura czycy” mówi  dzi  pewn  
mody  kacj  j zyków s owia skich, to jednak nie jest to ich j zyk 
ywy, samodzielnie rozwini ty, ale sztucznie nabyty. Ta dzicz tura -

ska mówi a dawniej innym jakim  j zykiem. Z wprowadzeniem za  
chrze cija  stwa przyj a tak e j zyk cerkiewno-s owia ski, którym 
mó wi dotychczas, zepsuwszy go naturalnie po tura sku. Co innego 
j zyki ma oruski i bia oruski. To s  j zyki z dawien dawna w a ci-
we mówi cym nimi plemionom, j zyki ywe, swobodne od sztucznego 
prze  ancowania i od obcych nale cia o ci. Utrzymywa  co  podobnego 
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mo e tylko p. D. lub te  „uczeni” jemu podobni, których niewinne dusze 
nie zo sta y wcale skalane znajomo ci  budowy j zyków s owia  skich 
oraz wzajemnych stosunków pokrewie stwa mi dzy tymi j zykami. 
Gdyby panowie ci znali cho by tylko po cz tki teorii j zyków s owia -
skich, wiedzieliby, e wszystkie gwary wielkoruskie (w tej liczbie j -
zyk literacki) i bia oruskie stanowi  osobn  grup  w ró nicy od gwar 
ma oruskich, ale e obie te grupy razem, wielkoruska i ma oruska, 
powinny by  po czone w jedn  wspóln  rodzin , w przeciwstawie-
niu do reszty j zyków s owia skich. e Wielkorusy s  Tura czykami, 
którzy po yczyli sobie j zyka cerkiewno-s owia skiego, mo e utrzy-
mywa  tylko ten, kto ma bardzo s abe i nieokre lone poj cie tak o bu-
dowie j zy ków s owia skich, jako te  o tym, w jaki to sposób i ja kiego 
rodzaju j zyki mog  by  narzucane ca ym ludom. Po dobne cudowne 
przyswojenia j zyków mog  mie  miejsce chyba tylko w bajeczkach 
p. Duchi skiego, ale nigdy w rzeczywisto ci.

J zyk wielkoruski (tj. j zyk literacki rosyjski wraz ze wszyst-
kimi gwarami wielkoruskimi) jest j zykiem czysto s owia skim co 
do budowy, co do strony g osowej i morfo logicznej, a do tego jednym 
z naj ywotniejszych i najsamodzielniejszych j zyków s owia skich. 
S  w nim wprawdzie obce nalecia o ci, obce ywio y leksykalne, 
tj. obce wyrazy i kategorie wyrazów. Jest w nim np. kilka grup wyra-
zów zawdzi czaj cych swój wygl d g osowy wp ywowi j zyka ksi g 
cerkiewno-s owia skich, bior cych swój pocz tek od S owian po u-
dniowych. S  w nim tak e w do  znacznej ilo ci wyrazy obce nie-
s owia skiego pochodzenia, ale sta ego wp ywu obcego na fonetyk  
yw , czyli na wymawianie, oraz na budow  j zyka morfologiczn  

i syntaktyczn  nawet najstaranniejsze badanie nie wy ledzi. Ta sama 
suma obcych elementów znajdzie si  tak e w innych j zykach s o-
wia skich. Przede wszystkim j zyk polski, który p. D. uwa a za naj-
bardziej s owia ski, zdradza bardzo zasadniczy obcy wp yw w utra-
cie pierwotnego s owia skiego akcentu przeno nego, zachowanego 
np. przez ca  grup  rusk  j zyków s owia  skich (w tej liczbie przez 
j zyk wielkoruski). Na tej samej zasadzie co w j zyku polskim mo na 
by przypuszcza  obcy wp yw w j zykach u yckich, w j zyku czeskim, 
s owackim itd. Czy jednak istotnie zatrata akcentu ruchomego i przy-
kucie akcentu do pewnej zg oski wyrazu (np. w polskim do przed-
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ostatniej, w czeskim do pierwszej od pocz tku itp.) jest skutkiem 
wp ywu obcego, niepodobna rozstrzygn , chocia  trudno nie zwróci  
uwagi na t  okoliczno , e podobny akcent, stale zwi zany z pew-
nymi g oskami wyrazu, cha rakteryzuje w a nie j zyki „tura skie”, 
 skie i turecko-a tajskie.

Widzimy tedy, e ze swoim j zykiem cerkiewno-s owia skim, 
narzuconym niby to wraz z chrze cija stwem „Tura czykom” Europy 
Wschodniej, p. D. wybra  si  bardzo nie w por .

Metoda wyk adu p. D-go, tj. sam sposób wi zania do wodze  
z twierdzeniami, godn  jest najzupe niej samych tylko co potr conych 
dowodów. Sposób ten polega na bezustannym wmawianiu w czytel-
nika, na podobie stwo tego, jak robi  pewne kumoszki, niemog ce 
na poparcie swoich „g bokich przekona ” przytoczy  czego inne-
go oprócz uro czystego zapewnienia, e to jest prawd  i e one w t  
pra wd  wierz . P. Duchi ski powtórzy jedno i to samo jakie sto razy 
i s dzi, e po tak uporczywym zapewnieniu o pra wdzie oczywistych 
niemo liwo ci ka dy czytelnik powinien uchyli  g ow  przed nieub a-
gan  logik  i przekonywaj c  wymow  autora. Jest to wi c metoda 
„s owa honoru” i „jak bozi  kocham”. Na dowiedzenie jednak e „tu-
ra sko ci” Wielkorusów „s owo honoru” dalibóg nie wystarcza, po-
dobnie jak nie wystarcza ono do przekonania zdrowego rozs dku, e 
2 razy 2 jest 5.

Wzmiankowali my ju  o braku danych statystycznych. Wpraw-
dzie p. D. pos uguje si  niekiedy statystyk , ale… zwykle niefortun-
nie. Przyk ad takiego nieudatnego stosowa nia statystyki widzieli my 
na owej sprawie miast i miaste czek, miejsc centralnych handlu i cy-

wilizacji.
Ale bo te  pobudki ca ej owej dzia alno ci naukowej, pobudki 

owych twierdze  o „tura sko ci” i „aryjsko ci” oraz dowodów na-
ci ganych dla poparcia twierdze , nie by y wcale naukowe, ale tyl-
ko polityczne. Twierdzenia te dykto wa a nienawi  plemienno-poli-
tyczna i ch  adwokatowania na korzy  Polski przed „Europ ”, tj. 
przed zgraj  dyplo matów podejrzanego gatunku. St d to owo naci -
ganie i przekr canie etnogra  i i geogra  i, st d podnoszenie Dniepru 
i D winy oraz rzeczek Finlandii do znaczenia granic dwóch wiatów; 
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st d owa rycza towo  w okre leniach i zupe ny brak analizy szcze-
gó owej.

aden sumienny historyk lub etnograf, czy to rosyjski, czy te  
obcy, nie b dzie zaprzecza , e w niektórych cz ciach ogromnego 
obszaru wielkoruskiego mamy isto tnie ludno  mieszan  i to zmie-
szan  w do  niedawnym stosunkowo czasie. Okolic za , gdzie by 
ludno  innoplemienna, „tura ska”, porzuca a swój dawniejszy j zyk 
i przyj mowa a j zyk s owia ski, znajdzie si  chyba bardzo niewiele. 
Z czystej wi c „tura sko ci” antropologicznej i etnogra  cznej, cho by 
tylko niewielkiej cz ci Wielkorusów – w podobnym rodzaju, jak to 
ma miejsce z Murzynami mówi cymi w Ame ryce po angielsku lub po 
francusku – nawet mowy by  nie mo e. Takie za  zachowanie czysto-
ci rasy z zamian  jedy nie j zyka a mieszanina etnogra  czna – to  to 

przecie dwie rzeczy najzupe niej ró ne. Mieszanina ta dokonywa si  
drog  kolonizacji, drog  ma e stw mieszanych, przy czym co do j -
zyka, bierze przewag  ywio  znajduj cy si  pod tym lub owym wzgl -
dem w pomy lniejszych warunkach. 

S dz c z tego, co dzi  widzimy, nie mo emy i w przesz o ci 
przypuszcza  zbyt licznych wypadków tego rodzaju. Przecie  dzi  np. 
w Syberii tak zwani inorodcy z wielk  trudno ci  wyu czaj  si  po 
rosyjsku, gdy tymczasem, odwrotnie, Wielkorusi do  cz sto w adaj  
swobodnie j zykiem jakuckim oraz innymi j zykami „tura skimi”. Po-
dobnie tam, gdzie wsie rosyjskie pomieszane s  z tatarskimi, czuwa-
skimi itp., spo tykamy obok pewnego j zyka mieszanego, po redniego, 
tak e wyuczanie si  w a ciwego j zyka drugiego plemienia i to cz -
ciej mo e j zyków obcych przez Wielkorusów ani eli na odwrót – po-
mimo wszelkiej opieki okazywanej j zykowi pa nuj cemu. W takich 
razach pr dzej chyba mo emy mówi  o „turanizacji” S owian ani eli 
odwrotnie – o s owia szczeniu „Tura czyków”. Niemniej przeto nikt 
nie zaprzeczy, e nie które plemiona „tura skie” bardzo zmala y na 
korzy  pr cych z zachodu S owian, a niektóre nawet zupe nie zni-
k y. Mu sia y to by  plemiona posiadaj ce bardzo s ab  si  odporn , 
a bardzo nieliczne w stosunku do zajmowanego przez nich terytorium, 
co umo ebnia o w tych ziemiach g st  koloni zacj  wielkorusk . Przy-
pu ciwszy jednak nawet w niektórych okolicach mieszanin  S owian 
z „Tura czykami” przy silnej przewadze zoologicznej (antropologicz-
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nej) po stronie „Tura  czyków” albo, co wi cej, proste zes owia szcze-
nie ca ych gromad „tura skich”, pomimo tego wszystkiego b dziemy 
musieli skonstatowa  fakt, e w wielu okolicach mamy Wiel korusów 
czystych S owian b d  to osiedlonych sposobem kolonizacyjnym na 
dawniej pustych, przez nikogo niezaj  tych obszarach, b d  te  siedz -
cych w swoich sio ach i mia stach z dawien dawna, tj. ze stanowiska 
historii równie dawno, jak Polacy, Czesi, Serbowie, Ma orusi itd. na 
ziemiach przez nich zaj tych. ród a historyczne nie mog  wskaza  
czasu przybycia tylko co wymienionych plemion w zajmo wane dzi  
przez nich siedziby; ale to samo ma miejsce ze znaczn  cz ci  dzi-
siejszych siedzib wielkoruskich. 

Podo bnie adne badania czysto historyczne nie s  w stanie 
wy kry  w wielu ziemiach wielkoruskich mieszaniny etnogra  cznej 
s owia sko-tura skiej, a tym mniej prostego zes owia szczenia Tu-
ra czyków. Je eli za  przypu cim [sic! – M.S.] podobny „przedhisto-
ryczny” proces u wszystkich Wielkorusów, to nikt nam tak e nie za-
broni wyst pi  z podobnym przypuszcze niem co do innych S owian, 
co do Ma orusów, Czechów, Polaków, Serbów itd., uwa a  ich za ple-
miona mieszane i wyszukiwa  ró nych „dowodów” na poparcie tego 
przypu szczenia. e pod wzgl dem j zyka absolutna czysto  i nieska-
zitelno  s owia ska, np. Polaków, Czechów itd., jest co kolwiek po-
dejrzan , wzmiankowali my ju  wy ej. Nic za  tu nie pomo e twier-
dzenie p. Duchi skiego, e na p aszczy znach Mazowsza trzeba szuka  
pierwotnej siedziby S owian.

W ka dym razie s  to kwestie bardzo zawik ane i po wi kszej 
cz ci niedaj ce si  nigdy stanowczo rozwi za . Kto chce rzuci  cho  
cokolwiek wiat a w t  ciemni  naukow , powinien post powa  bar-
dzo ostro nie, powinien wyrzec si  rycza towych s dów o ca ych ple-
mionach, powinien kwesti  obszernego zakroju roz o y  na drobne 
kwestie pochodzenia mieszka ców pojedynczych ziem, zadawalnia-
j c si  skromnymi a mozolnymi badaniami pocz tku i sk adu ludno-
ci, np. okolic Wiatki, okolic Nowogrodu, Jaros awia, Moskwy itd., 

itd. Z takich sumiennie przeprowadzonych monogra  i (któ rych kilka 
posiada ju  literatura etnogra  czna) mo e si  z cza sem z o y ogól-
ny obraz, cho by tylko w przybli eniu odtwa rzaj cy istotny przebieg 
faktów.
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A eby sprosta  podobnemu zadaniu, potrzeba przede wszystkim 
posiada  g ow  woln  od przes dów, a natomiast uzbrojon  pewnymi 
ogólnymi poj ciami naukowymi, których brak widnieje z ka dego 
dzie a prof. Duchi skiego. Tak np. poj cie rozwoju, poj cie stopnio-
wych przemian i przej  z jednego stanu spo ecznego do drugiego, 
nast pnie poj cie chronologii w jej najogólniejszym, przyrodniczym 
znaczeniu, tj. poj cie nawarstwie  historycznych z ró nych periodów, 
itp. – wszystko to s  rzeczy najzupe niej lekcewa one przez naszego 
etnografa. W zwi zku z tym nie uwzgl dnia on wcale wp ywu warun-
ków i okoliczno ci na takie lub inne ukszta towanie ycia pewnego 
plemienia. 

P. Duchi ski nie jest w stanie poj , e ludy stoj ce dzi  na stop-
niu ycia koczowniczego i pasterskiego mog  przy zmianie radykal-
nej warunków bytu sta  si  osiad ymi i rolnikami. Co jest w a ciwie 
tylko ró nic  stopnia rozwoju, ró nic  chronolo giczn  oraz ró nic  
warunków bytu, to wyst puje u p. D-go jako ró nica zasadnicza, jako 
nieprzebyta granica, dziel ca ludzko  na dwa wiaty, nic wspólnego 
mi dzy sob  niemaj ce.

I gdyby  to przynajmniej owo rozró nianie dwóch wiatów by o 
oparte na czym  wi cej, jak na prostej igraszce s ów, jak na ci g ym 
zestawianiu i przeciwstawianiu wyrazów „aryjsko ” – „tura -
sko ”, „Aryjczycy” – „Tura czycy”, „s owia sko ” – „moskiew-
sko ”, „S owianie” – „Moskale” itd.! Wygl da to jak gdyby wariacje 
na temat legendy o Semie, Chamie i Jafecie, gdzie oczywi cie Jafe-
tem zostaje „aryjczyk”, a Chamem „tura czyk” – nomenklatura etno-
gra  czna nie o wiele szcz liwsza od nazwania szlachcica Jafetem, 
a ch opa Cha mem. 

Ze wszystkich poda  starotestamentowych p. Duchi ski umi o-
wa  szczegó  n jwstr tniejszy, szczegó , na który wzdryga si  czyste 
nieskalane uczucie sprawiedliwo ci, a mianowicie umi owa  on sobie 
podanie o grzechu pierworodnym i o prze kle stwie ci cym za grze-
chy ojców na ca ym ich potomstwie a  do ostatniego pokolenia. Tu-
ra czycy, dlatego tylko e Tura czycy, skazani s  na wieczne koczow-
nictwo i pastersko . Dobrze przynajmniej, e fakta zadaj  oczywisty 
k am twierdzeniom p. D-go. Bo  przecie Chi czycy, owi „Tura  czycy” 
par excellence, siedz  daleko uporczywiej na ojczystej ziemi i s  dale-
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ko pracowitszymi rolnikami ani eli nadwi la scy „Aryjczycy” (Ario-
wie) p. Duchi skiego.

Nasz etnograf g osi ewanieli  [sic! – M.S.] mi o ci wszech-
aryjskiej i co najmniej oboj tno ci, je eli nie nienawi ci, Ariów do 
wiata tura skiego. Poniewa  jednak do wiata aryjskiego zostaj  

zaliczone wszystkie narody europejskie na zachód od Dniepru i rze-

czek Finlandii, wi c – mówi c bez ogródki – chodzi tu po prostu 
o skonfederowanie ca ej „Europy” wraz z aryjsk  Polsk  celem ode-
pchni cia na wschód „Moskwy” tura skiej.

Nie mówi c ju  o tym, e podobna moralno  bardzo przypomina 
moralno  ydowsk , dziel c  wiat na bli nich – ydów i goimów – 
nie- ydów, albo te  moralno  Koranu, ci le rozró niaj c  wiernych 
i giaurów, musimy nadto zauwa y , i  fakta historyczne i spostrze e-
nia yciowe nie uprawniaj  w aden sposób podobnego jednoczenia 
wszystkich Ariów w jedn  mi uj c  si  nawzajem owczarni .

Niechaj no p. Duchi ski i jego wyznawcy racz  sobie przypo-
mnie , kto by  zawsze najwi kszym wrogiem S o wian zachodnich 
w ogóle, a Polski w szczególno ci. Zdaje si , e przede wszystkim 
arcyaryjski i arcychrze cija ski zakon krzy owy i jego germa scy 
wspó plemie cy. Kto pierwszy jeszcze w r. 1392 poda  projekt roz-
bioru „aryjskiej” Pol ski? „Aryjscy” Krzy acy. Kto zawsze t pi  bez 
lito ci Polaków, Litwinów i wszystko nieniemieckie, chocia  zreszt  
nieposzlakowanie „aryjskie”? Królowie, ksi ta, landraci, andarmi 
pruscy – czy ci „Ariowie”. Któ  to dzi  wyp dza Polaków – „Ariów” 
ca ymi t umami? „Aryjczyk” Bismarck i jego pacho ki germa sko-
„aryjskie”. A co te  to robi  ów przyjaciel serdeczny Polaków, „aryj-
czyk” Napoleon I? Dusi  ich ó t  febr  i pomiata  nimi jak za lepio-
nymi niewolnikami.

Dalej chyba ani p. Duchi ski, ani aden z jego (na szcz cie, bar-
dzo nielicznych) wyznawców nie zaprzeczy, e tak Polacy jako te  inni 
„Ariowie” w ogóle, a S owianie w szczególno ci, cz sto g sto wi zali 
si  z Turkami i innymi „Tura czykami”, a eby tym skuteczniej zgn -
bi  innych braci „Aryjczyków”.

Podobnie wewn trz samej Rzeczy pospolitej „aryjsko”-s owia -
sko-polskiej, b ogos awionej pami ci Targowica i rozmaitego kalibru 
jurgieltnicy-„Ario wie” wst powali w otwarte zwi zki z wrogami oj-
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czyzny „aryjskiej”, pami taj c jedynie o sobie i nie wchodz c w to 
wcale, czy podaj cy im r k  potentat zagraniczny by  „aryjczykiem”, 
czy te  „tura czykiem”. „Aryjsko-s owia skie” za  sejmy zrywali 
chyba zawsze czy ci „Ariowie”.

Przesu my teraz przed oczyma p. Duchi skiego i jego wyznaw-
ców inny kalejdoskopik. Oto od niepami tnych czasów t pi  si  S o-
wianie pó nocno-zachodni, cz c si  prze ciwko w asnym „braciom” 
z najwi kszymi wrogami – Niem cami. Rozrywka ta trwa a dopóty, do-
póki prawie wszystkie mniejsze a geogra  cznie skrajne plemiona nie 
zosta y wyt pione albo te  zgermanizowane, a to, co pozosta o, ulega 
dotychczas stopniowemu zagrabianiu ze strony Niemców. A tak jedni, 
jak drudzy, jak trzeci – przecie  to tylko „Ariowie” bez najmniejszej 
domieszki tura skiej.

A mo e te  znowu zechcemy sobie przypomnie  pieszczoty haj-
damacko-karmazy skie XVII i XVIII (po trosze nawet i XIX) wieku; 
wiekopomne czyny Jeremich Wi niowieckich, Boh danów Chmielni-
ckich, starostów kaniowskich, Gontów, ele niaków i ca ej owej krwi 
akn cej zgrai. Zechciejmy na reszcie spojrze  na „braci” Serbów 

i Bu garów, t pi cych si  obecnie dla sprawienia pociesznego wido-
wiska Europie „aryjsko-chrze cija skiej”.

Wszystko to by y ró ne przyk ady z zakresu mi o ci plemiennej 
w onie wiata „aryjsko-s owia skiego”. Mo e te  inaczej, tj. istotnie 
mi o nie, przedstawi si  owa mi o  w zakresie religijnym. Niestety, 
cho by jedna noc w. Bar t omieja o wieca ten obraz równie krwawym 
wiat em, jak uny i po ogi wojen mi dzyplemiennych i mi dzynaro-

dowych. A wielkie czyny wi tej Inkwizycji cho by w jednej ultra-
„aryjskiej” i ultrachrze cija skiej Hiszpanii! A wyp dzanie bez lito-
ci ca ych sekt znienawidzonych! A cho by np. wy gnanie „aryjskich” 

arianów z granic „aryjskiego” pa stwa polskiego.
Podobnie rozczulaj cy obraz mi o ci wszecharyjskiej przedsta-

wiaj  nam tak e stosunki spo eczne, czyli socjalne, po wszystkie wie-
ki. „Aryjsko ” nie broni a nigdy niewol ników od zn cania si  nad 
nimi ich panów, czy to owa nie wola przedstawia a si  w postaci zwy-
k ych niewolników Grecji i Rzymu, czy te  w postaci do ziemi przy-
kutych ch o pów, czy to znowu w postaci robotników zgadzaj cych si  
z g odu na wszelkie warunki dyktowane im przez kapita listów, czy te  
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jeszcze w postaci ca ych zast pów ni szej biurokracji, czy to naresz-
cie w postaci ofiar temperamentu społecznego, trzymanych gwa tem 
w domach nierz du i od przedawanych z r k do r k jak za najlepszych 
czasów. Od podobnej niewoli nigdy nikogo nie broni o, nie broni i bro-
ni  nie b dzie jak najczystszej krwi pochodzenie „aryjskie”. „Aryj-
czycy” panowie wieszali sobie dla rozrywki ch opów „aryjczyków”, 
gwa cili ch opki „aryjki”, stworzyli ius primae noctis1, prawo wspól-
ne im i patriarchom gorylów czy te  jakiej  innej odmiany naszych 
krewnych czworor cznych. Bardzo za  wymown  ilustracj  owej 
bratniej mi o ci wszecharyjskiej na tle stosunków socjalnych w onie 
tego samego spo ecze stwa by y rzezie obustronne w czasie Komuny 
Paryskiej z r. 1871.

Nie mówi  ju  o zaci tych k ótniach w onie jednej i tej samej 
rodziny, o rodzonych braciach procesuj cych si  do upad ego i o in-
nych tp. zjawiskach, przypominaj cych wi dok dwóch psów gryz cych 
si  o ko , a jednakowo w a ciwych tak wiatu „tura skiemu”, jako 
te  „aryjskiemu”. Wsz dzie walka, wsz dzie wzajemne czyhanie na 
w asno  i skór  bli niego, czyhanie i t pienie si , które m dro  
redniowieczna uj a w wyra eniu homo homini lupus (cz owiek 

cz owiekowi wilkiem). Zreszt  w wyra eniu tym za wiele mie ci si  
zaszczytu dla cz owieka, a wilk zostaje niepotrzebnie oszkalowany. 
Homo homini homo – oto zupe nie dok adne, zgodne z rzeczywi-
sto ci  sformu owanie owej maksymy. Zwierz  o tyle jest wy szym 
od cz owieka, e przy zamachach na inne zwierz  chodzi mu jedynie 
o zaspokojenie g odu lub innych potrzeb  zycznych. Wilk zje owc , ale 
nie b dzie jej zmusza  do zmiany przekona , nie b dzie jej narzuca  
swojej wiary, swojego j zyka, nie b dzie jej zmusza  do stania si  wil-
kiem. Jeden samiec zwierz  zdusi drugiego w walce o samic , ale nie 
b dzie wymaga  od pokonanego rywala wyznania, e zwyci zca ma do 
tego jakie  wy sze prawo, e post pi  sprawiedliwie. A cz owiek, czy 
to „Aryjczyk”, czy „Tura czyk”, t pi swego „bli niego” dla idea u, dla 
mrzonek. Tylko mi dzy lud mi spotykaj  si  kanibale moralni i poli-
tyczni, domagaj cy si  np., a eby w jednym pa stwie by a tylko jedna 
narodowo , jedna religia, jeden j zyk.

1 Ius primae noctis ( ac.) – prawo pierwszej nocy.
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Je eli co odró nia tu wiat „aryjski” od wiata „tura skiego”, to 
mo e wi ksza ob uda, wi ksza ch  usprawiedliwienia czynów kani-
balskich przepisami osobliwej moralno ci polity cznej. I w a nie wy-
nalazek dwóch moralno ci – jednej pry watnej, a drugiej publicznej 
– stanowi zaszczytn  zdobycz g ównie wiata „aryjskiego”. Przy oce-
nie ycia prywatnego stosujemy wymagania moralno ci zwyk ej, czy 
to „przykaza nia boskie”, czy te  wyniki moralno ci naukowo-prak-
tycznej. Zapytujemy, czy cz owiek by  uczciwym, czy nie krzy wdzi  
innych udzi, czy jego egoizm nie zaciera  w nim po p dów altruistycz-
nych itd. Tymczasem przy ocenie czynów m ów wyst puj cych na 
widowni  polityczn  nie zwa amy wcale na podobne fraszki; rzadko 
te  który z podobnych m ów nimi si  kr puje. Nawet najzawzi tsi 
mo now adni obro cy wiary Chrystusowej trzymali si  po wszystkie 
czasy nie ewanielii Chrystusa, ale ewanielii kanibalizmu, któr  w na-
szych czasach najotwarciej g osi „najwi kszy m  stu lecia”, nieomyl-
ny i wszechmocny ksi  Bismarck von Schönhausen. 

„Rwij, co mo esz”, „depcz, co si  da”, „niszcz, co ci w drog  
w azi”, „si a przed prawem” – oto przykazania i zasady tej wielkich 
m ów jedynie obowi zuj cej „moral no ci” publicznej i mi dzynaro-
dowej. Tutaj Bismarck okazuje si  najdoskonalszym uczniem Kanta, 
chocia  z pewno ci  podobnego ucznia ani si  spodziewa , ani te  po-

da  zna komity  lozof królewiecki. „Post puj tak, a eby z twego po-
st powania da o si  wyci gn  ogólne prawid o” – t  recept  ksi  
Bismarck stosuje z doskona ym skutkiem. Nigdy bowiem chyba nie 
by o jeszcze „tylu przedsi biorców” na wielk  i ma  skal , którzy, 
spe niaj c najwi ksze gwa ty i bezprawia, nie powo ywaliby si  ot-
warcie na przyk ad „wielkiego m a” i ewanieli  kanibalizmu nie 
usprawiedli wialiby swoich „ mia ych” i „bohaterskich” czynów.

Z powy szego a  nadto jest widocznym, e p. Duchi ski wybra  
si  bardzo nie w por  z kazaniami na temat mi o ci wszecharyjskiej 
w ogóle, a wszechs owia skiej w szczególno ci. Móg  on sobie oszcz -
dzi  zupe nie rozmaitych naci ga  i przekr ca . Móg  nie po wi ca  
prawdy na o tarzu mi o ci; móg  nie zalicza  do „Aryjczyków” ta-
kich „Tura czyków” oczywistych, jak W grzy i Finowie; móg  nie roz-
wodzi  si  nad wielkim znaczeniem W grów i Basków dla cywilizacji 
europejskiej.
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A jednak e wywody p. Duchi skiego brano na serio w wiecie 
uczonym Europy Zachodniej. Przecie  potra   on nie tylko „przeko-
na ”, ale nawet sfanatyzowa  dla swej „teorii” Henri Martina oraz 
innych „powa nych uczonych” francuskich, niemieckich itd. Dowodzi 
to tylko, w jak mizernym stanie znajduje si  jeszcze metoda nauk hi-
storycznych.

W tym, co dotychczas powiedzia em, dotkn em z lekka i po-
wierzchownie „teorii” p. Duchi skiego samej w sobie. Przypatrzmy 
si  teraz jej praktycznym rezultatom, jej wp y wowi na umys y, na 
post powanie i na losy rodaków jej twórcy.

Od chwili ostatecznego upadku politycznego w ko cu przesz e-
go wieku, pozbawionym wielu innych organów sa modzielnego ycia 
publicznego Polakom pozostawa a jednak e nauka jako jedna z nie-
zaprzeczonych r kojmi i d wigni si y narodowej. Na polu naukowym 
nikt nie móg  zabroni  pra cowa , d y  do prawdy i odkry , bez ad-
nych przekr ca , naci ga  i tendencji. Wielka wi c odpowiedzialno  
ci y a na polskich uczonych, odpowiedzialno  jeszcze wi ksza ani-
eli u innych narodów, ciesz cych si  odr bno ci  pa stwo w . Z dru-

giej strony Polacy znajduj  si  o tyle w „szcz liwszym” po o eniu 
ni  inne narody, e, byle tylko pozbyli si  pretensji do niemo liwej re-
stauracji tego, co zosta o straconym, mog  by  bezstronniejsi, mog  
wy cznie d y  do prawdy. 

U innych narodów politykuj cych stoj  na czele wielcy m e 
uprawiaj cy na wielk  skal  kanibalizm poli tyczny, a zgraja psuj -
cych bibu  fagasów uczonych w ro dzaju  lozofa Hartmanna staje na 
tylnych apkach, ogonem kr ci, w oczy wielkim m om patrzy, pods u-
chuje ich, stara si  zrozumie  ka de ich skinienie i „ze stanowiska 
nauko wego” usprawiedliwi  wszystkie gwa ty kanibalów. Bismarck 
powie Macht vor Recht (si a przed prawem), a z tego us u ni uczeni 
kuj  nie tylko prawo naukowe walki o byt, ale postulat moralno ci, 
zasad  dzia ania. 

Polacy nie mog  mie  swoich Bismarcków; nie powinni te  mie  
swoich Hartmannów, nie powinni mie  uczonych fagasów piej cych 
chwa  b d  to Napoleona III, b d  te  Bismarcka. Polacy nie mog  
si  bawi  w grande nation, wi c te  i szo winizm polityczny powinien 
im by  obcym. Wsz dzie jest on wstr tnym, ale, opieraj c si  na ar-
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matach i bagnetach, ma przynajmniej realn  podstaw . Szowinizm, 
szukaj cy podstawy jedynie w przesz o ci i w chorobliwych utworach 
wyobra ni, jest tylko g upi i wstr tny.

Nie tylko nad rozwini ciem podobnego szowinizmu, ale tak e 
w ogóle nad za lepieniem Polaków i przewracaniem im w g owach 
pracowali – prawdopodobnie nie wiadomie – p. Duchi ski i jego zwo-
lennicy naukowi.

Ju  samo narzucenie Dnieprowi i rzeczkom Finlandii roli granic 
mi dzy Europ  Wschodni  i Zachodni  – podzia  nieusprawiedliwio-
ny ani geogra  cznie, ani historycznie – nie mog o si  zbyt przyczyni  
do rozja nienia umys ów i oczy szczenia poj  geogra  cznych. O ile  
szkodliwiej dzia a  na umys y ów brak wszelkiej krytyki i owa nuta 
zaciek o ci politycznej, przenikaj ca wszystkie utwory p. Duchi -
skiego!

Pami tam doskonale, z jakim to nabo e stwem wy mawia a 
szkolna m odzie  polska w r. 1861–1863 nazwisko Duchi skiego, 
a z jak  znowu nienawi ci  i pogard  dla pochodzenia „tura skie-
go” ta sama m odzie  (naturalnie nie wszyscy Polacy ucz cy si , ale 
znaczny ich procent) wyrzu ca a z siebie nazwy Bogu ducha winnych 
Czeremisów, Czuwaszów, Mordwy, Mieszczeriaków, Baszkirów itd., 
pi tnuj c nimi Wielkorusów; w najwy szym za  stopniu uniesienia 
patriotycznego uto samiano Wielkorusów z Mongo ami.

O kry tyce mowy tu by  nie mog o. Mózgownice karmione niena-
wi ci  bra y na wiar  wszystko, co tylko podsyca o t  nienawi ; a ja-
ki  argument móg  si  osta  przed autorytetem Duchi skiego w owe 
czasy, kiedy lada artyku  z „Daily News” lub „Journal des Débats”, 
odzywaj cy si  sympatycznie o Polakach, powtarzano z namaszcze-
niem, przepi sywano, wyuczano si  na pami  – w owe czasy, kiedy 
lada wierszyd o, obrzucaj ce b otem prawdziwych lub mnie manych 
wrogów Polski, po ykano z chciwo ci  i deklamo wano na prawo i na 
lewo, w owe czasy arlekinady, czasy „przebierania si  za Polaków” 
i bawienia si  w o nierzy, w owe czasy, kiedy kilkunastoletnim mal-
com oddano rz dy, a ci, co zupe nie prawnie mogli byli sta  na czele, 
pochowali si  po k tach, dr c przed lada smykiem, mia o im wy-
my laj cym!
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P. Duchi ski nale a  do tych ludzi, co w ci gu wielu lat praco-
wali nad og upianiem inteligencji polskiej, nad za wracaniem jej g o-
wy, nad mydleniem jej oczu, nad odwra caniem uwagi od rzeczy nie-
zb dnych i istotnych, a zwraca niem jej na mrzonki; skutkiem czego 
by o bawienie si  w halucynacje polityczne, a nast pnie tracenie si  
na ebra nin  o „interwencj ”, na narzucanie si  ze sw  „aryjsko -
ci ” dla sformowania krucjaty przeciwko Rosji w celu od budowania 
starej Rzeczypospolitej, która dawniej, b d c ob szern  i ludn , sama 
o w asnych si ach nie potra  a si  utrzyma . Skutkiem tego wszyst-
kiego by a wreszcie sama w sobie bezcelowa awantura polityczna, 
maj ca jedynie na celu za pomoc  „m cze stw” wywo anie lito ci 
w Napo leonach i innych szarlatanach politycznych i sprowadzenie 
ich wskrzeszaj cej „interwencji”, i to wszystko kiedy? Wtedy w a -
nie, kiedy dane by y wszelkie warunki po temu, a eby si  swobodnie, 
wszechstronnie po polsku rozwija 1.

Pami tam, jak w dzieci stwie bawi em si  w przera bianie karty 
Europy, kieruj c si  naturalnie sympatiami i antypatiami narodowy-
mi. Polska, rozumie si , rozci ga a si  od morza do morza, ogarniaj c 
uj cia nie tylko Dniepru, ale nawet i Donu. Za to jej s siadom dosta y 
si  jakie  okraw ki, na których zaledwie jako tako wegetowa  by mo-
gli. By a to sobie niewinna zabawka dziecinna, podobnie jak zamki 
z kart itp. wiczenia. Ale dla ludzi doros ych podobne bawienie si  
mrzonkami, podobne fantastyczne przerabianie rzeczywisto ci – to 
doprawdy zbyt szkodliwa zabawka. Ob kany Don Kichot móg  bra  
swoje przywidzenia za rzeczywisto  i, wprowadzaj c je w czyn, po-
rywa  si  z w óczni  na wiatrak albo z motyk  na s o ce. Ale je eli 
co  podobnego robi inteligentna warstwa narodu, to mo e by  obja -
nione tylko jej ob kaniem. A nad rozwini ciem podtrzymaniem tego 
ob kania pracowa  gorliwie pewien zast p ludzi pisz cych, w ich 
liczbie p. Duchi ski.

Pomijaj c utylitaryzm polityczny, nie mo na nie zwró ci  uwagi 
na szkodliwy wp yw moralny podobnych „teorii”. Czy  mo e wp y-
wa  uszlachetniaj co i umoralniaj co chro niczne zacietrzewienie, 
lepa nienawi  plemienna, zast pie nie analizy obel ywymi s owy 

1 Mowa tu o polityce Aleksandra Wielopolskiego i uzyskiwanych przez 
niego od cara koncesjach dla Królestwa Polskiego. 
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(carat, Moskwa, Moska le itp.)? Odbicie tego roznami tnienia pod tym 
samym k tem nie d ugo kaza o na siebie czeka . Przede wszystkim 
wywo a o ono systematyczn  krucjat  kanibalistyczn  gazet rosyj-
skich przeciwko Polakom, a nast pnie ró ne rodki praktyczne, po-
dyktowane g ównie przez nienawi . W ten sposób zosta o rozpocz te 
szczucie Polaków (Polenhetze)1, równie wstr tne jak wszelkie tego 
rodzaju szczucia, Judenhetzen, Deutschenhetzen, Slawenhetzen, 
itd., ale w skutkach pot ne i przynosz ce gorzkie owoce dla szczu-
tego plemienia.

Niemniej szkodliwym pod wzgl dem moralnym by o owo prze-
wracaj ce w g owach powo ywanie si  na prawa „aryjsko ci”, na 
prawa pochodzenia arystokratycznego Pola ków. Jest to wstr t-
ny arystokratyzm plemienny, skazuj cy na barbarzy stwo jedynie 
za ni sze, „niearyjskie”, pocho dzenie ca e plemiona i gromady ple-
mion. Podobnie jak, we d ug niektórych dawniejszych antropologów 
pó nocnoameryka skich, Murzyni jako tacy powinni by  skazani na 
wie czne niewolnictwo, tak samo, wed ug p. D-go, ró ne pocho dzenie, 
„aryjskie” lub „tura skie”, wznosi mi dzy Indami Europy Zachodniej 
i Wschodniej niczym nieprze aman  przegrod . Przy tej sposobno ci 
pope nia p. D. ma  niekon sekwencj . Rozwodz c si  bowiem nad 
wielkim znacze niem Madziarów i Basków dla cywilizacji aryjsko-eu-
ropejskiej, zalicza tym samym tak jednych, jak drugich do wy branego 
plemienia „Ariów”. Ze stanowiska p. D-go by o to bardzo zrozumia e. 
Jak e  bowiem inaczej mo na by o utrzy ma  nienaruszonym przys o-
wie Polak Węgier – dwa bratanki itd.? A prócz tego szlachta w gier-
ska, dzi  w Austrii rej wodz ca, mia a zawsze niepo lednie znaczenie 
w monarchii Habsburgów, której udzia  w koncercie arioeuropejskim, 
maj cym wskrzesza  Polsk , wydawa  si  p. D-mu nie uniknionym. 
Co si  za  tyczy Basków, to przypisano im wielkie zas ugi dla cywili-
zacji europejskiej i zaliczono ich do wielkiej rodziny aryjskiej chyba 
jedynie dla przyzwoito ci i dla okr g o ci. Tymczasem nale a o by  
w a ciwie kon sekwentnym i wszystkich nie-„Ariów”, a wi c W grów, 
Finów, Basków, wyrzuci  z Europy Zachodniej za Dniepr i rzeczki Fin-
landii.

1 Polenhetze (niem.) – nagonka na Polaków; dalej: nagonka na ydów, 
na Niemców, na S owian.
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Powo uj c si  w literaturze i na dworach europejskich na swo-
j  „aryjsko ” daj c  sama z siebie prawo do nieza wis o ci po-
litycznej, Polacy tej kategorii robili wra enie ebraków-panów albo 
te  paso ytniczej m odzie y z otej, eo ipso roszcz cej sobie prawo 
do zajmowania pierwszorz dnych stanowisk. Poza tym zapominano 
o „prawach” ludzkich, za pominano, e ka dy cz owiek, czy to „aryj-
czyk”, czy „tura czyk”, ma prawo wymaga , a eby szanowano jego 
j zyk, jego zwyczaje, jego przekonania, jego religi  (w najobszerniej-
szym znaczeniu tego wyrazu), a eby si  nie wdzierano do jego spraw 
rodzinnych, eby nie kazano mu umiera  z g odu, a eby, na odwrót, 
nie zakazywano mu oddycha , rusza  si  swobodnie, mówi  i pisa  
j zykiem ojczystym. Zapominano o najpierwszej zasadzie pedagogicz-
nej, e ka de, czy to „aryjskie”, czy „tura skie” dziecko ma prawo do 
tego, a eby mu nie ba amucono g owy i a eby je przede wszystkim 
uczono we w asnym jego j zyku. Powo ywano si  ci gle na prawa 
szlacheckie do panowania w granicach 1772 r., w owych granicach, 
których prywata i jurgieltnictwo w swoim czasie obroni  nie mog y, 
a lekcewa ono sobie prawa ludzkie, które mo na gwa ci  bezkarnie, 
ale których aden umys  niespodlony zaprzeczy  nie jest w stanie.

Szkodliwe skutki praktyczno-polityczne halucynacji po-
litycznych trwaj  dotychczas i d ugo jeszcze trwa  b d . Rozpocz y 
si  one od st umienia awantury politycznej i od prze ladowania ple-
mienia polskiego jedynie tylko za jego polsko . Wtedy to inauguro-
wany zosta  nowy period… mimowolnego „koczownictwa” Polaków. 
Cz  ich musia a wbrew woli przyj  udzia  w zaludnianiu obsza-
rów „tura skich”, het daleko za Dnieprem i D win . Inni schronili si  
na zachód pod skrzyd a opieku czej Europy. Inni, nawet nienapi tno-
wani adnym grzechem osobistym, jedynie dla swe go grzechu pier-
worodnego musz  szuka  chleba po wszyst kich obcych k tach, bo go 
u siebie, na w asnej ziemi znale  nie mog . Jeszcze w roku bie cym 
rozpocz to now  seri  mimowolnego „koczownictwa” Polaków, z aski 
wszechmo g cego Bismarcka1. Wszystkich tych koczownictw nie by o-

1 Mowa o tzw. rugach pruskich, tj. o usuwaniu z terenów pa stwa pru-
skiego Polaków, którzy przybyli tam z innych zaborów, poszukuj c pracy, co 
mia o miejsce w 1885 r. i obj o ok. 26 tys. osób.
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by, gdyby nie rozmaite w g owach zawracaj ce „teorie”, wycho dz ce 
od lat kilkudziesi ciu w a nie z obozu owych zachodnioeuropejskich 
koczowników polskich. Z dala od ziemi oj czystej, nie pojmowali jej 
potrzeb, bawi c si  tylko w prze prowadzanie swych mrzonek i wiele 
szkody wyrz dzaj c krajowi.

Do tego obozu nale a  tak e p. Duchi ski. I jego r ka pracowa-
a nad spychaniem kraju w coraz wi ksz  przepa . e jednak pra-

cowa a nie wiadomie i w najlepszej wierze, wi c nikt te  jej za to 
nic pot pia. Za lepienie patriotyczne oraz najczystsza bezinteresow-
no  zupe nie wykupuj , ze sta nowiska odpowiedzialno ci moralnej, 
wszystkie b dy emi grantów. Ale uwolnienie od odpowiedzialno ci 
moralnej i sk a danie ho dów w imieniu narodu – to jeszcze dwie rze-
czy zupe nie ró ne.

P. Duchi skiego osobi cie usprawiedliwia jeszcze ta okolicz-
no , e „teorie” podobne do jego teorii by y i s  g oszone uroczy cie 
w „Europie Wschodniej” i ciesz  si  tam uznaniem niektórych uczo-
nych, profesorów itp. S  to „teorie” wynalazców szóstej cz ci wia-
ta – Rosji, zalicza nych zwykle, cho  niezbyt chyba s usznie, do tak 
zwanych „s awiano  lów”, bo z tego, co pisz , wygl daj cych nieraz 
raczej na s awiano erców. Nale y tylko przesun  co kolwiek grani-
ce ze wschodu na zachód oraz zrobi  ma e odmiany w nomenklatu-
rze etnogra  czno-geogra  cznej, a w uczo nych wywodach tej „szko-
y” „panslawistycznej” atwo b dzie odkry  zmody  kowan  „teori ” 

p. Duchi skiego.
Obie „szko y”, tak Duchi szczycy, jako te  owa grupa „s awia-

no  lów”, daj  nowy podzia  wiata. Tylko duchi  szczycy ograniczaj  
si  skromniejsz  nomenklatur , rozró nia j c jedynie Europ  Zachod-
ni  i Wschodni  i robi c Dniepr, D win  i „rzeczki Finlandii” linia-
mi granicznymi mi dzy tymi dwiema po owami naszej cz ci wiata. 
Owi za  „s awiano  le” s awiano erczy nie s  wcale tak skromni. Od-
krywaj  oni bowiem ca  szóst  cz  wiata, a mianowicie Rosj , 
w prze ciwstawieniu do Europy i Azji. Granic  zachodni  tej nowej 
cz ci wiata ma stanowi  linia, poprowadzona od Gda ska do Trie-
stu. Co le y na wschód od tej linii, a nie zosta o jeszcze politycznie 
wcielone do Rosji, to tylko czasowo znajduje si  w r ku zgni ej Euro-
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py, z czasem za  musi, chc c nie chc c, nale e  do owej szóstej cz ci 
wiata.

„Teoria” p. Duchi skiego zosta a opart  na wspomnie niach 
przesz o ci, na mrzonkach fantastycznych i na prze wiadczeniu 
o wysokim pos annictwie cywilizacyjnym Pola ków. Wynalazcy szóstej 
cz ci wiata opieraj  tak e swoj  „teori ” na utworach fantazji, jak 
równie  na prze wiadczeniu o wysokim pos annictwie cywilizacyj-
nym S owian w ogóle, a Rosji w szczególno ci, oraz na bucie wiel-
kopa skiej osobników czuj cych za plecami si  pa stwow , ar maty 
i bagnety; a na takim tle nawet najwi kszy nonsens daleko powa niej 
wygl da. Tymczasem za plecami p. Duchi skiego sta a tylko garstka 
zapale ców i ebraków poli tycznych. Tote  jego „teoria” sprawia da-
leko mizerniejsze wra enie.

Na Greków, Alba czyków, Rumunów, Finów, W grów (Madzia-
rów) itd. oba obozy s  jednakowo askawe: jedni robi  z nich „za-
chodnioeuropejczyków”, drudzy „S owian” (przynajmniej S owian 
politycznych, je eli nie etnogra  cznych). Duchi szczycy, przyjmuj c 
daleko szersz  rodzin  ludów, a mianowicie rodzin  „aryjsko-euro-
pejsk ”, nie maj  z Gre kami, Alba czykami i Rumunami adnego 
ambarasu; przecie  te ludy i z j zyka nale  do rodziny ario-europej-
skiej. Po zostaje wi c tylko wt oczy  w formy „aryjsko ci” W grów 
i Finów. „S owiano  le” wzmiankowanej „szko y”, opieraj c si  na 
wy czno ci s owia skiej, maj  cokolwiek wi cej k o potu; staraj  si  
wi c przekona  ludy nies owia skie miesz kaj ce na wschód od linii 
Gda sk–Triest, e by  S owiani nem to bardzo wielki zaszczyt. Tylko 
o Niemcach tutaj osiedlonych jako  niewiele wspominaj . „Resztki” 
Niemców osiad ych na wschód od linii Gda sk–Triest zostan  zapew-
ne wys ane do Kamerunu, a eby nie psu  ogólnej harmonii s owia -
skiej.

„S awiano  le” tej kategorii, coraz to liczniejszej, uznaj  w szós-
tej cz ci wiata tylko jedn  jedyn  narodowo  ( ), 
zgadzaj c si  wspania omy lnie tylko na istnienie ró nych odr bno ci 
plemiennych ( ) – i to w a nie ma stanowi  osobliwo  
szóstej cz ci wiata. Tak to b dzie kiedy , a mianowicie, kiedy na 

jawie zobaczą wnuki to, co się ojcom śniło. Tymczasem nale y twier-
dzi , e w jednym pa stwie jest mo liw  i do puszczaln  tylko jedna 
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narodowo , a wi c w Austrii – na rodowo  austriacka, w Turcji tu-
recka, w Belgii belgijska, w Szwajcarii szwajcarska, w Ameryce Pó -
nocnej ameryka ska, w Serbii serbska, w Czarnogórzu czarnogórska 
itd. Jest to istotnie stanowisko nieposzlakowanie prawomy lne i zgod-
ne z istniej cymi urz dzeniami. Tylko przy tej sposo bno ci panowie 
ci znajduj  si  w male kiej sprzeczno ci z samymi sob . Przyjmuj c 
bowiem za granic  zachodni  naro dowo ci s owia sko-ruskiej lini  
od Gda ska do Triestu, nie mog  chyba z tym pogodzi  nietykalno ci 
Austrii z narodowo ci  austriack , Turcji z narodowo ci  tureck , 
Rumunii z narodowo ci  rumu sk , Grecji z narodowo ci  greck , 
Serbii z naro dowo ci  serbsk  itd. Ale bo te  w umys ach, zamie-
rzaj cych wprowadza  na obcym gruncie austriackim prawo 19 lu-
tego (2 marca) 1864 r. (ukaz Aleksandra II o uw aszczeniu w o cian 
w Królestwie Polakiem)1, sprzeczno ci tego rodzaju musz  si  godzi  
z wielk  atwo ci . P. Duchi ski jest o tyle askawszy, e w swojej 
Europie Zachodniej uznaje ró ne narodo wo ci. Tylko na wschodnim 
kra cu tej Europy Zachodniej ma istnie  jedna nierozdzielna narodo-
wo  polityczna, tj. narodowo  polska, obejmuj ca w sobie Polsk , 
Litw  i Ru  – stosownie do dziedzicznej recepty. Ró nica wi c dwóch 
teorii polega na tym, e „s owiano  le” wzmiankowanej grupy opiera-
j  si  na obecnych urz dzeniach polityczno-administracyjnych oraz 
na coraz hardziej rosn cym apetycie aneksyjnym, czyli zaborczym, 
p. Duchi ski za  na przesz o ci fantastycznej i na przysz o ci jeszcze 
fantastyczniejszej.

P. Duchi ski stoi o tyle wy ej, e u niego ludy euro pejskie nie 
wyprawiaj  szprynców2 horyzontalnych i werty kalnych, gdy tymcza-
sem podobne wiczenia ekwilibrystyczne miewaj  miejsce w dzie ach 
wychodz cych z obozu wyna lazców szóstej cz ci wiata3.

1 Zob. „    -  
  ?.   , .- -
 1871”, str. 41 [przyp. BdC].

2 Szprynce – podskoki
3 A eby mnie nie pos dzano o przesad  albo mo e nawet o fa szy-

we wiadectwo przeciwko bli niemu swemu, przytaczam dos ownie od-
no ne miejsca z jednego z obszernych dzie  wzmiankowanego wy ej obozu, 
a mianowicie z rozprawy doktorskiej „    
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Tak jedni, jak drudzy byli szkodliwi swojemu spo e cze stwu. 
Ale odpowiedzialno  Duchi skiego i jego zwo lenników – gdyby po-
st powali wiadomie – by aby da leko wi ksz ; szkodzili oni bowiem 
swojemu spo ecze stwu nie tylko umys owo i moralnie, ale tak e pod 
wzgl dem praktyczno-politycznym. „S owiano  le” za  s owiano er-
czy psuli swoje spo ecze stwo tylko umys owo i moralnie, pra cuj c 

-    e. e   -
. .-  1871”, (str. IV i 316). Otó  na str. 9 czytamy: 

„  e   e    -
  -      

, - , ,  ,  -
     - ”. Na str. 15: „  

      - -
 e    -  

 -   , e   e  
 , e  e  -

  ,    e  -
- ,    e  -  , 

  ,    ”. Na str. 
29–30: „      e -

 ,   ,    -
 ,       

  ,    
e   , ,   -

      , 
   e    , -

   -  ,   -
      

e , -   .”. Na str. 30: „  
   e      -

,      
 ,   , -

     e   - -
, . .  e      , -

,     ,    
   ,   ,   , e-

     , ,  
 ” [przyp. BdeC].
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nad og upianiem czytaj cego ludku i rozwijaj c w nim dzikie instynk-
ta, instynkta nienawi ci i kanibalizmu polity cznego.

W ka dym razie po porównaniu z „teori ” szóstej cz ci wiata 
blednie niepospolicie dziwactwo i szowinizm „teorii” p. Duchi skie-
go. By  nawet mo e, i  w zakresie nauk etnogra  cznych tylko takie 
„teorie” wyrabia y rozg os w wiecie swoim twórcom, a przez nich 
narodom, które ich wyda y. Czy wi c czasem p. Duchi ski nie ws awi  
imienia polskiego mi dzy narodami? Je eli za  ws awi , to nale y mu 
si  wdzi czno , a jako znak widzialny niewidzialnej wdzi  czno ci 
– jubileusz. Tak, istotnie, ws awia  on jaki  czas imi  polskie, ale te  
je zarazem o miesza  i kompromito wa  – naturalnie w oczach ludzi 
trze wo i krytycznie na rzeczy patrz cych. 

Mo na by jednak zapyta , dlaczego by w czasach, w których 
lada zr czny skoczek albo te  jaki m  z gard em rzemiennym, czaru-
j cym go ci teatralnych, wyrasta na bohatera narodowego, dlaczego 
by w po dobnych czasach nie wyprawi  owacji publicznej m owi, któ-
ry rozs awia  imi  swego narodu prac  na polu nauki? Zapewne na 
pozór nie ma nic przeciw temu do powiedzenia. Ale czyny tenora s  
nieszkodliwe dla bytu narodowego; g u pieje od nich wprawdzie ludek 
bo y, lecz na krótko, a psu je sobie co najwi cej gard a wykrzykuj -
ce „brawo”, ot uka sobie r ce klaszcz ce i wypró nia kieszenie. Do 
awantur politycznych zapa  tenorowy nie poprowadzi. Tymczasem 
wp yw takich „teorii”, jak „teoria” p. Duchi skiego, jest wprost i to 
na d ugo szkodliwy.

Jak ju  wy ej widzieli my, p. Duchi ski u y  swej wiel kiej uczo-
no ci na z e, na skrzywienie prawdy i na za le pianie umys ów swoich 
ziomków. Z drugiej atoli strony widzieli my tak e, e, znajduj c si  
w stanie chronicznego afektu, opanowany przewa nie przez szowi-
nizm narodowy i nienawi  plemienn , p. Duchi ski nie da  z pewno -
ci  do wodu z ej woli i nie mo e by  za sw  „teori ” pot piany.

Jubileusz narodowy p. Duchi skiego by by po prostu jubileu-
szem chronicznego ob du patriotycznego.

Dorpat, listopad 1885 r.

[Nak adem autora. Kraków 1886]
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Odczyt wygłoszony 

w sali Muzeum Techniczno-Przemysłowego

w Krakowie 9 lipca 1906 roku

Dzi ki Japo czykom czasy si  ogromnie zmie ni y1. Dzi  mówimy 
mia o o zupe nym równoupra wnieniu, damy autonomii. A jeszcze 

nie tak dawno wszechw adny cenzor wykre la  starannie wszelk  
wzmiank  o równouprawnieniu, o jakiej  za  auto nomii nawet ma-
rzy  si  nie o mielano. Szczytem marze  by o uzyskanie pewnych 
drobnych ulg, w rodzaju wyk adania po polsku nauki religii i j  zyka 
polskiego. Dzi  damy i domagamy si , a dawniej musieli my si  
zadawalnia  ebranin  i wycieraniem k tów w przedpokojach mini-
strów i innych dostojników.

Ze wszech stron sypi  si  pot pienia na by  „ugod ” i by ych 
„ugodowców”. Jest to wielka nie sprawiedliwo . Dzi , kiedy nawet 
zaj ce bu czucz  si  i pozuj  na bohaterów, atwo jest traktowa  po-
gardliwie usi owania „ugodowców”. Je eli jednak przeniesiemy si  
w niezbyt odleg e czasy, kiedy mia o mo na by o wyst powa  tylko 
w cha rakterze nielegalnego spiskowca, a wszelka jawna dzia alno  
obywatelska by a niemo ebn , musimy wyrazi  uznanie dla tych lu-
dzi, co nara ali si  na upokorzenia i poni enie godno ci osobistej, 
byle tylko wytargowa  co  dla swego spo ecze stwa.

Zreszt  ebranin  i nadskakiwanie ministrom uprawiali nie 
sami tylko „ugodowcy”. Metod  t  przej li od nich ci, co na nich teraz 
mo e najg o niejsze gromy rzucaj .

Na pocz tku listopada roku zesz ego, a wi c wtedy, kiedy „ugo-
dowcy” przestali ju  stanowczo wchodzi  w jakiekolwiek uk ady 
z rz dem rosyj skim, zjawi  si  w Petersburgu do  liczny zast p prze-
wódców jednej z najwp ywowszych partii pol skich, a eby, opieraj c 
si  na zasi gni tych infor macjach, wytargowa  u hr. Wittego „auto-

1 Mowa o skutkach, zw aszcza dla sytuacji wewn trznej Rosji, prze-
granej przez ni  wojny z Japoni .
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nomi  Polski”. Niestety, panów tych zaskoczy o w Pe tersburgu og o-
szenie stanu wojennego w Królestwie Polskim. Pod wra eniem tego 
krzycz cego bez prawia rz du rosyjskiego zdecydowano nieznaczn  
wi kszo ci  g osów zaniecha  rokowa  z rz dem rosyjskim i wyje-
chano z Petersburga. Pozosta  tam jednak jeden z g ównych leaderów 
owej partii, a ten na w asn  r k  postanowi  próbowa  szcz  cia. Wy-
jedna  on sobie audiencj  u Wittego i po do  d ugim wst pie o wiad-
czy  mu, e w razie je eli rz d obdarzy Królestwo Polskie autonomi  
i nada j zykowi polskiemu nale ne mu prawa, partia wraz z inny-
mi ywio ami konserwatywnymi obowi zuje si  st umi  rewolucj  
w Polsce. Propozycja ta nadzwyczaj si  podoba a p. Wittemu. O wiad-
czy  on, e tak rozumne traktowanie sprawy za s uguje na uznanie, e 
uk ad ten zostaje przeze  zaakceptowany, ale e to prywatne o wiad-
czenie leadera musi by  poparte przez grono ludzi z nim jednomy l-
nych, którzy gremialnie, w towa rzystwie hr. Wittego, z o  podobne 
o wiadczenie samemu cesarzowi. Warunek ten nawet naszemu wiel-
kiemu politykowi wyda  si  za ostrym, a tak szcz liwie rozpocz te 
uk ady spe z y na niczym.

A propozycja ta wysz a nie od „ugodowców” i wysz a ju  po 
og oszeniu manifestu 17/30 pa  dziernika r. 19051 i zainaugurowaniu 
przeze  krwa wej „konstytucji” rosyjskiej.

S dz , e ju  po 9/22 stycznia r. 19052 wszelkie konszachty z do-
tychczasowym rz dem rosyjskim by yby rzecz  szpetn  i ha bi c .

Dzi  mo na si  porozumiewa  wy cznie tylko z Dum  jako 
z parlamentem rosyjskim, jako z je dynym cia em prawodawczym 
i rozstrzygaj cym. Ale je eli wszelkie umowy w „sprawie polskiej” 
sprowadzamy do porozumiewania si  z parla mentem rosyjskim, mu-
simy si  przede wszystkim za pyta :

Kto z kim si  tu umawia? 

1 W manife cie tym, wydanym w sytuacji rewolucyjnych wyst pie  
w Rosji, Miko aj II zapowiada  obdarzenie spo ecze stwa niewzruszonymi 

swobodami obywatelskimi oraz zwo anie Dumy, która mia aby kompetencje 
ustawodawcze.

2 Mowa o petersburskiej „krwawej niedzieli”.
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Czy jaka  niby zwierzchno  w osobie przed stawicieli panuj ce-
go narodu rosyjskiego ze swoimi podw adnymi w osobie przedstawi-
cieli poddanego narodu polskiego?

Wcale nie. Uk adaj  si  i umawiaj  si  równi z równymi, wszy-
scy jednakowo zainteresowani w utrzymaniu ca o ci pa stwowej 
i w uspokojeniu wzburzonego morza spo ecznego.

Autonomia Polski nie mo e by  przez nikogo narzucon  bez zgo-
dy przedstawicieli tego kraju. Nadanie autonomii Królestwu Polskie-
mu nie jest wcale ask , nie jest jakim  datkiem, ale jest wynikiem 
istotnej potrzeby ca ego pa stwa i wieloplemiennego spo ecze stwa.

Ale przy umawianiu si  i przy uk adaniu wa runków autonomii 
niezb dn  jest rzecz , a eby obie strony umawiaj ce si  przemawia y 
wspólnym j zy kiem. Mam tu na my li nie „wspólny j zyk” w cis ym 
znaczeniu tego wyrazu, ale tylko wspólny pogl d zasadniczy i jedna-
kowy punkt wyj cia.

Dotychczas obie strony umawiaj ce si  prze mawiaj  ró nymi j -
zykami, a obja nia si  to ró n  genez , ró nym sposobem powstania 
tych stron umawiaj cych si .

A eby to zrozumie , dosy  jest sobie uprzy tomni  histori  wy-
borów z jednej strony w Rosji centralnej, z drugiej za  strony w Kró-
lestwie Pol skim. W Rosji przy wyborach otrzyma a przewag  Partia 
Konstytucyjno-Demokratyczna, czyli Partia Wolno ci Ludu (KD), 
w Polsce za  wysz a z urn wyborczych partia narodowo-demokratycz-
na (ND). Ten ró ny wynik obja nia si  warunkami miejscowymi.

Przede wszystkim mamy ró ne przesy ki (premisy) historycz-
ne w obu tych cz ciach pa stwa. Wprawdzie w ca ym pa stwie pa-
nowa y samowola, ucisk i bezprawie, ale rdzenna Rosja woln  by a 
od ucisku narodowego. Przeciwnie, narodowo  wielkoruska by a 
szczególnie uprzywilejowan , a przedstawicieli inteligencji rosyj-
skiej i w ogóle na rodu rosyjskiego lub te  osób podszywaj cych si  
pod rosyjsko  u ywano za narz dzia do bezwzgl dnej zbrodniczej 
rusy  kacji. 

Gdzie przest pstwem by o przemówienie w j zyku ojczystym, 
gdzie m odzie  uwalniano ze szkó  za czytywanie ksi ek polskich 
albo te  za korespondowanie z rodzicami we w asnym j zyku, tam 
oczywi cie musia o si  rozwin  przeczulenie narodowe, musia  si  
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rozró  bujnie chwast szowinizmu zwracaj cego si  nie tylko przeciw 
gn bicielom, ale tak e przeciw innym gn bionym. Co do tego ostat-
niego pr du, narodowi demokraci mog  si  powo ywa  na przyk ad 
rusy  katorów, chocia  podobny przyk ad ni kogo nie usprawiedliwia. 

aden przest pca nie ma prawa usprawiedliwia  si  zbrodni  pope -
nian  przez kogo innego.

Do tego dziedzictwa przesz o ci nale y doda  niezwyk e warun-
ki dzisiejszego napi cia rewolucyj nego, które w Królestwie Polskim 
przybra o przy wyborach do Dumy charakter nierównie mniej pomy l-
ny dla ywio ów post powych ani eli w in nych dzielnicach pa stwa 
rosyjskiego.

W ka dym razie taktyka partii, która zwyci y a przy wyborach 
w Królestwie Polskim, by a pod wzgl dem etycznym nierównie ni -
sz  od tak tyki partii, która w samej Rosji otrzyma a prze wag . Par-
tia Konstytucyjno-Demokratyczna ani je dnego razu nie splami a si  
szczuciem na jakiekolwiek b d  narodowo ci lub wyznania, nie zha -
bi a si  odezwami antysemickimi.

Nale y zaznaczy  fakt, e z sze ciu przedstawi cieli Petersburga 
jednym jest Polak, profesor Petra ycki, drugim za  Polak- yd, adwo-
kat Winawer. W Moskwie pomi dzy czterema jej przedstawicie lami 
przeszed  yd, profesor Herzenstein. A wszy scy ci nie-Rosjanie zo-
stali wybrani nie ze wzgl  dów narodowo ciowych lub wyznaniowych, 
ale po prostu jako dzielni ludzie, jako wybitni cz onkowie partii. 
W dzia alno ci bowiem partii konstytucyjno-demokratycznej wzgl dy 
narodowo ciowe lub wyznaniowe nie gra y, jako czynnik agitacyjny, 
a dnej roli, a przy stawianiu kandydatury tego lub owego osobnika 

zwracano uwag  jedynie na jego zas ugi obywatelskie.
Nic tedy dziwnego, e pierwszemu spotkaniu si  przedstawicie-

li Królestwa Polskiego z przedsta wicielami innych cz ci pa stwa 
towarzyszy y pe wne podejrzenia i uprzedzenia, a nawet, zw aszcza 
ze strony pos ów wysz ych z ona polskiej partii narodowo-demokra-
tycznej, mo na by o skonstato wa  pewn  nieufno  i nieszczero , 
w dzisiejszych warunkach rosyjskiego ycia parlamentarnego ca -
kiem niew a ciw .

Miejmy jednak nadziej , e, pod wp ywem ogó u Dumy, rozbie-
raj c i decyduj c solidarnie wspólne sprawy, przedstawiciele naro-
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dowej demokracji z Kró lestwa Polskiego pozb d  si  ca kowicie swej 
za ciankowo ci, utemperuj  si , dojrzej  politycznie, tj. dostroj  si  
do ogólnego tonu chwili obecnej. W ka dym za  razie Ko o Polskie 
w Petersburgu nie stanie si  reakcyjnym i klerykalnym i nie pój dzie 
za przyk adem kó  polskich w Wiedniu i w Ber linie, id cych r ka 
w r k  ze wstecznikami przeciw d no ciom post powym i demokra-
tycznym.

Wracam do poprzednio postawionego pytania: kto b dzie si  
umawia  w Dumie Pa stwowej w sprawie autonomii Królestwa Pol-
skiego?

Czy b dzie to powtórzeniem ugody austriacko-w gierskiej 
z r. 1867, kiedy to „naród-gospodarz” Cyslejtanii1 umawia  si  z „na-
rodem-gospodarzem” W gier? „Naród-gospodarz” – czytaj: oligarcho-
wie i biurokraci, zaliczaj cy siebie do tego narodu.

Otó  podobne postawienie i podobne za atwie nie kwestii jest 
w danym razie ca kiem niemo liwe.

Jak nie mo e by  mowy o samow adztwie i wspania omy lno ci 
narodu rosyjskiego w ca ej Rosji, tak te  nie mo e by  mowy o sa-
mow adztwie i wspania omy lno ci na rodu polskiego w Polsce. Nie 
mo e te  by  mowy o dzieleniu narodów zamieszkuj cych pa  stwo lub 
te  pewn  jego dzielnic  na „gospodarzy” i „go ci”. Nie mo e by  na-
reszcie mowy o stosowaniu has a, powsta ego skutkiem pomie szania 
poj  i podstawiania wyrazu zamiast idei, a mianowicie has a: Rosja 

dla Rosjan, Polska dla Polaków.
Nigdy, przenigdy! Przeciwko tego rodzaju za patrywaniom nale-

y wszelk  moc  protestowa .
W kwestii autonomii Królestwa Polskiego roz strzygaj  przed-

stawiciele ca ej ludno ci Polski w po rozumieniu z przedstawicielami 

1 Cyslejtania – potoczna nazwa zachodniej cz ci monarchii austro-
w gierskiej, obejmuj cej wchodz ce w sk ad monarchii autonomiczne kró-
lestwa, ksi stwa i hrabstwa, m.in. Czechy, Dalmacj , Galicj  z Lodomeri , 
obecn  Doln  i Górn  Austri , Bukowin , Karynti , Krain , Styri , Salz-burg, 

l sk austriacki, Tyrol, Vorarlberg i in., w odró nieniu od Translejtanii, jak 
nazywano kraje korony w. Stefana, a wi c W gry z Siedmiogrodem i pó au-
tonomiczne: Chorwacj , S oweni  i Fiume.
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ca ej ludno ci reszty pa stwa rosyjskiego, bez ró nicy wyznania i na-
rodowo ci.

Przy zawieraniu tak poj tej umowy powo ywa nia si  na prawa 
historyczne, na umowy mi  dzynarodowe nie mog  nikomu impono-
wa .

Dlatego to taki rozd wi k i niesmak wnios a do Dumy owa s a-
wetna deklaracja polska, odczy tana na jednym z pierwszych posie-
dze  przez po s a Harusiewicza. Zalatywa a od niej st chlizna zbu-
twia ych szparga ów. Dzi  jest to ju  j zyk na pó  tylko zrozumia y 
i przebrzmia y niby jaka  redniowiecczyzna, jaka  acina rednio-
wieczna. Dzi  brzmi  inne nuty, dzi  brzmi  linguae vulgares, j zyki 
gminne.

Powo ywaniami na Kongres Wiede ski, na „króla polskiego” 
mo na bawi  si  w gabinetach mini strów, w kancelariach biurokra-
tów. Ale  i ci mini strowie i biurokraci maj  gotow  odpowied  na 
natarczywe domagania si  legitymistów polskich: „Wasi przodkowie 
zdetronizowali Miko aja I, a wy dzi  gwa tem wt aczacie koron  pol-
sk  na skronie Miko aja II”.

Zreszt  og oszone na kilka dni przed otwarciem Dumy „prawa 
zasadnicze”, przeciwko którym g ów nie zwrócon  by a owa deklara-
cja polska, nie znio s y wcale tytu u „króla polskiego”. 

Dla nas, dla ludzi dzisiejszych, s  to wszystko pró ne gadania. 
Legitymizm szlachty i czynowników musi ust pi  miejsca innym za-
sadom, zasadom demokraty cznym. Tera niejsze ludy Rosji nic nie ob-
chodz  owe uroczyste i wielokrotnie amane umowy osób koronowa-
nych i stanów uprzywilejowanych.

W grom-Madziarom chodzi o przede wszystkim o koron  wi -
tego Stefana. Patrioci czescy sta rego autoramentu nosz  si  jak kura 
z jajkiem z ko ron  wi tego Wac awa. Podobnie legitymi ci pol scy 
stawiaj  we rodku ko a odr bno ci narodowo-terytorialnej – koron  
polsk , jako ozdob  g owy cesarzów rosyjskich.

Ale  szanowni panowie, im mniej tych koron, tym lepiej, tym a-
twiej da  sobie rad  z ich po siadaczami.

Prawa historyczne!
Ale  powo uj c si  na „prawa historyczne”, mo emy da  

wskrzeszenia przywilejów szlache ckich, mo emy da  restytucji 
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podda stwa, mo emy da  utrzymania samodierżawia, mo emy -
da  wznowienia czcigodnej instytucji ludo erstwa. Prawa historycz-
ne pachn  inkwizycj , pachn  stosami dla heretyków.

Prawo historyczne ebra Adamowego staje do tychczas na prze-
szkodzie równouprawnieniu kobiet. Prawo historyczne Kaina i Abla 
legalizuje wszel kie morderstwa, wszelkie gwa ty i bezprawia. Prawo 
historyczne ukrzy owania znajduje od g os cho by w pogromie bia o-
stockim1.

Ale po co nam te wszystkie „prawa historyczne”? Dzi  mamy 
takie zg szczenie historii, e star czy nam jej na d ugie, d ugie lata, 
e zape ni  ona mo e nie tylko ca y szereg przysz ych zmian Ksi  yca 

i obrotów Ziemi oko o S o ca, ale tak e odbi  si  pot nym re  eksem 
na przesz o ci. Zreszt  tak czy owak, dla nas jako dla ludzi dzisiej-
szych jedyn  podstaw  historyczn  przy roz wi zywaniu praktycz-
nych kwestii politycznych jest obecna chwila historyczna.

A wi c mo e oprzemy si  na prawach etno gra  cznych i b dzie-
my si  kierowa  wzgl dami jednolito ci etnogra  cznej danego obsza-
ru, maj cego otrzyma  ustrój autonomiczny?

Takie stanowisko by oby równie  b dne.
D enie do przeprowadzenia jednolito ci etno gra  cznej czy to 

ca ego pa stwa czy te  pewnej jego dzielnicy jest karygodn  i bzdur-
n  chimer . Natomiast ogólna  zjonomia etnogra  czna danego kraju 
mo e by  wzi ta za jedn  z podstaw roz strzygaj cych o konieczno ci 
jego wyodr bnienia i nadania mu autonomii.

Na có  wi c ostatecznie mo emy si  powo y wa , daj c auto-
nomii dla Królestwa Polskiego?

Przede wszystkim przyjmujemy tu za podstaw  dane granice 
administracyjne, które stanowi  dla nas fakt niezaprzeczalny i po-
lityczn  si  wy sz . Po dobnie fakt niezaprzeczalny i polityczn  si  
wy  sz  stanowi dla nas jedno  pa stwowa ca ego pa  stwa rosyj-
skiego.

1 Mowa o dokonanym przez wojsko rosyjskie 14 VI 1906 r. pogromie 
ludno ci ydowskiej w Bia ymstoku, w którym ok. 100 osób zgin o lub zosta-
o rannych.
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danie autonomii Królestwa Polskiego opie ramy na nast pu-
j cych faktach:

1. Ca e to administracyjnie wyodr bnione terytorium jednoczy 
dzi  p. Ska on albo te  jaki inny satrapa. Dla przeciwdzia ania samo-
w adztwu tego rodzaju ichmo ciów niezb dn  jest miejscowa insty-
tucja prawodawcza, niezb dnym jest osobny sejm Królestwa Polskie-
go.

2. Krajowi temu w a ciwe s  osobne prawa cy wilne, zaszczepio-
ne w nim za czasów Napoleona.

3. W zwi zku z tym pozostaje prawem okre lona bezstanowo . 
W Polsce rosyjskiej ludno  nie dzieli si  na odosobnione stany z w a -
ciwymi ka demu z nich przywilejami i ograniczeniami, a tym czasem 
taka stanowo  by a a  do chwili obecnej cech  charakterystyczn  
ustroju spo ecznego pra wie wszystkich dzielnic Rosji pozosta ej. 
W Rosji tak zwany „w o cianin” lub „mieszczanin” jest do tychczas 
communi adscriptus, jest dotychczas niewolnikiem gminy, a nawet 
cz owiek ko  cz cy wy szy zak ad naukowy, zanim otrzyma dy plom, 
musi otrzyma  od gminy urz dowe zwolnie nie z podda stwa. Co  po-
dobnego jest ca kiem obce Królestwu Polskiemu.

4. Nareszcie ca a prawie u wiadomiona ludno  Królestwa da 
autonomii i dopóty si  nie uspo koi, dopóki w sprawie tej nie otrzyma 
zado uczy nienia. Gdyby nie by o trzech poprzednich punk tów, to ten 
jeden ju  by by zupe nie wystarczaj  cym i rozstrzygaj cym.

Dla przekonania si  o istotnych yczeniach lu dno ci Polski mo -
na by urz dzi  plebiscyt, czyli tajne g osowanie powszechne, oczywi-
cie pod warunkiem, e andarmi, policja i administracja nie wywie-

raliby adnego nacisku.
Przy terytorialnym odgraniczaniu kraju, zwa nego Królestwem 

Polskim, a maj cego otrzyma  ustrój autonomiczny, napotykamy pew-
n  trudno  pocho dz c  z niejednolito ci etnogra  cznej tego kraju. 
Mianowicie ta okoliczno , e pó nocna cz  guberni suwalskiej za-
mieszka  jest przewa nie przez Litwinów, wschodnie za  pasy guber-
ni siedleckiej i lubelskiej – przez Rusinów, czyli Ukrai ców, powoduje 

danie oddzielenia tych gmin i po wiatów od Polski i przy czenia 
ich do innych dzielnic autonomicznych: do Litwy i do Ma orusi, czy-
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li Ukrainy. Zw aszcza ze strony niektórych na cjonalistów litewskich 
danie to, wyrównania granic, stawiane jest bardzo natarczywie.

Niestety, sami Litwini wyst puj cy z tym  daniem nie zawsze 
zdaj  sobie spraw  z zasad, na których powinna si  oprze  autonomia 
Litwy, i kie ruj  si  niekiedy ra cym pomieszaniem poj . Po wo uj  
si  oni to na prawa historyczne, si gaj c a  do tradycji jagiello skich, 
to nawet na archeologi  przedhistoryczn , to znowu na ci g o  etno-
gra  czn .

Otó  w tej sprawie trzeba by przede wszystkim wyja ni  stano-
wisko wspólne, a, daj c oddziele nia niepolskich okr gów od Polski, 
nale a oby je dnocze nie „wyrównywa  granice” przez przy  czanie 
do Polski kilku prawie czysto polskich po wiatów guberni grodzie -
skiej.

Oczywi cie tak jedno, jak drugie nie mog oby by  za atwiane bez 
woli samej ludno ci. Sama lu dno  drog  plebiscytu powinna by roz-
strzyga , do jakiej dzielnicy autonomicznej yczy sobie by  wcielon .

Dla cis ego rozgraniczania poj , których mie sza  si  nie po-
winno, nale y rozró nia  dwie kwestie polskie w pa stwie rosyj-
skim.

Autonomia Polski nie wyp ywa wcale z zasady uznania i zaspa-
kajania potrzeb kulturalnych wszyst kich narodów.

To ostatnie, tj. równouprawnienie wszystkich narodowo ci 
w ich d eniach do wyodr bnienia kulturalnego, podpada pod katego-
ri  praw cz o wieka i obywatela, niezale nie od podzia ów terytorial-
nych. Tymczasem autonomia Polski, czyli Kró lestwa Polskiego, jest 
poj ciem ci le terytorialnym i administracyjnym.

Gdyby ca a Rosja by a takiej wielko ci, jak np. ziemia krakow-
ska, i gdyby mieszka o w niej kilka narodowo ci, nie potrzebowa aby 
ona nadawa  autonomii prawodawczej pojedynczym dzielnicom, cho-
cia  przy zastosowaniu zasady demokratycznej w dziedzinie narodo-
wo ciowej musia aby uzna  wszystkie zaludniaj ce j  narodowo ci 
za równo uprawnione.

Z drugiej strony gdyby Rosja w dzisiejszych swoich granicach, 
od Wis y do Kamczatki, by a za ludniona przez jedno jednolite plemi , 
np. wielkoruskie, musia aby pomimo to rozpa  si  na auto nomiczne, 
a nawet na sfederalizowane ze sob  dziel nice, gdy  ustrój centrali-

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia182   182Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia182   182 2007-03-06   08:51:162007-03-06   08:51:16



183AUTONOMIA POLSKI

styczny i prawodawstwo centralistyczne na tak potwornie obszernym 
terytorium s  absolutnie niemo liwe.

Otó  rozró niaj c ci le poj cia, mamy obecnie dwie „kwestie 
polskie” w pa stwie rosyj skim. Wyraz polski ma w obu razach ca -
kiem inne znaczenie.

Kiedy idzie o równouprawnienie i nadanie pe ni praw wszystkim 
wyznaniom, narodowo ciom i in nym grupom spo ecznym, wyraz „pol-
ski” oznacza narodowo  polsk , tj. zbiorowisko ludzi, uzna j cych 
j zyk polski za swój j zyk ojczysty. Kiedy za  mówimy o „kwestii 
polskiej” w znaczeniu terytorialno-autonomicznym, mamy na my li 
ci le od graniczon  krain , dzi  wprawdzie zamieszka  prze wa nie 

przez ludno  narodowo ci polskiej, która jednak z czasem – podob-
nie jak to si  sta o z Pru sami, Kurlandi  i tylu innymi prowincjami 
– mo g aby zmieni  swój wygl d etnogra  czny.

Jak ju  poprzednio zaznaczy em, „kwestia polska” w pierwszym 
znaczeniu rozwi zuje si  przez uznanie bezwzgl dnego równoupraw-
nienia wszystkich narodowo ci.

Przynale no  za  do tego lub owego wyznania, czyli do tego lub 
owego ko cio a, do tej lub owej narodowo ci itd. powinna by  spra-
w  czysto osobist  i zale e  ca kowicie od wolnego wyboru danej jed-
nostki. Tak na grupy wyznaniowe, jako te  na grupy narodowo ciowe 
nale y patrzy  jako na wolne zwi zki osób uwa aj cych si  za jedna-
kowo unarodowione lub te  jednakowo uwyznaniowione.

Rzecz oczywista, e przy takim pogl dzie na te sprawy nie ma 
adnego ko cio a panuj cego, nie ma adnej narodowo ci panuj cej, 

nie ma adnego j  zyka panuj cego czy to pa stwowego, czy te  dziel-
nicowego. Jedynie tylko wzgl dy praktyczne, wzgl dy statystyczne, 
wzgl dy stosunków liczebnych pomi dzy pojedynczymi narodowo -
ciami, jako te  wzgl dy stanu faktycznego chwili obecnej sprawia-
j , e j zyk wielkoruski, czyli rosyjski, b dzie tymcza sem odgrywa  
w Rosji rol  j zyka centralnego, rol  j zyka w adz centralnych, rol  
j zyka parla mentu ogólnopa stwowego, rol  j zyka s u cego w prze-
wa nej liczbie wypadków za rodek porozumiewania si  mi dzy po-
jedynczymi dzielnicami tego obszernego i wieloplemiennego pa stwa. 
Z tych samych wzgl dów praktycznych podobna rola j zyka central-
nego przypada w Królestwie Polskim j zy kowi polskiemu.
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Poniewa  nie ludno  istnieje dla urz dników, ale urz dnicy dla 
ludno ci, wi c urz dnicy s  obo wi zani zna  j zyki wszystkich na-
rodowo ci zamie szkuj cych dan  jednostk  administracyjn . W wy-
j tkowych wypadkach powinni by  ustanawiani t u macze dla pew-
nych j zyków.

By  mo e, i  ubli a to szlachetnemu narodowi polskiemu, e go 
si  równouprawnia, e go si  sta wia na równi z narodem litewskim, 
tatarskim, kir giskim, baszkirskim, esto skim, ydowskim, buriackim 
itd. Kilka dni temu s ysza em od jednego ze znanych uczonych pol-
skich ca kiem powa nie wypowiedziane zdanie, e j zyk litewski na-
daje si  chyba tylko do rozmawiania z krowami. Zapomnia  ten pan 
o napisach w rodzaju zdies’ po polski goworit’ wospreszczajetsia (tu 
po polsku mówi  zakazuje si ), zdobi cych do niedawna, a mo e na-
wet i dzi  jeszcze, lokale rz dowe i publiczne w „Kraju Pó nocno-Za-
chodnim”. Jak ten pan trak tuje j zyk litewski, tak samo cywilizatoro-
wie ze wschodu traktowali jego w asny j zyk.

Tak temu „dumnemu Polakowi”, jako te  innym panom pogar-
dzaj cym narodowo ciami ni szego gatunku radzi bym odwiedzi  
posiedzenia powsta ego w roku zesz ym Zwi zku Autonomistów-
Federalistów. Podobny zwi zek powstaje po raz pierwszy w historii 
ludzko ci. Zasiadaj  tam obok siebie na za sadach najzupe niejszego 
równouprawnienia przed stawiciele Polaków, Litwinów, Ukrai ców, 

ydów, Gruzinów, Ormian, Esto czyków, otyszów, Ta tarów, Kirgizów 
itd. Zasiadamy obok siebie, szanujemy si  wzajemnie i roztrz samy 
wspólne nasze sprawy.

Cz onkowie Zwi zku Autonomistów-Federalistów nie mog  po-
wtórzy  za jednym z najdumniejszych Polaków: Senatorska tli wspa-

niałość, lwi się szlachty stara śmiałość i niewoli wzgarda bucha1.
Tak, „wzgarda niewoli”! Ale czyjej niewoli? Tylko swojej w as-

nej, a na niewol  cudz  ch tnie si  dumny Polak zgadza.
Zwi zek Autonomistów-Federalistów w a nie na cudz  niewo-

l  si  nie zgadza i dlatego te  da zabezpieczenia praw wszelkiej 
mniejszo ci na zasadach regu y spó ki.

1 Z. Krasi ski, Przedświt [przyp. BdeC].
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Druga „kwestia polska” jest kwesti  autonomii dzielnicowej, nie 
za  narodowo-terytorialnej. Przeciw terytorialno ci narodowej ja ze 
swej strony stanowczo protestuj . Pachnie mi ona zaraz wynarada-
wianiem i prze ladowaniem innych naro dowo ci. Zaraz przypomina 
si  sentencja: Naród polski chce być na swojej ziemi gospodarzem.

A je eli tak, to ten sam naród polski nie po winien mie  preten-
sji ani do narodu rosyjskiego, ani do narodu litewskiego, które „chc  
by  ró wnie  na swojej ziemi gospodarzami”. Przy tym na ród rosyj-
ski uwa a za swoj  ziemi  ca e pa stwo rosyjskie, a naród litewski 
w osobie swych histo ryków i etnografów ro ci sobie pretensje do ziem 
by ego Wielkiego Ksi stwa Litewskiego i nawet w Grodnie uwa a nie-
Litwinów za „go ci narodu litewskiego”.

Podobnie i ów mityczny „naród polski” re prezentowany przez 
swych nacjonalistów i szowi nistów nadaje „swojej ziemi” granice 
niezupe nie okre lone i w tych nieokre lonych granicach chce by  
„gospodarzem”, wprawdzie gospodarzem uprzej mym i go cinnym, ale 
pomimo to ka cym go ciowi p aci  podatki i ponosi  wszelkie ci a-
ry. Ten uprzej my gospodarz ziemi polskiej uznaje wprawdzie ydów, 
ale tylko Żydów, czujących siebie Pola kami.

No, my si  na takie „gospodarowanie” nie zga dzamy. My nie dzie-
limy mieszka ców kraju na „gospodarzy” i „go ci”. Dla nas tak ydzi, 
jako te  wszyscy inni, obecnie zamieszkali w danej miej scowo ci, s  
tak samo gospodarzami, jak i roszcz cy sobie do tego wy czn  pre-
tensj .

Precz „wszechpolsko ”, precz „wszechlitewsko ”, precz 
„wszechniemiecko ”, precz „wszechrosyjsko ”, precz „wszech y-
dowsko ”, precz egoizm narodowy!

Równie  nie mo emy si  zgodzi  na jakie  szcze gólne uprzywi-
lejowanie niegdy  powa nionych, a obe cnie pogodzonych „braci S o-
wian”. Dla nas Rosja nie i Polacy to nie jaki  osobliwy cymes ludzko-
ci, maj cy ze wzgl du na sw  „s owia sko ” prawo do wy cznego 

panowania na zajmowanej przez siebie ziemi i do rozporz dzania lo-
sami in nych ludów.

A wi c precz z panslawizmem, precz z mi o ci  wszech s o-
wia sk !
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Przy rozgraniczaniu kompetencji ca ego pa stwa rosyjskie-
go i jego polskiej dzielnicy autonomicznej wypadnie rozwi za  ca y 
szereg kwestii konkre tnych. Niektóre z tych kwestii pozwol  tu sobie 
poruszy .

Oczywi cie forma rz du b dzie i tu, i tam jednakow ; je eli ca a 
Rosja b dzie monarchi  konstytucyjn , to Polska b dzie stanowi a jej 
cz . Przy zaprowadzeniu republika skiej formy rz du w ca ej Ro-
sji, Polska wejdzie do jej sk adu jako cz ciowa rzeczpospolita, sfede-
ralizowana z innymi cz ciami wspólnego pa stwa.

Policja przejdzie pod zarz d w adz autono micznych.
Wojsko, to z o konieczne (malum necessarium) dzisiejszych 

stosunków mi dzypa stwowych, musi by  ogólnopa stwowe, cho -
by z tego wzgl du, e przy istnieniu osobnej armii dzielnicowej mo e 
przyj  ochota do wojaczki. Ale ze wzgl du na oszcz dno  i dla u a-
twienia obywatelom odbywania tej ci kiej powinno ci nale y da  
mo no  ods ugiwania na miejscu. Mieszka cy Królestwa Pol skiego 
powinni odbywa  wojskowo  albo we w a snym kraju, albo, co naj-
wy ej, w pobli u jego gra nic. Rzecz oczywista, i  zasada ta nie mo e 
si  sto sowa  do  oty.

Przy demokratycznym ustroju spo ecznym nie mo liwe jest ist-
nienie gwardii i kozaków. Ustrój autonomiczny wymaga osobnych za-
rz dów (komisji, ministeriów) dla pewnych stron ycia publicznego, 
jako to spraw wewn trznych, sprawiedliwo ci, przemys u i handlu, 
rolnictwa, o wiaty.

W rz dzie centralnym i w zarz dach ogólnopa stwowych (mi-
nisteria wojny, marynarki, komu nikacji, poczt i telegrafów, spraw 
zagranicznych) powinien by  zapewniony udzia  przedstawicielom 
Królestwa Polskiego.

Pomimo istnienia sejmu krajowego, przedstawi ciele Królestwa 
Polskiego powinni bra  udzia  w parlamencie ogólnopa stwowym, 
czyli w Dumie wszechrosyjskiej, ale przy rozstrzyganiu spraw doty-
cz cych jedynie innych cz ci pa stwa, tylko z g osem doradczym, bez 
prawa g osowania.

Poniewa  dla ogó u ludno ci symbole i oznaki zewn trzne posia-
daj  donios e znaczenie, wi c Królestwo Polskie powinno mie  prawo 
na osobny herb i na osobne sztandary urz dowe.
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Napisy urz dowe na instytucjach autonomi cznych mog  by  
albo tylko w j zyku polskim, albo te , na danie mniejszo ci j zy-
kowych, tak e w innych j zykach krajowych. Na oddzia ach, czyli  -
liach zarz dów ogólnopa stwowych, obowi zko wym jest tak e napis 
w j zyku rosyjskim, jako te  herb ogólnopa stwowy obok herbu kra-
jowego. Oczywi cie by oby najlepiej, gdyby si  mo na obchodzi  bez 
herbów i sztandarów, zadawalniaj c si  dla dogodno ci interesantów 
jedynie napisami.

Przede wszystkim za  powinny by  wydane przez Dum  pa -
stwow  wspólne prawa zabez pieczaj ce wolno  obywateli i ustana-
wiaj ce isto tn  praworz dno  w ca ym pa stwie.

A poniewa  jest rzecz  nie tylko niesprawiedliw , ale po prostu 
potworn  stosowa  bezwzgl dnie za sad , e nikt się nie może wy-

mawiać nieznajomo ścią prawa, tj. da  od obywateli znajomo ci 
prawa, je eli nie da o si  im mo no ci zaznajomie nia si  z prawem, 
wi c konieczn  jest rzecz  stwo rzenie na ca ym obszarze pa stwa in-
stytucji juryskonsultów dla ludno ci. Zadaniem takich juryskonsul-
tów powinno by  zaznajamianie mieszka ców z ich prawami i obo-
wi zkami oraz zapobieganie katastrofom prawnym, tj. katastrofom 
wynikaj cym z nieznajomo ci prawa.

Bardzo wa n  dziedzin  ycia spo ecznego, pra wem okre lone-
go, stanowi  szko y i wychowanie w ogóle. Otó  nale y o nich pomówi  
tak ze sta nowiska równouprawnienia narodowo ci, ze stano wiska 
poszanowania praw wszelkiej mniejszo ci, jako te  ze stanowiska 
autonomii terytorialnej.

Szko om prywatnym powinna by  pozostawiona jak najszersza 
wolno  tak co do wyboru j zyka wyk adowego, jako te  co do pro-
gramu, byle tylko ten program nie sprzeciwia  si  wymaganiom mo-
ralno ci.

Szko y rz dowe i w ogóle publiczne powinny by :
1. bezwyznaniowe, tj. bez obowi zkowego wy k adu jakiejkol-

wiek religii,
2. jednoj zykowe.
Powinny by  wi cie przestrzegane prawa mniejszo ci, a wi c 

w obr bie obecnego Królestwa Pol skiego maj  prawo do swoich osob-
nych szkó  pu blicznych z w asnym j zykiem wyk adowym, w miar  
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mo no ci i w odpowiednim zakresie ydzi, Litwini, Niemcy, Rusini, 
czyli Ukrai cy itd.

W ka dej szkole obowi zkow  jest praktyczna znajomo  tylko 
jednego j zyka, j zyka wyk ado wego. U wiadamianie w a ciwo ci 
tego j zyka po winno s u y  za jeden ze rodków do rozwijania umy-
s ów uczni w kierunku obserwacji wewn trznej.

aden inny j zyk nie mo e by  obowi zkowym. Ale za to, o ile 
pozwol  rodki i si y nauczyciel skie, powinna by  dana wszystkim 
uczniom mo no  uczenia si  nast puj cych kategorii j zyków:

1. j zyka rosyjskiego, jako j zyka centralnego ca ego pa stwa;
2. bardziej rozprzestrzenionych j zyków wszech wiatowych: 

niemieckiego, francuskiego, angielskiego, esperanto…;
3. j zyków innoplemiennych wspó obywateli, a wi c w szko ach 

polskich Królestwa Polskiego, stosownie do miejscowo ci: j zyka 
ydowskiego, j zyka litewskiego, j zyka ma oruskiego, czyli ukra-

i skiego…;
4. tak zwanych j zyków „klasycznych”, aciny i greckiego, któ-

re s  wielu z nas potrzebne ze wzgl du na ich rol  kulturaln  w y-
ciu spo ecze stw europejskich, ale których znajomo  jedynie tylko 
przes d redniowieczny mo e uwa a  za niezb dn  integraln  cz  
ukszta cenia ogólnego;

Uniwersytet Warszawski oraz inne wy sze zak ady naukowe 
w Królestwie Polskim musz  by  oczywi cie polskie. B d  one s u y-
y za ogniska o wiaty wy szej i wy szego wykszta cenia techni cznego 

nie tylko dla mieszka ców Polski, ale tak e dla chc cych z nich korzy-
sta  obywateli krajów o ciennych, o ile b d  oni woleli kszta ci  si  
w j  zyku polskim ani eli w jakim innym.

Ze wzgl du na wspó obywateli innoj zykowych, jako te  ze 
wzgl du na sta e stosunki kulturalne tak w ca ym pa stwie, jako te  
w pa stwach s sie dnich, w Uniwersytecie Warszawskim powinny 
by  za o one, oprócz innych samo przez si  si  rozumiej cych, jeszcze 
nast puj ce katedry:

–  lologii rosyjskiej i  lologii ma oruskiej, czyli ukrai skiej (j -
zyk, literatura, folklor…);

–  lologii litewsko- otewskiej;
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–  lologii ydowskiej (j zyka, folkloru, literatury, historii), nie 
hebrajskiej, ale nowo ydowskiej. (Oczywi cie nie przeszkadza to stu-
diowaniu j  zyka starohebrajskiego jako przedmiotu staro ytniczego 
i ogólnielingwistycznego).

Wyk ady w Uniwersytecie Warszawskim oraz w innych wy -
szych zak adach naukowych (w War szawie, w odzi, w Pu awach…) 
odbywaj  si  oczy wi cie w j zyku polskim. Ale prywat-docentom wol-
no jest wyk ada  wed ug uznania w jakimkolwiek b d  j zyku. Prócz 
tego wyk ady j zyków i literatur innoj zykowych mog  si  odbywa  
w j zy kach obcych. Nareszcie w razach wyj tkowych, tj. w razie po-
wo ania profesora niew adaj cego dosta tecznie j zykiem polskim, 
mo e by  dopuszczony wyk ad w j zyku obcym tak e innych przed-
miotów.

Kiedy mowa o równouprawnieniu ydów jako osobnego narodu 
i j zyka ydowskiego, czyli tak zwanego „ argonu”, jako j zyka wyk a-
dowego, wywo uje to na wielu ustach u miech iro niczny i pogardliwy. 
T  ironi  i t  pogard  uwa am za objaw wysoce niesprawiedliwy.

Jaki  to naród z o y  tyle o  ar na o tarzu „wolno ci”, na o ta-
rzu „odkupiania” i „zbawiania” ludzko ci? Pierwsz  o  ar  wyrwano 
z ona tego ludu przed 1873 laty, a do dzi  jeszcze tysi ce o  ar spomi -
dzy ludu ydowskiego gin  w pogro mach i innych jatkach urz dza-
nych przez g osicieli „mi o ci bli niego”. Taki naród zas uguje chyba 
na uznanie i szacunek.

A ów pogardzany „ argon”, czyli ywy j zyk kilkomilionowego 
ludu ydowskiego! Przecie  jest to j zyk rodzin, j zyk, za pomoc  któ-
rego porozumie waj  si  dzieci z rodzicami. W tym j zyku umieraj ce 
od ran dzieci, cho by we ws awionym ostatnimi czasy Bia ymstoku, 
przywo ywa y rodziców pomordowanych okrutnie przez tak zwanych 
„chrze cijan”. Przez ca y szereg lat w tym j zyku roz brzmiewa y j ki 
bole ci, uzewn trznia y si  objawy uczu  najrozmaitszych, to nik-
czemnych, to szlache tnych i podnios ych, jako te  wszelakich kombi-
nacji my lowych. Jest to j zyk najzupe niej równouprawniony z in-
nymi j zykami.

Autonomia Polski musi by  osi gni t .
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Faktycznie Królestwo Polskie ma ju  zupe n  autonomi ; ale 
jest to tymczasem autonomia Ska ona i jego pomocników, katów lud-
no ci bezbronnej.

Mamy dzi  najwy sze napr enie terroru rz  dowego i przeciw-
rz dowego. Terror i zbrodnie bez prawia doprowadzono do absurdu. 
I w tym w a nie widz  r kojmi  osi gni cia prawdziwej autonomii, 
au tonomii samorz dnej, autonomii ludow adczej.

Autonomia Królestwa Polskiego wyp ywa z obe cnego stanu 
rzeczy drog  konieczno ci dziejowej, podobnie jak nowy porz dek 
rzeczy w ca ej Rosji wyp ywa z ogólnej sumy bezprawia w niej pra-
ktykowanego.

Inaczej czeka Rosj  rozk ad ostateczny, a jej kresy zabór przez 
pa stwa o cienne. Polsk  dzi siejsz  zabra yby oczywi cie Niem-
cy i Austria. Czy by oby to nieszcz ciem dla narodów, kraj ten za-
mieszkuj cych? S dz , e nie by oby to znowu tak straszne, jak si  
z pozoru wydaje. Przypuszczam, e nawet w Niemczech musiano by 
si  zgodzi  ostatecznie na pewne równouprawnienie, bo chociaż Nie-

miec, głos ludzki rozumiał.
A ze wzgl du na bezpiecze stwo osobiste, ze wzgl du na mo -

no  istnienia ludzkiego, lepiej jest chyba nale e  cho by nawet do 
Prus ani eli do Ska ona i jego siepaczy.

Autonomia Polski jest wspóln  spraw  ca ej Rosji i wszystkich 
jej cz ci. Pozostaje ona w zwi zku z autonomizacj  ca ej Rosji. Samo 
tylko zautonomizowane Królestwo Polskie znajdowa oby si  stale pod 
gro b  zgniecenia przez pozosta  Rosj  scen tralizowan , a podobny 
wynik by by znowu sta  gro b  dla ludno ci ca ej Rosji. Ca ej Rosji 
grozi aby wtedy zaraza gwa tu i bezprawia.

Tu nas mo e spotka  zarzut, e mówimy tylko o samorz dzie 
i o autonomii, a nie dotykamy wcale takich kwestii, jak konstytuanta 
w Warszawie, jak niezale no  pa stwowa ca ej Polski, jak rzeczpo-
spolita demokratyczna.

I owszem. Bardzo to smaczny jad ospis. Ale prosz  przygotowa  
same potrawy i to przygoto wa  je nie na wiecach i na naradach spi-
skowców, ale w rzeczywisto ci. Przygotowywa  za  nale y tak, a eby 
to nie poci ga o potwornie wielkiej liczby o  ar i a eby nie prowadzi o 
kraju do ostatecznej ruiny.
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Ja takiego wyj cia nie widz , a nawet „niezale no  pa stwo-
w ” uwa am za zbyt drobny cel, a eby przynosi  mu w o  erze istnie-
nia ludzkie.

Mo e z czasem uda si  za atwi  t  spraw  drog  pokojow , oczy-
wi cie o ile obie strony uznaj  za w a ciwsze i korzystniejsze rozej  
si , ani eli po zostawa  w przymusowym zwi zku. Przecie  mamy 
przed oczyma przyk ad Szwecji i Norwegii.

Rzecz prosta, i  przy nieograniczonej wolno ci s owa i g osze-
nia swych przekona  powinna by  ka demu pozostawiona wolno  
propagandy tak w kierunku oderwania Polski od Rosji, jako te  w kie-
runku zamiany monarchii konstytucyjnej przez rzeczpospolit . Z dru-
giej strony powinno by  wolno nawo ywa  do wskrzeszenia nie tylko 
samodzier awia, ale nawet rz dów teokratycznych. W tpi  jednak, 
czy tego rodzaju propaganda b dzie mia a powo dzenie.

A teraz pytanie: 
W jakim porz dku nale y rozwi zywa  kwestie autonomii Pol-

ski?
Wed ug mego zdania, porz dek ten powinien by  nast puj cy:
Z pocz tku Duma pa stwowa ustanawia ogólne zasady wol-

no ci obywatelskich i rozgranicza zakres autonomii a ogólnopa -
stwowo ci. Nast pnie za  szczegó y ustroju autonomicznego zostaj  
opraco wywane w sejmie miejscowym danej dzielnicy auto nomicz nej.

Do zasad ogólnych zwi zku jednostki autono micznej z ca o-
kszta tem pa stwowym, które to za sady musz  by  uwzgl dnione 
przy umowie przed stawicieli dzielnicy autonomicznej z przedstawicie-
lami pozosta ych cz ci pa stwa, nale y przede wszystkim:

Jedno  pa stwowa Rosji, nie gwoli samow adztwu Wielkoru-
sów, ale jako wspólna sprawa wszystkich dzielnic i wszystkich naro-
dowo ci Rosji.

Nast pnie Duma ogólnopa stwowa powinna wypracowa  pra-
wa zasadnicze dla ca ego pa  stwa.

Te prawa zasadnicze powinny mie  na celu mi  dzy innymi unie-
mo liwienie zakusów reakcyjnych w sejmach dzielnicowych. aden 
sejm dzielnicowy, czyli krajowy, nie powinien mie  prawa: kara  ludzi 
za pochodzenie, czyli ogranicza  ich w ich prawach obywatelskich, 
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nadawa  przywileje stanowe, ustana wia  ko ció  uprzywilejowany, 
wprowadza  kar  mierci…

Chodzi  nam przy tym powinno nie tylko o urze czywistnienie 
dostatecznie ju  dojrza ych idei po st powych, ale tak e o usuni cie 
ognisk zarazy ety cznej i politycznej. Przecie  nie da si  zaprzeczy , e 
np. istnienie Rosji dotychczasowej, graj cej rol  andarma mi dzyna-
rodowego i dusiciela wszelkiej wolno ci, odbija o si  nader zgubnie 
na yciu po litycznym pa stw o ciennych. Nie da si  równie  zaprze-
czy , e bezprawia i bezece stwa praktyko wane np. przez Prusy i W -
gry, znajdowa y ch  tnych na ladowców u s siadów. Istnienie Galicji 
oddanej na pastw  kleryka om i wstecznikom wp y wa o pod wielu 
wzgl dami nader niekorzystnie na stosunki spo eczne i na wiatopo-
gl d polityczny w Królestwie Polskim.

Ale wszystko to nale y do zakresu wp ywów mi dzypa stwo-
wych i o usuwaniu takiej zarazy za granicznej nie mo e my le  adne 
pa stwo na w a sn  r k . Zmiana post powania rz du oraz zmiana 
praw i postanowie  reakcyjnych i szkodliwych w in nych pa stwach 
le y poza sfer  kompetencji parla mentu rosyjskiego.

Natomiast ca kiem od niego zale y urz dzi  si  odpowiednio 
u siebie, w granicach wspólnego pa  stwa.

I oto z tego stanowiska parlament wszechrosyjski powinien 
raz na zawsze po o y  tam  wszel kim zachciankom rusy  kacyjnym, 
które jak jad i za raza oddzia ywaj  demoralizuj co na ca e wielople-
mienne spo ecze stwo.

Parlament wszechrosyjski musi zdusi  eb hy drze bezprawia, 
zwanej jenera -gubernatorstwami i jenera -gubernatorami, gdy  ist-
nienie tego po twora tamuje oddech swobodny ludno ci i parali uje 
ycie praworz dne.

Parlament wszechrosyjski musi znie  wszelkie kary za pocho-
dzenie, wszelkie owe ograniczenia w rodzaju procentów szkolnych, 
w rodzaju linii osiedlenia dla ydów itd., itd., gdy  bezprawie cho by 
tylko w jednej dziedzinie narusza równo wag  etyczn  we wszystkich 
innych.

W imi  zasad demokratycznych parlament wszechrosyjski musi 
przeprowadzi  bezwzgl dne równouprawnienie prawne we wszyst-
kich kierunkach. Dopiero na tych trwa ych, ogólnie obowi zu j cych 
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podwalinach mog  si  wznosi  gmachy po jedynczych autonomii, w tej 
liczbie tak e autonomii Królestwa Polskiego.

* * *

Godzi si  zapyta : jakie te  mamy cele, pro ponuj c podobny spo-
sób rozwi zania kwestii auto nomii Polski, i jakie mog  by  wyniki 
podobnego jej rozwi zania?

Otó , ja przynajmniej, mam przy tym nast puj ce cele:
1. uspokojenie wrzenia, wywo ywanego wa ni  mi dzywyzna-

niow  i mi dzyplemienn , i umo liwie nie zgodnego po ycia rozmai-
tych grup spo e cznych zamieszkuj cych wspóln  ojczyzn ;

2. sprowadzenie walki mi dzy lud mi do w a ciwych granic, do 
walki o sprawy ogólnopolityczne i ekonomiczne;

3. obron  wszystkich narodowo ci przed ich w asnymi d enia-
mi i zachciankami, nastrajaj cymi wrogo wzgl dem nich inne, s sia-
duj ce z nimi na rodowo ci.

4. Nareszcie pewn  niepo ledni  rol  gra tu mo e tak e mi o  
w asna, narodowa i pa stwowa. Przecie , je eli nam si  uda urzeczy-
wistni  nakre lony przez nas sposób rozwi zywania podobnych, na 
pozór zawi ych spraw, zyskamy uznanie i po dziw innych i staniemy 
si  dla nich wzorem i przy k adem.

A jakie  mog  by  wyniki podobnego roz wi zania kwestii naro-
dowo ciowych i terytorialnych? 

1. Usuni cie z obiegu ca ego zast pu zada  wol no ciowych, któ-
re oka  si  absurdem lub b d  po siada y negatywn  warto  nawet 
dla samych po siadaczy pewnych praw. Ze wzgl du na zadanie uprosz-
czenia ycia spo ecznego, sami obdarowani pewnymi prawami i pew-
nymi swobodami nie zechc  z nich korzysta . Ale niech wiedz , e 
swobody te s  ich w asno ci  i e maj  prawo z nich korzysta . 

2. Ta bezwzgl dna wolno , to poczucie, e si  jest w niczym 
nieskr powanym, o ile si  innych nie kr puje, rozwinie w ludziach 
solidarno  ogólnokrajow  i ogólnopa stwow , która b dzie o wiele 
powa niejszym spoid em, ani eli do tychczasowa „mi o  ojczyzny”.

* * *
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Obecnie wypowiadaj  si  nowe has a, tworz  si  nowe zasady, 
nawija si  k bek zada  donio s ych i pierwszorz dnych na odleg  
met . Urze czywistnianie tych zasad, wcielanie w ycie tych hase  pój-
dzie po linii rozwijalnej dziejów powszech nych.

Je eli nie doczekamy urzeczywistnienia i wcie lenia w ycie, nie 
powinni my si  tym zniech ca . Powinni my poczuwa  si  do solidar-
no ci ogólno ludzkiej w d ugim szeregu pokole  i pociesza  si  tym, e 
pracujemy dla przysz o ci.

[Kraków 1907. Nak adem Krakowskiego Oddzia u 
Uniwersytetu Ludowego]
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„BRACIA S OWIANIE”

Zapocz tkowali t  awantur  spadkobiercy Rzymian, „bracia 
chrze cijanie” z Pó wyspu Apeni skiego. Libia i Cyrenajka, lubo for-
malnie podleg e Turcji, by y faktycznie do wzi cia; wi c urz dzono na 
nie na pad i og oszono przy czenie do pa stwa w oskiego1. Wczorajsi 
poddani su tana okazali si  dzi  poddanymi Rzymu, Rzymu zarówno 
wieckiego, jako te  duchownego. Obesz o si  bez zwyk ych formal-

no ci wypowiedzenia wojny, bo  przecie z bisurmanami nie ma co ro-
bi  sobie ceremonii. Broni cych swej ziemi krajowców og oszono za 
„buntowników”, urz  dzano na nich wyprawy karne i t piono ich bez 
lito ci. Z aeroplanów rzucano bomby na bezbronn  ludno  tubylcz .

Kiedy onego czasu armia austriacka stosowa a podobne rod-
ki lecznicze do „buntowników” w swych posiad o ciach w oskich, 
wrzeszczano na ca e gard o, a liberali europejscy wtórowali wrzasko-
wi „patriotów” i „m czenników za wolno ”. No, ale co wolno W ocho-
wi, tego nie wolno Trypolita czykowi.

Za przyk adem Pó wyspu Apeni skiego poszed  Pó wysep Ba -
ka ski2. ar oczno  jednej z g ów dwug owego or a historii europej-
skiej wznie ci a krwio ercze apetyty w jego drugiej g owie. „ wietne 
powodzenia or a w oskiego” w walce z garstk  regularnego wojska 
tureckiego i z nieregularn  „ha astr ” tuziemcz  nie dawa y spa  
spokojnie „m ci cielom” krzywd doznanych przez ich przodków od dzi-

kich hord wyznawców Mahometa.

1 Mowa o tzw. wojnie trypolita skiej toczonej w latach 1911–1912, 
w której wyniku Turcja utraci a na rzecz W och Libi , Trypolitani  i Cyrenaj-
k .

2 Chodzi o pierwsz  (X 1912 – V 1913) i drug  (VI–VII 1913) wojn  
ba ka sk , które wywo ane zosta y roszczeniami pa stw ba ka skich w sto-
sunku do Turcji. Pierwsza wojna toczy a si  mi dzy Turcj  a zwi zanymi so-
juszem Bu gari , Serbi , Grecj  i Czarnogór , drug  mi dzy Bu gari  a jej 
wcze niejszymi sojusznikami. Pierwsza z wojen pozbawi a Turcj  jej posiad-
o ci na Ba kanach, w drugiej Bu garia utraci a zdobyte w pierwszej woj-

nie tereny w Tracji, Macedonii oraz po udniow  Dobrud , natomiast Serbia 
wzmocni a swoj  pozycj , co z kolei zaostrzy o kon  ikt mi dzy ni  a Austro-
W grami. 
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Skorzystano z os abienia, z nie adu i niezaradno ci Turcji i za-
warto we czworo umow  napastnicz 1 w celu pokonania „wspólnego 
wroga” i wzajemnego podzia u zdobytych na nim upów. Obok tego 
oczywi cie „bracia S owianie” z Belgradu i z Cetynii porozumieli si  
osobno z „bra mi chrze cijanami” z Aten, a eby si  wspólnie zabezpie-
czy  przeciw oczekiwanym i koniecznym uroszczeniom „braci S o-
wian” ze So  i.

Przygotowania do pochodu na Turcj  robiono ju  od dawna. 
Sta rano si  wszelkimi sposoby podtrzymywa  wrzenie w Macedonii 
i pro wokowa  Turków, a eby mie  mo no  podnoszenia wrzasków 
na okru cie stwa tureckie i poruszania „opinii Europy” na korzy  
prze lado wanych. Profesorowie uniwersytetów w So  i i Belgradzie 
i cz onkowie akademii nauk, bu garskiej i serbskiej, go cili w Pe-
tersburgu i Moskwie, a eby agitowa  tam na korzy  wojny z Turcj . 
Przypuszczam, e dzi  nie wszyscy ci profesorowie i cz onkowie aka-
demii s  zadowoleni ze skutków swej zajad ej propagandy.

Id c za szlachetnym przyk adem W och, wojny formalnie nie 
wy powiedziano. Poniewa  po przeciwnej stronie by  Turek, wi c nie 
wzi to tego za z e „braciom S owianom” i „braciom chrze cijanom”, 
chocia  Japo czyków srodze gromiono za co  podobnego. Japo czycy 
jednak, w a ciwie mówi c, wypowiedzieli wojn  Rosji, gdy  zerwali 
z ni  sto sunki dyplomatyczne, a dzi  po ich zwyci stwach nikt im nie 
robi po wa nych zarzutów.

„Bracia S owianie” za  i „bracia chrze cijanie” Pó wyspu Ba -
ka skiego istotnie w adnej formie nie wypowiadali wojny swemu 
„od wiecznemu wrogowi”. Pierwsz  napa  „bez zrywania stosunków 
dyplomatycznych” urz dzili dzielni i sympatyczni Czarnogórcy, 
typowi ry cerze rozboju i rzezi dla rzezi. Napa  si  uda a. Turków 
rozgromiono. Zapali y si  tedy serca junaków w innych „pa stwach 
sprzymierzonych” i – hajże na Soplicę!

Niedo stwo i s abo  Turków by y niespodziank  zarówno dla 
nich samych, jako te  dla „sprzymierzonych” i dla wszystkich innych.

T piono si  wzajemnie bez lito ci. T piono nie tylko siebie, ale 
t piono i niszczono wszystko po drodze. Nie tylko rozstrzeliwano 

1 Tzw. sojusz ba ka ski – zob. przypis poprzedni.
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lub te  zak uwano bagnetami je ców wojennych, ale tak e obracano 
w perzyn  wsie i miasta, wyrzynano ich mieszka ców, gwa cono ko-
biety, a eby je potem kaleczy  lub mordowa , nie przebaczano adne-
mu ywemu stwo rzeniu.

Te „czyny bohaterskie” wzbudza y zachwyt gawiedzi, z dala od 
tego piek a czytaj cej dzienniki i lubuj cej si  jaskrawymi opisami 
mordów i rzezi. Walka krzyża z półksiężycem, chrześcijaństwa z is-

lamem entuzjazmowa a t umy. Hymny narodowe i patriotyczne lu-
dów „walcz cych za wolno ” rozbrzmiewa y w teatrach, ogródkach 
i innych miejscach publicznych. W Rosji np. niektórzy cz onkowie 
wszech wiatowej ligi pokoju o wiadczyli, e dla tej wojny robi  wy-
j tek i chwilowo przestaj  by  pacy  stami, bo to wojna wi ta, wojna 
cywilizacji chrześcijańskiej z barbarzyństwem muzułmańskim.

Zreszt  ten zapa  do „czynów bohaterskich” „braci S owian” 
i „braci Greków” zatacza  niezbyt szerokie kr gi. Ogarnia  on tyl-
ko tych, czyje serca bij  przy pieszonym tempem na my l b d  to 
o „bra ciach S owianach”, b d  te  o „braciach chrze cijanach”. Prze-
de wszystkim byli wolni od tego sza u prawdziwi pacy  ci, konse-
kwentni przeciwnicy wszelkiej wojny. Nast pnie nie mogli si  cieszy  
z powo dzenia oręża słowiańskiego i chrześcijańskiego wszyscy ci, co 
wspó  czuli napadni tym i t pionym Turkom i mahometanom. Oczy-
wi cie z obu rzeniem traktowali zwyci stwa s owia skie wszyscy ci, 
którzy widzieli w nich wzmocnienie wstr tnego dla nich „panslawi-
zmu”. Nareszcie wielu dyplomatów rosyjskich nie mog o przebaczy  
„ winiopasom” serbskim, czarnogórskim i bu garskim, e naruszaj  
spokojny bieg wypadków i wywo uj  widma nowych star  i powik a  
„mi dzynarodowych”.

Znakomici rozbójnicy, w rodzaju Rinaldo Rinaldiniego, Stie ki 
Riazina, Karmeluka, Janosika itd., uwiecznili si  sympatycznie w po-
daniach ludowych, zyskali s aw  „bohaterów” i jako tacy wcielili si  
w pie  ludow . Do  tu wspomnie  pie ni ludowe, opiewaj ce zbója 
karpackiego, Janosika. I istotnie, ze wzgl du na sw  dzielno  osobi-
st , na ryzyko i niebezpiecze stwa towarzysz ce ich wyprawom, ci 
patentowani „zbóje” zas ugiwali daleko bardziej na podziw i uwiel-
bienie, ani eli wielcy „wo dzowie”, którzy, osobi cie niczym prawie 
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nie ryzykuj c, napadali na obce kraje, niszczyli je i przyw aszczali 
je sobie.

Jak wyprawy zbójeckie Janosika i innych tego rodzaju „bohate-
rów” znalaz y piewców ludowych, tak samo wyprawa zbójecka W o-
chów do Trypolisu odbi a si  echem poetycznym w entuzjastycznych 
hymnach i odach rozmaitych „wieszczów”, z Gabrielem D’Annunzio 
na czele. Nic te  dziwnego, e szlachetni entuzja ci spomi dzy poe-
tów i publicystów, ogarni ci uczuciem „mi o ci wszechs owia skiej”, 
tworzyli hymny uwiel bienia i zachwytu na cze  „braci S owian”, 
gromi cych odwiecznego wroga i ciemiężyciela, walczących pod 

godłem krzyża ze znienawidzo nym półksiężycem i „wyzwalaj cych” 
ludno  chrze cija sk  spod „jarzma tureckiego”. Odgrzewano stary 
romantyzm b dnych rycerzy redniowiecza, marzono o zatkni ciu 
zwyci skiego krzy a na katedrze w. Zo  i w dawnej stolicy cesarzów 
bizantyjskich, jednym s owem, zamykano troskliwie oczy na szpet-
n , ohydn  rzeczywisto  i usypiano si  paj czyn  sennych widzia-
de . Ostatnia wojna ba ka ska zgotowa a tym marzycielom bolesne 
przebudzenie i otrze wienie. Dopóki trwa a walka „braci S owian” 
z Turkami, we w ciek ym rzucaniu si  „na no e” (na bagnety), we 
wpijaniu z bów w cia o przeciwnika, w bezwzgl dnym t  pieniu je -
ców wojennych i spokojnych mieszka ców, w paleniu miast i wsi… 
widziano „czyny bohaterskie”, a nie dziko  atawistyczn  dwunogiej 
bestii ludzkiej. Dopiero kiedy t  sam  metod  walki zacz to sto sowa  
do w asnych „braci S owian”, posypa y si  przekle stwa na ohydną 

orgię bratobójczą.
Ja od samego pocz tku patrzy em ze zgroz  i ze wstr tem na 

„czyny bohaterskie” zarówno „rycerzy” islamu, jako te  „rycerzy wia-
ry Chrystusowej”. Mnie bowiem nie imponuje nad ty frazes rzymskie-
go poety-pieczeniarza: Dulce et decorum est pro patria mori (S odko 
jest i zaszczytnie umrze  za ojczyzn ). Frazes ten dope niam dodat-
kiem: sed dulcus pro patria vivere (ale s odsz  jest rzecz  y  dla 
ojczyzny). Co za  do tak zwanego „bohaterstwa”, to oceni em je ju  
dosy  dawno w sposób nast puj cy:

Wobec fatalno ci wojny, wobec musu, p dz cego na rze  ca e stada 
ludzkie, szyderczo brzmi dodatek, spotykany na wszystkich prawie po-
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mnikach, wznoszonych na polach bitew: „polegli mierci  bohatersk ”. 
Rozumiem bohatera, b d  to gin cego na krzy u lub na stosie za swe 
przekonania, b d  te  id cego mia o na tortury i nieda j cego inkwi-
zycji wydusi  z siebie zezna  kompromituj cych; ale boha tera z musu, 
bohatera oszala ego i skutkiem wrzawy wojennej pozba wionego ludz-
kiej wiadomo ci, bohatera pijanego krwi , bohatera mordu j cego 
i mordowanego – takiego bohatera uzna  nie mog  i nigdy nie uznam. 
(Myśli nieoportunistyczne, Kraków 1898).

Prócz tego, pomimo e nie nale  wcale do „wierz cych”, bior  
jednak na serio przykazania „nie zabijaj”, „nie kradnij”, „nie cudzo-
ó ” i pozwalam sobie stosowa  je nawet wtedy, kiedy zabijaniem, 

ra bowaniem i gwa ceniem zajmuj  si  „bracia S owianie” i „bracia 
chrze cijanie” jakiegokolwiek b d  obrz dku.

Gdybym wi c by  poet  i wciela  w s owa w asne uczucia wy-
wo ane przez wra enia od wszystkich wojen ba ka skich, by yby to 
tylko uczucia zgrozy, wstr tu i pogardy, by yby to tylko przekle stwa 
i z orzeczenia, by yby to tylko wyrazy pot pienia, bez wzgl du na to, 
czy opiewa bym walki „braci S owian” i „braci chrze cijan” z „bisur-
manami”, czy te  wzajemne po eranie si  „braci S owian” i „braci 
chrze cijan” pomi dzy sob . Czy „krzy ” wyrusza w pole przeciw „pó -
ksi ycowi”, czy „krzy ” przeciw „krzy owi”, czy te  mamy jak  inn  
kombinacj  gode  i symbolów, dla mnie wyrusza w pole zawsze tylko 
jedno bydl  ludzkie przeciw drugiemu bydl ciu ludzkiemu1. 

1 Zgadzamy si  zupe nie z wywodami Szan. Autora, gdy chodzi o zja-
wisko wojny, podobnej do ostatniej ba ka skiej, która ostatecznie okaza a or-
gi  wilczych apetytów i dzy zaborczej, bez adnej my li narodowej – wszak 
ywe narody rozszarpano – i politycznej. Inaczej – z wojn  nie zaborcz , lecz 

obronn , jaka czeka naród polski wobec gro cej mu eksterminacji. Dopóki 
nie znamy innego sposobu wyzwolenia si  spod ucisku nikczemnego barba-
rzy stwa – musimy si  gotowa  do wojny. Obronn  b dzie, nie imperialistycz-
n , w a nie w imi  kultury – nie chciwo ci zoologicznej, poczuciem obowi z-
ku – nie przymusem kierowana; uczestnicy jej wi c mieliby prawo do miana 
bohaterstwa, mier  w niej poniesiona by aby najwy szym czynem etycznym: 
po wi cenia si  jednostki za dusz  i przysz o  narodu [Red. „Krytyki”, tak e 
dalej tak sygnowane przypisy – M.S.]. 
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Jak we wszystkich innych podobnych wypadkach, tak te  i obec-
nie mamy do czynienia ze skutkami pomieszania poj  i wszechw a-
dzy j  zyka nad naszym my leniem. Jedno  „s owia sk ” oraz po-
czucie tej jedno ci stworzy a nazwa b d ca jednocze nie terminem 
naukowym oraz u ywana w yciu potocznym. „S owianie” za  stano-
wi  osobne zbioro wisko ludzkie, w ró nicy od innych takich zbioro-
wisk, jedynie i wy cznie na podstawie podobie stwa w a ciwych im 
j zyków, „narzeczy” i gwar. adnej innej obiektywnej wspólno ci po-
mi dzy S owianami nie ma i nigdy nie by o. Natomiast istnieje w wie-
lu g owach, pod wp ywem wspólnej nazwy, z jednej strony poczucie 
jakiego  osobliwego „brater stwa”, ka cego np. teraz wywodzi  ale 
nad „walk  bratobójcz ”, z drugiej za  strony, u innych narodów, oba-
wa „panslawizmu” i prze ladowanie wszystkich „S owian”1.

A co to takiego s  np. „Serbowie” i „Bu garzy” w wojnach osta-
tnich? I jednych, i drugich czy  w jedno tylko „patriotyzm” woj skowy 
i jedno  munduru. Do tego do czy  nale y szczucie i treso wanie 
w nienawi ci: i „Serbów”, i „Bu garów” do „Turków” i na odwrót, 
„Turków” do jednych i do drugich; „Serbów” do „Bu garów”; „Bu ga-
rów” do „Serbów” i do „Greków”; „Greków” do „Turków”, do „Bu ga-
rów”, a w razie potrzeby i do „Serbów”. Bo  obiektywnie bio r c, ze sta-
nowiska j zykowego, we wschodnich cz ciach królestwa serbskiego 
mieszka ludno  bardziej zbli ona do Bu garów ani eli do Serbów, 
a w ka dym razie b d c  dalszym ci giem ludno ci zamieszku j cej 
pó nocno-zachodnie cz ci królestwa bu garskiego, tj. terytorium do-
chodz ce do stolicy Bu garii, So  i. Gdyby t  wschodni  cz  Serbii 
zabrali Bu garzy, ludno  jej sta aby si  nagle „Bu garami”, a zabra-
ni z niej rekruci w razie wojny mordowaliby „Serbów”, podobnie jak 
nie dawno mordowali „Bu garów”. o nierze pochodz cy z pó noc-
no-wschodniej cz ci Bu garii byli oczywi cie w wojsku bu garskim 
i o ma o co nie mordowali Rumunów. Dzi  t  cz  Bu garii zabra a 
Rumunia i ci sami o nierze, wcieleni do wojska rumu skiego, mog  
z czasem jako „Rumunowie” mordowa  „Bu garów”.

Przypatrzmy si  w ogóle sk adowi etnogra  cznemu tych pa stw, 
a przekonamy si , e we wszystkich bez wyj tku jest on mieszany, 

1 Obawa – polityk  Rosji a  nazbyt usprawiedliwiona. Red.
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przynale no  za  pa stwowa zosta a narzucon  i sta a si  przymu-
sow . Przy czeni do Serbii i Grecji S owianie macedo scy staj  si  
od dnia dzisiejszego „Serbami” i „Grekami”, pomimo e subiektywnie 
uwa aj  si  za „Bu garów” i nienawidz  zarówno Serbów, jak i Gre-
ków, a obiektywnie mowa ich jest bez w tpienia bardziej zbli ona 
do bu  garskiej ani eli do serbskiej. I w dzisiejszej Grecji, i w Serbii, 
i w Bu garii istniej  tzw. Kucow achy, tj. ludno  zbli ona j zy kowo 
do Rumunów. Nawet ma e Czarnogórze zagrabi o cz  plemion al-
ba skich i ma u siebie kwesti  narodowo ciow , która prawdopodob-
nie niema o krwi b dzie kosztowa a. Gdyby nie interwencja Austrii 
i innych mocarstw, ca a Albania zosta aby podzielona mi dzy Serbi  
i Grecj , a jej mieszka cy staliby si  pa stwowo i militarnie b d  to 
„Serbami”, b d  te  „Grekami”, podobnie jak i przedtem zarówno 
w Serbii, jak tym bardziej w Grecji istnia a ludno , któr  ka dy nie-
uprzedzony musi pod wzgl dem j zykowym zaliczy  do Alba czyków.

Jednym s owem, o ile i Alba czycy, i Kucow achy, i Grecy, i y-
dzi, i Turcy, i Tatarzy s u  w wojsku b d  to bu garskim, b d  to 
serbskim, b d  te  nareszcie czarnogórskim, zostaj  zaliczani do 
„braci S owian”.

„Sprzymierzone” i „zaprzyja nione” pa stwa Austrii i W och 
czekaj  tylko sposobno ci, a eby rzuci  si  na siebie. Tymczasem 
przy gotowuj  si  cichaczem: forty  kuj  góry graniczne, urz dzaj  
manewry nadgraniczne, szpieguj  si  nawzajem, jednym s owem 
wcielaj  w ycie zasady przymierza zaczepno-odpornego. Widzia em 
w tym roku w gra nicz cej z Austri  prowincji w oskiej ca e masy ka-
walerii i strzel ców alpejskich, którzy w mundurach koloru szaro-zie-
lonego, przypomina j cego aby, a maj cego robi  ich niewidzialnymi, 
wiczyli si  w kun szcie wojennym stosowanym z my l  o starciu si  

z Austri . W tej prowincji w oskiej mieszkaj  tak e „bracia S owia-
nie”. W razie wojny zabrani spomi dzy nich o nierze pójd  na „braci 
S owian”, nape nia j cych ca e pu ki austriackie.

Podobna „bratobójcza walka” „braci S owian” b dzie konieczn  
tak e w razie starcia si  Austro-W gier z Rosj , Prus z Rosj , Austro-
W gier z Serbi  i Czarnogór .

Gdyby politycy bu garscy lepiej si  byli orientowali w po o eniu 
i byli bardziej przewiduj cy, nigdy nie daliby si  bra  na lep wspól-
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no ci plemiennej i wyznaniowej dla organizowania krucjaty przeciw-
ka Turkom, ale, przeciwnie, staraliby si  byli wej  w sojusz z Turcj  
i wymóc na niej autonomi  Macedonii. Przy zawieraniu przymierzy na-
le a o kierowa  si  nie retrospektywnymi wspomnieniami o okrucie -
stwach Turków, ale wzgl dami na dawniejszy i dzisiejszy antagonizm 
bu garsko-serbski i bu garsko-grecki. Grecy od dawien dawna byli 
daleko zaci tszymi i chytrzejszymi wrogami Bu garów ani eli Turcy. 
Serbskie za  uroszczenia do Macedonii, popierane nawet wywodami 
lingwistycznymi i etnogra  cznymi, powinny by y dawa  wiele do my-
lenia.

Prawda, e Turcja okaza a si  pa stwem niedo nym i nieumie-
j cym wyzyska  okoliczno ci sprzyjaj cych. W pocz tkach rewolucji 
tureckiej urz dzonej przez m odoturków1, w ca ej Macedonii, mi dzy 
wszystkimi jej narodowo ciami, nawet mi dzy Grekami, panowa  
wielki entuzjazm dla pa stwowej sprawy tureckiej. Niestety m odo-
turcy oka zali si  marnymi psychologami, zzi bili ten zapa  ywio owy 
za pomoc  d enia do otomanizacji ca ego pa stwa i do denacjona-
lizacji innych narodowo ci. Wskutek za  niemocy rz du centralnego 
rozpocz y si  na nowo rozprawy krwawe z ludno ci  innoj zykow  
i innowyznaniow , mi dzy innymi tak e w Macedonii. Temu powinna 
by a Bu garia prze ciwdzia a  wszelkimi mo liwymi sposoby, ale tak, 
eby nie dra ni  Turcji i nie szczu  przeciwko niej.

Nawet gdyby wszelkie próby zbli enia si  z Turcj  i wywarcia 
na ni  wp ywu nie uda y si , nale a o wstrzymywa  si  od kroków za-
czepnych, a zw aszcza nie zawiera  przymierza z innymi pa stwami 
ba ka skimi. Bo najprzód by o to tylko przymierze chwilowe, które 
wobec niedaj cego si  w aden sposób za egna  antagonizmu zarów-
no interesów realnych, jak te  sta ej tradycji historycznej, musia o 
z ko nieczno ci zamieni  si  na rozbrat i zaci t  walk . A po wtóre 
trzeba by o stosowa  prost  arytmetyk  i logik . Turcy praktykowali 
wprawdzie rozmaite okrucie stwa, ale jeden dzie  minionych tylko co 
wojen ba  ka skich poch on  daleko wi cej o  ar ani eli kilkadziesi t 

1 Ruch m odoturków w imperium otoma skim na prze omie XIX 
i XX w. d y  do przeprowadzenia reform politycznych, które mia y zmieni  
pa stwo na wzór krajów zachodnioeuropejskich. 
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lat gospo darki tureckiej. To powinni byli przewidzie  i zrozumie  poli-
tycy bu garscy, o ile byli rozumni i przewiduj cy.

Zamiast tego, zamiast pracowania nad rozwojem kulturalnym 
i ekonomicznym swego pa stwa i spo ecze stwa, zacz li oni prowoko-
wa  Turków w Macedonii, zacz li ostentacyjnie urz dza  wystawy 
bieżenców, tj. Macedo czyków uciekaj cych jakoby przed gwa tami 
tu reckimi, zacz li piorunowa  w swych gazetach na Turków i podnie-
ca  nami tno ci, jednym s owem zacz li wytwarza  bez najmniejszej 
potrzeby nastrój zdenerwowania, rozbestwienia i krwio erczo ci, 
a taki nastrój bywa z ym doradc . Doradzi  on sojusz z Serbi  i Gre-
cj , a od takiego sojuszu nale a o si  wstrzyma  w imi  w asnego 
„egoizmu pa stwowego i narodowego”.

Potworne zbrojenie si  nad si y i nieustaj ca agitacja na ado-
wa y dusze bu garskie elektryczno ci  najezdniczo-militarn , a to 
z konieczno ci prowadzi o do wybuchu.

Wprawdzie politycy bu garscy, w porozumieniu z komitetami re-
wolucyjnymi Macedonii, spodziewali si , e, pobiwszy z lekka Turków, 
wymog  na nich autonomi  Macedonii, która te  by a celem d e  
jej mieszka ców ró nych narodowo ci. Tymczasem pogrom Turków 
przeszed  wszelkie oczekiwania, a to zmieni o sytuacj .

W ka dym razie ufanie Serbom i Grekom, pomimo przestrzega-
j cego przys owia Graeca fides nulla fides1, by o pierwszym i zasad-
niczym b dem polityki bu garskiej.

Nieoczekiwany pogrom armii tureckiej przez wszystkich „sprzy-
mierzonych” obja nia si  tym, e Turcy nie spodziewali si  takiego 
gwa townego nacisku i w ogóle nazbyt ufali we w asne si y, a lekcewa-
yli si y militarne swych przeciwników, zw aszcza po zwyci stwach 

odniesionych nad Grekami w r. 1897. Bu garom za  po szybkich a nie-
oczekiwanych zwyci stwach nad Turkami zawróci o si  w g owach, 
zacz y w nich kie kowa  i rozwija  si  idee wielkopa stwowe, im-
perialistyczne, marzenia o hegemonii na Pó wyspie Ba ka skim. Ca-
rowi Fer dynandowi zdawa o si , e zostanie „królem królów”, czym  
w rodzaju Agamemnona. Skutkiem zawrotu g owy zapomniano ca -

1 Graeca fides nulla fides ( ac.) – dos .: wierno  grecka (to) adna 
wierno . Graeca fides (tak e: fides Punica) – synonim wiaro omstwa.
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kiem o Macedonii, a skoncentrowano wszystkie swe si y w Tracji oko-
o Adrianopola1. Nie szcz liwi a oszo omieni wojownicy bu garscy 

staczali tam mordercze boje, gin li ca ymi tysi cami i dawali z siebie 
krwawe widowisko „bo haterów” dla „bohaterstwa”, czyli po prostu 
g upców, na uciech  zgrai czytelników gazet, a zw aszcza swych szla-
chetnych „sprzymierze ców”, którzy z zadowoleniem zacierali r ce na 
my l, e Bu garzy tak si  os abiaj  i wyczerpuj . Ponosz c straszne 
o  ary i pr c bezmy lnie jedy nie tylko w kierunku Konstantynopola, 
pozwolili Grekom zaj  Salo niki, a za  Serbom i Grekom ca  prawie 
Macedoni .

To by  drugi fatalny b d polityki i wojskowo ci bu garskiej, 
b d nie do poprawienia.

A teraz b d trzeci.
Zaraz po pierwszym zawieszeniu broni powinni byli Bu garzy 

zawrze  ostateczny pokój z Turkami, zostawi  im Adrianopol, a z ca  
swoj  armi  wyruszy  do Macedonii. Wprawdzie ró ni „bracia S owia-
nie” w Petersburgu, w Moskwie i w innych miastach, w których roz-
brzmiewa a Szumi Marica okrwawena, płacze wdowica osirotena, 
pragn li gor co wzi cia Adrianopola i przygotowywali si  nawet do 
urz dzenia uczty w razie jego zdobycia; no, ale pia desideria „braci 
S owian” znad Newy nie powinny by y wp ywa  na postanowienia 
trze wej i przewiduj cej polityki bu garskiej. Ostatecznie zerwano 
rokowania pokojowe, rozpocz to ze zdwojon  zaci to ci  nowe obl -
enia i nowe szturmy Adrianopola i ostatecznie zdobyto go. Udzia  

Serbów we wzi ciu Adrianopola by  bardzo zr cznym manewrem ze 
strony polityki i wojskowo ci serbskiej, w porozumieniu oczywi cie 
z Grekami. Bu garowie za  po wzi ciu Adrianopola szli naprzód i do-
konywali bezcelowych pochodów na Czata d , jak gdyby mieli za-
miar zdobywa  Konstantynopol.

Wzi cie Adrianopola by o kl sk  dla Bu garii. Zda o j  bowiem 
na ask  i nie ask  czcigodnych sprzymierze ców, „braci S owian” 
i „braci chrze cijan wschodniego obrz dku”.

To by  trzeci b d, trzecie g upstwo nie do darowania ze strony 
polityki i wojskowo ci bu garskiej.

1 Adrianopol – obecnie Edirne, miasto tureckie przy granicy z Grecj .
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Czwartym b dem Bu garii by o to, e nie obstawano uparcie 
i stanowczo przy arbitra u cesarza rosyjskiego co do pasa sporne-
go w Macedonii, przy arbitra u przewidzianym w umowie serbsko-
bu garskiej. Gdyby istotnie ca kiem szczerze i z dobr  wiar  dano 
tego arbitra u, oszcz dzono by sobie prawdopodobnie starcia z Serbi  
i Grecj , starcia zako czonego fataln  kl sk  Bu garii, a po wtóre nie 
obra ono by mo narchy i rz du rosyjskiego. Po przyj ciu bowiem przez 
cesarza Wszechrosji roli arbitra i po zwróceniu si  przeze  z przed-
stawieniami pokojowymi do obu pa stw spieraj cych si  odrzucenie 
arbitra u by o oczy wi cie afrontem. Wprawdzie odpowiedzialno  
moralna za ten afront spada niby to jednakowo na obie strony, nie-
stety jednak faktycznie skrupia si  to g ównie na tej stronie, która 
w prowokowanej walce or nej zosta a pobita1.

Nareszcie pi tym b dem, i wcale chyba nie najmniejszym, 
ze strony wojskowo ci bu garskiej by o lekcewa enie sprawno ci 
wojsko wej Serbów i Greków, a zw aszcza Greków. Przedtem Turcy 
lekcewa yli si y „sprzymierzonych” i, b d c wsz dzie w mniejszo-
ci, zostali sro motnie pobici. Bu garzy za  wycie czeni i przetrzebie-

ni dwiema morderczymi wojnami z Turcj , rzucaj c si  na Greków 
i Serbów, sprzy mierzonych z Czarnogórcami, okazali wielk  zarozu-
mia o  i lekkomy ln  ufno  we w asn  gwiazd . Tymczasem Ser-
bowie, a tym bardziej Grecy ponie li w walkach z Turkami daleko 
mniej strat i mogli mia o stawi  czo o swemu s abszemu liczebnie 
i wyczerpanemu przeciwnikowi, tym bardziej e pomogli im z jednej 
strony Rumuni, a z drugiej Turcy.

Bu garia tedy przerachowa a si  i za to srodze odpokutowa a. 
Z udne marzenia imperialistyczne o wielkopa stwowo ci musia y 

1 Na ten pogl d absolutnie pisa  si  nie mo emy. Pomijamy stosunek 
do osoby „cesarza Wszechrosji”; w polityce trzeba przezwyci a  ró ne uczu-
cia. Ale zdanie si  Bu garii na „arbitra ” cara by oby utwierdzeniem pano-
wania Rosji na Ba kanie, otworzeniem jej drogi do Konstantynopola. God-
no ci pe en ton, w którym Ferdynand bu garski odrzuci  by  arbitra  Rosji, 
sprowadzi  na nieszcz liwy jego kraj kl ski, ale zostawi  mu samodzielno  
polityczn  i piek c  wiadomo , co warta jest Rosja. Z tego powinna i chce 
skorzysta  Austria, o tyle w danym wypadku wy ej stoj ca ni  Rosja, e tylko 
si  broni i nie my li o Konstantynopolu. Red.
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ust pi  rozczarowaniu i sromotnemu upokorzeniu. Dostali oni dobr  
nauczk , z której trudno korzysta  poniewczasie. Nieub agany bieg 
wypadków pouczy  ich, e lepiej by o nie zaczepia  Turcji i mie  si  
na baczno ci przed „bra mi S owianami” i „bra mi chrze cijanami”. 
Na domiar nie szcz  Adrianopol, który tyle o  ar poch on  i którego 
zdobycie by o punktem zwrotnym powodze  bu garskich, powróci  do 
Turków i chyba niepodobna go ju  b dzie odebra .

Gdyby nie milcz ce veto ze strony Europy, dokonano by bez ad-
nych ceremonii rozbioru Bu garii, podobnie jak niegdy  dokonano roz-
bioru Polski. Podzielono by j  mi dzy Grecj , Serbi , Rumuni  i Tur-
cj , a pa stwo bu garskie znik oby z karty Europy.

Czajenie si  Serbii i Grecji na Bu gari  i rozbicie jej w przy-
mierzu z Rumuni  i Turcj  sprawia wprawdzie wra enie jednego 
z naj wi kszych otrostw politycznych, ale, wzi wszy pod uwag  inte-
resy pa  stwowe i Serbii, i Grecji, musimy by  dla nich wyrozumiali.

Serbia, zale na ekonomicznie od Austrii i odci ta ze wszystkich 
stron od morza, marzy a stale o uzyskaniu jakiego  portu, który by jej 
da  mo no  bezpo redniego stykania si  ze wiatem, bez uciekania 
si  do aski Austro-W gier lub Bu garii. Gdyby jej si  uda o uzyska  
cz  Albanii z jednym lub dwoma portami, prawdopodobnie zrezyg-
nowa aby z Macedonii, na któr  od dawna ostrzy a z by, popieraj c 
swe pretensje nawet za pomoc  „nauki”, tj. za pomoc  fa szerstw 
lingwistycznych i etnogra  cznych, co by o rzecz  ca kiem zbyteczn  
i niepotrzebn . W ka dym razie walczy a ona o swój interes ywot-
ny. Niestety, nie uda o jej si  osi gn  tego celu pragnie  i po da , 
bo od Morza Egej skiego oddziela j  Grecja, która w razie popsucia 
si  stosunków mi dzy tymi dwoma pa stwami mo e jej bardzo da  
si  we znaki. No, ale za to prawie podwoi a swe terytorium i liczb  
mieszka ców, a prócz tego mo e si  pociesza  romantycznymi i schle-
biaj cymi pró no ci narodowej przechwa kami, e pom ci a zarówno 
Kosowo Pole z XV wieku1, jako te  liwnic  z drugiej po owy wieku 
XIX. Co do tego ostatniego punktu nastr cza si  z o liwa uwaga, e 
Bu garia, zwyci aj c Serbi  pod liwnic , mia a do czynienia tylko 

1 Pomy ka autora. W a c. bitwa mia a miejsce w XIV wieku (1389).
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z ni  jedn , gdy tymczasem do pomszczenia liwnicy potrzeba by o 
sojuszu z Czanogórcami, z Grekami, z Rumunami i z Turkami.

e takie pa stwo jak Grecja, pa stwo przewa nie eglarskie 
i kupieckie, d y o do rozszerzenia swych wybrze y i do zdobycia jak 
najwi kszej liczby portów i rynków handlowych, to jest chyba ca -
kiem zrozumia e i nie mo na mu bra  tego za z e.

Tym bardziej zrozumia e jest obecne post powanie Turcji. Chy-
ba ka de pa stwo post pi oby tak samo. Jej najwi kszy wróg, wróg, 
który jej zada  najdotkliwsze ciosy, zosta  pokonany i rozbity przez 
swych niedawnych sprzymierze ców. Có  dziwnego, e Turcja skorzy-
sta a z tego, e zaj a Adrianopol i e chce posuwa  si  dalej i ze swej 
strony upokorzy  Bu gari . Czy ten animusz wojowniczy nie poci g-
nie za sob  fatalnych skutków dla pa stwa tureckiego, to znowu inna 
kwestia.

Turcja mia a przed oczyma zach caj cy przyk ad Rumunii. Nie-
którzy oburzaj  si  na Rumunów, widz  w ich post powaniu per  -
di  pierwszego rz du, stosuj  do nich wyra enie punica fides itd. 
Je eli stoimy na stanowisku „interesów pa stwowych”, to w aden 
sposób nie mo emy pot pia  Rumunii. Przeciwnie, post pi a ona 
bardzo zr cznie i rozumnie1. Bez adnych prawie strat, z wyj tkiem 
niewiel kich stosunkowo kosztów na mobilizacj , w ka dym razie bez 
krwi rozlewu dokona a wspania ego rozboju na zimno, powi kszy a 
swe terytorium2, przed u y a swe wybrze e i pomog a do upokorze-
nia Bu garii, która jednak chc c nie chc c b dzie musia a pogodzi  
si  z losem i tymczasem zawrze  przymierze z Rumuni . Prócz tego 
Rumunia ukróci a zbyt daleko si gaj ce uroszczenia Serbii i Grecji 
i odegra a rol  rozjemcy i pacy  katora, co wysun o j  na pierwszy 
plan i odda o w jej r ce hegemoni  na Pó wyspie Ba ka skim. Kto 
si  oburza na Rumuni  wcielaj c  cz  Bu garii, niech sobie przypo-

1 Stoimy na stanowisku pa stwowo ci, ale nie imperializmu, zagar-
niaj cego pod swój bat inne narodowo ci wbrew ich woli. S owa Szan. Auto-
ra rozumiemy tedy jako ironi . Red.

2 Rumunia zdoby a wówczas na Bu garii p d. Dobrud .
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mni aneksj  Bo ni i Hercegowiny1 przez Austro-W gry2. To tak e by  
bardzo zr czny i dowcipny krok na szachownicy politycznej, szkoda 
tylko, e w znacznym stopniu sparali owany przez ca y szereg b dów 
i g upstw dyplomacji austriacko-w gierskiej.

Pomimo wielkich „zwyci stw i tryumfów” Rumunii troch  ko-
micznie i operetkowo wygl daj  odezwy króla Karola, dzi kuj cego 
armii za jej nieustraszoną waleczność i powodzenie orężne. Kiedy 
nikt nie stawia oporu, atwo odnosi  „zwyci stwa”. Gdyby z podob-
n  gaskonad  wyst pi  zwyk y miertelnik, okry by si  dozgonn  
mieszno ci . No, ale tym panom wszystko wolno.

W ogóle mo na zauwa y , e zyski i zdobycze pojedynczych 
pa stw ba ka skich pozostaj  w stosunku odwrotnym do poniesio-
nych przez nie strat i o  ar. Rumunia, bez adnych prawie strat i o  ar 
zyska a sto sunkowo najwi cej. Grecja ponios a wprawdzie znaczne 
straty, ale mniej ni  inni „sprzymierze cy”, a zyska a lwi  cz  zdo-
byczy terytorialnych. Serbia przela a wi cej krwi i dozna a wi kszych 
strat materialnych ani eli Grecja, ale za to jej zyski s  co do swej 
warto ci znacznie mniejsze ani eli zyski Grecji. Nareszcie Bu garia, 
która g ównie wy ci ga a gor ce kasztany z ognia, której krew la a 
si  ca ymi strumie niami i której koszta wojenne dosi g y kolosalnych 
rozmiarów, zosta a na d ugi czas upokorzon , a jej zdobycze teryto-
rialne przynios  jej niewiele po ytku.

Czarnogór  wy czamy za nawias. Podobno król czarnogórski 
gra  bardzo szcz liwie na gie dzie i skutkiem wojny znacznie po-
wi kszy  swój maj tek. Z powodzenia monarchy powinni si  cieszy  
jego wierni poddani. Zreszt  rze  i rozbój s  stanem normalnym dla 
„bohaterów” czarnogórskich.

1 W 1878 r. kongres berli ski, zwo any dla rewizji traktatu pokojowe-
go ko cz cego wojn  rosyjsko-tureck , przyzna  Austro-W grom prawo oku-
powania Bo ni i Hercegowiny, formalnie pozostaj cych nadal pod w adz  
Turcji. W 1908 r. ck monarchia anektowa a te tereny, co zaowocowa o prote-
stami i zamachami na przedstawicieli w adz austriackich, organizowanymi 
przez radykaln , terrorystyczn  i zorientowan  proserbsko organizacj  m o-
dzie ow  M oda Bo nia.

2 Tote  post powi pos owie polscy Hausner i Wolski w r. 1879 temu za-
borowi si  sprzeciwiali. Red.
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Powinni my chyba raz na zawsze zrozumie  i dobrze sobie za-
pami ta , e tak jak dzi  rzeczy stoj , si  wszelkich pa stw wyst -
puj cych na widowni tak zwanej historii powszechnej – wszystko 
jedno, czy istniej  one pod  rm  „s owia sk ” czy te  „nies owia -
sk ” – stanowi dotychczas i musi stanowi  organizacja zbójecka, czy-
li rozbój nicza. Przy dzisiejszych za  tendencjach uciskania jednych 
narodowo ci przez drugie, narodowo  s u y za pretekst, a w pa -
stwowych organizacjach zbójeckich, czyli rozbójniczych, mamy jesz-
cze panuj ce naro dowo ci zbójeckie, czyli rozbójnicze, na przyk ad: 
w W grzech narodowo  madziarsk , w Prusiech narodowo  nie-
mieck , we W oszech narodowo  w osk , w Rosji rosyjsk  itd. Oczy-
wi cie, gdyby dzi  istnia o pa  stwo polskie, tak  sam  rol  narodo-
wo ci zbójeckiej, czyli rozbójniczej, odgrywa aby w nim narodowo  
polska1.

Wobec tego, co tylko co powiedzia em, mówienie o „wojnach za 
wolno ” – czy to na Ba kanie, czy te  gdziekolwiek indziej – zakrawa 
na art, zakrawa na kpiny z bli niego swego. A je eli nie s  to kpiny, 
to jest to albo ob uda, albo te  naiwno  i atwowierno . O „wojnach 
za wolno ” mo na mówi  chyba tylko ironicznie, nie za  na serio. a-
twowierni i naiwni byli wszyscy owi poeci i entuzja ci publicystycz-
ni, którzy opiewali „czyny bohaterskie” „walcz cych za wolno  braci 
S owian” na Pó wyspie Ba ka skim.

adnie oswabadzali ci „S owianie” i „chrze cijanie” innych 
„braci S owian” i „braci chrze cijan” spod „jarzma tureckiego”!

Przypomnijmy sobie przede wszystkim traktowanie Alba czy-
ków przez Serbów z Czarnogórcami i przez Greków.

A teraz jak to oswabadzano Macedoni  zaludnion  przez kilka 
plemion czy te  narodowo ci: przez S owian, w znacznej swej wi kszo-
ci bez w tpienia bardziej zbli onych do Bu garów ani eli do Serbów, 

nast pnie przez Greków, przez Kucowo ochów, zbli onych do Rumu-
nów, przez Alba czyków, przez Turków, przez ydów hiszpa skich?

O ile mo na s dzi  z tego, co si  s ysza o i czyta o, znaczna 
wi kszo  u wiadomionych mieszka ców Macedonii marzy a o w as-

1 Usi owania post pu powinny wi c zd a  do ochrony mniejszo ci 
narodowych w ka dym pa stwie. Red.
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nej autonomii, tj. o utworzeniu pa stewka na pó  niezale nego i len-
niczego w stosunku do Turcji, w rodzaju tego, jakim w ci gu kilku lat 
po wojnie rosyjsko-tureckiej r. 1877-78 by a Rumelia Wschodnia ze 
stolic  Filipopolem. Takiej te  autonomii spodziewano si  w Bu garii, 
oczywi cie licz c na to, e jak Rumelia wschodnia po czy a si  z Bu -
gari , tak te  z czasem po czy si  z ni  Macedonia.

Rzecz oczywista, e tych marze  chowanych w g bi serc ma-
cedo skich i bu garskich nie mo na by o bra  za podstaw  przy zawie-
raniu przymierza z Serbami i z Grekami. Do tego kraju, do Mace donii, 
roszczono pretensje z trzech stron: ze strony bu garskiej, serb skiej 
i greckiej. Przewidziano wi c w przymierzu zwróconym przeciw Tur-
cji zabór Macedonii i jej podzia , nie okre liwszy zreszt  dok adnie 
granic mi dzy trzema pa stwami zdobywczymi.

Przeciwko podobnemu postawieniu kwestii protestowali 
z oburze niem patrioci macedo scy. I najzupe niej s usznie. Je eli 
„uwalniano” Macedoni  „spod jarzma tureckiego”, to nale a o prze-
de wszystkim „uwolni ” j , a dopiero potem zapyta  jej mieszka ców, 
jak si  chc  urz dzi : czy chc  stanowi  osobn  ca o  polityczn , 
czy chc  rozdzieli  si  i zgadzaj  si  na po wiartowanie swego kraju, 
czy nareszcie jest im zupe nie oboj tne, jak z nimi post pi  askawi 
zdobywcy.

Tymczasem o wol  i yczenia mieszka ców nikt si  nie trosz-
czy . Grecy pieszyli gwa townie na pó noc, a zaj wszy Saloniki, 
urz dzili przede wszystkim pogrom ydów i zwrócili ostrze swego 
miecza przeciw Bu garom macedo skim, jako g ównym swoim wro-
gom i g ównym przed stawicielom separatyzmu macedo skiego. Ser-
bowie, zajmuj c miejscowo ci z ludno ci , której wi kszo  uwa a 
si  za Bu garów, rozporz dzali si  jak szara g  na lodzie. Nie czeka-
j c ko ca wojny, nie czekaj c zawar cia pokoju i ostatecznego okre le-
nia granic, zaj li si  w te p dy wyna radawianiem „braci S owian”, 
tj. Macedo czyków, uwa aj cych si  za Bu garów. Zamykali szko y 
bu garskie, wyp dzali biskupów i ksi y bu garskich, zmieniali na-
zwiska mieszka ców, nadaj c im wygl d serbski zamiast bu garskie-
go, jednym s owem zachowywali si  wcale nie lepiej, a nawet mo e 
gorzej ani eli Madziarowie wzgl dem innych narodowo ci pa stwa 
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w gierskiego lub te  „bracia S owianie Rosjanie” wzgl dem „braci 
S owian Polaków”.

Bu garowie nie mieli sposobno ci do wynaradawiania, bo nie 
zaj mowali miejscowo ci serbskich; ograniczali si  t pieniem i obra-
caniem w perzyn  miejscowo ci greckich i tureckich.

Tr bienie wi c na wsze strony wiata, e si  rozpoczyna wojnę 

za wolność ludów Pó wyspu Ba ka skiego, jęczących pod jarzmem 

tureckim, by o objawem bezczelnej ob udy i ch ci mydlenia oczu lu-
dziom naiwnym i atwowiernym. By a to nie „wojna wolno ciowa”, 
ale tylko wojna rozbójnicza i zaborcza, jak zreszt  wszelka wojna, 
a przede  wszystkim wszelka wojna napastnicza.

Patrioci macedo scy, zw aszcza spomi dzy „braci S owian”, 
porównywaj  podzia  swego kraju z rozbiorem Polski i utrzymuj , 
e pod wzgl dem wolno ci narodowo ciowej pod rz dem tureckim 

dzia o si  im nierównie lepiej ani eli si  dzieje i dzia  si  b dzie pod 
rz dem greckim i serbskim1. Dawniej organizowano „komitety rewo-
lucyjne” i czety powsta cze przeciwko Turkom. Kto wie, czy teraz nie 
zaczn  si  „bunty” i formowanie czet przeciwko Grekom i Serbom. 
Tylko e Grecy i Serbowie za pomoc  represji i wypraw karnych, or-
ganizowanych nie równie lepiej ani eli to potra  li Turcy, st umi  do  
pr dko wszelkie próby „buntu” ze strony swych nowych „poddanych”. 
Mo e na szubie nicach serbskich i greckich zawi nie wcale przyzwoi-
ta porcja „m czenni ków za wolno  Macedonii”.

Dzi  mamy przed sob  fait accompli, który si  z o y  wbrew 
oczekiwaniom i przewidywaniom, a który zreszt  jest tylko pocz tko-
wym etapem przysz ej historii Pó wyspu Ba ka skiego. Jeszcze ca e 
rzeki ez i krwi tam si  polej .

1 To twierdzenie patriotów macedo skich jest zupe nie s uszne. Tur-
cja odznacza a si  niezwyk  tolerancj  narodowo ciow , a pod wielu wzgl -
dami przewy sza a chyba wszystkie inne pa stwa. Do  powiedzie , e na 
wyspach Morza Egejskiego nale cych do Turcji istnia y szko y greckie i e 
szko y te by y podw adne nie ministrowi tureckiemu, ale tylko ambasadorowi 
greckiemu w Konstantynopolu i ministrowi o wiaty w Atenach. Prosz  mi po-
kaza  co  podobnego cho by w jednym z pa stw europejskich. W ogóle Turcy 
nie upra wiali sportu wynaradawiania [przyp. BdC].
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Tymczasem rzu my przekle stwo tym, co wiadomie spowodo-
wali t  rze  i ten ogrom zbrodni gromadnych i jednostkowych. Gdyby 
nie ta wojna, a raczej nie te wojny, gdyby nie te wybuchy wyuzdania 
i roz bestwienia, oszcz dzi oby si  setki tysi cy ludzi, oszcz dzi oby 
si  miliardy bogactw materialnych, oszcz dzi oby si  ca e zapasy 
dóbr kul turalnych, a te dzi  nieszcz liwe i spustoszone kraje rozwi-
ja yby si , ludzie szlachetnieliby, agodnieliby, kroczyliby spokojnie 
ku lepszej przy sz o ci. A kto wie, czy pod wp ywem uspokojenia i do-
brego przyk adu i Turcy nie poszliby t  sam  drog .

Pochody dzikich hord Hunów, Wandalów, Mongo ów, Tatarów, 
Turków… s  niczym w porównaniu z „czynami bohaterskimi” „braci 
S owian” i „braci chrze cijan” Pó wyspu Ba ka skiego, oczywi cie 
przy zgodnym akompaniamencie „czynów bohaterskich” broni cych 
si , a na st pnie napastuj cych „wyznawców Mahometa”. Z o  ar 
„wojny za wolno ” mo na by usypa  ca e góry szkieletów i czaszek 
na cze  i chwa  przoduj cych tym czynom zbrodniczym monarchów, 
dyplomatów i wodzów.

Nie tylko niesprawiedliwie, ale tak e g upio jest oburza  si  na 
„okrucie stwa”, na mordy, gwa ty i po ogi, dokonywane przez zast -
py wojowników Pó wyspu Ba ka skiego. Kto aprobuje wojn , nie ma 
prawa gorszy  si  jej nieuniknionymi konsekwencjami. Wmy lmy 
si  i wczujmy si  w stan psychiczny rozw cieczonego i rozszala ego, 
a wi c niepoczy talnego o dactwa, w stan psychiczny tych „bohate-
rów wolno ci”, tego byd a prowadzonego na rze , tego byd a mordu-
j cego i mordowanego. Gdyby my si  znajdowali w podobnych wa-
runkach, gdyby my byli pi jani krwi , gdyby my gorzeli dz  zemsty 
i odwetu, z pewno ci  tak samo mordowaliby my, gwa ciliby my, 
paliliby my. Podobnych „czynów bohaterskich” dopuszczali si , cho  
mo e nie w tak jaskrawych for mach, równie  inni „bohaterowie wol-
no ci”, dopuszczali si  ich nawet s awetni garibaldczycy w „oswaba-
dzanych” przez nich krainach. A mo e by my porozkoszowali si  przy 
tej sposobno ci barwnymi obrazami „czynów bohaterskich” polskich 
„bojowników wolno ci”, roztaczanymi w Popio łach eromskiego1.

1 Przeciw tej ironii zastrzegamy si  kategorycznie. Bohaterom wolno-
ci polskim czyni  niektórzy znany zarzut, e od Ko ciuszki do Traugutta byli 

za dobrzy, za humanitarni. Red.
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Nie da si  zaprzeczy , e przed wojn  z Turkami pa stwa ba -
ka skie, z wyj tkiem mo e Czarnogórza, rozwija y si  znakomicie 
na polu kulturalnym. Zw aszcza Bu garia robi a olbrzymie post py, 
korzy staj c z najlepszych wzorów dostarczanych jej przez rozmaite 
pa stwa europejskie, na polu gospodarstwa, przemys u, szkolnictwa 
itd., itd. Dzi  wszystko to posz o na marne. Trzeba b dzie przynaj-
mniej pi  dziesi ciu lat, a eby Bu garia przysz a do siebie i odzyska-
a to, co dzisiaj straci a. I to jeszcze kwestia, czy pozwoli jej na to 

my l o re wan u i dza odwetu za kl ski zadane jej przez Greków, 
Serbów i Ru munów. By  mo e, i  czeka j  te  ca y szereg wstrz nie  
wewn trz nych, i  czeka j  rewolucja i konwulsyjne próby zmiany for-
my rz du. Ale cho by nawet panowa  tam spokój absolutny, potrzeb-
n  b dzie praca kilku pokole  na odbudowanie tego, co zosta o zbu-
rzone przez dzisiejszych szkodników. Dla podtrzymania normalnego 
przyrostu ludno ci, po da nego nie tyle ze wzgl du na szcz cie ludzi 
pojedynczych, ile raczej dla „pot gi pa stwa”, tj. dla produkowania 
dostatecznej ilo ci „mi sa armatniego”, b dzie musia a Bu garia albo 
zaprowadzi  wielo e stwo, albo te  sprowadza  m czyzn z innych 
krajów.

Serbia te  chyba równie  niepr dko przyjdzie do siebie, chocia  
pewno ci  daleko pr dzej ani eli Bu garia. Najpomy lniej przedsta-
wiaj  si  na przysz o  szanse Grecji. O Czarnogórcach nie ma co mó-
wi , bo dla nich rze  i wzajemne t pienie si  stanowi stan normalny. 
Przemilczymy te  o ciosach zadanych Turcji, bo zadawanie jej cio sów 
wesz o ju  w sta y zwyczaj.

Wyst puje przede wszystkim z owroga kwestia: co si  stanie 
z Kon stantynopolem? Bo e on na d ugo nie utrzyma si  przy Turcji, 
to zdaje si  nie ulega  najmniejszej w tpliwo ci. Gdyby Rosja prowa-
dzi a rozumniejsz  polityk , a zw aszcza gdyby potra  a si  upora  
z fatalnymi dla niej sprawami wewn trznymi, to kto wie, czy Kon-
stantynopol w niezbyt odleg ej przysz o ci nie sta by si  jej upem. 
A wtedy oczy wi cie zapanowa aby ona faktycznie tak e nad ca ym 
Pó wyspem Ba  ka skim. Zdaje si  jednak, e polityka rosyjska nie 
doros a do rozwi zania tego zadania na swoj  korzy .

Odnosi jednak Rosja z awantury ba ka skiej niew tpliw  ko-
rzy  moraln . Wobec okropno ci ostatnich wojen zarówno „braci 
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S owian” i „braci chrze cijan” z Turcj , jako te  „braci S owian” 
i „braci chrze cijan” pomi dzy sob , bledn  okropno ci, które si  
dzia y i dziej  w pa stwie samow adców Europy Wschodniej: bledn  
„czyny patriotyczne” Murawiewa „wieszatiela”, blednie krwawe na-
wracanie uni tów na prawos awie, bledn  wyprawy karne lat „rewo-
lucyjnych” i „porewolucyjnych”, blednie dzia alno  s dów polowych 
i s dów wojsko wych w ogóle1.

Austro-W gry odegra y w ca ej tej sprawie bardzo smutn  
rol . Pope ni y one ca y szereg g upstw nie do poprawienia, ale te 
wszystkie bie ce g upstwa s  g upstwem w porównaniu z zasadni-
czym, chronicznym g upstwem, polegaj cym na tolerowaniu polityki 
wynaradawiaj  cej W gier w stosunku do narodowo ci niemadziar-
skich, w tej liczbie w stosunku tak e do wielorakich „braci S owian”. 
Je eli z ca  bez wzgl dno ci  usuwa si  wszelkie lady istnienia 
w W grzech S owaków, Rusinów, S owe ców, Kroatów i Serbów, je e-
li Serbowi ka  zast powa , np. jego Novi Sad przez Uj-Videk, je eli 
okazuje si  najwy sz  pogard  narodowo ciom s owia skim, a naj-
niewinniejsze dania równo uprawnienia og asza si  za „panslawi-
styczn ” zdrad  stanu, to nic dzi wnego, e nie tylko odstr cza si  te na-
rody od macoszego pa stwa, ale tak e wzbudza si  w nich nienawi  
i dz  odwetu. W pa stwach ze znaczn  przewag  jednej narodowo-
ci nad innymi, nacjonalizm, lubo wstr tny sam w sobie, nie grozi jed-

nak niebezpiecze stwem ze stano wiska egoizmu pa stwowego (Red. 
[„Krytyki”]). W takim jednak pa stwie jak Austro-W gry wywo uje 
on silne pr dy od rodkowe i mo e je przypra wi  o zgub  ostateczn . 
Przy pewnej konstelacji politycznej mo liwe s  nawet próby rozbio-
ru Austro-W gier ze strony s siadów, w a nie w imi  nacjonalizmu. 
Powo uj c si  na nacjonalizm, mog  ro ci  pretensje do zagarni cia 
pewnych cz ci Austro-W gier przede wszystkim Niemcy, nast pnie 
Serbia z Czarnogórzem, Rosja, Rumunia, W ochy – kompanijka do  
liczna i daj ca wiele do my lenia. Z ca ych Austro-W gier mo e pozo-

1 Nas jednak dotkn y najbli ej i bol  najmocniej – musi si  wi c ich 
mo liwo  dalsz  wykorzeni . Red.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia214   214Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia214   214 2007-03-06   08:51:222007-03-06   08:51:22



215„BRACIA S OWIANIE”

sta  albo nic, albo te  resztki mizerne. W ka dym razie W gry strac  
swój port Fiume1 i przestan  by  „pa stwem nadmorskim”.

A tymczasem, pozbywszy si  nacjonalizmu i opar szy si  na do-
brze zrozumianej solidarno ci ogólnopa stwowej wszystkich swych 
narodowo ci, Austro-W gry mog yby by , podobnie jak Szwajcaria, 
wzorem ustroju pa stwowego, opartego nie na zasadzie mena eryj-
nej, rasowej lub narodowo ciowej, ale na zasadzie spokojnego wspó -
ycia ludzi ró noimiennych co do narodowo ci j zykowej, etnogra  cz-

nej i historycznej.
S ysza em od bardzo powa nych Serbów, e gdyby w Austro-W -

grzech nie uprawiano polityki wynaradawiania i uprzywilejowania 
narodowo ci madziarskiej i niemieckiej ze szkod  innych, trze wi 
poli tycy serbscy nie mieliby nic przeciwko przy czeniu si  do Au-
stro-W gier jako równi z równymi, przez co zyskaliby ekonomicznie 
i oszcz  dziliby sobie kosztów utrzymywania osobnego dworu i osob-
nej reprezentacji dyplomatycznej. Dzi  oczywi cie po tylu dowodach 
krótkowidztwa austro-w gierskiego mowy o tym by  nie mo e.

Rzecz jasna, e na rozbiorze Austrii najgorzej by wyszli nie-
którzy „bracia S owianie”, a mianowicie Czesi, Polacy, Ukrai cy, S o-
we cy, mog cy tylko w Austrii manifestowa  otwarcie sw  odr bno  
narodow . Ale s dz , e nawet Kroaci, lubo j zykowo uto samiani 
z Serbami, nie zrobiliby na upadku Austrii zbyt wietnego interesu.

Wobec tego wszystkiego opami tanie si  i porzucenie polityki 
wy naradawiania powinno by by  wspóln  spraw  wszystkich naro-
dów Austro-W gier. Czy jednak to za lepione i jak gdyby niepoczytal-
ne pa stwo zdob dzie si  na co  podobnego, jest rzecz  bardziej ni  
w tpliw . 

Podobno w Sparcie staro ytnej upajano Helotów i doprowadza-
no ich do tak zwanego zbydl cenia, a eby tym wstr tnym widokiem 
od strasza  w asn  m odzie  od pija stwa. Rol  takich Helotów, pija-
nych krwi  i dz  mordu, odegrali tylko co „bracia S owianie” Pó -
wyspu Ba ka skiego. Dali oni Europie przyk ad odstraszaj cy, który 
jednak prawdopodobnie nie poskutkuje i nie powstrzyma od przy-
sz ych wojen mi dzy „wielkimi mocarstwami”.

1 Fiume – obecnie Rijeka.
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Powinno by to tak e by  nauczk  dla tych, co lekkomy lnie po-
brz kiwali szabelk  i w zwi zku z Austri  przygotowywali si  do ak-

cji orężnej, skierowanej przeciwko Rosji. Ci duchem wojowniczym 
ogarni ci m e i niewiasty nie zastana wiali si  nad tym, ile by to taka 
wojna kosztowa a, jak  by spowodowa a ruin  i upadek kultury1.

Wed ug ostatecznego obliczenia, Bu garia np. straci a w samych 
zabitych o nierzach 140 000 ludzi. Do czywszy do tego zarówno 
tych, co wskutek ci kich ran stali si  niezdolni do pracy, jako te  
umar ych skutkiem ró nych chorób nieod cznych od wojny, mo emy 
mia o oceni  strat  Bu garii w samych m odych m czyznach przy-

najmniej na 200 000 ludzi, czyli na blisko 5% ca ej ludno ci. Nie mó-
wi  ju  o ludno ci cywilnej, pomordowanej zarówno przez Turków, 
jako te  przez „braci S owian” i „braci chrze cijan”. Gdyby wojna 
Austrii z Rosj  odbywa a si  przy tym samym napi ciu energii „wojo-
wniczej”, Austria powinna by straci  przynajmniej dwa miliony o nie-
rzy, a Rosja osiem milionów! Niemcy powinny by straci  oko o trzech 
milionów, Francja blisko dwa miliony itd. Poniewa  za  pierwszymi 
by yby rzucone na Rosj  ze strony Austrii pu ki galicyjskie, wi c na 
Galicj , tj. na Polaków, na Ukrai ców i na ydów galicyjskich przy-
pad by najwi kszy procent o  ar, wi cej z pewno ci  ni  5% ludno ci.

Ile by to matek i sióstr utraci o synów i braci, ile by pozosta o 
wdów i sierot!

Wobec tego ka dy cz owiek niewyzuty z sumienia zgodzi  si  
chyba musi, e albo zbrodni , albo te  czynem szale ca niepoczytal-
nego jest nawo ywanie czy to do wojny Austrii z Rosj , czy te  do 

1 Ruin  i upadek kultury Królestwa i prowincji zabranych sprowadzi 
przede wszystkim panowanie Rosji. Ono sprawia, e prowincje te razem maj  
stosunkowo mniej szkó  ludowych ni  Galicja, mniej te  szkó  rednich, wy -
szych, mniej linii kolejowych, bezpiecze stwa publicznego etc. Ono rzuca na 
pastw  najciemniejszych popów ca e szmaty ziemi (Che mszczyzna!), a ca e 
kraje – je li nie ochrany, to andarmów i szpiegów. Ono obdarza „podda nych” 
nacjonalizmem puryszkiewiczowskim, ono sprawia, e robotnik nie mo e si  
rozwin  w duchu nowoczesnym. Ono szerzy zaraz  moraln  i cofa kultur  
tak w Polsce, jak i we Finlandii etc. Samoobrona narodowa jest tedy w a nie 
nakazem kultury i adne o  ary nie by yby za du e, gdyby tylko pro wadzi y do 
usuni cia w a nie owej ha by cywilizacji, któr  s  rz dy moskiewskie. Red.
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jakiej kolwiek innej. Kto sam chce i  na z amanie karku, niech e so-
bie idzie; ale wara mu do innych1.

S ysza em ca kiem serio g oszone zdania, e wojny takie s  bar-
dzo po dane ze wzgl du na przeludnienie.

Zgoda, ale w takim razie id cie na wojn  sami, prowad cie na 
ni  w asnych braci, synów, przyjació , a przys u ycie si  ludzko ci 
cier pi cej na przeludnienie.

Je eli potrzebne jest zmniejszanie ludno ci dla zapobie enia 
prze ludnieniu, to dlaczego ma si  to odbywa  przy akompaniamen-
cie tylu m czar , zn ca  si , gwa tów? Dlaczego przy tej operacji 
zapobiega j cej przeludnieniu kobiety maj  by  nasamprzód gwa co-
ne, a nast  pnie mordowane? Dlaczego maj  by  t pione doszcz tnie 
ca e wsie i miasta tylko w pewnych okolicach? Dlaczego ten obowi -
zek wobec ludzko ci, obowi zek zapobiegania przeludnieniu, maj  
pe ni  tylko pe wne kraje, obj te w danej chwili po og  wojenn ? Dla-
czego maj  gin  w charakterze wojowników przede wszystkim tylko 
m czy ni, a spo mi dzy m czyzn przede wszystkim ludzie m odzi, 
silni i zdrowi?

Je eli zapobieganie przeludnieniu za pomoc  mordów uwa a-
cie za po dane, to dlaczego karzecie zabójców? Dlaczego karzecie 
trucicieli? Dlaczego pogardzacie katami i macie pretensje do s dziów 
podpisuj  cych wyroki mierci? Dlaczego nie pozwalacie lekarzom 
przy piesza  skonania m czennikom wij cym si  w bole ciach? Ob-
udnicy!

Je eli wam tak chodzi o zapobieganie przeludnieniu, to powinni-
cie ucieka  si  do innych rodków, nie skazuj c milionów ludzi na 

n dz  i cierpienia. Powinni cie przede wszystkim zak ada  i popiera  
kluby samobójców. Powinni cie nie tylko tolerowa  woln  propagan-
d  samobójstwa, ale tak e zach ca  do niego wszelkimi sposoby. Po-
winni cie dzia a  na pró no  ludzk , powinni cie wyznacza  premi  

1 Tak rozumuj c, nie walczy by cz owiek nigdy ze z em, a poddawa by 
si  bezwolnie jak baran rozmaitym hordom dzikim oraz bestiom na tronie, 
w ogóle wszelkiej przemocy. Walka nale ycie przygotowana jest obowi z-
kiem, jest instynktem rodziców rzucaj cych si  w niebezpiecze stwo, gdy 
chodzi o obron  przysz o ci. A odpowiedzialno  pada na tych, co swymi rz -
dami nie proszonymi walk  prowokuj . Red.
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za udatn  propagand  samobójstwa, a samym samobójcom wznosi  
wspa nia e pomniki, uwieczniaj c ich imiona.

Nast pnie, gdyby metoda samobójstw okaza a si  niedostatecz-
n , powinni cie zaprowadzi  losowanie na bilety obowi zuj ce do 
przenosze nia si  na tamten wiat. Jestem przekonany, e wielu ludzi 
ch tnie by si  temu poddawa o, byleby tylko zabijano ich rodkami a-
godnymi, bez adnego bólu. Ja ze swej strony polecam chloroform, za 
pomoc  któ rego mo na by usuwa  ju  bez losowania wszystkich kale-
ków, ludzi nieuleczalnie chorych, spo ecznie bezu ytecznych, starców 
po doj ciu do pewnego okre lonego wieku itp.

Te metody „zapobiegania przeludnieniu” nale a oby stosowa  
w równej mierze do „braci S owian” wraz ze „siostrami S owianka-
mi”, do „braci i sióstr w Chrystusie”, „w Moj eszu”, „w Mahomecie”, 
„w Buddzie”, „w Konfucjuszu”…, w szatanie.

Je eli za  upieracie si  przy dotychczasowych sposobach 
„zapobie gania przeludnieniu”, tj. proponujecie urz dza  szlachtuzy 
i jatki ludzkie, powinni cie pomy le , e takie mnóstwo mi sa ludz-
kiego idzie na marne. Wobec wi c perspektywy g odu nast puj cego 
po wojnach, wobec tego, e wiele wdów i sierot po „bohaterach” nie 
ma co do ust w o y , powinni cie zak ada  fabryki konserw z mi sa 
„bohaterskiego”, którym mogliby cie karmi  wdowy i sieroty po „bo-
haterach” pozosta e.

Pomy lcie, ob udnicy!
O ma o nie zapomnia em o najwa niejszym i najniewinniej-

szym, naj agodniejszym, najbardziej „ludzkim” rodku na przelud-
nienie. Oto nale y wszelkimi si ami zapobiega  rodzeniu si  dzieci. 
A wi c: wyznacza  premia dla faktycznie bez ennych, dla faktycznie 
niezam nych, dla bezdzietnych; propagowa  neomaltuzjanizm wraz 
z wszelkimi sposobami zapobiegania zap odnieniu; nie tylko nie prze-
ladowa  sp dzania p odu, ale przeciwnie, zach ca  do niego. Pro-

jekt ten ma na celu przede wszystkim zmniej szenie ilo ci cierpie  
ludzkich, a wi c jest podyktowany przez najczyst szej wody altruizm. 
Oczywi cie nie zyska on uznania tych, którym chodzi o wyproduko-
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219„BRACIA S OWIANIE”

wanie jak najwi kszej ilo ci chair a canone i chair a plaisir (filles 

de joie)1.
Pomimo okropno ci wojen prowadzonych przez „braci S owian” 

i „braci chrze cijan” Pó wyspu Ba ka skiego, nie b d  one jednak 
przestrog  dla przysz o ci. Przeciwnie, militaryzm si  wzmaga 
i przybiera potworne rozmiary. Do rodków t pienia „bli nich” na l -
dzie i wodzie przy czaj  si  balony „diri able”2 i aeroplany. W osi 
rzucali z nich bomby na tuziemców Trypolitanii, a Bu garzy na miesz-
ka ców Adrianopola. Europ  ogarn  sza  niszczenia. Wszelkie wy-
nalazki zamieniaj  si  ostatecznie na rodki unicestwiania istnie  
ludzkich i zdobyczy kultury. Je eli tak dalej pójdzie, Europa zdziczeje 
ostatecznie i utonie w morzu w asnej krwi. Cywilizacja europejska 
zniknie, a pozostan  tylko jej szcz tki, których badaniem zajm  si  
ludzie, przybyli z innych cz ci wiata, podobnie jak my dzisiaj bada-
my szcz tki cywilizacji babilo skiej, fenickiej, egipskiej itd.

Trudno liczy  na upami tanie si  i na zast pienie wojen z ich 
okropnymi skutkami przez wzajemne porozumiewanie si  w celu 
okre lania granic interesów oddzielnych pa stw i innych ugrupowa  
ludzkich, przez urz dzenie czego , co mog oby by  nazwane „Stanami 
Zjednoczonymi Europy”3.

Bled-Veldes, sierpie  1913.

[Kraków 1913. Nadbitka: „Krytyka” 1913, IX-X4]

1 Chair a canone, chair a plaisir (filles de joie) (fr.) – mi sa armatnie-
go, cia  dla rozkoszy (weso ych panienek).

2 Diri able (z fr.) – sterowce.
3 Tym bardziej umotywowana jest dyrektywa dla narodu: b d  silny! 

przygotowany na wszelkie ostateczno ci! Red.
4 Redakcja „Krytyki” opatrzy a artyku  Baudouina de Courtenay przy-

pisem tre ci nast puj cej: „Drukujemy artyku , nie zgadzaj c si  na kilka 
jego zasadniczych twierdze , nie tylko z szacunku dla znakomitego autora; 
jako pismo bezpartyjne ch tnie korzystamy ze sposobno ci, aby my l cemu 
czytelnikowi przedstawi  pro i contra w najwa niejszych sprawach polityki 
europejskiej i spraw z ni  zwi zanych”.
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NARODOWA I TERYTORIALNA CECHA 
AUTONOMII1

Po wi cone wszystkim „patriotom”

Spis rzeczy

S owo wst pne
1. Okre lenie ogólnego punktu widzenia
2. ród a narodowo ciowej i terytorialnej cechy autonomii
3. Obiektywne i subiektywne okre lenie i ocena przynale no ci 

cz owieka do okre lonej grupy spo ecznej
4. Praktyczne rozwi zanie kwestii autonomii
5. Federalizacja pa stwa rosyjskiego
6. Zagwarantowanie praw mniejszo ci i wi kszo ci
7. Szkoda i po ytek
8. Konkretne kwestie. Kwestia ydowska. Syjonizm. „ argon”
9. Konkretne kwestie. Kwestia szkolna
10. To, co wykonalne w najbli szej przysz o ci

S owo wst pne

Artyku  ten napisa em w pocz tkach 1907 r. na yczenie re-
dakcji powstaj cego w Moskwie, ale niestety nieurzeczywistnione-
go „Sbornika Awtonomistow”. Pismo to podzieli o los wielu innych 
przedsi wzi  literackich i spo ecznych. By  to czas szybkiego opa-
dania nastrojów, zbytnio o ywionych, zuchwa ych i przepe nionych 
fantastycznymi marzeniami. Kl ska za kl sk , rozczarowanie za roz-
czarowaniem.

Obecnie temperatura nastrojów spad a nie tylko do zera, ale na-
wet poni ej. Rozmy lanie nie tylko o „autonomii”, ale nawet o naj-

1 Tytu  orygina u rosyjskiego: Nacional’nyj i tierritorial’nyj priznak 

w awtonomii, S.-Pietierburg 1913 (przek . pol. M. Skar y ski).
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221NARODOWA I TERYTORIALNA CECHA AUTONOMII

skromniejszym samorz dzie wydaje si  ostatni  naiwno ci , je li nie 
wprost niedorzeczno ci . Obecni prawodawcy i w adcy Rosji chcie-
liby unicestwi  najmniejsze lady lokalnej odr bno ci, oryginalno-
ci i indywidualno ci, a jednocze nie uniemo liwi  wszelkie próby 

dzia a  spo ecznych, wszelkie d enia do tego, aby wyj  ze stanu 
bezmy lnego stada, kieruj cego si  jedynie egoistycznymi pobudkami 
sobkowskiego charakteru, strachem przed pa k  i knutem pastucha. 
Silniejsza indywidualno  i wiadome uspo ecznienie zaliczono do 
kategorii surowo karanych przest pstw przeciwko pa stwu.

Z tego punktu widzenia patrz  na ten artyku  nie na jako co  
zwi zanego z rzeczywisto ci , co mo e wywo a  skromny cho by od-
zew w praktycznym yciu, ale jedynie jako na smutne przypomnienie 
o tym, jak ci ko pob dzi em…, z reszt  – nie ja jeden.

Uwa aj c swój artyku  za dokument dawno minionych chwil, 
prawie niczego w nim nie zmieni em i wydaj  go w jego pierwotnym 
kszta cie.

Maj 1910

To „s owo wst pne” napisa em przed trzema laty, kiedy to zamie-
rza em zamie ci  swój artyku  w jednym z popularnych czasopism. 
Redakcja zgodzi a si , ale z powodu obszerno ci artyku u za da a 
jego skrócenia. Jednak inne prace ró nego rodzaju przeszkodzi y mi 
wówczas, potem za  prawie o swym artykule zapomnia em.

Wydaje mi si , e w a nie teraz sta  si  on jak gdyby aktual-
niejszym, oczywi cie w sensie czysto teoretycznym. Przecie  w a -
nie teraz urzeczywistniaj  si  rozmaite d no ci i has a, o kierunku 
wprost przeciwnym do przedstawionych przeze mnie zasad. Przecie  
na naszych oczach odrywa si  od Królestwa Polskiego „m cze ska 
Che mszczyzna”1. Przecie  „polscy” „patrioci” ró nych barw og osili 
wyprawy krzy owe przeciwko „ ydom”. A wreszcie ostatnio Ko o Pol-

1 Dalej w tek cie tak e „Ru  Che mska”. Chodzi o po o on  na wschód 
od Lublina po lini  Bugu cz  guberni lubelskiej i siedleckiej, któr  w roku 
1912 przy czono do Rosji, co by o ukoronowaniem dzia a  rusy  kacyjnych 
wobec tamtejszej ludno ci polskiej i ukrai skiej i nawracania si  unitów.
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skie w Dumie Pa stwowej otwarcie wi towa o rozstanie bez żalu 
z nieprawomy ln  opozycj  i zwi zek z tryumfuj c  reakcj .

Niech wi c wszystkie te szlachetne porywy otrzymaj  nale yte 
o wietlenie.

Czerwiec 1913

1. Okre lenie ogólnego punktu widzenia

Do zagadnienia autonomii i w a ciwych jej cech mo na podej  
dwojako: albo ci le naukowo, po akademicku, albo te  w zwi zku z za-
daniami polityki praktycznej w okre lonym momencie historycznym.

Tak w jednym, jak i w drugim przypadku osobi cie jestem tyl-
ko dyletantem. Dyscyplinom naukowym b d cym moj  specjalno ci  
obce s  problemy ustroju pa stwa i struktury spo ecznej; zawsze te  
by em daleki od bie cej polityki i dopiero w ostatnich czasach, kiedy 
to sprawa ratowania kraju wymaga a jakiego  udzia u, nawet pospo-
litego ruszenia starszego zaci gu, równie  mnie ogarn a gwa towna 
fala ruchów spo ecznych.

W ka dym jednak razie prosz  patrze  na ten mój wyk ad nie 
jak na autorytatywny s d specjalisty uzbrojonego we wszechstronn  
wiedz  o literaturze przedmiotu i samodzielnie wnikaj cego w g b 
badanych problemów, ale jak na skromny g os jednego z obywateli. Na 
swoje za  usprawiedliwienie mog  przywo a  poruszaj ce wszyst-
kich danie powszechnych, równych, bezpo rednich i tajnych wybo-
rów. Niestety, ostatni warunek pozostawiam niespe niony – ja swój 
g os sk adam nie tajnie, ale jawnie.

* * *

Dla przyj cia jakichkolwiek idei niezb dna jest dobra wola i od-
powiednio przygotowany umys . Kto po prostu nie chce s ysze  o nich, 
a priori odrzucaj c je z fanatyczn  nietolerancj  i pogard , w czyjej 
g owie brak wcze niejszego przygotowania i logicznego nastawienia 
albo te  kto broni zasadniczo odmiennego punktu widzenia, do tego 
nie warto si  zwraca . Wszelkie próby przekonania takich ludzi pozo-
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stan  g osem wo aj cego na puszczy. Wi c i ja w tym wypadku licz  
tylko na ludzi mniej lub bardziej bliskich mi umys owo i wyznaj cych 
te same zasady ogólne. Zwracam si  do czytelnika nie po to, by go 
przekona , nawet nie po to, by go przekonywa , ale po to tylko, aby 
rzecz wyja ni .

Pisz  nie dla tych, którzy zbywaj  wszystko wygodnym powie-
dzeniem moja chata s kraju, niczego nie znaju, ale tylko dla tych, co 
uwa aj  za obywatelski obowi zek tak lub inaczej wypowiada  si  
w sprawach ogólnych.

Pisz  nie dla tych, którzy powoduj  si  tylko samolubnymi 
wzgl dami i pierwotnym egoizmem osobnika nale cego do ludzkiego 
stada, ale tylko dla indywiduów rozwini tych, wyznaj cych spo ecz-
n  solidarno  i powoduj cych si  racjami szcz cia kraju.

Pisz  nie dla tych, którzy ca kowicie ulegaj  mi dzyplemienne-
mu, mi dzynarodowemu i mi dzywyznaniowemu impresjonizmowi 
i nie mog  prze ama  wszczepionego im wstr tu do innych ludzi, ale 
dla tych tylko, u których, co by  mo e, zachowa y si  jeszcze resztki 
niech ci i przes dów, ale którzy potra   mimo wszystko je przezwy-
ci y  i którzy w realnym yciu podporz dkowuj  si  ogólnym zasa-
dom, nie za  ulotnym wra eniom.

Pisz  nie dla tych, którzy s  przekonani o sta ej wy szo ci da-
nego, swojego lub obcego plemienia, swojej lub obcej klasy i o prawie 
do panowania nad innymi, ale dla tych, którzy, cho  widz  chwilo-
w  przewag  danego plemienia lub danej klasy spo ecznej, nie czy-
ni  z tego punktu wyj cia do wyprowadzania wniosków o prawie do 
wiecznego panowania.

Pisz  nie dla tych, którzy dopuszczaj  mo liwo  przywilejów 
i pierwsze stwa, przys uguj cych okre lonym osobom tylko z racji 
ich pochodzenia, ale dla tych, którzy uznaj  wy cznie osobiste  za-
s ugi  i  osobist  wy szo .

Pisz  nie dla tych, którzy godz  si  z niewolnictwem, ale dla 
tych tylko, którzy, stawiaj c najwy ej godno  cz owieka, odrzucaj  
niewolnictwo w jakiejkolwiek formie.

Pisz  nie dla tych, którzy uznaj  prawo jednych do narzucania 
innym narodowo ciowego lub wyznaniowego pi tna, ale dla tych tyl-
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ko, którzy broni  bezwarunkowego samookre lenia  si  w tych 
dziedzinach.

A wreszcie pisz  nie dla tych, którzy dziel  ludno  kraju na 
gospodarzy, maj cych prawo rz dzenia, i na go ci zobowi zanych 
podporz dkowa  si  rz dz cym, ale dla tych tylko, którzy adnych 
rz dów tego rodzaju nie uznaj  i wszystkich mieszka ców kraju 
traktuj  w takim samym stopniu i jako gospodarzy, i jako go ci . 
Wszyscy s  gospodarzami dot d, dopóki yj , i wszyscy zarazem s  
go mi, poniewa  ich gospodarowanie przemija i ko czy si  wraz ze 
mierci .

Na takich za o eniach opieram swój ogólny punkt widzenia roz-
patrywania danej kwestii.

Ani razu nie wspomnia em tu o mi o ci bli niego albo kogokol-
wiek. Ma o tego, wszelkie  powo ywania  s i  na  „mi o ” , na 
„mi o  bli niego”, na „mi o  do rodaków”, na „mi o  do wspó ple-
mie ców” (na „mi o ” Rosjan do wszystkich S owian), na „mi o  
do wspó wyznawców” itd. uwa am po prostu za k amstwo i ob ud .

Jak urzeczywistnia si  w naszych czasach „mi o  bli niego”, 
mo na zobaczy , mi dzy innymi z tego, co ujawnili ks. Urusow1, p. o-
puchin i andarmski rotmistrz Pietuchow. Co  ciekawego w tej mate-
rii móg by powiedzie  ojciec Jan Kronsztadzki i mnisi Poczajewskiej 

awry2. Obecni aposto owie „mi o ci bli niego” i innych tp. wznio-
s ych uczu  urzeczywistniaj  je w pogromach, w ekspedycjach kar-
nych, w s dach polowych i wojennych i we wzajemnym wyniszczaniu 
si . O praktykowanej w naszych czasach „mi o ci bli niego” dobitnie 
mówi  bomby i szubienice.

K amliw  i ob udn  „mi o  bli niego” zast puj  opartym na 
logicznym my leniu poczuciem sprawiedl iwo ci .  To poczucie 
sprawiedliwo ci dzia a niekiedy ca kiem nie wiadomie, ale ogólnie 
dzia a o wiele cz ciej, ni by my s dzili.

1 Mowa o wydanych w 1907 r. Zapiskach gubernatora. 
2 W a c.: Poczajowska awra – klasztor i zespó  wi tynny ko o mia-

steczka Poczajew w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie, za o ony w latach 
40. XIII w., s ynny mi dzy innymi z cudownego obrazu Matki Bo ej.
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Je li kto  nie ma poczucia sprawiedliwo ci, to niech w osta-
teczno ci kieruje si  poj ciem utyl i tar yzmu w wy szym znacze-
niu, tj. poj ciem korzy ci wspólnej. Powinien to by  oczywi cie nie 
utylitaryzm biurokratów, bogac cych si  kosztem g odnych biedaków, 
ale uty l i tar yzm altruistyczny, utylitaryzm z punktu widzenia 
szcz cia rodzinnego kraju, rodzinnego obwodu, rodzinnej miejsco-
wo ci. Dla wyja nienia we my konkretny przyk ad.

Przypu my, e ten czy inny „patriota” nienawidzi ydów i uwa-
a ich za plemi  zdradzieckie, przeciwne jego obyczajom. Stosownie 

do tego, nasz „patriota” powinien d y  do wysiedlenia ydów z Rosji 
lub usuni cia ich w ogóle, po prostu przez wyt pienie. Niestety, jest 
to nieosi galne, cho by dlatego e na przeszkodzie sko czenia raz 
na zawsze z poga skim „ ydostwem” stan yby inne pa stwa. Tak 
wi c naszemu „patriocie” nie pozostaje nic innego, jak wprawia  si  
w urz dzaniu pogromów i ci g ych „ekspedycji karnych”. Nasz „pa-
triota” dostarczy sobie, co prawda, najwy szych rozkoszy, ale krajowi 
wyrz dzi niew tpliw  szkod . Po pierwsze dlatego, e kraj niszcze-
je i upada ekonomicznie; po drugie nikt nie udzieli mu po yczki, po 
trzecie straci ostatecznie presti ; po czwarte w ko cu i w asny naród 
zdziczeje i stanie si  przeciwspo eczny.

Tak wi c je li nasz „patriota” yczy szcz cia w asnemu krajo-
wi, powinien, z bólem serca, wyrzec si  pogromowych i karnych przy-
jemno ci.

Jak si  wydaje, jeszcze Hercen zauwa y , e dopóki jedna cz  
ludzko ci uwa a si  za biesiadników, a druga z potraw , wszystko 
uk ada si  pomy lnie. Ale kiedy potrawa pyta, jakim prawem ma by  
potraw , hört die Gemütlich auf, tj. przychodzi koniec dobrowolnego 
niewolnictwa. Wtedy mo na by  niewolnikiem tylko ze strachu, ale 
nigdy dobrowolnie. Wtedy mo liwe s  ci g e bunty i ich t umienie, ale 
to t umienie buntu nie zawsze ko czy si  szcz liwie dla t umi cego. 
A wi c dla unikni cia szkodliwych i niebezpiecznych rozruchów jest 
konieczne zniesienie niewolnictwa.

Na tym, jedynym mo liwym w naszych czasach stanowisku stoi 
partia wolno ci ludu1 i partie jej bliskie.

1 Mowa o Partii Konstytucyjnych Demokratów (tzw. kadetach).
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Niedawno jeden z „wybitnych m ów stanu”, obecnie w stanie 
spoczynku, zarzuca  partii k.[onstytucyjnych] d.[emokratów] „kos-
mopolityzm” i dawa  rady Polakom, aby trzymali si  mo liwie jak 
najdalej od tej nienarodowej partii. „Kosmopolityzm” partii wolno ci 
ludu, wed ug naszego „m a stanu”, objawia si  tym, e broni ona 
równouprawnienia wszystkich bez wyj tku, e nie uznaje politycz-
nej dominacji narodu wielkoruskiego. Nasz krótkowzroczny „m  
stanu” nie jest w stanie wyobrazi  sobie Rosji bez linii osiedlenia, 
bez ograniczaj cych procentów i w ogóle bez narodowo ciowych na-
gonek. Gdyby rzeczywi cie by  on m em stanu w dobrym stylu, ro-
zumia by, e partia k.d. jest parti  nie tylko wysoce moraln , której 
obca jest pogarda i niech  wobec kogokolwiek, ale jednocze nie jest 
parti  najbardziej patriotyczn . Przecie  to ona domaga si  tego, by 
sprawa Rosji sta a si  wspóln  spraw  wszystkich zamieszkuj cych 
j  narodów i plemion.

I to jest w a nie to ogólne stanowisko, na którym powinni sta  
moi czytelnicy.

2. ród a narodowo ciowej i terytorialnej cechy autonomii

Ludzie cz  si  w grupy albo niezale nie od swej woli, albo te  
w zale no ci od niej.

Niezale ne, ci le obiektywne czenie si  mo e mie  charakter 
albo naturalny, biologiczny, antropologiczny, albo te  spo eczny, 
socjalny.

Antropologicznymi , naturalnymi cechami niezale nego od 
woli ludzkiej zrzeszania si  s : p e , rasa, cechy  zyczne, j zyk, ro-
dzaj i stopie  (jako  i ilo ) zdolno ci umys owych, charakter, tem-
perament, pokrewie stwo biologiczne (rodzice, dzieci itp.) itd.

Spo eczne  podstawy czenia si  niezale nego od woli ludz-
kiej, s  w wi kszej cz ci zobiektywizowan  kontynuacj  znanych, 
niekiedy urzeczywistnionych decyzji i rozstrzygni . Stany, klasy spo-
eczne, ró nice maj tkowe (bogaci, biedni itp.), przynale no  rodo-

wa, przynale no  do gminy, do obwodu, do pa stwa itp.
czenie si  ludzi w zale no ci od woli mo e by  albo przymuso-

we, albo dobrowolne. Skutkiem przymusowego czenia si , tj. cze-
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nia w zale no ci od woli cudzej, s  w dzisiejszych czasach wszelkie-
go rodzaju geogra  czne, terytorialne rozmieszczenia ludzi, a przede 
wszystkim przynale no  pa stwowa i administracyjna. Za swobod-
ne czenie si  ludzi, czenie zale ne od w asnej woli danego osob-
nika, nale y zasadniczo uzna  zrzeszanie si  wed ug rodzaju zaj cia, 
wyznania, narodowo ci itp.

Oczywi cie w olbrzymiej wi kszo ci przypadków jest tu tylko 
z udzenie w asnej woli, pozorna tylko wolno , a w rzeczywisto ci 
jest tu albo sugestia ze strony innych ludzi, albo nawet wprost przy-
mus. W ogóle nadzwyczaj trudno okre li , gdzie ko czy si  wp yw 
cudzej woli, a gdzie zaczyna si  wp yw woli w asnej. Te dwa rodzaje 

czenia si  w zale no ci od woli ludzkiej splataj  si  ze sob  i prze-
chodz  jeden w drugi.

I tak na przyk ad przynale no  terytorialna i administracyjna 
jest obowi zkowa, ale mimo to, wyj wszy niewolnictwo, ka dy miesz-
kaniec ma prawo zmieni  nie tylko miejsce zamieszkania, ale nawet 
przynale no  pa stwow , tj. zamieni  jedno podda stwo lub obywa-
telstwo na inne. Poza tym i tu s  prze ytki niewolnictwa, w a nie 
w odniesieniu do ludzi obowi zanych do s u by wojskowej i w nast p-
stwie tego niemaj cych prawa zrzuci  przymusowego podda stwa. 
Ale w ka dym przypadku ka dy cz owiek musi mie  tak  czy inn  
przynale no  pa stwow  i eksterytorialno  nie jest dozwolona.

W zastosowaniu do naszej kwestii, tj. terytorialnej i narodowo -
ciowej cechy autonomii, nale y zauwa y , e to, co narodowo cio-
we i  w ogóle  kulturowe okazuje si  zarazem czym  zmiennym, 
poniewa  jego nosiciele nie s  zwi zani miejscem i administracyjnym 
skr powaniem, podczas gdy pod wzgl dem terytorialnym cz owiek 
okazuje si  glebae adscriptus .

Tak jest jednak dopiero obecnie, w pa stwach i spo ecze -
stwach nowszego typu. Z historycznego punktu widzenia nast pi o 
tu przesuni cie. Dawniej cz owiek by  nie glebae adscriptus , ale 
genti  adscriptus , nationi  adscriptus , famil iae adscrip-

tus . Pozostawa o to w zwi zku z mitologicznym wiatopogl dem, 
z substantywizowaniem i personi  kowaniem rodu i jego opiekuna, 
rodowego i narodowo ciowego (dok adniej: plemiennego) boga. Tego 
boga wszyscy cz onkowie rodu musieli wielbi  i oddawa  mu cze . 
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Tego rodzaju rodzinne i rodowe przywi zanie odpowiada warunkom 
ycia koczowniczego i pasterskiego. Terytorium nie jest wtedy ustalo-

ne, ale zmienne; dzi  tu, jutro tam. Nie ma domów, ognisk domowych, 
s  tylko przeno ne sza asy i jurty. Wi zi spo eczne sprowadzaj  si  
do jednej tylko wi zi rodowej, w w szych lub szerszych ramach; po-
szczególni ludzie s  ruchliwymi nosicielami wyznaniowych i plemien-
nych, tj zal kowonarodowo ciowych, idea ów.

Kiedy ycie koczownicze zmieni o si  w osiad e, a pasterstwo 
w rolnictwo, wtedy zmieni  si  te  stosunek mi dzy cech  plemien-
n  lub zal kowonarodowo ciow  a ter ytor ialn . Wi ca 
i konieczna staje si  wtedy przynale no  terytorialna, natomiast 
przynale no ci rodowe, plemienne lub zal kowonarodowo ciowe 
usuwaj  si  na drugi plan. Jednak e mimo przewagi elementu teryto-
rialnego nad plemiennym i narodowo ciowym, prze ytki gromadzenia 
si  ludzi na  podstawach plemiennych i  narodowo ciowych 
zachowuj  si  do czasów obecnych.

Jednym z takich prze ytków jest przede wszystkim organizacja 
wojskowa, która – cho  zawdzi cza swój kszta t ogólnopa stwowej, 
terytorialnej jedno ci – ze swej natury jest ruchoma, koczownicza. Tu 
te  nale  wszelkie najazdy kolonizatorskie, rozboje, grabie e i inne 
przedsi wzi cia, podobnie jak masowe przesiedlenia i emigracje.

Za prze ytek koczowniczego trybu ycia nale y uzna  w drowne 
grupy spo eczne i klasy w rodzaju w drownych handlarzy i im po-
dobnych. Typowym prze ytkiem spo ecznego jednoczenia si  na zasa-
dach plemiennych i zal kowonarodowo ciowych, poza jak kolwiek 
terytorialn  zale no ci , s  Cygani. Na tej e podstawie, na skutek 
szczególnie niesprzyjaj cych warunków, wyros a odr bno  ydow-
ska, wyra aj ca si  w nowych d eniach tak zwanego „syjonizmu”, 
ale o tym pó niej.

Za odzwierciedlenie dawnej plemiennej jedno ci i nast pstwem 
pomieszania poj , tj. pomieszania pa stwa z dan  przewa aj c  
w nim narodowo ci , nale y uwa a  wszelkie wymys y wynarada-
wiania w rodzaju italianizacji, madziaryzacji, germanizacji, rusy  -
kacji, polonizacji itd.

Ogóln  podstaw  tak terytorialnego, jak i narodowo ciowego 
jednoczenia si  ludzi jest wiadome lub nie wiadome d enie do za-
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pewnienia materialnego dobrobytu , przede wszystkim przywód-
ców i o l igarchów ruchliwej, ale plemiennie zjednoczonej lub tery-
torialnie zwartej grupy.

Pocz tkowo, w stanie dzikim i koczowniczym, istnia y plemiona 
wrogie wobec innych na ca ej kuli ziemskiej. Istnieli wówczas ple-
mienni, narodowo ciowi bogowie-opiekunowie i ich czciciele. Pó niej 
pojawi a si  zal kowoterytorialna wspólnota i nieokre lone granice 
geogra  czne, w tych za  granicach sta y grunt dla rolnictwa. Na tym 
gruncie rosn  domy i budowle w ogóle, osady, wsie, miasta. Pocz t-
kowo powstaje zal ek, a potem ju  prawdziwe pa stwo w obecnym 
znaczeniu tego wyrazu.

Ziemskie, realne sprawy zamykaj  si  w granicach teryto-
rialnych, a element narodowo ciowy, je li nie przechodzi do sfery 
nieziemskiej, pozagrobowej, to w ka dym razie staje si  potrzeb  
kulturaln  i znajduje si  w cis ym zwi zku z uznaniem godno ci 
cz owieka. Dlatego okre lenie przynale no ci narodowo ciowej po-
winno pozostawi  si  ka demu osobnikowi z osobna.

W sferze  narodowo ciowej  podstawowym i niewzruszo-
nym prawem powinna by  najpe niejsza swoboda zrzeszania  s i .

Nale y s dzi , e z czasem tak e terytorialna strona zrzeszania 
si  ludzi znajdzie si  w zakresie samookre lania si , jednak nie w od-
niesieniu do pojedynczych osób, lecz na zasadzie wi kszo ci g osów, 
w drodze plebiscytu, jak to z inicjatywy Napoleona III sta o si  na 
przyk ad w Wenecji1 po wojnie w osko-austriackiej 1866 r. Na razie 
jednak terytorialno  pozostaje w ogólno ci przymusowa. Co prawda 
i przynale no  narodowo ciowa czy kulturowa pozostaj  na razie 
te  przymusowe, cho  z d no ci  do wyzwolenia si .

Sama narodowo  i kultura s  na ogó  ruchome, wolne, ale ich 
przejawy zewn trzne s  jednak terytorialne i zwi zane z ziemi . Ta-
kimi s  wszystkie budowle przeznaczone na cele kulturalne tak w po-
zytywnym, jak ujemnym sensie. Takimi s  wi tynie, szko y, kluby, 
fabryki, banki. Skoro d no  kulturalna uciele ni si  i uzewn trzni, 
z konieczno ci staje si  terytorialna.

1 Wenecja, pozostaj ca poprzednio w asno ci  Austrii, zosta a wów-
czas w czona do Królestwa W och.
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3. Obiektywne i subiektywne okre lenie 
i ocena przynale no ci cz owieka 

do okre lonej grupy spo ecznej

Okre laj c wed ug obiektywnych oznak przynale no  poszcze-
gólnych ludzi do tej czy innej grupy spo ecznej, patrzymy na nich 
po prostu jak na obiekty obserwacji naukowej i klasy  kacji, jak na 
istoty nieosobowe, jak na zwierz ta i ro liny. W subiektywnym za  
samookre leniu si  i samoocenie mamy do czynienia z indywiduami, 
z obywatelami.

W obiektywnym dzieleniu ludzi wed ug poszczególnych antropo-
logicznych i etnogra  cznych kategorii jedn  z najwa niejszych cech 
jest j zyk. Jednak j zyk nie wyczerpuje ca ego bogactwa cech antro-
pologicznych i etnogra  cznych. Takimi cechami s  m.in.:

1) antropologiczne podobie stwa i ró nice, za których pomoc  
okre la si  bli sze lub dalsze pokrewie stwo rasowe;

2) j zyk jako g ówna podstawa okre lania pokrewie stwa ple-
miennego;

3) mitologiczne i inne wierzenia i ca y zbiorowy wiatopogl d;
4) literatura narodowa;
5) obrz dy i obyczaje;
6) pomniki pi miennictwa i sztuki;
7) warunki ycia gospodarczego i domowego, typ domostw i in-

nych budowli, itd.
Pierwsze pi  kategorii to cechy zmieniaj ce si  i zwi zane 

bezpo rednio z ich nosicielami. Szósta i siódma, cho  oczywi cie te  
wyra aj  okre lon  stron  umys owo ci danego plemienia, to jednak 
uzewn trzni y si , a cz c si  z tym czy innym miejscem, przesz y 
w sfer  terytorialno ci.

Ponadto nale y zauwa y , e takie pomniki sztuki jak rze by, 
instrumenty muzyczne itp. nale  do klasy ruchomo ci i nie mog  by  
liczone do cech terytorialnych. Zabytki pi miennictwa na ska ach 
(np. napisy klinowe), na budowlach, na kamieniach nagrobnych itp. 
s  z czone z ziemi , natomiast papirusy, r kopisy, ksi ki itp. s  mo-
biliami.
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Podobnie jak to jest z  or  i faun  kuli ziemskiej, przy obiektyw-
nym okre laniu, ocenie i dzieleniu rodzaju ludzkiego, otrzymujemy 
antropogeograf i  i zwi zan  z ni  materialn  archeologi .

Ale wszystko to, co przewidzia a antropogeogra  a i archeologia, 
jest poni ej p aszczyzny poj cia zwi zanego ze s owem narodowość 
w nowszym jego znaczeniu. W dziedzinie narodowo ci, bez subiek-
tywnego, wiadomego samookre lenia si  ka dego osobnika odr bnie, 
nikt nie ma prawa zalicza  go tu czy gdzie indziej. Tu ju  nie mo na 
patrze  na ludzi jak na owce czy jak na niewolników. A nawet praw-
dziwego niewolnika nie mogliby my zaliczy  na danej narodowo ci, 
je li by on sam siebie do niej nie zaliczy . Mogliby my wpisa  go do 
inwentarza ruchomo ci tej czy innej osoby, ale, pytaj c o jego narodo-
wo , czynimy go cz owiekiem samookre laj cym si  i kiedy zwraca-
my si  do niego z pytaniem tego rodzaju, on w tym momencie przestaje 
by  niewolnikiem i staje si  wolnym cz owiekiem.

Obiektywne cechy poszczególnych ludzi jako indywiduów z ga-
tunku homo sapiens  to jedno, a subiektywne sk onno ci i sympa-
tie, i wiadomy wybór przynale no ci to drugie.

Nawet mówi c bardzo dobrze j zykiem danego narodu i nale c 
do niego z urodzenia, mo na jednakowo , z tych czy innych powodów, 
wyj  z jego sk adu i – odwrotnie – z a znajomo  danego j zyka nie 
przeszkadza wiadomemu zaliczeniu si  do narodu pos uguj cego si  
tym j zykiem jako narz dziem narodowej zbiorowo ci.

Z punktu widzenia obiektywnej oceny w aden sposób nie mo na 
rozstrzygn  pytania, czy ydów w Rosji lub w Polsce uwa a  za na-
rodowo , czy nie. „Ludzie prawdziwie polscy”1 uznaj  ydów o tyle, 
o ile ci uwa aj  siebie za Polaków. Dok adnie tak samo czyni  „lu-
dzie prawdziwie rosyjscy”, uznaj c ydów i Polaków o tyle, o ile jedni 
i drudzy uwa aj  siebie za Rosjan. Ale ani w nauce, ani w powa nej 
polityce ani prawdziwie polski, ani prawdziwie rosyjski, ani aden 

1 Ta nazwa jest parafraz  pejoratywnego okre lenia zaczerpni tego 
od M. Sa tykowa-Szczedrina – ludzie prawdziwie rosyjscy ( -

 ). Baudouin, który bardzo ceni  twórczo  tego rosyjskiego 
pisarza, wzi  od niego wiele okre le . Formu y ludzie prawdziwie rosyjscy 
(polscy) zamiast: prawdziwi Polacy, Rosjanie Baudouin u ywa te  w innych 
tekstach.
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inny prawdziwie narodowy punkt widzenia nie mo e mie  zastoso-
wania.

Pytanie o przynale no  narodow  rozstrzygane jest przez ka -
dego wiadomego Polaka, ka dego wiadomego yda i ka dego wia-
domego cz owieka indywidualnie.

Cz owiek, który nie dojrza  do poj cia narodowości i, by  mo e, 
nieb d cy w stanie okre li  w asnej narodowo ci, nie mo e by  za-
liczany do adnej narodowo ci. Tylko z czysto obiektywnego punktu 
widzenia nale y on do tego czy innego plemienia lub narodu; zalicze-
nie go do „narodowo ci” b dzie k amstwem i gwa tem.

W wiadomym odnoszeniu si  do kwestii narodowo ci i innych 
kulturowych zwi zków mo na nale e  nie tylko do jednej z takich 
grup, ale nawet do  ki lku ró nych grup albo nie  nale e  do  ad-
nej  z  nich . Innymi s owy: ca kiem mo liwa jest wiadoma (lub pó -
wiadoma, a nawet nie wiadoma, ale mog ca by  u wiadomion ) 

przynale no  do  dwóch i  wi cej  narodowo ci  albo te  
ca kowita beznarodowo , dok adniej: pozanarodowo  lub poza-
wyznaniowo .

Mo na by  bezwyznaniowym i bezpartyjnym, ale nale e  jedno-
cze nie do dwóch lub wi cej wyzna  albo te  do dwóch lub wi cej 
wykluczaj cych si  wzajemnie partii nie jest mo liwe. Inna sprawa 
z narodowo ciami, oczywi cie z narodowo ciami nie napastliwymi, 
nie wojuj cymi, a wy cznie kulturalnymi. Jak jest  mo l iwe po-
mieszczenie  w jednej  g owie  dwóch i  wi cej  j zyków,  do-
k adnie  tak samo mo l iwe jest  pomieszczenie  przynale -
no ci  do  dwóch lub  wi cej  narodowo ci .

Gdyby nie skomplikowana polityczna, wyznaniowa, stanowa 
i klasowa walka i wrogo , nikomu nie wydawa oby si  dziwna jed-
noczesna przynale no , np. do narodowo ci polskiej i ydowskiej, do 
narodowo ci polskiej i litewskiej, ukrai skiej i ydowskiej, ukrai -
skiej, polskiej i ydowskiej, ukrai skiej i rosyjskiej (wielkoruskiej), 
gruzi skiej i rosyjskiej, itd., a nawet do narodowo ci polskiej i nie-
mieckiej, polskiej i rosyjskiej itp.

Z powy szego wida , do jakiego stopnia trzeba uzna  za nie -
przydatne  do  niczego  dane pospolitej s tatystyki  ludno ci . 
Ta niefortunna statystyka miesza cechy obiektywne z subiektywnym 
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samookre leniem si , j zyk ojczysty z narodowo ci , dopuszcza mo -
liwo  jednego tylko codziennego j zyka, narzuca cz owiekowi t  czy 
inn  narodowo , to czy inne wyznanie.

Aby statystyka ludno ci przynios a rzeczywisty po ytek tak dla 
nauki, jak dla praktycznej polityki, powinna c i le  rozró nia  
cechy  obiektywne od  cech subiektywnych. Ale taka staty-
styka jest mo liwa tylko w wolnym i rzeczywi cie kulturalnym kraju, 
a Rosja takim jeszcze d ugo nie b dzie.

W zakresie cech obiektywnych prawdziwa statystyka po-
winna stawia  pytania nie o to, jaki j zyk dany osobnik uwa a za 
swój ojczysty – wielu to ukrywa albo nie umie odpowiedzie  – ale o to, 
jakimi j zykami mówi i w jakiej kolejno ci si  ich nauczy . 

Za subiektywne cechy  naukowe statystyka powinna uwa-
a  wiadom  przynale no  do tej czy innej narodowo ci albo 

przynale no  do wi cej ni  jednej narodowo ci, albo te  zupe n  
pozanarodowo ; nast pnie przynale no  do kre lonego wyznania 
albo bezwyznaniowo ; przynale no  do tej czy innej „partii” albo 
bezpartyjno . Wszystko to s  pytania bardzo dra liwe i nie ka dy 
zdecyduje si  szczerze na nie odpowiedzie . Jedni mog  si  ba , inni 
ch tnie b d  si  chwali . Dlatego lepiej te rubryki zostawi  na razie 
niewype nione, czekaj c lepszych czasów, tj. politycznego i obyczajo-
wego odrodzenia Rosji.

Oczywi cie wszystkie te pytania same z siebie odpadaj  w od-
niesieniu do osób w okre lonym wieku, podlegaj cych spisowi. Tak 
np. ca kiem wykluczone s  niemowl ta, a starsze dzieci podlegaj  
najrozmaitszej stopniowej ocenie.

* * *

Narodowo , okazuj ca si  jednym z wa nych elementów sk a-
daj cych si  na kulturowe samookre lenie si , sama w sobie  jest 
zupe nie  nieprzydatna jako cecha autonomii w cis ym znacze-
niu tego wyrazu. Szczegó owsze  poj c ie  narodowo ci  podle-
ga ogólnemu poj ciu wolnego zrzeszania si  osób, uwa aj cych si  
za jednakowo wierz ce, jednakowo unarodowione, jednakowo upar-
tyjnione. A zatem kwestia autonomii narodowej rozwi zuje  s i  
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za  pomoc  prawa ca kowite j  wolno ci  zwi zków i  sto -
warzysze .

Inn  rzecz  jest bezwzgl dna autonomia terytorialna, auto-
nomia danego obwodu. Pytanie o tak  autonomi  rozstrzyga si  na 
gruncie czysto ekonomicznych i politycznych interesów. Oczywi cie, 
co wynika samo z siebie, taka autonomia jest okre lona granicami 
geogra  cznymi. W tym wypadku cz owiek – rzeczywi cie lub pozornie 
– w ada ziemi , ale jednocze nie jest jej niewolnikiem.

Ludzie yj  razem, w jednym mieszkaniu, w jednym domu, 
w jednej miejscowo ci, w jednym obwodzie i maj  – bez wzgl du na 
ich przynale no  do najrozmaitszych wyzna , partii i narodowo ci – 
niezmiennie wspólne interesy i oni, ci w a nie ludzie, powinni dzia a  
wspólnie, aby u atwia  sobie ycie i nie traci  czasu na spory i walk  
o to, co – z praktycznego punktu widzenia – niewarte z amanego gro-
sza. Inna rzecz – wymiana pogl dów i walka ideologiczna o zasady 
polityczne.

4. Praktyczne rozwi zanie kwestii autonomii

Z tego, co powiedzia em, wynika, e narodowo  jako taka nie 
mo e by  podstaw  rozwi zania kwestii autonomii tego czy innego 
obwodu. Gdzie wi c szuka  punktu wyj cia nie tylko dla rozwi zania, 
ale nawet dla postawienia danej kwestii?

Niewielkie terytorium, na przyk ad w rodzaju guberni peters-
burskiej albo moskiewskiej, gdyby nawet sk ada o si  z najbardziej 
ró norodnych, nie tylko etnicznych elementów, ale i jasno u wiado-
mionych narodowo ci, wcale nie potrzebuje autonomizacji swoich 
obwodów i mo e zadowoli  si  samorz dem poszczególnych rejonów, 
gmin, wspólnot i okr gów. Natomiast geogra  czny kolos, nawet gdyby 
w sensie etnogra  cznym i narodowo ciowym by  ca kowicie jedno-
rodny, z powodów gospodarczych i administracyjnych nie mo e funk-
cjonowa  d u ej bez autonomii politycznej poszczególnych obwodów 
i wskutek centralizacji musi ulec post puj cemu parali owi zarówno 
w poszczególnych swych cz ciach, jak i w ca o ci.

Takim geogra  cznym kolosem jest niew tpliwie Rosja. W obec-
nej Rosji z jednej strony istniej  jasno wyznaczone obwody, 
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w któr ych ogromna wi kszo  wiadomych mieszka -
ców 1 da autonomii , z drugiej natomiast strony po dana jest 
autonomizacja  ca ego pa stwa z racji jego ogromu i obiektyw-
nie udowodnionej szkodliwo ci centralizacji.

Urzeczywistniaj c autonomi , tj. ustalaj c granice poszczegól-
nych obwodów autonomicznych, trzeba koniecznie mie  na uwadze 
przede wszystkim dwie zasady:

Po pierwsze, ludzie nie s  dla nas pog owiem ywego inwentarza 
czy byd a, które mo na dowolnie klasy  kowa  wed ug naturalnych 
albo sztucznie wymy lonych cech. Obywatele  nie  s  bezwolny-
mi  niewolnikami  lub  o nierzami , których mo na samowolnie 
umieszcza  w poszczególnych oddzia ach czy pu kach. Skoro pojawi  
si  odr bny gatunek dwunogiego zwierz cia, nazywanego obywate-
lem, konieczne jest liczenie si  z jego wol .

Po drugie, wi kszo  nie  powinna nastawa  na pra-
wa mniejszo ci  i na jej prawo samookre lania si , i – odwrotnie 
– mniejszo  nie powinna terroryzowa  wi kszo ci.

Pragnienie narzucenia innym swojej narodowo ci i asymilowa-
nia innoplemie ców w a ciwe jest wszystkim stadom ludzkim. Cho-
robliwe nat enie tego pragnienia, zauwa alne nie tylko w obecnej 
Rosji, ale i w innych pa stwach, jest zupe nie zrozumia e w wietle 
dawniejszego i wci  jeszcze trwaj cego prze ladowania okre lo-
nych narodowo ci i wyzna . Kiedy zakazuje si  ludziom mówi  w ich 
ojczystym j zyku, kiedy likwiduje si  ich pi miennictwo, a nawet ich 
alfabet, to jest zrozumia e, e w ludziach tych rozwija si  h ipereste -
z ja  uczu  narodowych i, jak tylko uwolni  si  oni od bezmy l-
nych ogranicze  i dostan  mo liwo  rozwoju narodowego, wykazu-
j  sk onno ci zdobywców i przekraczaj  granice sprawiedliwo ci. 
Dlatego dla unikni cia mo liwej niezgody i bezproduktywnych wa ni 
mi dzynarodowo ciowych nale y ogólnopa stwowym prawem 
zagwarantowa  prawa wszystkich  swobodnie jednocz cych si  
narodowo ci , wyzna  i innych tp. zwi zków.

1 Niestety, takich „ wiadomych mieszka ców” jest na razie ca kiem 
niewielu. Dopisek w 1910 [przyp. BdeC].
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Pytania o zasady i granice autonomii terytorialnych nie mo na 
rozstrzygn  ani we w asnym gabinecie, przy biurku uczonego czy 
urz dnika, ani na dora nie zwo anych mityngach. Jakiekolwiek wy-
my liliby my podstawy dla apriorycznego ustalenia poszczególnych 
obwodów autonomicznych, wsz dzie napotkamy kolizje lub zetkni cie 
si  wzajemnie sprzecznych interesów stadowych.

Przyjmijmy, e kamieniem w gielnym uczynimy prawa histo -
r yczne  poszczególnych obwodów, a wówczas zobaczymy, e nie da 
si  zbudowa  adnej autonomii na owych „prawach historycznych”. 
Czy np., ustalaj c autonomi  Polski, mo emy kierowa  si  istniej -
cymi ongi  granicami niezawis ego pa stwa polskiego? Przecie  po 
pierwsze, te granice wci  si  zmienia y, a po drugie, by y oparte 
na arystokratycznej zasadzie, uznaj cej za ludzi i obywateli tylko 
szlacht , za  inne stany, a przede wszystkim ch opów, zrównuj cej 
w prawach z domowymi zwierz tami. Teraz mamy inne has o, has o 
demokratyczne, daj ce prawo obywatelstwa i samookre lenia si  
wszystkim bez wyj tku wiadomym politycznie mieszka com kraju. 
„Prawa historyczne” Polski zderzaj  si  z „prawami tak e historycz-
nymi” Litwy, Ukrainy itd.

Dalej – jak stosowa  zasad  „praw historycznych” na Zakau-
kaziu albo w Kraju Ba tyckim? Czy  nie b d  to „prawa historyczne” 
niemieckich baronów do swobodnego w adania otewskim i esto -
skim byd em dwunogim? Prawda, e obecni potomkowie owych ry-
cerzy urzeczywistniaj  swoje „prawo historyczne”, poluj c razem 
z pa stwow  si  zbrojn  na esto sk  i otewsk  dziczyzn , ale temu 
„historycznoprawnemu” sportowi b dzie kiedy  po o ony kres.

W ogóle mo na powiedzie , e tak zwane „prawa historyczne” 
okazuj  si  po prostu prawami gwa tu dokonywanemu w przesz o-
ci. „Prawami historycznymi” mo na usprawiedliwi  wszelki rabu-

nek, wszelkie bezprawie, wszelkie okrucie stwo i niesprawiedliwo . 
Ostatnie podboje dokonane przez obecn  Rosj  okazuj  si  tak e „hi-
storycznym” faktem i „historycznym prawem”. „Prawo historyczne” 
obecnej samow adnej i scentralizowanej Rosji nie pogodzi si  z my l  
o autonomizacji tego pa stwa.

To mo e zamiast „praw historycznych” wysuniemy na pierw-
szy plan „prawo etnogra  czne” i zal kowonarodowe, tj. spróbuje-
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my utworzy  obwody autonomiczne dla poszczególnych narodowo ci, 
bior c jako g ówn  cech  narodowo ci jej j zyk ojczysty?

Niestety, z wyj tkiem chyba niektórych czysto wielkoruskich 
obwodów, a i to tylko tymczasowo, taka narodowo-terytorialna au-
tonomizacja pa stwa rosyjskiego w cis ym znaczeniu tego wyrazu 
jest niemo liwa. Czy  mo na utworzy  czysto narodowo-terytorialny 
obwód z Polski, z Litwy, z Kraju Ba tyckiego albo z otwy i Esto-
nii, z Bia orusi, z Zakaukazia albo cho by z jego cz ci: zachodniej 
(Gruzja) i wschodniej? I po co tworzy  koniecznie czysto narodowo-
terytorialne obwody? Czy by ludzie ró nych narodowo ci mogli y  
w jednym obwodzie tylko na podobie stwo psa z kotem?

danie koniecznie etnogra  cznej i narodowej podstawy auto-
nomii prowadzi do absurdu i przemawia przeciwko autonomii. Zatem 
lepiej ju  wyrzec si  wszelkich autonomii i zostawi  jedn  i niepo-
dzieln  Rosj , z przewag  samow adnej wielkoruskiej narodowo ci 
i z poddanymi jej innymi narodowo ciami, dopóki ów pa stwowy po-
twór nie rozpadnie si  pod w asnym ci arem.

Tak wi c w ko cu, siedz c w swoim gabinecie albo roztrz saj c 
rzecz na mityngach, zwrócimy uwag  na f izyczne  lub ekonomicz-
ne  uwarunkowania poszczególnych, podlegaj cych autonomizacji, 
obwodów Rosji? A wtedy miejsce „praw historycznych” i „etnogra-
 cznych” zajm  koryta rzek, grzbiety górskie, bogactwo jezior, czar-

noziemy, rybo ówstwo, rolnictwo, jednolito  przemys u, górnictwo, 
rejony fabryczne itp.

Takie postawienie problemu autonomii ca kiem wyklucza 
z niego narodowy element i zast puje  go  ca kowicie  racjami 
ter ytor ialnymi . I rzeczywi cie jest to rozwi zanie bardzo kusz -
ce, ale, niestety, nie mo e wyj  z centrum, bez pytania miejscowej 
ludno ci, cho by tylko reprezentowanej przez osoby wybrane zgodnie 
z prawem jako jej przedstawiciele.

Miejsce gabinetowych biurokratycznych rozmy la  i wiecowych 
rezolucji powinno zaj  przede wszystkim uznanie okre lonych ludz-
kich , osobistych i ogólnych, praw, a nast pnie rozwa enie korzy ci 
p yn cych z takiego albo innego rozwi zania danego problemu.

Na czele praw cz owieka stawiam z jednej strony prawo do 
godno ci  cz owieka i prawo do  swobodnego samookre le -
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nia  s i  indywidualnego osobnika, z drugiej za  strony, prawo do 
dobrobytu  ekonomicznego i  do  pokojowego wspó ycia 
wszystkich mieszka ców tak ca ego pa stwa, jak jego poszczegól-
nych cz ci.

Dalej, scholastyczne i krwio ercze „prawa historyczne” zast -
puj  prawami danej  histor ycznej  chwil i , tj. prawami nastro-
jów i d e  mieszka ców danego obwodu.

Zamiast za  „praw etnogra  cznych” proponuj  wzi  pod uwa-
g  ogólny etnogra  czny stan danego terytorium. Tak np. uwa am za 
ca kiem pocieszaj ce zjawisko to, e na Bia orusi, dzi ki jej swoistej 
etnogra  cznej postaci i przesz o ci historycznej, rozwin  si  miej-
scowy patriotyzm, e tak powiem, wyrozumowana mi o  do rodzin-
nego kraju, objawiaj ca si  jednakowo u miejscowej ludno ci ró nych 
narodowo ci: i u prawdziwych Bia orusinów, i Wielkorusów, i Pola-
ków, i ydów. Ta bia oruska decentralizacja d e  kulturalnych ani 
troch  nie przeszkadza przeciwnemu pr dowi, d eniu do zjednocze-
nia si  z ogólnorosyjskimi d eniami kulturalnymi.

Taki ogólny, swoisty etnogra  czny wygl d jest charakterystycz-
ny tak e bardziej lub mniej guberniom litewskim, obwodowi ukrai -
skiemu (ma oruskiemu), ca emu Krajowi Ba tyckiemu lub jego dwóm 
cz ciom, ca emu Zakaukaziu lub te  jego cz ciom itd.

Do kategorii praw, które mog  sta  si  punktem wyj cia do roz-
wa ania autonomii poszczególnych obwodów, nale y doda  te  wspo-
mniane przez mnie wy ej uwarunkowania  zyczne i ekonomiczne, ale 
podporz dkowuj c je prawom do samookre lenia si  jednostki ludz-
kiej.

Nadzwyczaj wa n , a niekiedy decyduj c  rol  w kwestii auto-
nomii odgrywaj  prawa nieprzezwyci onych si  danej chwili 
historycznej. Do tych si  nale  przede wszystkim okre lone  gra-
nice  pol i tyczne  i  administracyjne , czynne w tych granicach 
odr bne przepisy  prawne i uwarunkowane tym wszystkim 
wspólne  yc ie  ca ej  ludno ci  danego obszaru.

Tak wyra nie okre lonym obwodem i w sensie administracyj-
nym, i prawnym, jest w obecnej Rosji przede wszystkim Królestwo 
Polskie, pomijaj c ca  jego ró norodno  etnogra  czn . Specjalne 
prawa obywatelskie i administracyjne, odr bno  pod w adz  osob-
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nego genera a gubernatora, czyni  z tego kraju gotowe ramy do au-
tonomii rosyjskiej Polski – przy czym wyraz „Polska” bierzemy nie 
w sensie etnogra  cznym, ale polityczno-administracyjnym.

Do wchodz cej w sk ad Królestwa Polskiego guberni suwalskiej 
wysuwaj  roszczenia politycy litewscy, daj cy autonomii Litwy na 

zasadach etnograficznych. Oczywi cie te roszczenia powinny zosta  
z czasem zaspokojone, ale nie jak za dotkni ciem czarodziejskiej 
ró d ki panów biurokratów albo zawzi tych polityków, lecz przez 
badanie samej ludno ci zarówno ca ej guberni, jak i poszczególnych 
powiatów i gmin. To badanie mo e by  albo powszechne, tj. przez 
tzw. plebiscyt, albo te  przez zapytanie swobodnie wybranych w po-
wszechnym g osowaniu przedstawicieli samorz dnych jednostek te-
rytorialnych.

Takim e dok adnie sposobem powinna zosta  rozwi zana kwe-
stia tzw. „Rosyjskiego Zabu a” czy „Rusi Che mskiej”. Niech sami 
mieszka cy tego kraju zdecyduj  wi kszo ci  g osów, czy ycz  sobie, 
jak wcze niej, wchodzi  w sk ad Królestwa Polskiego, czy te  wol  
by  oddzieleni od niego. Obecnej próby pp. biurokratów rozwi zania 
tej kwestii na w asn  r k , bez pytania ludno ci, nie mo na uzna  za 
s uszn .

W ka dym razie kwestia ter ytor ialnej  autonomii Królestwa 
Polskiego sta a si  ca kiem jasna i dojrza a do ostatecznego rozwi -
zania. A jak z autonomizacj  innych cz ci Rosji?

Przede wszystkim trzeba zapyta , czy Duma Pa stwowa zajmie 
si  w najbli szej przysz o ci podobnymi kwestiami? Je li nie, to nie 
ma co zastanawia  si  nad praktycznym aspektem sprawy i przyj-
dzie zostawi  bieg zdarze  historycznych w Rosji w asnemu losowi. 
Laissez  faire ,  laissez  passer. 

Je li za  Duma niespodziewanie zajmie si  t , wed ug niektó-
rych, kwesti  najwy szej wagi, to przede wszystkim przyjdzie jej usta-
li , jakie obwody powinny by  autonomizowane. Kieruj c si  cechami 
obiektywnymi, trzeba b dzie najpierw wzi  pod uwag  historycznie 
ukszta towane granice poszczególnych generalnych gubernatorstw, 
czyli samowystarczalnych satrapii. Przy czym, oczywi cie, konieczne 
b dzie wydzielenie Syberii, która ze swej strony powinna podzieli  
si  na kilka autonomicznych obwodów. Prawdopodobnie poszczegól-
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ne autonomie b d  powstawa  drog  subiektywnego samookre lenia 
si . Praktyczne rozwi zanie wyobra am sobie nast puj co:

W Dumie Pa stwowej przedstawiciele danego obwodu z o  
o wiadczenie o konieczno ci nadania temu obwodowi autonomiczne-
go samorz du, przy czym zostan  dok adnie okre lone granice owego 
obwodu. Wtedy, w przypadku gdyby problem by  rozstrzygany przez 
Dum 1 w zasadniczo potwierdzaj cym sensie, jego szczegó owe opra-
cowanie i dalsze post powanie przekazywane s  zainteresowanym. 
W stolicy danego obwodu zwo uje si  specjalne zgromadzenie za o y-
cielskie, wybrane w swobodnych, a nie w skr powanych z o liwymi 
instrukcjami wyborach powszechnych. Zadaniem tego zgromadzenia 
jest po pierwsze ostateczne ustalenie granic obwodu, po drugie za  
wypracowanie podstawowego prawa dla autonomii, które nast p-
nie powinno zosta  zatwierdzone przez ogólnopa stwowy parlament 
i inne ogólnopa stwowe w adze ustawodawcze.

Przeciwko nakre lonym granicom danej autonomii mog  pod-
nie  si  g osy w zgromadzeniu za o ycielskim. Je li protestuj cy 
przedstawiciele ziem pogranicznych (guberni, powiatu, okr gu itp.) 
utworz  wi kszo , wtedy te peryferia wydziela si  z autonomii i albo 
wejd  one w sk ad innej, albo te  na razie pozostan  bez autonomii.

Tak na przyk ad wyobra am sobie, e w przypadku, je liby przed-
stawiciele d cy do autonomii obwodu litewskiego w czyli w jego 
sk ad tak e ca  guberni  wile sk  i grodzie sk , przedstawiciele 
tych guberni (wzi tych w ca o ci albo w znacznej cz ci) wchodz -
cy w sk ad zgromadzenia za o ycielskiego wypowiedz  si  przeciwko 
w czeniu ich do Litwy jako do odr bnego obwodu autonomicznego. 
Je li natomiast, odwrotnie, d cy do autonomii Litwini ograniczali-
by si  z pocz tku tylko do guberni kowie skiej, na pewno do cz  do 
nich dobrowolnie niektóre cz ci guberni wile skiej i grodzie skiej, 
jak i znaczna cz  guberni suwalskiej.

W ten sposób nale y patrze  na proponowan  autonomizacj  
Kraju Pó nocno-Zachodniego, Kraju Po udniowo-Zachodniego, Ro-

1 Tj. nie tylko przez Dum , ale i przez inne organa ustawodawcze. 
Oczywi cie w czasach, w których obecnie yjemy, wszystko to jest pustym 
gadaniem. Uwaga w 1910 r. [przyp. BdeC].
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sji Po udniowej, Kraju Ba tyckiego, Kaukazu i Zakaukazia, Syberii, 
rodkowych guberni europejskiej Rosji itd. Z tych wszystkich krajów 

w tpliwe, by powsta y pojedyncze obwody autonomiczne i raczej trze-
ba przewidywa  ich rozpadanie si  na dwa lub nawet wi cej autono-
micznych obwodów.

Wszystko to jest rzecz  bardzo skomplikowan  i wymagaj c  
usilnej pracy, a dla urzeczywistnienia, podobnie jak dla urzeczywist-
nienia innych ratuj cych Rosj  zamierze , konieczne jest po pierw-
sze, aby Duma sta a si  istotnie ustawodawcz  i aby przed jej w adz  
ugi y si  inne czynniki rz dz ce krajem, po drugie za , aby w samej 
Dumie przyj ta zosta a zasada samookre lenia si  poszczególnych 
obwodów.

Wszelkie jednak narady w tej materii panów, nieznajduj cych 
niczego karygodnego w traceniu diet na lokale rozrywkowe i ró ne 
przedsi wzi cia przemys owe w tpliwego charakteru, nie mog  by  
brane powa nie. Panowie ci, ho duj cy jeszcze pogl dom P. I. Cziczi-
kowa, uwa aj  ludzi za ywy inwentarz, za ywe i „martwe dusze”, 
z t  tylko ró nic , e Cziczikow przemienia  martwe dusze w ywe, 
a oni przemieniaj  ywych ludzi w nieboszczyków. Zwracanie si  do 
podobnych panów przez przedstawicieli poszczególnych obwodów 
jest nie tylko niemoralne, ale w dodatku bezowocne.

5. Federalizacja pa stwa rosyjskiego

Wed ug niektórych osób, Rosja powinna koniecznie przej  
z czasem do ustroju federacyjnego, inaczej popadnie w ostateczn  
anarchi  i zginie. By  mo e ci, co my l  w ten sposób, myl  si , ra-
cj  natomiast maj  ci, którzy broni , jako mo liwej, niepodzielno ci 
administracyjnej i politycznej tej potwornej ca o ci. Kto ma z nich 
racj , poka e bezlitosna krytyka ze strony przysz ych zdarze  histo-
rycznych. Na razie mo emy rozwa a  federacyjn  Rosj  tylko czysto 
teoretycznie, nie przewiduj c w najbli szej przysz o ci praktycznego 
wprowadzenia tej zasady.

„Federalizacj ” Rosji wyobra amy sobie jako jej rozpad na stany 
lub odr bne politycznie kraje, po czone jednocz c  je umow  i two-
rz ce, razem z tak samo niepodzielnymi i samowystarczalnymi jed-
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nostkami pa stwowymi sk adnikami, ogólnopa stwow , suwerenn  
ca o .

Idealna „federalizacja” powinna by  przeprowadzona w taki 
sposób, by poszczególne stany by y mniej wi cej równe sobie co do 
wielko ci, a dok adniej co do liczby mieszka ców.

Maj c na wzgl dzie genez  historycznie powsta ych federacji, 
dziwnie jest nieco mówi  o federalizacji Rosji. Prawdziw  federacj  
tworz  przecie , cz c si  w jedno, odr bne poprzednio kraje, yj ce 
rzeczywi cie oddzielnym yciem politycznym. Tu natomiast widzimy 
powsta  drog  podbojów i pozbawiania indywidualno ci przy cza-
nych ziem, scentralizowan  ca o  i oczekujemy przekszta cenia jej 
w federacj  obwodów.

Aby tak si  sta o, konieczne jest jedno z dwojga: albo Rosja 
dzi ki ogarniaj cym j  si om od rodkowym rozpadnie si  na odr bne 
cz ci, które pó niej dla wspólnej korzy ci b d  szuka  zbli enia ze 
sob ; albo te  zrozumienie korzy ci z ustroju federacyjnego przenik-
nie do umys ów wiadomego spo ecze stwa, które osi gnie ten ustrój 
rodkami prawnymi. I do jednego, i do drugiego mo na doj  jedynie 

powoli, stopniowo, po d ugich latach usilnych prób i niepowodze  po-
litycznych. W pierwszym przypadku Rosj  czeka przede wszystkim 
dalszy ci g obecnych zamieszek i potworno ci; w drugim za  przy-
padku mo na w dalszej przysz o ci mie  nadziej  na pokojowe roz-
wi zanie i ozdrowienie.

Zreszt  dla federalizacji Rosji ramy s  ju  gotowe. Przecie  
jeszcze nie yj cy ju  dobroczy ca Rosji, W. K. Plehve, proponowa  
wzmocnienie w adzy lokalnych pompadurów1 i obdarowanie ich nie-
zale no ci  od centrum pa stwowego. Ten pomys  „ wietnego m a 
stanu” od pewnego czasu jest gorliwie urzeczywistniany. Rosja jest 
poci ta na generalne gubernatorstwa, w których samow adni satra-
powie wydaj  „prawa” wed ug uznania i s  oczywistymi w a ciciela-
mi ycia i mierci obywateli. Czy to nie federacja?

1 Eponim od nazwiska Madame de Pompadour, faworyty Ludwika XV, 
której lud francuski przypisywa  marnowanie pa stwowych pieni dzy i fa-
talny wp yw na polityczne decyzje króla. Baudouin przej  to okre lenie od 
M. Sa tykowa-Szczedrina. 
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A czy prawo wyborcze niedopuszczaj ce wspólnych wyborów 
przedstawicieli ludowych z miasta, z guberni itd. i dziel ce wybor-
ców na tzw. rejony nie jest oparte na zasadzie federacyjno ci? Akurat 
i jedno, i drugie do wiadczenie federalizacji Rosji, tj. i rozkawa ko-
wanie jej na krwawe satrapie, i uk adanie wyborców w oddzielnych 
przegródkach, zrodzi y u mieszka ców d no  do jednoczenia si  we 
wspólnym dzia aniu wszystkich obywateli pa stwa. Dok adnie taki 
sam rezultat przyniesie prawdziwa federalizacja Rosji. Wówczas od-
r bne, ale obdarzone samodzielno ci  polityczn  obwody, w imi  jed-
no ci pa stwa i dla korzy ci praktycznych ust pi  z jakich  suweren-
nych praw i przeka  je centralnym instytucjom rz dz cym.

Nie nale y, jak si  wydaje, pomija  tego, e d enie do osta-
tecznej decentralizacji przechodz cej w ustrój federacyjny powstaje 
w wielu wykszta conych politycznie i wiadomych umys ach nie tylko 
w ród „ró noplemie ców” i narodowo ciowych pasierbów Rosji, ale 
tak e u najczystszych Wielkorusów. Ta d no  wci  si  wzmacnia, 
wci  si  nasila, a jej pot nemu wzrostowi pomagaj  wydarzenia 
zarówno zewn trznego, jak wewn trznego ycia politycznego.

Jak w tym przypadku, tak i w wielu innych zauwa a si  prze-
ciwie stwa tego, co mia o miejsce w czasie wielkiej rewolucji fran-
cuskiej.

We Francji szala  krwawy terror rewolucyjny w imi  fanta-
stycznej przysz o ci. W Rosji prawicowi jakobini doprowadzaj  
do ostatnich granic kontrrewolucyjny  terror  w imi  niemi ej 
przesz o ci. We Francji z szale cz  pr dko ci  prowadzono osta-
teczn  nieub agan  central izacj  ca ego pa stwa, unicestwiaj c 
wszelkie lady autonomii poszczególnych prowincji zamienianych 
w bezbarwne departamenty, przeznaczone do realizowania admini-
stracyjnych dzia a  nas anych przez w adz  centraln  pompadurów. 
W Rosji jest akurat odwrotnie, rodzi si  d no  decentral izacyj -
na do uwolnienia guberni i utworzenia autonomicznych obwodów, tj. 
do przechodzenia od guberni i pompadurów do samodzielnych i samo-
rz dnych obwodów.

Je li kiedykolwiek zi ci si  federacyjny ustrój Rosji, je li na 
terytorium obecnego pa stwa powstan  „stany zjednoczone”, wtedy 
w miejsce jednej Dumy Pa stwowej powstan  samorzutnie lokalne 
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sejmy obwodowe obok niewielkiego parlamentu centralnego i drugiej 
izby w rodzaju rady federacyjnej, z izb  s dow  stoj c  na stra y 
przestrzegania praw federacji.

Z tego, co powiedziano wy ej, wynika, e taka federacja poszcze-
gólnych cz ci Rosji n ie  b dzie  federacj  narodowo ci , ale 
jedynie federacj  odr bnych obwodów,  odr bnych ter yto -
r iów.

6. Zagwarantowanie praw mniejszo ci i wi kszo ci

S yszymy wszyscy nie tylko o zagwarantowaniu praw mniejszo-
ci, ale przy okazji, w wielu wypadkach wi kszo  domaga si  takich 

gwarancji. Do czego prowadzi brak gwarancji dla wi kszo ci, widzi-
my cho by w Kraju Ba tyckim, gdzie niewielki procent niemieckich 
baronów i ritterów, razem z niemieck  inteligencj  rz dzi  samo-
w adnie i d awi  wszelkie ycie polityczne faktycznych niewolników, 

otyszy i Esto czyków. Tak e obecne „u mierzenie” buntu w tej pro-
wincji nabra o takiego dzikiego i odpychaj cego charakteru na sku-
tek tego, e rozmaici „zacni wspó pracownicy” i „sumienni lekarze” 
nadto gorliwie gwarantuj  tam prawa mniejszo ci, z bezlitosnym 
deptaniem praw wi kszo ci.

Dok adnie tak samo konieczne jest zagwarantowanie praw 
wi kszo ci na Litwie, w Kraju Pó nocno-Zachodnim w ogóle, w Kraju 
Po udniowo-Zachodnim itd., gdzie wskutek pomieszaniu stanów i na-
rodowo ci dot d gospodarzy a uprzywilejowana polska i wielkoruska 
szlachta, odsuwaj c na dalszy plan liczebnie przewa aj c  ludno .

Zreszt  prawa wi kszo ci  s  wystarczaj co gwaranto-
wane wprowadzeniem w ycie demokratycznej zasady wszechstano-
wej, a dok adniej bezstanowej  gminy i powszechnego, równego 
prawa wyborczego. Niestety, jeste my jeszcze bardzo dalecy od 
powszechnego prawa wyborczego, a obecni w adcy losów Rosji, ma-
rz cy o wskrzeszeniu przywilejów stanowych w ich pe nym kszta cie, 
wszelkimi si ami staraj  si  nie poszerza , ale – przeciwnie – na ile 
si  da ogranicza  i obcina  obecnie istniej ce kuse prawo wyborcze.

Kiedy jednak wreszcie uzyskamy powszechne prawo wybor-
cze, wówczas istotnie pojawi si  niebezpiecze stwo dla mniejszo ci. 
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Aby zapobiec terroryzowaniu mniejszo ci przez wi kszo , nie tylko 
w imi  ogólnoludzkiej sprawiedliwo ci, ale i dla wspólnej korzy ci, 
niezb dne jest ju  teraz my lenie o zagwarantowaniu praw 
mniejszo ci . Mam tu na my li nie tylko narodowo ciow  (i wyzna-
niow ) mniejszo , ale tak e wszystkie inne: klasowe, partyjne itd.

Gdzie jest bezwzgl dne panowanie wi kszo ci, mo e powsta  
fa szywy i skrajnie zgubny pogl d, e tylko ludzie nale cy do tej 
wi kszo ci s  „gospodarzami” danego kraju czy obwodu, natomiast 
wszyscy inni – tylko „go mi”, b d cymi ca kowicie zale nymi od 
wielkodusznych albo okrutnych gospodarzy. Wobec takiego pogl du, 

ydzi na przyk ad b d  musieli wsz dzie gra  rol  „go ci”, a od po-
dobnego pogl du do urz dzania pogromów ju  tylko krok.

W Polsce „gospodarzami” oka  si  ludzie narodowo ci polskiej, 
askawie toleruj cy innoplemiennych „go ci”, ale maj cy prawo de-

cydowania o ich wysiedleniu. W pozosta ej cz ci Rosji, z wyj tkiem 
Królestwa Polskiego, wi kszo ci , cho  nieznaczn , s  Wielkorusini, 
tj., mówi c zwyczajnie po ludzku, oprócz wszechrosyjskich biurokra-
tów rozporz dzaj cych samowolnie losami kraju, wszyscy pozostali 
mieszka cy b d  zaliczeni do „go ci”.

Aby zapobiec wszystkim tego rodzaju bolesnym i szkodliwym 
nieporozumieniom, jednym z pierwszych praw, których ustanowienie 
nale y do obowi zku przysz ej Dumy Pa stwowej, powinno by  na-
st puj ce: Gwarantuje  s i  prawa mniejszo ci  i  wi kszo ci 
we wszystkich  s ferach ycia  spo ecznego.

Prawa wi kszo ci i mniejszo ci rozk adaj  si  na prawa poje-
dynczych osób, a prawa pojedynczych osób sk adaj  si  z takich ele-
mentów:

1) samo istnienie cz owieka jako konieczny warunek jego ener-
gii spo ecznej;

2) osobiste obowi zki i us ugi wiadczone na rzecz spo ecze -
stwa (s u ba wojskowa, rodzenie dzieci, spo ycie itp. sprzyjaj ce 
wzrostowi nie tylko po rednich, ale i bezpo rednich podatków);

3) bezpo rednie i po rednie wk ady, pog ówne itd. na korzy  
pa stwa i na korzy  poszczególnych wspólnot.

Wobec takiego postawienia i oceny praw jednostki w aden spo-
sób nie mo na si  zgodzi  z tez  wyprowadzan  w zako czeniu mo-
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jego artyku u Znaczenije jazyka kak priedmieta izuczenija, wydru-
kowanego w czasopi mie J. J. Guriewicza „Russkaja Szko a” (1906, 
nr 7–8, ijun’– awgust), a dok adniej ze stwierdzeniem:

Wszelka mniejszo  narodowa ma prawo do szko y z w asnym j -
zykiem wyk adowym i do sum na utrzymanie tej szko y, odpowiadaj -
cych wk adom tej mniejszo ci do gminnej, obwodowej lub te  ogólnona-
rodowej szkatu y. 

W tym stwierdzeniu przejawia si  mimo woli czysto kapita-
listyczny punkt widzenia, punkt widzenia, który zobowi zuje nas 

daniem man soll die Stimmen nicht nur zählen, sondern wie-

gen (powinni my g osy nie tylko liczy , ale i wa y ), punkt widzenia 
wymagaj cy cenzusu maj tkowego i wi kszo ci g osów dla stanów 
bogatych, punkt widzenia, wed ug którego osobowo  cz owieka pod-
dana jest maj tkowi i w ogóle kapita owi.

Przy takim uj ciu praw mniejszo ci i wi kszo ci mo e si  zda-
rzy , e 4% ba tyckich Niemców b dzie mia o wi ksze prawo do po-
mocy pa stwa i wspólnoty dla swych szkó  narodowych ni  ponad 
90% ludno ci otewskiej i esto skiej, skoro ta biedna ludno  daje 
skarbowi mniej bezpo rednich dochodów. A w takim razie jak gdyby 
zapomina si  tu o samym istnieniu danego osobnika, zrównuj cym go 
ze wszystkimi innymi lud mi, i o jego innych zobowi zaniach, i podat-
kach po rednich, jakie wnosi do skarbu pa stwa.

* * *

Zagwarantowanie  praw narodowej i wszelkiej innej 
mniejszo ci  w ca ym pa stwie i w poszczególnych jego cz ciach 
uwidocznia si  dwojako:

1) w realnej reprezentacji w rz dzie, w organach ustawodaw-
czych itd.

2) w o wiacie.
Co si  tyczy punktu pierwszego, tj. reprezentacj i  pol i tycz-

nej  w ustawodawstwie i w rz dzeniu krajem, powinno si  przyzna  
i prawnie zagwarantowa  swobod  zrzeszania si  obywateli wed ug 
zasad, jakie im odpowiadaj . Ludzie maj  prawo czy  si  w grupy 
nie tylko na podstawie swego narodowego, wyznaniowego czy partyj-
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nego wyodr bnienia, ale tak e wed ug swego podobie stwa  zyczne-
go (np. garbaci, kulawi, blondyni, rudzi, grubi itp.), wed ug rodzaju 
zaj cia (stolarze, szewcy, rolnicy itp.) itd. Ale jak zagwarantowa  
takim grupom ludno ci uczestnictwo w narodowym przedstawiciel-
stwie? We my konkretny przyk ad ydów w Królestwie Polskim.

ydzi w Królestwie Polskim stanowi  oko o 12% ca ej ludno ci. 
Je liby domagali si  proporcjonalnego uczestnictwa w narodowym 
przedstawicielstwie do Dumy Pa stwowej, to na 34 deputowanych 
z Królestwa Polskiego1 przypad oby im 4. Ale mo e nie wszyscy ydzi 
zechc  mie  swoich odr bnych przedstawicieli, ale tylko po owa; inni 
natomiast b d  woleli g osowa  razem z pozosta  ludno ci . Wtedy 
w ród 34 przedstawicieli Królestwa Polskiego powinno by  dwóch 

ydów, stanowi cych odr bn  grup  wyborcz . Poniewa  w adnej 
guberni ydzi nie mog  mie  prawa wyboru odr bnego przedstawi-
ciela, b d  musieli albo zjednoczy  si  w jeden okr g wyborczy, albo 
te  rozdzieli  si  na dwa okr gi, wybieraj c po jednym reprezentancie 
z ka dego. Ale wówczas i w jednym, i w drugim wypadku w obecnym 
systemie powszechnych wyborów w guberniach i wielkich miastach, 
pojawia si  trudno  z pozosta ymi deputatami. K opot polega na 
tym, która gubernia lub które miasto musi odst pi  jedno miejsce dla 
przedstawiciela ydowskiego.

Tak wi c zagwarantowanie praw mniejszo ci w wyborach po-
litycznych prowadzi nieuchronnie do likwidacji zarówno systemu 
rejonów i okr gów, jak i instytucji wyborcy. Jest ona mo liwa tylko 
przy zwyk ym g osowaniu, i nie w guberniach i wielkich miastach, 
ale ostatecznie w ca ych obwodach jako jednostkach wyborczych.

Zamiast przedstawionego tu przeze mnie systemu wyborczego, 
gwarantuj cego prawa mniejszo ci, mo na by wykorzysta  nowy  -
ski system, co prawda na pierwszy rzut oka do  skomplikowany, ale 
jednocze nie b d cy w danym wypadku szczytem doskona o ci.

1 Wed ug nowego prawa wyborczego (3 czerwca 1907 r.), Król. Pol. lub 
„Priwislinije” deleguje do Dumy tylko 12 przedstawicieli, po jednym z ka -
dej z 10 guberni i po jednym z Warszawy i odzi. Oprócz tego uprzywilejo-
wana kuria urz dników rosyjskich ma dwóch przedstawicieli: w Warszawie 
i w „Che mszczy nie”. Uwaga [z] 1913 r. [przyp. BdeC].

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia247   247Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia247   247 2007-03-06   08:51:282007-03-06   08:51:28



248 NARODOWA I TERYTORIALNA CECHA AUTONOMII

W dziedzinie o wiaty  zagwarantowanie praw mniejszo ci wy-
obra am sobie nast puj co:

Ka da grupa ludzi, a nawet pojedynczy cz owiek yj cy w da-
nym obwodzie, ma prawo zak ada  szko y wszelkiego rodzaju i stop-
nia kszta cenia, ze swym ojczystym i w ogóle z jakimkolwiek j zykiem 
wyk adowym, i jednocze nie ma prawo do materialnej pomocy ze 
strony pa stwa, na miar  swych praw osobistych, okre lonych przez 
trzy wspomniane wy ej elementy.

Za ó my na przyk ad, e kilku mieszka ców lub cho by tylko je-
den mieszkaniec Królestwa Polskiego yczy sobie za o y  szko  z hi-
szpa skim j zykiem wyk adowym. Oczywi cie znalezienie nauczycie-
li jest ju  jego trosk , ale do pomocy  nansowej ze strony pa stwa 
ma on niezawodnie prawo. By  mo e, e ta pomoc oka e si  w wiel-
ko ci kilku kopiejek albo nawet mniejsza ni  kopiejka, ale ona tak 
czy inaczej powinna zosta  mu udzielona. Tak wi c widzimy, e przy 
takim postawieniu pytania o zapewnienie praw mniejszo ci poka e 
si  masa szczegó owych elementów, które w oczach samego obdaro-
wanego nimi obywatela b d  mia y albo w tpliw , albo adn , albo 
ujemn  warto , tak e nie przyjdzie mu nawet do g owy, aby korzy-
sta  z podobnych absurdalnych i komicznych praw. Niemniej ka dy 
obywatel powinien mie  mo liwo  korzystania z nich w razie potrze-
by, a nawet w razie zwyk ego yczenia.

Taka powinna by  rola zarówno pa stwa jako ca o ci, jak i jego 
poszczególnych cz ci, wolnych od walk narodowo ciowych, wyzna-
niowych i partyjnych tendencji i okazuj cych absolutn  tolerancj  
w stosunku do wszystkich partii, wyzna  i narodowo ci. I pa stwo, 
i ka dy z jego obwodów powinny dawa  mo liwo  realizowania si  
najrozmaitszych tendencji kulturalnych.

Cho  na pocz tku tego artyku u zapowiada em, e pisz  tylko dla 
ludzi zasadniczo zgadzaj cych si  ze mn  i ycz cych sobie mnie zro-
zumie , to jednak nie mog  tu pomin  milczeniem sprzeciwów albo 
zdecydowanych przeciwników, albo tych, którzy ogólnie zgadzaj  si  
z moimi wywodami, ale w okre lonych punktach nie chc  ust pi .

Nie tylko „prawdziwie rosyjscy ludzie”, nie tylko „patrioci” 
w cudzys owie, ale i wielu prawdziwych, bezinteresownych i ycz-
liwych patriotów jest przekonanych, e w Rosji powinna panowa  
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narodowo  wielkoruska, dlatego – powiadaj  – e z realnego punk-
tu widzenia – w Rosji jest wi cej Wielkorusów ni  innych, poza tym 
– z historycznego punktu widzenia – Wielkorusi utworzyli i zjedno-
czyli pa stwo rosyjskie. Na to pozwol  sobie odpowiedzie  w taki 
sposób:

To prawda, e Wielkorusów jest wi cej ni  ludzi ka dej innej 
(niewielkoruskiej) narodowo ci, wzi tej z osobna, ale pozosta e, nie-
wielkoruskie narody Rosji, wzi te razem, przewy szaj  liczebno ci  
naród wielkoruski. Wi kszo  to, co prawda, nieznaczna, co  oko o 
55% wobec 45% Wielkorusów, ale jednak wi kszo .

Ale zostawmy t , w danym wypadku bezp odn  i nic niemówi -
c  arytmetyk . Je li Wielkorusów jest wi cej, to ich prawa wi kszo-
ci s  zapewnione w dostatecznym stopniu powszechnymi wyborami 

i obiektywnie urzeczywistniaj cym si  procentowym udzia em dzia a-
czy na wszelkiej niwie dzia alno ci spo ecznej. Prawnych za  uprzy-
wilejowa , ustalanych jedynie przewag  liczebn  w stadzie, wed ug 
liczby g ów byd a dwunogiego, ja nie uznaj . Wszyscy ludzie w swo-
ich prawach s  równi, wszystkie narodowo ci w swoich prawach s  
równe. Co za  si  tyczy wielkich zas ug plemienia wielkoruskiego, 
jakoby polegaj cych na utworzeniu i zjednoczeniu pa stwa rosyjskie-
go, to jest to zas uga do  w tpliwej jako ci. Có  takiego stworzy o 
plemi  wielkoruskie, je li rzeczywi cie ono to stworzy o? Stworzy o 
wielkie wi zienie nie tylko dla wszystkich innych plemion i narodów, 
ale tak e dla samego narodu rosyjskiego, wi zienie, które teraz mu-
simy z takim wysi kiem i z tyloma o  arami burzy  i rozbija  i jeszcze 
pytanie, czy uda si  zburzy  to wi zienie tak, eby razem z nim nie 
pad a te  ca a nieszcz sna pa stwowo  rosyjska.

Dalej, w „zbieraniu” i tworzeniu pa stwa rosyjskiego Wielko-
rusom pomaga y tak e inne „przy czone” i podbite narody. W jed-
nym szeregu z niewolnikami i poddanymi pochodzenia wielkoruskie-
go, chc c nie chc c, musieli i  tak e niewolnicy i poddani spo ród 
wszelkich „inorodców”. Podczas ostatniej, japo skiej wojny, wywo-
anej i prowadzonej tak e dla „zaokr glenia granic pa stwa rosyj-

skiego” i dla „wyniesienia imienia Rosji”, i pola Mand urii, i Morze 
Japo skie pokrywa y si  i wype nia y nie tylko rosyjskimi, ale i „in-
noplemiennymi” cia ami, w czaj c i cia a ydowskie.
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Po có  wi c skrywa  i udawa ! Czy by z wywy szenia imienia 
Rosji i umocnienia pa stwowo ci rosyjskiej bra a si  jaka  korzy  
dla samego narodu rosyjskiego? W miar  wzrastania poprzedniej 
pa stwowo ci rosyjskiej naród coraz bardziej by  ujarzmiany, a ko-
rzy  z tego mia a tylko niewielka gromadka ojców-przywódców i eks-
ploatatorów.

W imi  szcz cia narodu tak wielkoruskiego, jak i ka dego inne-
go, powinni my raz na zawsze sko czy  z molochem pa stwowo ci, 
któremu w o  erze sk ada si  szcz cie i dobrobyt, i pojedynczych lu-
dzi, i ca ych grup spo ecznych. I wszystko jedno, czy idea tego molo-
cha pa stwowo ci wciela si  w jakim  stopniu w realnie istniej c  
pojedyncz  g ow  czy te  w wielog ow   kcj , nazywan  w danym 
wypadku „narodem rosyjskim”. Odrzucamy i pa stwow  oligarchi , 
i pa stwow  ochlokracj , sk adamy w archiwum koszmar wyznanio-
wego i narodowego pa stwa i kierujemy si  zasad , e narody nie 
istniej  dla pa stwa, ale pa stwo istnieje dla narodów.

Nie przyjmujemy uto samiania pa stwa z jakimkolwiek Ko cio-
em, z jak kolwiek narodowo ci  i domagamy si , aby pa stwo, i jako 

ca o , i we wszystkich swych cz ciach, by o pozawyznaniowym, po-
zanarodowym, jednym s owem pozapartyjnym. Fundament pa stwo-
wo ci w naszych oczach tworz  same tylko czysto realne interesy, in-
teresy ekonomiczne i ogólnopolityczne. 

I tak, kieruj c si  tymi realnymi interesami, dajemy pierwsze -
stwo w a nie j zykowi  rosyjskiemu jako j zykowi  wzajem-
nego porozumiewania  s i  mi dzy przedstawicielami wszystkich 
obwodów Rosji. Do takiego rozwi zania prowadzi nas nie „ho d dla 
geniuszu narodu rosyjskiego” jako „pierwszego mi dzy równymi”, ale 
prowadz  na do tego po prostu najbardziej prozaiczne i praktyczne 
wzgl dy korzy ci ekonomicznej i wzgl dy najmniejszej straty czasu 
i energii umys owej.

7. Szkoda i po ytek

Tj. szkoda wskutek niezaspokojenia pragnienia narodowej i te-
rytorialnej autonomii, za  korzy  z jego zaspokojenia.
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Autonomi  narodow  rozumiemy jako prawo do samookre-
lenia si  i samorz du ka dej dobrowolnie powsta ej spo ecznej, w tej 

liczbie przede wszystkim narodowo ciowej, grupy, w granicach nie-
naruszaj cych praw innych takich samych samookre laj cych si  
i samorz dnych grup i zwi zków. Ter ytor ialna autonomia za  to 
autonomia w w skim znaczeniu tego wyrazu.

Francuskie centralistyczne nawyki, nak adanie kiedy  przez 
w adze francuskie kary za u ywanie lokalnych j zyków, zduszenie 
wszelkiej inicjatywy prowincyj, sprowadzenie etnogra  cznej i kultu-
rowej ró norodno ci do wspólnego mianownika, bezlitosna dyktatura 
paryskiego rz du wobec zró nicowanej ludno ci kraju spowodowa y 
pot n  szkod  yciu spo ecznemu narodu francuskiego, parali owa-
y jego samodzielno  i wywo a y akurat przeciwne d enia, które 

osi gn y przera aj ce rozmiary w czasie Komuny Paryskiej 1871 r.
We W oszech prowadzona jest pa stwowa i spo eczna centra-

lizacja, z nieub agan  konsekwencj  unicestwiaj ca wszelkie lady 
lokalnej politycznej ró norodno ci; prze laduje si  j zyki lokalne, 
rada miejska nak ada, np. we Florencji, kary na w a cicieli hoteli za 
u ywanie na wywieszkach innych j zyków ni  w oski itd. Rezultatem 
tego s  ci gle wzrastaj ce d no ci decentralizacyjne, których krwa-
wym dowodem by o m.in. powstanie mediola skie w r. 18981.

Niemieckie, a dok adniej pruskie bestialstwa i okrucie stwa 
w Danii, w Elzasie, w polskich cz ciach Pozna skiego, l ska, Prus 
Zachodnich itd. wywo uj  straszne pytania, niepotrzebnie poch ania-
j ce wielk  pa stwow  i spo eczn  energi  i w aden sposób niedaj -
ce korzy ci temu, co prawda cywilizowanemu, ale jednocze nie bar-
barzy skiemu pa stwu.

Na W grzech deptanie praw narodowo ci niemadziarskich do-
chodzi do monstrualnych rozmiarów, a to wiedzie do zdziczenia tak 
prze ladowców, jak prze ladowanych i os abia trwa o  jedno ci 
pa stwowej.

W Austrii nienawi  mi dzy narodowo ciami przybiera obrzyd-
liwe formy i zatruwa ycie spo eczne wszystkich narodowo ci.

1 Mowa o st umionych przez wojsko protestach i wyst pieniach robot-
ników mediola skich walcz cych o swoje prawa.
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W Rosji obok ckliwego i ob udnego has a „s owiano  lstwa” 
praktykowano i praktykuje si  nadal haniebne i oburzaj ce prze la-
dowanie wszystkich razem i ka dego z osobna. W l. 70. urz dzano 
najazdy i ekspedycje karne na unitów za ich przywi zanie do wia-
ry przodków. Urz dzano wyprawy przeciwko katolikom. Wystar-
czy wspomnie  or esko-klingenbergowsk  krwaw  a ni  i gwa ty 
w Kro ach1. „Surowo zakazywano” mówi  po polsku. U ywanie al-
fabetu litewskiego uwa ano z przest pstwo przeciwko pa stwu. Nie 
dozwalano Pisma w. po ukrai sku (ma orusku) i bia orusku. Uni-
cestwiano przejawy muzu ma skiej kultury w posiad o ciach w Azji 

rodkowej. Wszystkie narody kaukaskie skazywano na bezlitosne 
prze ladowania i ca kowit  rusy  kacj . W sposób najbardziej bez-
troski zaprowadzono analfabetyzm w Kraju Ba tyckim, w ród oty-
szów i Esto czyków. „Patrioci” piel gnowali kulturalne pustoszenie 
i rujnowanie Finlandii. ydów ostatecznie uznano za pozostaj cych 
„poza prawem”, a pastwienie si  nad nimi uwa ano i uwa a si  za 
czyny „patriotyczne”. Pogromowa martyrologia mówi sama za siebie. 
Niszczono bezlito nie próby wszelkiej samodzielno ci terytorialnej. 
I jakie przynios o to owoce?

Przede wszystkim ogóln  pogard  i nienawi  do pa stwa do-
starczaj cego tego rodzaju rozkoszy. Prze ladowanie narodowo ci 
doprowadzi o do skutków przeciwnych; nie tylko umocni o te narodo-
wo ci, ale i zasia o mi dzy nimi ohydn  chorob  szowinizmu i zaczep-
nego, zapalczywego „patriotyzmu”. Wzmocnieniu poczucia narodowej 
odr bno ci u Ukrai ców (Ma orusinów), a nawet u Bia orusinów, 
sprzyja o przede wszystkim prze ladowanie ich j zyka i literatury. 
Wsz dzie pojawiaj  si  d enia separatystyczne i decentralizacyjne 
i wiele wody up ynie, zanim nami tno ci opadn  i do wzburzonych 
mas przeniknie wiadomo  wspólnych interesów pa stwowych.

1 Kro e (lit. Kražiai) – miejscowo  na pó n. zach. od Kowna. W 1893 
r. z nakazu gubernatora kowie skiego M. M. Klingenberga zamkni to tam ka-
tolicki ko ció , co wywo a o czynny protest ch opów, którzy pobili przedsta-
wicieli w adz. Opór st umiono, a kilkudziesi ciu ch opów postawiono przed 
s dem pod zarzutem zbrodni stanu. Proces, który toczy  si  w Wilnie, sta  si  
sensacj , m.in. wskutek udzia u czo owych przedstawicieli palestry rosyj-
skiej.
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W Polsce, id c w lady „prawdziwie rosyjskich ludzi” albo te  
z w asnej inicjatywy, „prawdziwie polscy ludzie” ch tnie by poddali 
ograniczeniom i prze ladowaniom ydów, Litwinów, Rosjan, Niem-
ców itd. i tym sposobem nastawiliby przeciw Polsce jej pasierbów 
i wzgardzonych.

Nieskr powane ograniczanie i prze ladowanie rodzi zawsze 
nienawi  i inne z owrogie uczucia wobec ca ego ograniczaj cego 
pa stwa czy te  obwodu. Dla unikni cia podobnych niszcz cych i z o-
wrogich uczu  proponujemy ca kiem inn  metod  – budowanie sto-
sunków mi dzy narodowo ciami i w ogóle mi dzy grupami.

Uznajemy ogólnopa stwowe i ogólnoobwodowe zobo-
wi zania  tylko w dziedzinie z iemskich,  realnych interesów, 
ale w sferze d e  narodowych, wyznaniowych i innych kulturalnych 
pozostawiamy ka demu pe n  swobod  wyboru. Korzy  z tego jest 
jasna i oczywista.

Z  porz dku dziennego zdejmujemy kwest ie  wyzna-
niowe i  narodowo ciowe,  oczyszczaj c  drog  dla  za-
dowalaj cego  rozwi zania  kwest i i  ogólnopol i tycznych 
i  ekonomicznych.

Prawdziwi autonomi ci i federali ci chc  wspó dzia a  
w oszcz dzaniu  pa stwowej  i  spo ecznej  energi i  traconej 
na denacjonalizacj 1, na przymusow  propagand  wyznaniow  i inne 
tp. szkodliwe i haniebne przedsi wzi cia, aby w ca o ci skierowa  
t  energi  na rozwi zanie  kwest i i  ogólnopol i tycznych 
i  ekonomicznych.

Uczyniwszy za pomoc  odpowiednich przepisów prawnych nie -
mo l iwymi  wszelkie  ch ci  gwa townego uzyskania  prze-
wagi  jakie jkolwiek narodowo ci  nad innymi , jakiejkolwiek 
klasy nad innymi, jednocze nie utrwalamy pokojowe wspó ycie 
narodowo ci  i innych grup kulturowych tak w ca ym pa stwie, jak 
i w ka dej z jego samorz dnych cz ci, pokojowe wspó ycie, tak ko-
nieczne dla rozwoju wewn trznego i dla autor ytetu  w sto -
sunkach mi dzynarodowych. Bez narzucania ogólnie obowi -
zuj cego j zyka pa stwowego utrwalamy jedno  ogólnopa stwow .

1 Denacjonalizacja – tu: wynaradawianie.
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Przy ca kowite j  wolno ci  sumienia i przekona , podobnie 
jak zrzeszania si , pa stwu nie  grozi  niebezpiecze stwo 
rozpadu i  utraty  jedno ci . Przeciwnie, ze wzgl du na korzy  
ogóln  i ze wzgl dów ekonomicznych, wielu wyrzeknie si  swych 
drobnych ró nic i lokalnych przywilejów i da pierwsze stwo zjedno-
czeniu si .

Wspomniane przeze mnie drobne ró nice mog  by  albo jako -
ciowe, albo ilo ciowe. Na przyk ad w dziedzinie j zyka jako ciowo  
sprowadza si  do ró nic dialektów, ilo ciowo  za  do liczby nosicieli 
j zyka. Przy du ym podobie stwie dialektów bia oruskich i wielkoru-
skich nie przyjdzie chyba Bia orusinom do g owy tworzenie odr bne-
go bia oruskiego j zyka dla potrzeb nauki i literatury.

Przy ca kowitej pozanarodowo ci tak ca ego pa stwa, jak i jego 
autonomicznych obwodów przyda yby si  w a ciwie, dla unikni cia 
nieporozumie , nowe nazwy, wolne od narodowych woni. Ale rzecz 
nie w nazwach. Mo na pos ugiwa  si  tradycyjnymi nazwami, byle 
wiedzie , e u ywa si  ich w znaczeniu tylko terytorialnym, a nie na-
rodowym. Zreszt  zostawiaj c s owa „Ru ” i „ruski” dla oznaczenia 
zarówno granic etnogra  cznych narodu rosyjskiego, jak i rosyjskiej 
narodowo ci, mogliby my w znaczeniu ogólnopa stwowym i tery-
torialnym pos ugiwa  si  terminami „Rosja”, „rosyjski”1. Co si  

1 Tak np. nale a oby mówi : język ruski, ruska literatura, ale państwo 

rosyjskie, gospodarka rosyjska, rosyjskie linie komunikacyjne, armia rosyj-

ska, rosyjskie prawodawstwo, podatki rosyjskie itd. Podobne rozró nienie 
jest nieuniknione w takich pa stwach, jak Austria, Szwajcaria, Belgia, USA, 
Brazylia itp. By oby mieszne mówi  o austriackim, szwajcarskim, belgij-

skim, północno-amerykańskim, brazylijskim itd. języku albo o austriackiej 
itd. literaturze, ale wyra enia austriacka itd. armia, austriacki itd. rząd, 
austriackie itd. prawodawstwo s  ca kowicie na miejscu i potrzebne. Nie ma 
szwajcarskiej, austriackiej, belgijskiej narodowo ci, ale za to jest szwajcar-

skie, austriackie, belgijskie itd. terytorium. Je li mo na mówi  o rosyjskiej 

armii, niemieckiej armii itd. w znaczeniu narodowym, to dopuszczalne jest 
mówi  o armii w sensie wyznaniowym: armia prawosławna, armia katoli-

cka itd., w rodzaju armii muzułmańskiej, chocia  ta ostatnia nigdy nie by a 
jednolit . Mówi  o wyrazach obcych  w języku rosyjskim oznacza pomie-
szanie poj , pomieszanie terytorialno ci z narodowo ci . [przyp. BdeC]
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za  tyczy „Polski” i „Polaków”, to na razie tutaj trzeba b dzie si  za-
dowoli  jednym terminem, ale trzeba wówczas dok adnie odró nia , 
w jakim znaczeniu u ywamy tych s ów: w znaczeniu etnogra  cznym 
i narodowym czy te  w znaczeniu wy cznie terytorialnym.

Gdy ca a Rosja i jej poszczególne autonomiczne cz ci zagwa-
rantuj  wszystkim ca kowit  wolno  kultury i b d  sta  na stra y 
niestykania si  praw narodowych i praw jednostki, to bez adnego 
przymusu rozwinie si  przywi zanie do takiej jedno ci pa stwowej, 
rozwinie si  i utrwali ogólnoobwodowa i  ogólnopa stwowa 
sol idarno , a podobne uczucie jest daleko trwalsze i powa niejsze 
ni  prze ytkowy patriotyzm lub mi o  do ojczyzny w starym stylu.

Nie mo na pomin  jeszcze jednej korzy ci z takiego rozwi -
zania kwestii narodowo ciowej. Ta korzy  przejawi si  na scenie 
mi dzynarodowej, a dok adniej, na mi dzypa stwowej . Ludzie 
mówi cy tym samym j zykiem i nale cy do tego samego plemienia, 
yj cy w ró nych pa stwach, b d  nie jab kiem niezgody mi dzy tymi 

pa stwami, ale, odwrotnie, b d  jednocz cym ogniwem mi dzy nimi. 
Na przyk ad Litwini w Rosji i w Prusach mogliby sta  si  r kojmi  
pokojowego wspó ycia mi dzy Rosj  a Niemcami, Polacy w Rosji, 
w Prusach i w Austrii – r kojmi  pokoju mi dzy tymi trzema pa -
stwami, S owianie i W osi we W oszech i w Austrii – jednocz cym 
ogniwem mi dzy W ochami i Austri , Ormianie w Rosji, w Turcji 
i w Persji – r kojmi  pokoju mi dzy tymi trzema pa stwami, ydzi 
rozsiani prawie po wszystkich pa stwach, r kojmi  wszech wiato-
wego pokoju. Nasze postawienie kwestii narodowo ciowej wspó -
dzia a z pokojowymi, antymil i tar ystycznymi  d eniami.

Gdyby narodom Rosji uda o si  rozwi za  kwesti  autonomii 
w zadowalaj cym sensie, wówczas taki rezultat pochlebia by i naro-
dowej, i pa stwowej mi o ci w asnej; mo na by wtedy by  dumnym 
z przynale no ci do takiej ca o ci narodowej czy pa stwowej. Na ra-
zie nie mo na by  dumnym z przynale no ci do pa stwa depcz cego 
prawa narodowo ci i prawa cz owieka, do pa stwa szkolnych pro-
centów, linii osiedlenia i ob aw na „bezprawnych”.
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8. Konkretne kwestie. Kwestia ydowska. 
Syjonizm. „ argon”

O niektórych konkretnych kwestiach i zadaniach wspomnia em 
wcze niej. Teraz natomiast zatrzymam si  na dwóch tylko: na „kwe-
stii ydowskiej” w zwi zku z „syjonizmem” i „ argonem” i na odnie-
sieniu zasady autonomii, jak ja j  pojmuj , do sprawy szkolnej.

Wielu stawia przed sob  scholastyczne rozwa ania o tym, czy 
uzna  ydów za okre lon  narodowo , czy te  nie. Kto zga-
dza si  z wy o onymi przez mnie wy ej racjami, dla tego pytanie tego 
rodzaju nie istnieje. Rozwa ani obiektywnie, z antropologicznego, 
lingwistycznego, folklorystycznego itp. punktu widzenia, ydzi mog  
by  zaliczani raz do tej, raz do innej rasy lub ró norodno ci gatunku 
zwierz t, nazywanego w nauce homo sapiens  (oczywi cie nie na-
le y wszystkich ydów rzuca  na jedn  kupk  antropologiczn ), to do 
tego, to do innego okre lonego lingwistycznie plemienia itd. Ale gdy 
chodzi o narodowo , nale y pozostawi  ka demu ydowi indywidu-
alnie zdecydowanie, do jakiej narodowo ci sam siebie zalicza: czy do 
odr bnej ydowskiej, czy do jakiej  nie ydowskiej, czy te  zarazem do 
ydowskiej i do nie ydowskiej itd. 

Natomiast nie ulega w tpliwo ci, e ydzi w krajach barbarzy -
skich, w tej liczbie i w Rosji, podlegaj  ci kim prze ladowaniom, a te 
prze ladowania cz  ich, mimo woli, w jedno odr bne stado ludzkie. 
Gdyby my nagle zacz li prze ladowa  wszystkich blondynów za to 
tylko, e s  blondynami, to wed ug wszelkiego prawdopodobie stwa 
blondyni zjednoczyliby si  w odr bn  grup , pozostawaliby we wro-
gich stosunkach z otaczaj cym ich rodowiskiem, a nawet, by  mo e, 
za daliby wyodr bnienia ich w osobne królestwo bez ziemi, bujaj ce 
w powietrzu.

U wszystkich prze ladowanych za pochodzenie rozwija si  
h iperestezja  narodowo ci , wyznaniowo ci i w ogóle poczucia 
wspólnoty. U ydów ta hiperestezja objawia si  w n-tym stopniu.

Niewysychaj cym ród em narodowej i wyznaniowej hipereste-
zji u wspó czesnych nam ydów jest z jednej strony ich religijna i ple-
mienna odr bno , w a ciwa im od najdawniejszych czasów, z drugiej 
strony wyra  nowane prze ladowania i pastwienie si , wymy lane 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia256   256Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia256   256 2007-03-06   08:51:292007-03-06   08:51:29



257NARODOWA I TERYTORIALNA CECHA AUTONOMII

dla nich do syta przez mo nych „chrze cijan” i „mi uj cych bli nie-
go”. Jeszcze niedawno znakomity petersburski naczelnik miasta 
Gresser wynalaz  dla ydów szczególnego rodzaju prze ladowania. 
Kaza  wszystkim handluj cym ydom umie ci  na szyldach nie tylko 
ich nazwiska, ale tak e pe ne, en toutes lettres, ich imiona ydowskie 
i otczestwa. „Chrze cija scy” kupcy byli zwolnieni od tego swoistego 
zaszczytu in minus, w negatywnym sensie, od tej negatywnej auto-
nomizacji w stylu syjonistycznym, od tego swoistego priviegium od-

iosum. Za pomoc  podobnego rodka, kontynuowanego gorliwie przez 
spadkobierców Gressera, panów von Wahla i Kleingelsa, po pierwsze 
okazywano ydom w nale ytym stopniu pogard  i cynicznie poniewie-
rano, nast pnie dawano, w razie czego, jasn  i okre lon  wskazówk  
dla uczestników pogromów, a wreszcie stwarzano policji mo liwo  
brana apówek przy obchodzeniu „prawa”.

Oprócz tych chytrych wynalazków „prawdziwie rosyjskiego” na-
czelnika, pana Gressera, rysuj  si , a nawet usuwaj  je w cie  inne 
sposoby pastwienia si  nad ydami: ha bi ca Rosj  linia „ ydowskie-
go osiedlenia”, ha bi ce procenty szkolne, nie tylko dla ydów, cho  
przede wszystkim i najostrzejsze dla ydów – jednym s owem, bezli-
tosna i nieustaj ca naganka ze wszystkich stron.

A potem ca a seria pogromów urz dzanych przez „patriotów 
swojej ojczyzny”, pocz wszy od „prawdziwie rosyjskiego” m a sta-
nu, p. von Plehwe, ko cz c na „prawdziwie rosyjskim” dowódcy p. Ti-
chanowskim, który zrobi  „prawdziwie rosyjskie” odkrycie, e „bag-
net mocniejszy od szmatki”1.

Do wiadczaj c takiej „prawdziwie chrze cija skiej” go ciny, 
mo na rzeczywi cie oszale  i sta  si  niepoczytalnym. Teraz wi c 
zrozumia a staje si  dla nas hiperestezja ydowskiego poczucia na-
rodowo ci.

Nawet najlepsze, pierwszej klasy umys y w ród ydów cierpi  
na tym punkcie na pomieszanie poj  i wiadomego rodzaju zwyrodnie-
nie w dziedzinie rozumienia zarówno narodowo ci, jak i terytorialne-
go elementu w autonomii.

1 Podpu kownik dragonów rosyjskich, organizator pogromu ydów 
w Siedlcach. Aluzja niejasna.
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Przechodz c w szeregi „syjonistów” i marz c o nieziszczalnym, 
na razie daj  dla Rosji odr bnego ogólno ydowskiego sejmu czy 
parlamentu z ustawodawczymi funkcjami. Sejm ten powinien mie  
prawo wydawania oddzielnych przepisów, obowi zuj cych jednako-
wo wszystkich ydów, w ró nicy od pozosta ych mieszka ców pa -
stwa rosyjskiego. ydzi powinni mie  prawo utrzymywania w asnej 
policji dla samych tylko ydów. Powinny zosta  utworzone odr bne 
s dy dla ydów: s dy kryminalne dla s dzenia przest pstw dokony-
wanych przez ydów, s dy cywilne dla ydów prawuj cych si  mi dzy 
sob . Chocia  w ca ym pa stwie b dzie zniesiona kara mierci, ydzi 
mog  si  z tym u siebie nie liczy  i, zgodnie ze swymi ydowskimi pra-
wami, skazywa  nadal swoich na kar  mierci (mo e przez ukamie-
nowanie, wed ug starotestamentowych przekazów). aden yd, czy 
to wed ug wyznania yd, chrze cijanin czy bezwyznaniowiec (konfes-

sionsloss) – je li mu udowodni  „ ydowskie pochodzenie” – nie ma 
prawa uchyla  si  od uczestnictwa w tym „pa stwie ydowskim” i od 
odpowiedzialno ci przed ydowskim s dem.

Oto jakie s  polityczne idea y zaciek ych syjonistów, marz cych 
o ydowskiej narodowej autonomii. Chc  stworzy  pa stwo bez zie-
mi, pa stwo bujaj ce w powietrzu, pa stwo w drowne, koczownicze, 
co  w rodzaju cyga skiej „narodowej autonomii”.

Rozumie si  samo przez si , e z nowoczesnego punktu widze-
nia taka forma autonomii w aden sposób nie mo e by  uznana za 
kulturaln . Nie mo emy w naszych czasach dopu ci  obowi zko-
wej  autonomii bez okre lonej podstawy, bez ustalonych granic, bez 
terytorium. Syjonistyczne, napowietrzne, pozaterytorialne pa stwo 
jest prze ytkiem redniowiecza, podgrzewanym i rozpalanym przez 
okrutne prze ladowania. I przymusowe odosobnienie, i obowi zek 
wszystkich ydów podporz dkowania si  rozkazom swoich „autono-
micznych” w adz – wszystko to by o mo liwe w wiekach rednich, ale 
teraz w aden sposób nie mo e by  tolerowane.

Po wiekach rednich odziedziczyli my eksterytorialne autono-
mie rozmaitych ko cio ów, z odr bn  organizacj  polityczn , z odr b-
nymi prawami, z odr bnymi s dami, z odr bn  policj  i cenzur . Ale 
wiemy, e to jest prze ytek wieków rednich, wiemy, e ten koszmar 
odziedziczony z barbarzy skiej przesz o ci, trzyma si  jeszcze si  
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ci enia i niewolniczymi uczuciami podopiecznych, i d ymy do tego, 
aby sprowadzi  organizacj  ko cieln  na w a ciwy poziom wolnego 
zrzeszenia osób uwa aj cych si  za jednakowo wierz ce. Takim do-
k adnie zwi zkiem mo e by  te  ogólno ydowska organizacja. Od za-
kusów na wolno  osobist  obywatela powinni my j  powstrzyma .

„Syjonizm” w du ym stopniu obja nia si  marzycielsko ci  
i brakiem fundamentów, w a ciwymi od niepami tnych czasów licz-
nym my licielom ydowskim. Tu nale y te  ydowski mesjanizm, na-
stawiony na niesko czono  i przypominaj cy hiperbol  przybli aj c  
si  do asymptot, ale schodz c  si  z nimi dopiero w niesko czono ci, 
tj. nigdy. Syjonizm jest zrozumia y psychologicznie, ale praktycznie 
szkodliwy i niedopuszczalny. Jest szkodliwy w a ciwie dla samych 

ydów. Syjoni ci chc  stworzy  i dla siebie samych, i dla ca ego na-
rodu ydowskiego kra cowo niebezpieczne privilegium odiosum, 
b d ce z jednej strony sta ym zagro eniem w stosunkach z innymi 
wspó obywatelami tego czy innego terytorium, z drugiej strony sta-
ym wyzwaniem i prowokowaniem pogromszczików i ró nych innych 

ciemnych si  z „patriotycznego” i „chrze cija skiego” obozu.
W zwi zku z „kwesti  ydowsk ” i „syjonizmem” pozostaje do 

powiedzenia jeszcze kilka s ów o ydowskim „ argonie”.
Z naukowego punktu widzenia tak zwany „ argon” niczym si  

nie ró ni od ka dego innego j zyka. Ma on w asne cechy d wi kowe, 
formalne, semazjologiczne i in., jak wszystkie inne j zyki kuli ziem-
skiej. Prawo u ywania w literaturze, w szkole, w administracji itd. 
ma on takie samo, jak wszystkie inne j zyki. Trzeba tylko, aby zna-
le li si  ludzie, którzy zechc  go u ywa  w takich celach. Tacy ludzie 
ju  s . „ argon” okazuje si  narz dziem nie tylko domowego u ytku 
licznych rodzin, ale tak e swoistej literatury i prasy, teatru, szko y, 
agitacyjnych politycznych zebra  itd.

„Przeciwnicy” „ argonu” twierdz , e je li tylko zabra  mu lite-
ry ydowskie, zmieni si  w j zyk niemiecki. Nie wiem. W ko cu ja nie 
tylko rozumiem, ale i mówi , i pisz  po niemiecku, a jednak nie mog  
zrozumie  mówi cych ydowskim „ argonem” i nie mog  zrozumie  
ca kowicie napisanego w nim niemieckimi (tj. aci skimi) literami.

Nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem „ argonu”, bro-
ni  tylko ca kowitej narodowej wolno ci i samookre lenia si  ka de-
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go obywatela. Pozwólcie samym pojedynczym ydom decydowa , czy 
uznaj  oni tzw. „ argon” za swój narodowy j zyk, czy nie. Je li znaj-
dzie si  pewna liczba ludzi, skupiaj cych si  wokó  „ argonu” jako 

cz cego ich j zyka, nale y temu j zykowi da  te wszystkie prawa, 
z jakich korzysta dowolny inny j zyk. Podobne kwestie rozstrzygaj  
si  nie nakazem rz dowym lub narodowym, ale przez samookre lenie 
si  wiadomych ludzi.

9. Konkretne kwestie. Kwestia szkolna

Z obecnego punktu widzenia i pa stwo, i obwód, i gmina po-
winny by  pozapartyjne, pozawyznaniowe, pozanarodowe. Ale mimo 
ca ej pozanarodowo ci warto zatrzyma  si  na tym lub innym j zyku, 
poniewa  bez j zyka nie jest mo liwe wyk adanie i prowadzenie szko-
y w ogóle.

J zyk ka dej szko y  powinien by  ustalony  zgodnie 
z  wol  wi kszo ci  mieszka ców danej samorz dnej jednost-
ki, jednak przy zagwarantowaniu wszelkich praw mniejszo ci. Je eli 
mniejszo  da szko y z inny j zykiem wyk adowym, to danie to po-
winno zosta  zaspokojone, nawet z przeznaczeniem sum z kasy gmin-
nej, obwodowej lub pa stwowej, w wielko ci odpowiadaj cej prawom 
obywateli i wk adowi tej mniejszo ci (jak to wyja ni em wcze niej 
w rozdziale 6). Ze wzgl dów pedagogicznych i ogólnoobywatelskich 
w ka dej szkole  powinien by  obowi zkowym, jako przedmiot 
nauczania, ty lko  jeden j zyk, j zyk wyk adowy. Jednak koniecz-
ne jest pozostawienie wszystkim uczniom mo liwo ci nauczenia si  
tak e innych j zyków, jako to: j zyka najbardziej rozpowszechnionego 
w pa stwie, j zyka najbardziej rozpowszechnionego w danej autono-
micznej jednostce, j zyka innoj zycznych wspó obywateli danej jed-
nostki samorz dowej, j zyków rozpowszechnionych i maj cych wia-
towe znaczenie (w rodzaju niemieckiego, francuskiego, angielskiego, 
esperanto itp.); tzw. j zyków „klasycznych”, aciny i greki.

Oprócz powszechnych szkó  o wyra nie terytorialnym charak-
terze, bez adnych wyznaniowych i partyjnych tendencji, pozostawia 
si  ka demu wyznaniu, narodowo ciowej i wszelkiej innej grupie kul-
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turalnej prawo urz dzenia na w asn  r k  w asnego zak adu nauko-
wego, ale bez adnej pretensji do pomocy ze strony pa stwa.

J zyk wyk adowy lub j zyki wyk adowe uniwersytetów i innych 
szkó  wy szych ustala si  w przybli eniu tak, jak j zyki wszystkich 
w ogóle szkó . Nale y przy tym liczy  si  zawsze z obecnymi si ami 
nauczycielskimi.

Samo przez si  jest zrozumia e, e docenci prywatni, pracuj cy 
bez wynagrodzenia, maj  prawo wyk ada  w j zyku, w jakim chc .

Je li np. b dzie mowa o za o eniu uniwersytetu w Wilnie, to 
jest pytanie, w jakim j zyku powinno si  na nim wyk ada . W tpli-
we, czy b dzie mo na ograniczy  si  do jednego j zyka. W ka dym 
wypadku, praktycznie stawiaj c to pytanie, wedle wszelkiego praw-
dopodobie stwa pierwsze stwo b dzie mia  j zyk rosyjski. Nie trze-
ba zapomina , e wile ski uniwersytet jest w znacznym stopniu 
uniwersytetem dla Bia orusinów, tj. dla ludzi bli szych literackiemu 
j zykowi, którym mo e by  tylko j zyk rosyjski. Potem Litwini z bli-
skich Wilnu terytoriów maj  niezbywalne prawo da  cho by kil-
ku katedr z litewskim j zykiem wyk adowym, powinni tylko zadba  
o wyszukanie wyk adowców w adaj cych tym j zykiem. Wreszcie 
nie wolno zapomnie  o kulturalnym znaczeniu w tym kraju elementu 
polskiego, a zatem o wprowadzeniu do uniwersytetu wyk adów tak e 
po polsku. Wcze niej, kiedy prawie jedynym kulturalnym elementem 
Kraju Pó nocno-Zachodniego byli polscy ziemianie i polska inteligen-
cja miejska, a ludno  litewska i bia oruska by a tylko materia em 
etnogra  cznym, móg  istnie  w Wilnie wy cznie polski uniwersytet. 
Teraz podobny uniwersytet jest nie do pomy lenia, chocia by z powo-
du demokratyzacji spo ecze stwa i zrównania w prawach potomków 
dawnych ch opów pa szczy nianych z potomkami dawnych w a ci-
cieli niewolników.

Zostawiam na boku j zyk ydów. Czy oni zwróc  uwag  na uni-
wersytet w Wilnie i przed o  mu swoje prawa narodowo ciowe, to 
odr bna kwestia i tej nie tykam.
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10. To, co wykonalne w najbli szej przysz o ci

Wszystko, co powiedziano wy ej, obraca o si  w sferze idea ów 
i dotyczy o zasadniczego, teoretycznego uj cia sprawy. By  to, e tak 
powiem, autonomiczno-federalistyczny program maksimum. Teraz 
zapytajmy: jakie punkty, jakie szczegó y tego programu mog  liczy  
na zrealizowanie w najbli szej przysz o ci, je li w ogóle w Rosji b -
dzie si  cokolwiek urzeczywistnia o? Innymi s owy – jaki mo emy na-
kre li  program minimum?

Tak wi c jednym z konkretnych zada  najbli szej sesji instytucji 
prawodawczej powinno by  poskromienie rozszala ych satrapów 
i zamiana ich samodzier awia na szeroki  samorz d poszczegól-
nych okr gów i obwodów.

Obok tego powinna i  likwidacja wszelkich przywile jów 
i  ogranicze  zwi zanych z pochodzeniem danej osoby, og osze-
nie  ca kowitego równouprawnienia  wszystkich bez wyj tku oby-
wateli i obywatelek i ustanowienie zasady ca kowitego  samo-
okre lenia  s i  w dziedzinie kultury.

Potem powinno si  uzna  jako obowi zuj c  zasad , e pa -
stwo w ca o ci i w oddzielnych cz ciach powinno bra  pod 
uwag  ty lko  z iemskie  interesy  ekonomiczne  i  ogólnopo-
l i tyczne ,  i  e , co z tego wynika, powinno by  pozwyznaniowe 
(pozakonfesyjne) i pozanarodowe.

Dopiero  po  przeprowadzeniu  w Dumie Pa stwowej, zgod-
nie z porz dkiem ustawodawczym, tych ogólnie  obowi zuj cych 
zasad b dzie mo na przyst pi  do  ustanowienia  autonomii 
poszczególnych obwodów, przede wszystkim autonomii Króle-
stwa Polskiego.

Jednak w aden sposób niedopuszczalne  jest  rozwi -
zanie  kwest i i  autonomii  Królestwa Polskiego  wed ug 
wzorca dual izmu austro-w gierskiego. Królestwo „Polskie” 
odda , jak powiadaj , na po arcie „narodowym” Polakom, a pozosta-

 Rosj  da  na po arcie „narodowym” Rosjanom. Na takich warun-
kach spotkaliby si , by  mo e, i pogodzili „prawdziwi rosyjscy ludzie” 
z „prawdziwie polskimi lud mi”. My jednak w aden sposób nie mo-
emy na to pozwoli , nie tylko dlatego, e takie rozwi zanie jest nie-
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sprawiedliwe i niemoralne, ale i dlatego, e ono by oby zgubne i dla 
Polski, i dla Rosji.

Z naszego punktu widzenia, rozwi zuj c kwesti  autonomii 
Królestwa Polskiego, porozumiewaj  si  nie przedstawiciele naro-
du polskiego  z przedstawicielami narodu rosyjskiego, ale tylko 
przedstawiciele pozanarodowego, terytorialnego Królestwa Polskie-
go z przedstawicielami pozanarodowej, terytorialnej pozosta ej Ro-
sji.

* * *

Jak rozwi zywa  te i tym podobne kwestie, jak rozwi zywa  
liczne inne fatalne dla Rosji sprawy, zas ania mrok niewiedzy. We-
d ug mnie i wed ug moich zwolenników, Rosja powinna i  w kierun-
ku z jednej strony pe nego zrównania w prawach nie tylko wszystkich 
bez wyj tku obywateli, ale te  wszystkich bez wyj tku wyzna , z dru-
giej za  strony w kierunku decentralizacji, autonomii terytorialnej 
poszczególnych obwodów, a w ko cu federalizacji. Inaczej grozi jej 
rozk ad i ostateczny upadek. Oczywi cie mo emy si  myli  i adnego 
upadku nie b dzie. Tym lepiej.

Co za  si  tyczy mo liwego upadku Rosji, to pozwol  sobie za-
uwa y  jedno. Upadek pa stwa, w którym bezprawie i nieub agane 
okrucie stwo odbywaj  zwyci ski tryumfalny pochód przez ca y kraj, 
pa stwa, w którym chronione i wchodz ce w zasad  naruszania norm 
etycznych, a i zwyk e przest pstwa, nie tylko nie s  os dzane i nie s  
pi tnowane, ale – przeciwnie – s  wys awiane jako czyny niezwy-
k e i szczodrze wynagradzane, upadek takiego pa stwa w nikim nie 
wywo a alu. Jednak e je li staramy si  ze wszystkich si  przeciw-
dzia a  temu upadkowi, to tylko dlatego, e boimy si  wielkich o  ar, 
które z konieczno ci poci gnie za sob  upadek podobnego molocha, 
a i oprócz tego kierujemy si  czysto egoistycznymi pobudkami, gdy  
s dzimy, e razem z Rosj  zgin  te  liczni bliscy nam ludzie i wiele 
skarbów kultury.
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W SPRAWIE „ANTYSEMITYZMU POST POWEGO”

I

dza odwetu za legendarne m cze stwa przedwie kowe 
jako podk ad nie wiadomy my lenia i dzia ania polityków,
 publicystów, uczonych, literatów i zwy k ych miertelników

Przyk ad 1.
Prawdopodobnie w mniej lub wi cej odleg ej przysz o ci na kar-

tach tak zwanej historii powszechnej mo na b dzie czyta  opowie  
nast puj c :

Kiedy we wszystkich pa stwach nowoczesnego pokroju prze-
stano ju  prze ladowa  ludzi za pochodzenie, kiedy w tych pa stwach 
przy najmniej de iure wolno by o wszystkim ludziom mieszka , gdzie 
im si  podoba o, kiedy dost pu do szkó  nikomu tam nie tamowano, 
istnia o jeszcze we wschodniej Europie i w Azji Pó nocnej pa stwo, 
w którym „prawnie”, tj. na mocy przepisów obowi zuj cych, pewnym 
kategoriom ludzi zabraniano przekracza  granice wyznaczonych dla 
nich klatek, w którym dozwalano uczy  si  tylko nieznacznej cz st-
ce m odzie y tych kategorii, wed ug ci le okre lanych „procentów”, 
w któ rym, jednym s owem, naigrawano si  i zn cano nad lud mi jedy-
nie za to, e nale eli urz dowo do tego lub owego wyznania, do tej lub 
owej narodowo ci. Przepisy ograniczaj ce prawa tych ludzi, szczu-
tych i prze ladowanych, z ca  mas  obja nie , dope nie , subtelnych 
rozró nia  rodzajów na gatunki, kategorii na podkategorie itd., prze-
pisy owe mog yby zape ni  ca e tomy. Interpretowanie i stosowanie 
tych przepisów poch ania o mnóstwo czasu i pracy umys owej ca ej 
falangi urz dników, a ich, owych przepisów, obchodzenie i narusza-
nie stanowi o nigdy niewysychaj ce ród o apówek, bez których nie 
da  si  w a ci wie pomy le  urz dnik tego jedynego w swoim rodzaju 
pa stwa.

Szczególniej umi owano sobie gatunek ludzi, zwany „ ydami”. 
Przede wszystkim stosowano do nich poj cie tak zwanej „linii osiedle-
nia” (czerta osiodłosti), której pod groz  surowych kar nie wolno by o 
przekracza . Oprócz linii osiedlenia ludzie, zwani „ ydami”, posia-
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dali jeszcze ca  list  nie mniej przyjemnych i zaszczytnych „praw” 
i „przy wilejów”. Odp dzano ich od szkó , nie dopuszczano od urz dów, 
zabra niano pracowa  w rozmaitych specjalno ciach, nabywa  ziemi  
na w a sno  itd., itd.

Otó  zdarzy o si , e w tym wi tym i bogobojnym pa stwie 
umar  monarcha, a na tron wst pi  jego syn. Wielki wezyr, czyli g ów-
ny minister, mia  obowi zek przedstawienia ogólnego rzutu oka na 
stan pa stwa w danej chwili i na jego sprawy zasadnicze. Mi dzy 
innymi u o ono obszerny memoria  o „ ydach”. W memoriale tym 
wyliczano najprzód zalety „ ydów”, nast pnie charakteryzowano 
ich wady i z e strony, a nareszcie, na podstawie wszelkich pro i con-

tra, stawiano wnioski praktyczne. M ody monarcha czyta  uwa nie 
wszystko po kolei. Oczywi cie nasamprzód musia  si  zaznajomi  
z zaletami i dobrymi stronami „ ydów” jako plemienia „trze we-
go”, „oszcz dnego”, przy k adnego w yciu rodzinnym itd. Monarcha, 
nie sko czywszy jeszcze wykazu cnót Izraela, obruszony troch  na 
chwalców, wypisa  w asno r cznie na marginesie memoria u: Wszyst-

ko to bardzo pięknie, ale dlaczego oni Chrystusa zabili? 
A wi c „ ydzi”, poddani owego monarchy w Europie Wschodniej, 

zabili Chrystusa w Palestynie przed dziewi tnastu wiekami. e za  
monarcha ów, jak przysta o na monarch  chrze cija skiego, kocha  
Chrystusa, wi c nie móg  im tego przebaczy , zapominaj c zreszt , 
e ci nienawidzeni przeze  ydzi czasów minionych, tera niejszych 

i przy sz ych byli wspó ziomkami i wspó plemie cami um czonego.

Przyk ad 2.
Pewien Anglik, nie- yd, czyli „chrze cijanin”, pobo ny i bogo-

bojny, y  w za y o ci a nawet w przyja ni z pewnym „ ydem”, ró-
wnie  Anglikiem, ale pomimo to ydem. Pewnego razu ów Anglik 
chrze cijanin spotyka swego przyjaciela yda i, zamiast przywita  
si  z nim wed ug przyj tego zwyczaju, rzuca si  na niego ze w cie-
k o ci  i zaczyna go bi . Tamten na to:

– Czy oszala e ? Czego chcesz ode mnie? Za co mi  bijesz?
– Za to, e zabili cie Chrystusa.
– Kto zabi ?
– Wy, ydzi.
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– Ale , mój kochany, ten smutny wypadek zdarzy  si  prawie 
przed dwoma tysi cami lat.

– Tak, tak, zapewne, ale ja si  dopiero dzisiaj o tym dowie-
dzia em.

Ów Anglik, pobo ny i bogobojny, kocha  oczywi cie Chrystusa, 
niestety jednak nie umia  ani przebacza , ani by  sprawiedliwym, ani 
my le  logicznie.

Przyk ad 3.
Profesor Karol Appel, zdaj c spraw  z broszury p. W. Mutermil-

cha skierowanej przeciwko sztucznemu j zykowi „esperanto”, twier-
dzi, e: 

dla ludzi, patrz cych na rzecz t r z e w o, b e z  u p r z e d z e , espe-
ranto zawdzi cza swój rozg os wiatowy poparciu y d o w s k i c h  ka -
p i t a ó w  pod has em: „S e m i c i  w s z y s t k i c h  n a r o d ó w  c z  c i e 
s i …!” Ale sztucznie podniecony entuzjazm dla tego i cie ohydnego 
argonu ju  ostyg … („Ksi ka”. Miesi cznik… Warszawa, 1910, nr 10, 

str. 397),
oraz, e: 
tylko osobnik p o z b a w i o n y  m o w y  o j c z y s t e j  i przyrodzonego 

p o c z u c i a  j z y ko w e g o, tylko o t o c z e n i e , które przywyk o bezkar-
nie kazi  obce j zyki i k t ó r e g o  t o  n i e  r a z i  wcale, mo e „bez uczucia 
wstydu” „prze kr ca  pe ne s odyczy”(?), harmonijne revue mowy Fran-
cuzów na a r  g o n o w e  REVUO”! (tam e, str. 398).

Oczywi cie za pomoc  metody wywiadowczej stosowanej z ta-
kim powodzeniem przez „My licieli niepodleg ych”, p. Appel odkry , 
e wy nalazca esperanta jest nie tylko ydem, ale tak e „ argonow-

cem” i e ta „ argonowo ” zabarwi a sztuczny j zyk doktora Zamen-
hofa, popie rany nast pnie przez innych „ argonowców” na chwa  
i po ytek „Semitów”, a na ha b  i szkod  „Aryjczyków”.

Dowiadujemy si  te  od p. Appela, e 
mo na by o p o d e p t a  wszystkie j zyki wiata, umi owan  mow  

ojczyst  tylu narodów, ale w a r a  od „esperanto”, bo to j zyk w y o d r b -
n i a j c e g o  s i  semityzmu (tam e).

Nic dziwnego, e tego rodzaju insynuacje, zwi zane z przedsta-
wianiem sprawy w wietle fa szywym, musia y wywo a  protesty 
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ze strony zwolenników esperanta. Protesty te, o ile wiem, trzymano 
w ogóle w tonie przyzwoitym1; tylko czasami by y one za gor ce, co 
zreszt  nie dziwota. W ka dym razie musz  p. Appela wzi  w obro-
n  przed Leo Belmontem („Wolne S owo”, nr 110 i 111, str. 11-12). 
P. Appel jest nie tylko dobrym nauczycielem języka francuskiego, 
ale oprócz tego jest niepospolitym lingwist , imponuj cym zarówno 
swoj  wiedz , jak i pomys owo ci  i zajmuj cym jedno z wybitnych 
miejsc w historii j zykoznawstwa w Polsce.

Tym te  smutniejsza, e cz owiek tej miary zostaje opanowany 
przez nastrój katechizmowy i gorzko alowy, e si  daje porwa  le 
zrozumianej mi o ci Chrystusa i w tym stanie poniek d niepoczytal-
nym rzuca szpetne oskar enia pod adresem ludzi idei, ludzi bezintere-
sownych, których mo na obwinia  o marzycielstwo, o nieliczenie si  
z ró nymi si ami wy szymi, ale nigdy o geszefciarstwo i o pracowanie 
na korzy  jednocz cego si  „semityzmu”, wyst puj cego wrogo prze-
ciwko „Aryjczykom”.

Zapomina p. Appel, e jednocz cy si  Semici nie potrzebuj  
no wego j zyka sztucznego, gdy  wystarczy by im ich „ argon”, e 
dziwnym by oby jednoczenie Semitów za pomoc  j zyka z o onego 
w znacznej cz ci z pierwiastków pochodzenia roma skiego. P. Ap-
pel g uchym jest na wszelkie dowody i jeszcze w Odpowiedzi tym-

czasowej p. A. Grabowskiemu („Ksi ka”, nr 12, str. 512) twierdzi, 
e większość esperantystów werbuje się spośród Żydów, a podobne 

twierdzenie jest uporczywym mijaniem si  z prawd .
O miel  si  te  zwróci  uwag  p. Appela, e s uszno  idei j zy-

ka sztucznego w ogóle, a esperanta w szczególno ci, uznaj  mi dzy 
wielu innymi tacy pierwszorz dni lingwi ci, jak Schuchardt, Meillet, 
Jespersen…, których nie mo emy zalicza  do „Semitów”, podobnie 
jak dalekimi od „semityzmu” s  Forster, Ostwald, Couturat, Leau 
i wielu innych uczo nych z najró norodniejszych specjalno ci. A cho-
cia  Couturat, Leau, Ostwald, Jespersen, Beaufront itd. odst pili od 

1 P. m.in.: A. G r a b o w s k i , W obronie języka esperanto. („Esperan-
tysta Polski”, Warszawa 1910, Nov.-Dec., nr 11–12, str. 141-144; „Nowa Gaze-
ta”, Warszawa, 1910, nr 559, 561, 540; „Ksi ka” 1910, nr 12, str. 511–512) 
[przyp. BdeC].
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esperanta pierwotnego i stworzyli nowy j zyk sztuczny, „j zyk delega-
cji” czyli „ido”, to jednak oni sami uwa aj  ten swój nowy j zyk tylko 
za przeróbk  esperanta, tylko za esperanto uproszczone. Bez espe-
ranta nie by oby ida, a dwa te j zyki sztuczne ró ni  si  mi dzy sob  
mniej ni  dwie pokrewne gwary w dziedzinie j zyków naturalnych.

Z drugiej strony zauwa , e p. Mutermilch, który zas u y  sobie 
na tak gor ce uznanie ze strony p. Appela, nie jest chyba „Aryjczy-
kiem”. St d wniosek, e dla niektórych ludzi „ ydem” jest ten, kto 
si  z nimi nie zgadza i broni sprawy im niesympatycznej, a nie- ydem 
ten, na kogo mog  si  powo ywa  dla poparcia swych przekona  i prze-
s dów. Natomiast dla mnie mieszanie esperanta z „ ydowstwem” 
i „semityzmem”, a opozycji przeciw esperantu z „chrze cija stwem” 
i „aryjsko ci ” równa si  strzelaniu kul  w p ot.

Nareszcie zauwa , e prawdziwemu lingwi cie, jako cz owie-
kowi kieruj cemu si  obiektywizmem naukowym, nie do twarzy jest 
mówi  o ohydnym żargonie, a cho by tylko o żargonie. Prawdziwy 
lin gwista powinien wiedzie , e tak zwany argon jest takim samym 
j zykiem, jak i wszelki inny. Prawdziwy lingwista bada argon w jego 
stanie obecnym i w jego historii, a nie psuje sobie krwi na jego wspo-
mnienie i nie rzuca na niego wyzwisk obel ywych. Niestety i p. Appel, 
lubo niepospolity uczony i my liciel, uleg  zarazie „antysemityzmu”, 
prawdopodobnie „post powego”.

Przyk ad 4.
Najefektowniejszym przyk adem nieprzepartego dzia ania zara-

zy „antysemickiej” jest zapisanie si  do cechu otwartych antysemitów 
„My liciela niepodleg ego”, czyli jednego z g ównych „Wolnomy licie-
li” polskich. Pod wp ywem zadra nie  osobistych ukryte w g bi du-
szy wspomnienia dzia aj cych w dzieci stwie „gorzkich alów” nad 
M k  Pa sk  wychodz  na powierzchni  i staj  si  przyczyn  gro -
nych wy st pie  przeciwko winowajcom tej m ki, „ ydom”. Okazuje 
si , e kiedy „wolnomy liciel” polski przypomina sobie, e jest szlach-
cicem polskim, a wi c sodalisem marianusem, upodabnia si  tym sa-
mym do Radziwi a Panie Kochanku, który bez adnych skrupu ów 
strzela  do ydów jak do przepiórek. „Niepodlegle my l cy” szlachcic 
polski ima si  korda i wo a „haj e na ydów!”. Jest to fakt tak godny 
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uwagi i widowisko tak rozczulaj ce, e uwa am za potrzebne po wi -
ci  mu osobny rozdzia .

Przyk ad 5.
Przyk ad to dla mnie niezupe nie jasny, a przynajmniej nie-

nadaj cy si  do jasnego o nim mówienia. W artyku ach wst pnych 
„Kuryera Porannego” uprawiano w ostatnich czasach „antysemityzm 
post  powy”. Artyku ów pani I. Moszcze skiej, delikatniej zredago-
wanych i nie tak otwarcie zaczepnych, nie tykam. Chcia bym za to 
zwróci  uwag  na wojowniczy ton innych artyku ów, oczywi cie re-
dakcyjnych; poniewa  jednak artyku ów tych nie podpisano adnym 
nazwiskiem, wi c nie mog  skonstatowa , kto by  ich autorem czy te  
autorami, a do stosowania metody wywiadowczej nie mam ani czasu, 
ani ochoty.

Wspomn  natomiast, e przed laty redaktorem krakowskiego 
„G osu Narodu” by  p. Kazimierz Ehrenberg, prowadz cy stale pogro-
mow  krucjat  przeciwko ydom. Kiedy dzi ki Zoli i innym ludziom 
uczciwym i z odwag  cywiln  rozpocz to agitacj  w celu zmuszenia 
rz du francuskiego do ponownego rozpatrzenia sprawy Dreyfusa, 
p. Ehrenberg pisa : 

Gdyby Dreyfusa jako szpiega powieszono, nie by oby dzi  tyle k opotu, 
sprawa by aby za atwiona merytorycznie, Europa nie by aby dr czo-
na w tpliwo ciami, a co najwa niejsza i co wcale nie jest bagatel , 
jednego yda by oby mniej na wiecie. („G os Narodu” 1897, nr 289, 
z d. 19 gru dnia. Art. Audaxa Uwagi).

Musz  pocieszy  p. Ehrenberga. S d wojenny rosyjski kaza  po-
wiesi  yda Gluskera oskar onego o zabójstwo, pomimo e wiadko-
wie dowiedli jego alibi. Kiedy za  znaleziono prawdziwych zabójców 
i ich równie  powieszono, i kiedy domagano si  rewizji procesu, dla 
rehabilitacji niewinnie zamordowanego cz owieka, dla zadosy uczy-
nienia jego rodzinie, a nareszcie dla wrócenia z katorgi równie  nie-
winnie skaza nego mniemanego spólnika Gluskera, najwy szy s d wo-
jenny rosyjski stan  na stanowisku p. Ehrenberga: powieszono yda 
Gluskera, o jednego yda jest mniej na wiecie, a to powinno nam 
najzupe niej wystarczy .
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Ludziom wyra aj cym pewne zdziwienie z powodu wielostron-
no ci niektórych publicystów przypomn  utalentowanego Szmoka 
z Journalisten Freitaga. Kiedy dziwiono si , e tak bez wahania 
przechodzi z jednych gazet do drugich o rozmaitszych kierunkach, od-
powiedzia : Ich habe geschrieben rechts, ich habe geschrieben links, 

jetzt werde ich querüber schreiben1.
Okazuje si , e nie tylko „ ydzi” dziennikarze trzymaj  si  po-

dobnych „zasad”.

Przyk ad 6, 7, 8…
Mówiono mi, e na niektórych hotelach w New Yorku i innych 

miastach Ameryki Pó nocnej widnieje napis: No Jews admitted ( y-
dom wst p wzbroniony). Jest to ca kiem logiczny wywód z poj cia 
grze chu pierworodnego: Poniewa  ydzi w Palestynie przed prawie 
2 000 lat um czyli Chrystusa, wi c ja, jako wierny wyznawca Chry-
stusa, nie chc  mie  nic do czynienia z lud mi, których uwa am za 
potomków za bójców. e sam um czony by  etnogra  cznie ydem, e 
jego ówcze ni zwolennicy i wyznawcy byli tak e ydami, to mnie to 
nic a nic nie obchodzi.

A mo e hotelarze zabraniaj cy wst pu do swych hoteli ydom 
kieruj  si  przeczulonym powonieniem, tj. zmys em antagonizmu czy-
sto rasowego, tj. tym samym zmys em, który ka e przeznacza  dla 
Murzy nów osobne wagony, oddzielone od innych wagonów. Je eli po-
wonienie antysemitów jest a  tak dalece czu e, mo na im tego tylko 
powinszowa .

Przypomn  jednak, e w niektórych miastach niemieckich mo -
na by o, a kto wie, czy nawet i teraz nie mo na widzie  na miesz-
kaniach do naj cia napisów w rodzaju: Die Serben verbeten, Die 

Russen verbeten, Die Polen verbeten…2. Czy tu tak e dzia a zmys  
powonienia?

1 Ich habe geschrieben rechts, ich habe geschrieben links, jetzt werde 

ich querüber schreiben (niem.) – Pisa em na prawo, pisa em na lewo, teraz 
b d  pisa  w poprzek.

2 Die Serben verbeten, Die Russen verbeten, Die Polen verbeten (niem.) 
– tu: nie dla Serbów, nie dla Rosjan, nie dla Polaków.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia270   270Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia270   270 2007-03-06   08:51:322007-03-06   08:51:32



271W SPRAWIE „ANTYSEMITYZMU POST POWEGO”

To, co np. p. Appel pisze z powodu esperanta, daje prawo przy-
puszcza , e p. Appel czuje wstr t  zyczny do „ ydów”, a ten wstr t 
czysto  zyczny zas ania mu oczy, m ci my l i ka e wyrzuca  z siebie 
oskar enia, na niczym nieoparte.

Podobnie wielki patriota rosyjski, p. A. L. Apuchtin mówi  
otwarcie, e czuje wstr t  zyczny do Polaków. Ciekawa rzecz, czy 
Apuchtin kierowa  si  przy tym w chem, czy te  jakim innym zmy-
s em wywiadowczym.

Ów decyduj cy w sprawach przeciwie stwa rasowego zmys  po-
wonienia zawiód  biedn  „donn  Klar ” Heinego. Wymy laj c ci gle 
na ,,przekl tych ydów”, dopiero po fait accompli dowiedzia a si , e 
jej wybraniec jest synem rabina Izraela z Saragossy.

II 

Czy wolnomy liciel mo e by  antysemit ?

Niektórym osobom wyra enie ,,antysemityzm post powy” wyda-
je si  sprzeczno ci  sam  w sobie (contradictio in adiecto). Ja si  
z tym nie zgadzam. Je eli mo e by  „parali  post powy”, dlaczego nie 
mia by by  tak e „antysemityzm post powy”? Przecie  nawet reakcja 
po st puje.

W ka dym jednak razie udzi si  p. Andrzej Niemojewski, przy-
puszczaj c, e wielkie wra enie wywo ane wyst pieniami „My li 
Niepod leg ej” i „Kuryera Porannego” przeciw ydom zawdzi czaj  te 
pisma zebranemu przez nie materia owi, daj cemu mo no  stawia-
nia aposteriorycznych oskar e  przeciw ydom. Wcale nie. Wielkie 
wra enie i rozg os zawdzi czaj  owe pisma nie zebranemu materia-
owi, którego wiarogodno  mo e by  po wi kszej cz ci zakwestio-

nowana, ale tylko efektownej niespodziance, e w roli antysemitów 
wyst pi y pisma niby to post powe i wolnomy lne a, jak si  teraz 
okaza o, zaj muj ce si  po rednio szczuciem i sekunduj ce poniek d 
pogromowcom zawodowym.

Charakterystyka to z mojej strony ostra i bezwzgl dna. Jestem 
wi c obowi zany szczegó owiej j  uzasadni . Zajm  si  te  rozpatrze-
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niem, czy metody stosowane przez naszych „antysemitów post po-
wych” licuj  z „my leniem niepodleg ym” i z „wolnomy licielstwem”.

Jak ja sobie wyobra am – oczywi cie, mog  sobie mylnie wyo-
bra a  – prawdziwy wolnomy liciel powinien by  ca kiem wolny od 
megalomanii, czyli od ob du wielko ci, nieomylno ci i nietykalno ci. 
A có  widzimy w danym wypadku?

Oto za skromne i spokojne uwagi, wypowiedziane przez p. Huzar-
skiego w artykule Naganne metody („Wolne S owo”, Warszawa, 
1910, nr 98 i 99, str. 19-21), a skierowane po cz ci tak e przeciw re-
daktorowi „My li Niepodleg ej”, chocia  bez wymienienia jego nazwi-
ska, ten ostatni potraktowa  nie tylko p. Huzarskiego, ale tak e, i to 
w znacznie zwi kszonej dawce, redaktora „Wolnego S owa”, p. L. Bel-
monta (Leopolda Blumentala), w sposób lekcewa cy, pogardliwy 
i obel ywy, jak gdyby to by y jakie  pacho ki, którym nale  si  s usz-
ne ci gi za porwanie si  na olbrzyma polskiej „Wolnej my li” czy te  
„My li wolnej” (p. „My l Niepodleg a”, 1910, nr 147, str. 1332–1334). 
Jest to zwyk y sposób polemiki, stosowany przez naszego „My liciela 
Niepodleg ego” do wszystkich tych, którzy o miel  si  zadrasn  go 
osobi cie.

„Wolny my liciel”, tak jak ja go pojmuj , powinien starannie 
unika  wszelkich wyzwisk i wymys ów. A tymczasem od wyzwisk 
i wy mys ów roj  si  artyku y polemiczne naszego „My liciela niepod-
leg ego”. Kto chce rozkoszowa  si  ci to ci  pióra w wyra eniach 
nieprzebieraj cego, niechaj odczyta w nr 153 „My li Niepodleg ej” ar-
tyku  na czelny Uwertura żydowska. Ci to  podobna zdobi zwyk ych 
krzykaczy dziennikarskich, ale „wolnych my licieli” szpeci i stawia 
ich „wolne my licielstwo” pod znakiem zapytania.

Do najdelikatniejszych wyzwisk nale y z lubo ci  powtarzane 
lennik żydowski, stosowane do wszystkich tych, co sobie pozwala-
j  w tpi  o po ytku dla Polski „antysemityzmu post powego”. Dla 
porów nania przypomn , e organy „i cierosyjskiej” prasy „patrio-
tycznej” przezywaj  szabesgojami (synonim lennika żydowskiego) 
wszystkich tych, co nie nawo uj  do pogromów i do zn cania si  nad 

ydami.
„Wolnomy liciel”, tak jak go pojmuj , powinien krytycznie roz-

patrywa  fakty i nie wypowiada  twierdze  sprzecznych z atwo 
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daj  cym si  sprawdzi  istotnym stanem rzeczy. Tymczasem, czy to 
skutkiem zdenerwowania i wywo anego przez nie za mienia zdolno-
ci spostrze gawczej, czy te  z jakich  innych powodów, nasz „My li-

ciel niepod leg y” wypowiada np. pod adresem Leo Belmonta insynu-
acje k óc ce si  z oczywistymi faktami („My l Niepodleg a” nr 147, 
str. 1332-4). Zarzuca mu te  bez zaj knienia, e on, Leo Belmont, nie 
o miela si  zakpi  sobie z historii ydowskiej, a kpi z historii polskiej 
(„My l Niepodl.” nr 148, str. 1387-8), oraz e Żydzi z p. Belmontem 

na czele nic nie zrobili dla wolnej myśli śród Żydów („MN” nr 147, 
str. 1333). Nie chc  podejrzewa  p. Niemojewskiego o z  wiar , ale 
w aden sposób nie mog  sobie wyt umaczy , dlaczego tak jaskrawo 
mija si  on z prawd  faktyczn . Twierdz  za , e Leo Belmont w cy-
towanym przez p. N-go ust pie nie kpi  sobie wcale z historii polskiej, 
e p. N. wk ada ma w usta wyrazy i ich po czenia, których on wcale 

nie wypowiedzia  i nie wypisa , e Leo Belmont nie kpi  wprawdzie 
z historii ydowskiej, ale za to wykazywa  w a ciw  jej dziko , okru-
cie stwo i nierozum tak nielito ciwie, e ci ga  na siebie gromy y-
dów prawowiernych. Od samego p. Niemojewskiego s ysza em przed 
paru laty uznanie i pochwa y dla Belmonta za to, e on jedyny spo-
ród ydów warszawskich wyst pi  przeciwko przes dom i potwor-

no ciom zwi zanym z ydowsko ci . A teraz miesza p. Niemojewski 
p. Belmonta z wszystkimi „ ydami” i oskar a ich w czambu  o to, e 
nic nie zrobili dla wolnej my li w ród ydów!

Dla p. Niemojewskiego „Wolne S owo” Leo Belmonta jest wy-

dawanym po polsku pismem żydowskim. Oczywi cie tylko folblu-
tom na -ski i -icz pozwala p. N. wydawa  pisma polskie. Podobnie 
dla „patriotów” rosyjskich spod sztandarów doktora Dubrowina i Pu-
ryszkiewicza, nieboszczyka Kruszewana, Mienszykowa z „Nowego 
Wriemieni” itd. wszystkie pisma rosyjskie, nieuprawiaj ce szczucia 
na rodowo ci i wyzna , s  pismami „ ydowskimi”, „ ydo-kadeckimi”, 
„szabesgojowskimi” itp.

To wietrzenie „ ydowszczyzny”, to kwali  kowanie pewnych 
pism post powych jako pism żydowskich, pisanych po polsku za le-
pia p. Nie mojewskiego do tego stopnia, e ka e mu czepia  si  niektó-
rych czysto polskich po cze  wyrazów i uwa a  je za p ody udaj -
cej polsko  y dowsko ci. Tak np. wydziwia p. N. nad tytu em „Nowa 
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Gazeta” (zamiast „Gazeta Nowa”), zapominaj c o Nowym Świecie, 
o Wielkiej Nocy, o Bożym Narodzeniu, o Najświętszej Pannie, o Świę-

tym Janie, Zielonych Świątkach, o czarnym fraku, o białych ręka-

wiczkach itd. Robi te  przytyki do Belmonta, e da on, oczywi cie 
jako „ yd”, by się gramatyka polska do niego stosowała, a nie on do 

niej („MN” nr 147, str. 1334).
„Wolnomy licielowi”, tak jak ja go pojmuj , nie wypada chyba 

wspó ubiega  si  z brukowymi pisemkami humorystycznymi i dla 
o mie szenia swych przeciwników (nawiasem mówi c, wcale popraw-
nie w ada j cych j zykiem polskim), przedrze nia  j zyk polski w us-
tach ydow skich. A np. w nr 145 „My li Niepodleg ej” zdarzy o si  to 
p. N-mu a  dwa razy. Wyra enie Diamand, choć z naszych mo e zado-
wolni  tylko czytelnika z bardzo niewybrednym podniebieniem.

Stosowanej przez kierownika „My li Niepodleg ej” metody 
wywia dowczej mog yby pozazdro ci  najlepiej urz dzone ajentury 
informacyjne. Dzi ki tej metodzie posiada on dok adne dane osobi-
ste o wszystkich swych przeciwnikach literackich i mo e korzysta  
z tych danych jako z pocisków w starciach polemicznych. Stosunki 
towarzyskie danego osobnika, jego koligacje, jego stan maj tkowy, 
jego wiek, jego kwali  kacje naukowe, jego pochodzenie itd., jednym 
s owem ca y „stan s u by” jest na us ugach „My li Niepodleg ej”. 
O osobnikach tak grun townie zbadanych powiadaj  W osi: conosco 

la vita, la morte ed i miracoli (znam jego ycie, mier  i cuda). O ile 
taka metoda wywiadow cza jest do twarzy „wolnomy licielowi”, to ju  
inna kwestia.

„My liciel Niepodleg y”, wojuj c z przeciwnikami, wytyka im ich 
m ody wiek i stawia ich do k ta jako smarkaczów niemaj cych prawa 
do zadzierania nosa i do rzucania si  na starszych i zas u onych. Za-
pomina on o do  znacznym zast pie ludzi, którzy w bardzo m odym 
wieku, bo niektórzy nie maj c nawet jeszcze 20 lat, po o yli niepo yte 
zas ugi na polu nauki, sztuki, polityki, dzia alno ci spo ecznej itd. 
Zapomina te , e wszyscy byli my kiedy  m odzi, a jednak wielu z nas 
by o tak nieskromnych i zuchwa ych, e, nie bacz c na strofowania 
powa nych „my licieli” (z wolno- i bez wolno-), pozwalali sobie za-
biera  g os w sprawach publicznych. Wiekiem m skim lub nawet po-
desz ym jako nie nasz  zas ug , nie ma si  co chlubi .
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Kiedy si  czyta, e Huzarski jest „ ydem”, Warski jest „ ydem”, 
Kamie ski jest „ ydem”; kiedy si  dowiadujemy, e wszyscy przeciw-
nicy p. Niemojewskiego s  to „ ydki”, które si  sprzysi g y na zgub  
„wolnomy licielstwa” polskiego, a wszystkie pisma polskie post po-
we, niezgadzaj ce si  z naszym „My licielem Niepodleg ym” s  wy-

dawanymi po polsku pismami żydowskimi, ogarnia nas l k przed 
„niebez piecze stwem ydowskim” i zaczynamy rozumie  p. Mienszy-
kowa z „No wego Wremieni” oraz innych „patriotów” rosyjskich, w -
sz cych wsz dzie „ ydów” i ich zgubn  intryg . Z drugiej strony, jak 
obro cy czysto ci rosyjskiej korzystaj  z us ug p. Gurlanda, redakto-
ra „Rossii”, oraz innych ydów „i cie rosyjskich”, tak znowu obro cy 
czysto ci aryjsko-polskiej powo uj  si  w razie potrzeby na Unszlich-
ta, Muttermilcha, Haeckera i innych.

Wprawdzie na swoje usprawiedliwienie móg by p. Niemojewski 
powo a  si  na Burcewa, który równie  za o y  w Pary u ajentur  wy-
wiadowcz  i tropi ró nych zbrodniarzy i najmitów spisku kontrrewo-
lucyjnego. Zachodzi tu jednak ma a ró nica. Burcew demaskuje prowo-
katorów i zbrodniarzy, którzy po o yli zas ugi osobiste. Burcew nie 
szczuje na ca e gromady ludzkie, nie wytyka ludziom „ ydowstwa” 
lub „aryjstwa” czy te  „chrze cija stwa” jako grzechu pierworodnego 
wo aj cego o pomst  w postaci czegoś, co idzie i może przyjdzie wcze-

śniej, niż się spodziewacie. Burcew nie pot guje uczu  nienawi ci do 
ludzi i nie skierowuje ich na podstawie antagonizmów rasowych i wy-
znaniowych przeciw ca ym plemionom, gromadom i stadom ludzkim. 
Przeciwnie, swymi odkryciami wp ywa na opami tanie fanatyków re-
wolucji, pokazuj c im, e ich wspó partyjnicy byli narz dziami w r -
kach Azefów i innych prowokatorów dzia aj cych z ramienia spisku 
rz dowego. Czasami Burcew myli si  i musi odwo ywa  oskar enia. 
Zdarzaj  si  te  wypadki nadu ycia imienia i metody Burcewa przez 
zemst  osobist . No, ale wszystko to jest nieuniknione przy tego ro-
dzaju ajenturze. W ka dym razie Burcew dzia a nie jako „wolnomy li-
ciel”, ale otwarcie jako kierownik biura wywiadowczego.

W zwi zku z „wywiadowczo ci ” „My liciel Niepodleg y” oburza 
si  na u ywanie pseudonimów. Tonem, jakim niegdy  dziedzic przema-
wia  do pachciarza, aje Leo Belmonta, o wiadczaj c mu, e może 

na reszcie warto by skończyć z tą komedią pseudonimową („MN” 
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nr 147, str. 1332). Tak postawiona kwestia pseudonimowa staje si  po 
prostu kwesti  paszportow , a kwestia paszportowa mo e intereso-
wa  policj  w ogóle, a policj  wywiadowcz  w szczególno ci. Zabra-
nianie pseudoni mów jest czym  nies ychanym ze stanowiska my li 
niepodleg ej, uzna j cej godno  osobist  i prawo ka dej jednostki do 
rozporz dzania sob  i objawami zewn trznymi swego uspo ecznie-
nia, o ile to nie narusza praw innych jednostek.

G osz c, e można przyjąć imię Stanisława, a duszę zachować 

Szai („MN” nr 147, str. 1335), niech p. Niemojewski przypomni sobie 
gradonaczalnikow (oberpolicmajstrów) petersburskich, Gressera 
i von Wahla, którzy zabraniali ydom na szyldach nad sklepami nie 
tylko zmienia  imiona, ale nawet cho by tylko ogranicza  si  inicja a-
mi imienia, gdy tymczasem do kupców „chrze cijan” zakaz ten wcale 
si  nie stosowa . Chrze cijanin móg  u y  pseudonimu, wypisa  samo 
tylko imi  lub nazwisko itp., yd za  musia  umie ci  na szyldzie ca e 
swoje imi , otczestwo i nazwisko, np. Wolf Ickowicz Muttermilch, 
Szloma Srulewicz Berlinerblau itp. Nie tajono si  z tym wcale, e ta 
dok adno  paszportowa na szyldach mia a na celu wskazywanie 
palcem tych sklepów, które w razie pogromu powinny ulec „operacji 
patriotycznej”.

Tylko pomieszaniem poj , od którego powinno by by  chyba 
wolne nie tylko „wolnomy licielstwo”, czyli „my lenie niepodleg e”, 
ale w ogóle wszelkie my lenie trze we i umiej tne, mo na obja ni  
rycza towe traktowanie wszystkich „ ydów” jako czego  jednolitego, 
jako czego  ma j cego dusz  zbiorow  z jednakowymi we wszystkich 
g owach wierze niami, z jednakowymi przekonaniami, pragnieniami, 
potrzebami itd. Na tle tego ogólnego podk adu staje si  zrozumia ym 
dziwne danie p. Izy Moszcze skiej, a eby przy uk adach z „Polaka-
mi” wszyscy ydzi, niby stado g si lub baranów, wypowiadali uni-

sono jednakowe dania. Jest to przecie  przykuwanie wszystkich 
jednostek podejrzanych o „ ydowsko ” do obowi zkowego wyznania 
czy te  cho by tylko do pochodzenia, jest to zaprzeczanie praw indy-
widualno ci. Czy by yd dla tego tylko, e jest ydem, nie mia  prawa 
by  osobnikiem ludzkim, my le  indywidualnie i niezale nie od sta-
da? Niech e pani Moszcze ska spróbuje otrzyma  jednakowe dania 
od yda-Polaka i od yda-litwaka, od pp. Dicksteina, Nusbauma, Na-
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tansona, Kraushara itd. z jednej strony, a od pp. abotinskiego, Ja-
ckana, itd. z drugiej strony.

P. Niemojewski za  wywleka rzekome sprawki kryminalne poje-
dynczych m odzie ców, „Kradków” i innych (mo e nawet nie- ydów) 
i kuje z tego bro  przeciwko wszystkim „ ydom”.

Je eli p. Haecker sekunduje p. Niemojewskiemn i dostarcza mu 
„materia ów” bez adnych zastrze e , to chyba jedynie dlatego, e 
chce upiec piecze  partyjn  przy tym ogniu o podejrzanym blasku. Nie 
chce jak gdyby rozumie , e swymi rewelacjami bez zastrze e  poma-
ga p. N-mu do szczucia na wszystkich ydów. O wiadczenie Polonus 

sum et nihil poloni a me alienum esse puto i obietnica, e w razie 
walki o niepodleg o  Polski przypasze si  karabel , nie uwalnia jesz-
cze od ostro nego i ogl dnego traktowania podobnych spraw, tj. od 
napisania p. N-mu: „Pan N.N. jest wprawdzie z odziejem, ale to nie 
daje panu jeszcze prawa do urz dzania hecy antysemickiej”.

Zanim przejd  do ostatecznych wniosków, pozwol  sobie 
uszczkn  kilka wonnych kwiatków na niwie „antysemityzmu post -
powego”.

ydzi mieli u post powców doskona  mark . Niestety, w czasie rewo-
lucji zacz y pod t  mark  podszywa  si  ró ne jednostki, które, chyl c 
si  w stron  demokracji post powej, tylko cel osobisty mia y na wzgl -
dzie… („MN” nr 146, str. 1253, art. Demokratyzm).

Przodkowie tej damy szynkowali wódk  ludowi polskiemu. Ró a Luk-
semburg ju  wódki nie szynkuje, ale to, co daje ludowi do wypicia w po-
staci artyku ów i broszur, posiada wszystkie cechy literackiej okowity. 
(tam e, nr 1265, art. Zdeklasowani).

Panów Radków i Truskierów, usi uj cych proceder faktorów, w któ-
rym niezaprzeczenie posiedli wy wiczenie rasowe i historyczne, 
przenie  w dziedziny stosunków ideowych i szynkowa  na a-
mach swych wistków jad duchowego ob du, jak niegdy  ojco-
wie ich szyn kowali trucizn   zycznego upodlenia. (W. Rzymowski, 
Zdemasko wani, „Prawda” 1910, nr 35; „My l Niepodleg a” nr 145, 
str. 1232, art. Echa w prasie).
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Nieprzeparty rozwój wiadomo ci klasowej i narodowej wypiera 
nieub aganie t  literack  Targowic  z naszych mas robotniczych, do 
któ rych si  chy kiem, zdradziecko zakrad a, aby dla antypolskich 
szwindlów drobnomieszcza skiego nacjonalizmu y dowskiego wyzy-
ska  si  polityczn  proletariatu pol skiego przez sta e podjudzanie go 
przeciwko w asnej ojczy nie. (Julian Unszlicht, „My l Niepodleg a” 
nr 147, str. 1330).

Ów „Henryk S. Kamie ski” (mylnie brany przez Pana za Po laka) jest 
jednym z tych pod ych ydków, który dla tym skutecz niejszego zohy-
dzenia i oplwania idea ów i d no ci polskich, przyw aszcza sobie 
pseudonim polski. (tam e).

Insynuujemy te , e „rewolwerowcy” socjaldemokratyczni s  
ajentami kapitalistów, lichwiarzy i zdzierców ydowskich, a „ ydzi” 
tylko po to wchodzili do komitetów rozmaitych partii, a eby popiera  
swych wspó  wyznawców przeciw ich konkurentom chrze cijanom. 
Klasyczne s  pod tym wzgl dem odkrycia zdobi ce artyku  Uwertura 

żydowska w nr 153 „My li Niepodleg ej”, str. 1585-1600. Oto wydru-
kowano tam m.in., na str. 1595-6, wyj tki z listu jednego z czytel-

ników, który si  podpisa  S. Frankiewicz, wyj tki, zawieraj ce ca y 
szereg ci kich oskar e  „ ydów” o gn bienie i mordowanie chrze -
cijan w interesie innych „ ydów”. Ów tajemniczy p. S. Frankiewicz 
twierdzi:

Znam fakty, kiedy ydzi w porachunkach z chrze cijanami ucie kali 
si  do swych wspó plemie ców uczestnicz cych w „komitecie” i od 
nich uzyskiwali wyroki. Stwierdzam publicznie fakt, e pewien yd 
w jednym z miasteczek, maj c porachunki osobiste z chrze cija-
ninem i czuj c si  pokrzywdzonym o 2 ruble, uzyska  od „komite-
tu”, w którym dzia ali sami ydzi, wyrok. Ale jaki wyrok? Wyrok… 
mierci! Dla wykonania tego wyroku wys ani byli dwaj litwacy 

z brauningami… Znam fakt, e gdy chrze cijanin w pewnej okolicy 
zakupi  las na wy r b, ydzi handluj cy lasami uzyskali wyrok od 
„komitetu”, aby materialnie zrujnowa  „goja” i bojówka os dzone-
mu kon  skowa a pieni dze, tru a konie, podpala a las, dopóki nie-
fortunny handlarz nie odst pi  lasu ydom za liche pieni dze. Znam 
fakt znowu z innej okolicy, gdzie ydzi, pos dzaj c chrze cijanina-
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inteligenta o u wiadamianie dziewczyny ydowskiej w kwestiach 
religijnych, uzyskali od „komitetu” wyrok na pos dzonego i wyrok 
ten by  wykonany (!)…

Ale dosy  tych „faktów”. Starcz  mi one do twierdzenia, e jego-
mo  przytaczaj cy podobne „fakty” bez wymienienia nazwisk i miej-
scowo ci, bez przeprowadzenia starannego dochodzenia albo przy-
najmniej bez powo ania si  na wyroki s dowe (bo  przecie niektóre 
z tych „faktów” równaj  si  zwyk ym zbrodniom, które nie mog y chy-
ba uj  bezkarnie); otó  jegomo  przytaczaj cy go os ownie podobne 
fakty jest oszczerc  i szkodnikiem spo ecznym, podbechtuj cym do 
odwetu zbrodniczego; redaktor za , publikuj cy bez zastrze e  po-
dobne listy od „czytelników”, uprawia polityk  pogromow .

Równie  go os owne s  twierdzenia drugiego wspó pracowni-
ka „My li Niepodleg ej”, oczywi cie czystego „aryjczyka”, p. Juliana 
Unszlichta, w artykule Pogromy i pogromcy („MN” nr 150, str. 1469-
1472). M.in.:

Twierdz  kategorycznie, i  w okresie rewolucji ydzi organizowali 
pogromy Polaków w Królestwie. Na pozór s owa te wydadz  si  pa-
radoksem, s  one jednak absolutnie zgodne z rzeczywisto ci .
Dzia a mianowicie w naszym kraju s awetna organizacja nacjo-
nalistyczna ydowska, bior ca rekord na punkcie polako erczo ci, 
któr  maskuje frazesem „nieprzejednanego marksizmu”, Socjalde-
mokracja Królestwa Polskiego i Litwy, czyli tzw. socjal-litwactwo.
Otó  ta organizacja, b d c awangard  walcz cego z Polsk  nacjo-
nalizmu ydowskiego, nie zadawalnia a si  zwyczajnym szkalowa-
niem sprawy polskiej, lecz wprost organizowa a pogromy Polaków. 
Tak by o 1 Maja 1905, kiedy wszystkie organizacje uchwali y nie 
urz dza  manifestacji z atwo zrozumia ych wzgl dów; owa za  
umy lnie j  organizowa a, z góry wiedz c, czym si  to sko czy. 
I naturalnie wzy wa a na ni  polski lud roboczy. Tak by o w krwa-
wych dniach czerwcowych w odzi tego  roku, kiedy znów ta sama 
ydowska orga nizacja pcha a bezbronne masy polskie do kroków 

szalonych, natu ralnie umywaj c potem r ce…
Dalej ta sama organizacja ydowska nawo ywa a do ci g ych strej-
ków masy polskie, nie tylko przez to dezorganizuj c bezmy lnie ca e 
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ycie ekonomiczne kraju, lecz, co gorsza, g odz c i wyczerpuj c lud 
polski…
Nast pnie niebezpiecze stwo pogromów Polaków przez ydów jesz-
cze nie min o.
Oto jak ostatni (VI) zjazd tej „partii”, wypowiedziawszy si  mi dzy 
innymi przeciwko kooperatywom podkopuj cym byt drobnych kra-
marzy ydowskich, okre la najbli sze owej partii zadania: Trzeba 
wywo ywa  akcj  masow  i wyst pienia czynne proletariatu w for-
mie demonstracji, strejków powszech nych lub cz ciowych, mityn-
gów itp. wsz dzie, gdzie to b dzie mo liwe i celowe ze wzgl du na 
chwilowe po o enie…
I kogó  to b dzie posy a  na rze  ta ydowska organizacja? Natu-
ralnie Polaków. S owem, jest to formalna zapowied  nowych pogro-
mów Polaków, wypchni tych przez ydów korzystaj cych z chwi-
lowego nastroju podnieconego w masach polskich.
I trzeba zaiste podziwia  czelno  nacjonalistów ydowskich, wyj -
cych „pogrom” z powodu naj agodniejszej krytyki ich po st powania, 
wtedy, kiedy mo e ta lub inna ich grupa zdradziecko go tuje pogrom 
ludu polskiego!
Piekieln  jest doprawdy etyka Szulchan-Aruchu1.

A jak  jest etyka p. J. Unszlichta i jego wspó ideowca, warszaw-
skiego „My liciela Niepodleg ego”? Dopóki panowie ci nie zbadali 
ród owo ca ej tej sprawy, dopóki nie udowodnili w sposób nieule-

gaj cy najmniejszej w tpliwo ci wymienionych przez nich pobudek 
post powa nia kierowników partii SDKPiL, dopóki nie wykazali czar-
no na bia ym, e parti  t  dowodzili sami ydzi, szulchan-aruchi ci 
i „antygoi ci”, dopóki podobne ci kie i okropne oskar enia b d  
wypo wiadali go os ownie, ja ze swej strony mam prawo twierdzi , 
e pracuj  oni nad rozdmuchiwaniem zarzewia nienawi ci stadowej 

i nad podbechtywaniem do pogromów.
Metod  prokuratorsk  naszych „my licieli niepodleg ych” mo -

na stosowa  we wszystkich podobnych wypadkach. W r. 1863 „rz d 
naro dowy” „wiedzia  z góry”, jak si  sko czy inscenizowane przeze  
po wstanie, a pomimo to pcha  do niego naród polski i „urz dza  po-

1 Szulchan Aruch – kodeks tradycyjnych praw i praktyk ydowskich, 
spisany w 1564 r. przez I. Karo.
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grom narodowi polskiemu”. Czy  „rz d narodowy” sk ada  si  z „ y-
dów” i kierowa  si  etyk  Szulchan-Aruchu? W latach „rewolucji” 
(1905–1906) ró ne matadory od „patriotyzmu” i od socjalizmu na-
rodowego (PPS) posy a y na manifestacje krwawe (a wi c na rze ), 
m odzie  warszawsk  ró noplemienn  i ró nowyznaniow  (nie tylko 
„polsk ”, ale tak e „ ydowsk ” i nawet rosyjsk ); czy  panów tych 
b dziem równie  oskar a  o „urz dzanie pogromów” i o stosowanie 
etyki Szulchan-Aruchu? Co wi cej, w ostatnich czasach wielcy poli-
tycy polscy, siedz cy sobie w bezpiecznych kryjówkach poza granica-
mi pa stwa rosyjskiego, przygotowuj  jakoby powstanie, organizuj  
„armi  polsk ”, maj c  wywojowa  niepodleg o  pa stwow  Pol-
ski. Pa nowie ci „wiedz  chyba z góry”, jak si  to sko czy, a jednak… 
Czy  s  to tak e „ ydzi”, urz dzaj cy z piekielnym wyrachowaniem 
pogrom „Polaków”? Wiem na pewno, e w liczbie tych organizatorów 
kampanii irredentystycznej s  najczystszej krwi „aryjczycy” i e dzia-
aj  oni wprawdzie pod wp ywem ob du i za lepienia, ale z dobr  

wiar 1.
Pan Niemojewski g osi wytrwale krucjat  przeciw zdradzieckim 

mijom „ ydowskim”. Jeszcze w ostatnich czasach twierdzi bez za-

1 „Krytyka” nie jest organem partii adnej, pole dla siebie maj  tu 
przedstawiciele ró nych od amów lewicy polskiej. W szczególno ci czcigodny 
prof. Baudouin de Courtenay jako indywidualista nie mo e by  podporz dko-
wany adnej obcej sobie ideologii i przemawia li od siebie – ze swobod , wo-
bec której dalecy jeste my od roli cenzorskiej. W danym jednak momencie 
musimy da  jedno zastrze enie. Jeste my jak owi politycy, o których Szan. 
Autor mówi z pewn  ironi , przekonania, e do niepodleg o ci Polski droga 
wiedzie przez walk  i e w obe cnych warunkach Europy ka de spo ecze stwo 
musi i powinno mie  swoje po gotowie wojskowe. Nikt nie jest jednak dzi  
tak lekkomy lnym, by wywo a  gro ce „jakoby” powstanie. A gdyby kiedy  
by y sprzyjaj ce temu warunki, wówczas poka e si , czy organizatorzy b d  
siedzieli „w bezpiecznych kryjów kach”. Czy walka dla w skiego interesu ego-
istycznego mo e by  zestawiona z walk  o niepodleg o  ca ego narodu i czy 
ta ostatnia jest „ob dem” zo stawiamy uznaniu czytelnika. Redakcja. [tak 
oraz skrótem Red. sygnowane s  w pierwodruku przypisy pochodz ce od re-
dakcji „Krytyki” – M.S.]. 
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j knienia, i  robotnicy-chrze cijanie z bojówek esdeckich1 pod wodz  
„litwaków” gromili monopole, aby ydzi mogli robi  lepsze interesy 
na handlu wódk , wysadzali w powietrze mosty po to, by ydzi-krami-
karze mogli dro ej sprzedawa  prowianty. Mo e raczy sobie przypo-
mnie  p. N., e urz dzeniem „krwawej rody” 15 sierpnia 1906 r. oraz 
kilkudziesi ciu napadów na monopole che pili si  cz onkowie partii 
PPS jako czy nem wielce rozumnym i patriotycznym2. A wi c PPS, nie 
za  SDKPiL.

Czytaj c oburzenie patriotyczne p. N-go wylane w zdaniu Wolno 

żydom po pismach niemieckich przedstawiać Polskę jako zgniliznę 
(Uwertura żydowska w „MN”, nr 153, str. 1588), przypominamy sobie 
argon zwyk ej w takich razach nienawi ci stadowej, argon, w a -

ciwy zdaniom: Żydzi umęczyli Chrystusa, Polacy najechali Moskwę 

i osadzili w niej samozwańca, chrześcijanie urządzali pogromy itp. 
Prawdziwemu wolnomy licielowi tak wyra a  si  nie wolno. To jest 
argon podszczuwaczów i ludzi mieszaj cych poj cia czy to umy l-

nie, czy te  dla braku zmys u krytycznego. Prawdziwy wolnomy li-
ciel po winien pami ta  o fatalnym wp ywie wyobra e  j zykowych. 
J zyk fa szuje nasz  my l i stwarza niesko czon  ilo  mitów wy-
razowych.

Obwinianie wszystkich ydów o urz dzanie „pogromów” nie 
jest wcale walk  z Szulchan-Aruchem i Talmudem, podobnie jak ob-
winianie wszystkich chrze cijan czy te  wszystkich katolików o co  
podobnego nie by oby walk  z katechizmem i z ca  literatur  klery-
kaln , napa waj c  dusze swych wiernych jadem nienawi ci mi dzy-
wyznaniowej.

Ci gle powinni my sobie zdawa  spraw , o jakich to „ ydach” 
mówimy. Czy na takie rycza towe s dy skazujemy wszystkich „ y dów” 
za ich pochodzenie czy te  za ich wierzenia? Czy bierzemy ydów na-
rodowo czy te  wyznaniowo? Czy pot piamy ich za ich ubiór? A mo e 

1 Mowa o Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy.
2 Mowa o akcji zamachów na agentów policji, andarmów i policjan-

tów, któr  Organizacja Bojowa PPS przeprowadzi a w 18 miejscowo ciach 
zaboru rosyjskiego 15 VIII 1906 r. 
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za wymawianie, podobnie jak to mia o miejsce w zastosowaniu do 
Francuzów, w czasie pogromu zwanego nieszporami sycylijskimi?1

Nasz „My liciel Niepodleg y” staje si  niekiedy natchnionym 
prorokiem i wieszczy. W nrze 147 „My li Niepodleg ej” w artykule Do 

Żydów (str. 1314-1324) zwraca si  on do ydów z gro nymi przestro-
gami i ponurymi gro bami; ko czy za  ten swój artyku  nast puj c  
apostrof :

Nacjonalizm ydowski, stroj cy si  niekiedy w piórka „mar ksizmu”, 
umieszcza po jednej stronie argon, Szulchan-Aruch, nawet spe-
cjalny sejm ydowski – a po drugiej stronie „trupa” Polski, o które-
go ju  nikt dba  nie ma…
No, oby cie tylko nie przekonali si  kiedy na w asnej skó rze, jak ten 
TRUP potra   by  YWYM.
Nie jest nikt z nas Paw em ani wi tym, ale zyskali my prawo mo-
ralne zwrócenia si  do was jego s owami: „A czy cie kroki proste 
nogami waszymi”, albowiem uczynili cie istotnie wiele kroków nie-
prostych i trwó cie si , e co ma przyj , przyjdzie i nie omieszka”, 
a to „co ” idzie ju  nie tylko prostymi, ale doprawdy tak e wielkimi 
krokami.

Có  to takiego idzie, panie Niemojewski? Chyba tylko pogrom 
albo przynajmniej pogromik.

Styl mglisty, „apokaliptyczny”, gro cy w sposób nieokre lony 
dzia a jak para rozdymaj ca i rozsadzaj ca kocio : pozwala si  domy-
la  wszystkiego i nawet bez zbyt bujnej fantazji przede wszystkiem 

pogromów.
Pod proroctwem p. Niemojewskiego móg by si  podpisa  nie tyl-

ko p. Jan Jele ski, ale tak e b. redaktor krakowskiego „G osu Na-
rodu”, p. Kazimierz Ehrenberg, oraz p. Kruszewan, Puryszkiewicz, 
Markow 2-gi i wszyscy inni urz dzacze pogromów.

I istotnie tym samym stylem mglistym i proroczym, zapowiada-
j cym coś, co idzie wielkimi krokami i wygl daj cym niekiedy pra-
wie jak dos owny przek ad z „My li Niepodleg ej”, zacz y przema-

1 Mowa o powstaniu przeciwko panowaniu francuskiemu na Sycylii, 
które mia o miejsce w 1282 r., a zacz o si  w Palermo od rzezi Francuzów.
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wia  w ostatnich czasach „Swiet”, „Ko oko ”, „Ziemszczina” i inne 
pisma pogromowe rosyjskie.

Wszelki wyraz ciemny, bez jasno okre lonej i odgraniczonej tre-
ci, w rodzaju ateusz, arianin, socynianin, luter, goj, giaur, żyd 

itp., dzia a na t umy bardzo silnie, podnieca wyobra ni  w sposób 
nieuchwytny, wywo uje nastrój krwio erczy i… wzywa do „czynu”, 
który idzie wielkimi krokami.

Pami tam z czasów mego dzieci stwa, jakie to silne wra enie 
sprawi o na mnie tradycyjne opowiadanie, e „husyci” przebili strza-

 twarz Matki Boskiej Cz stochowskiej. Przy tym mieszano czeskich 
„husytów” z „chasydami”, tj. z prawowiernymi ydami. A chocia  
ja sam od najwcze niejszego dzieci stwa nie mia em sk onno ci do 
nienawi ci mi dzywyznaniowej i mi dzynarodowej, to jednak wobec 
takiego beze ce stwa oburza em si , a to moje oburzanie si  sz o oczy-
wi cie na rachunek „ ydów”. Wprawdzie legendarni „husyci” to tylko 
cz  wszyst kich „husytów”, czyli „chasydów”, a „chasydzi” to tylko 
cz  ydów; no ale w takich razach cz ciej ni  w innych bierze si  
pars pro toto.

Kiedy si  ci gle szczuje Żydzi!, Żydzi!, kiedy si  ci gle pod kre la 
jaskrawe punkty przest pstw ydowskich z usuni ciem na odleg y 
plan szarej masy zwyk ych, nie „zbrodniczych” ydów, wtedy tylko 
wyj tkowo krytyczne umys y mog  si  po apa  w tym chaosie poj , 
a w zwyk ych g owach dzia a wszechw adnie logika i psychologia 
Hero dowa: niechaj gin  ca e stada ludzkie, byleby tylko zgin  w ich 
liczbie winowajca; a je eli nie sam winowajca, to przynajmniej jaki 
jego po tomek. Ta rozszerzona logika i psychologia Herodowa i staro-
testamentowa, karz ca potomków za winy przodków, by a w a ciwa 
owemu w adcy wschodnioeuropejskiemu, co to na memoriale o y-
dach napisa  w asnor cznie: wszystko to bardzo pięknie, ale dlacze-

go oni Chrystusa zabili?

Rycza towe napa ci i wzywanie do usuwania i t pienia „ y-
dów”, zarówno jak rycza towa nienawi  do „gojów”, jest dalszym 
ci giem owego rycza towego t pienia przez ydów starotestamento-
wych innych ludów, nieobrzezanych i nieuznaj cych Jehowy. Jest to 
czysta „ ydowszczyzna” wyp ywaj ca z zapatrywa  wyznaniowych 
w ogóle, a staro testamentowych w szczególno ci.
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Nasi „my liciele niepodlegli” twierdz , e Żydzi urządzali po-

gromy Polaków, a twierdz c to, k ami . Przy tym zapominaj , e 
przecie  „ ydów” tak e wieszano i mordowano ca ymi gromadami. 
Zapominaj , e gorliwy chrze cijanin, podpu kownik dragonów Ti-
chanowskij, urz dzi  w Siedlcach polowanie pogromowe na ydów, 
za co „antysemici post  powi” powinni mu by  wdzi czni. Zapominaj , 
e w Lublinie rozstrzelano bez s du z rozkazu genera -gubernatora 

kilkudziesi ciu ch opców poni ej lat 20, o ile wiem, samych prawie 
ydów. Pami taj , e pro wokator Azef jest ydem, ale zapominaj  po 

pierwsze, i  zast py pro wokatorów rekrutowa y si  i rekrutuj , si  
w znacznej ilo ci z „chrze cijan”, po wtóre, e ten sam Azef posy a  
na szubienic  nie tylko „chrze cijan”, ale tak e „ ydów”. Zapominaj , 
e nie tylko „chrze cijanie”, ale tak e „ ydzi” dali si  ogarnia  sza o-

wi „rewolucyjnemu”, rzucali bomby i szli pod kule albo na szubienic . 
Do  tu wspomnie  Szulmana, co na ulicy wi tokrzyskiej w Warsza-
wie rzuci  bomb  w komisarza policji Konstantinowa, a potem sam 
zosta  zastrzelony przez policjantów. Pa mi taj , e Żydzi zamordo-

wali Chrystusa, ale zapominaj , e sam Chrystus by  w owe czasy 
tylko „ ydem”. Tak samo inni mog  tylko pami ta , e „chrze cijanie” 
urz dzaj  pogromy i wieszaj , zapominaj c jednocze nie, e wiesza-
nymi bywaj  tak e „chrze cijanie”.

Nasz „my liciel niepodleg y” odgradza si  starannie od ydów. 
Powiada, e polska myśl wolna służy polskiej sprawie i niczemu 

więcej („MN”, nr 147, str. 1321, art. Do Żydów), e każdy powinien 

być krytykiem fanatyzmu tylko swego wyznania. A wi c wara, y-
dzie, od krytykowania katolicyzmu. Ale zarówno te  wara, goju, od 
krytykowania ydowstwa.

Ale jakie  to jest to swoje wyznanie? Przecie  dopóki si  ma 
swoje wyznanie, dopóki si  jest np. „katolikiem”, jak oczywi cie 
p. Andrzej Niemojewski, dopóty nie wolno napada  na katolicyzm. 
W ka dym razie bardzo mi jest przyjemnie skonstatowa , e p. Nie-
mojewski jest katolikiem, uwa a bowiem katolicyzm za swoje wyzna-
nie.

Otó  w ogóle pozwol  sobie zauwa y , e do  cz sto tak zwane 
„wolnomy licielstwo”, cho by nawet krzycz ce i rzucaj ce si , bywa 
mocno podejrzane co do swej szczero ci. Równie  dziwnie wygl da-
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j  „wolni my liciele”, domagaj cy si  koniecznie pogrzebu religijnego 
dla siebie i dla swych bliskich, jak równie  „wolni my liciele” ydzi, 
daj cy obrzezywa  swych synów i zachowuj cy obrz dy „swego” wy-
znania. Taki brak odwagi wcielania w ycie swych rzekomych przeko-
na  jest ob ud  i konwenansem demoralizuj cym.

Wed ug mnie, „wolnomy licielstwo polskie”, tj. wolnomy liciel-
stwo ze specy  cznym zapachem polskim, jest po prostu nonsensem. 
Mo na jedynie mówi  o „wolnomy licielstwie w Polsce”, o „wolnomy-
licielstwie mi dzy Polakami”, tj. w otoczeniu, w którym idee wolno-

my lne roz przestrzeniaj  si  za pomoc  j zyka polskiego. Wolnomy-
licielstwo jest w swej podstawie ideowej jedno i jedyne dla ca ego 
wiata ludzkiego i nie ró niczkuje si  wed ug narodowo ci.

Wolnomy licielstwo prawdziwe jest skr powane pewnymi wy-
maganiami logiki i etyki, chyba e za „wolnomy licielstwo” b dziemy 
uwa ali wolno  wypisywania i wygadywania wszystkiego tego, co 
lina do ust przyniesie. Ale wtedy „wolnomy licielstwo” staje si  po 

prostu wyuzdaniem my li bez ogl dania si  na sprawiane przez to 
spustoszenia.

Wyst pienia „antysemitów post powych” i „wolnomy licieli”, 
„my l cych niepodleg e”, tj. wydaj cych s dy rycza towe o ydach 
i gro cych im pogromami, dyskredytuj  post p w oczach narodu 
i w asnymi r kami niszcz  skutki swej dotychczasowej dzia alno ci.

Zreszt  ró ne wyrazy przybieraj  w ró nych czasach, w ró -
nych miejscach i w ró nych g owach jak najrozmaitsze znaczenie. 
Dobre staje si  złym, ciemne jasnym, haniebne zaszczytnym itd. 
Takiemu losowi ulegaj  zw aszcza has a i terminy polityczne: postę-

powość, zachowawczość, demokracja, republikanizm itd. Wobec 
tego i p. S. Auerbach, a za nim p. Niemojewski maj  prawo da  na-
st puj ce okre lenie: być demokratą polskim znaczy być wrogiem 

żydowskości (kon glomeratu mozaizmu i semityzmu), znaczy być 

antysemitą („MN”, nr 150, str. 1463, art. Antysemityzm jako walka 

o kulturę).
A ja pozwol  to sobie uzupe ni : „by  demokrat  polskim znaczy 

by  demokrat  narodowym”1.

1 A my pozwolimy sobie „uzupe ni ” ten aforyzm: By  demokrat  naro-
dowym znaczy by  demokrato-narodowcem, nie za  nacjonalist . Red.
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Wobec takiego pojmowania demokratyzmu niech nas nie dzi-
wi mocno arystokratyczne, przypominaj ce Rozbitków Blizi skiego 
wyra enie p. N-go: nieraz np. doktor filozofii tak nisko upadł, że za-

czął występować w cyrku („MN”, nr 147, str. 1334). Czysto szlachecki 
i katolicki pogl d na „komediantów”, „linoskoków” i „skoczków”!

To, com dotychczas zebra  i o wieci , daje mi chyba prawo do 
nast puj cego wniosku:

Cz owiek, który wyst puje publicznie tak, jak p. Andrzej Niemo-
jewski w ostatnich czasach, mo e by  wszystkim, czym mu si  po-
doba: mo e by  zas u onym patriot  i pogromc  wrogów ojczyzny, 
mo e by  „cz owiekiem prawdziwie polskim”, mo e by  krytykiem 
i pogromc  zarówno katolicyzmu, jak i ydowstwa, mo e by  autorem 
obszernych i cennych dzie  oraz ca ej masy artyku ów wojowniczych 
– tak, istotnie, mo e by  on tym wszystkim, ale nie jest i nie mo e by  
wol nomy licielem.

Zdawa o si  dawniej, e p. Niemojewski jest zdolny do prawdzi-
wego wolnomy licielstwa. Mo e s  to periodyczne przyp ywy i odp y-
wy to jednej, to drugiej fali. Mo e obja nia si  to mo liwo ci , dwu-
osobowo ci, któr  z takim talentem przedstawi , je li si  nie myl , 
Stevenson w swej opowie ci o dwóch Anglikach, b d cych w a ciwie 
tylko dwiema postaciami tego samego  zycznie cz owieka.

A mo e ostatnie wyst py p. Niemojewskiego i innych „antysemi-
tów post powych” s  w zwi zku z ogóln  reakcj  nie tyle polityczn , 
ile umys ow . Przecie  obok przyp ywu i odp ywu morza wolno nam 
przyj  tak e przyp yw i odp yw w ró nych stadiach i stopniach nat -
enia my li ludzkiej.

Wiem a  nadto dobrze, co mi  czeka za porwanie si  na nie-
omylnych „my licieli niepodleg ych”. Zostan  co najmniej zaliczony 
do „lenników ydowskich”, podobnie jak „patrioci” rosyjscy ju  od 
dawna zaliczyli mi  do „szabesgojów”.

Na szcz cie jestem otrzaskany z podobnymi charakterystykami 
i wcale mnie one nie wzruszaj .

Jeszcze w m odych latach moi „przyjaciele” warszawscy opowia-
dali, e je dzi em do Pragi czeskiej po to, a eby tam propagowa  al-
fabet rosyjski, za co Czesi mieli mi urz dzi  koci  muzyk . A by o 
to zaraz po wydrukowaniu przeze mnie przek adu polskiego broszu-
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ry Purkyniego1, polecaj cej wszystkim S owianom alfabet aci ski, 
za co spotka a mi  nagana ze strony warszawskich rusy  katorów 
z urz du.

p. Ludwik Rzepecki w r. 1873 zachwyca  si  moj  odwag  wy-
st pienia przeciw alfabetowi „wszechs owia skiemu” (tj. rosyjskie-
mu) Hilferdinga, a w r. 1886, czuj c do mnie uraz  osobist , g osi  
w wydawanej przez siebie „Warcie”, e ja propagowa em ów alfabet 

wszechsłowiański Niemca rosyjskiego Hilferdinga2. 
Za wskazanie na szkod  moraln  od k amstwa i oszustwa zwy-

czajowego, zwanego „fa szyw  fasj ”, a uwa anego w Galicji za cno-
t  narodow 3, panowie hrabia Tarnowski, M. Bobrzy ski, biskup Pu-
zyna, G bi ski, wraz z ca  falang  „patriotów” zarówno z obozu 
„konser watywnego”, jak i „liberalnego”, og osili mi  za wroga narodu 
polskiego, za jednostk  szkodliw  i wyrzucili mi  z ck Uniwersytetu 
Jagiello skiego. Przy tej sposobno ci p. hr. Wojciech Dzieduszycki 
nazwa  mi  w parlamencie austriackim „ptakiem, co w asne gniazdo 
kala”.

Jednocze nie p. Kazimierz Ehrenberg g osi  w „G osie Narodu”, 
e jestem przys anym do Krakowa szpiegiem rosyjskim.

Niejaki Bresnitz von Syda off w broszurze Die panslavistische 

Agitation und die südslavische Bewegung in Oesterreich-Ungarn 
(2 Au  ., Berlin und Leipzig 1900) robi ze mnie agitatora panslawi-

stycznego, wyprawionego z ramienia Pobiedonoscewa do W gier dla 
buntowania S owaków przeciwko wi tej Madziarii.

p. Budi owicz i inni gorliwcy od „patriotyzmu” rosyjskiego po-
s dzali mi  o „jezuityzm” i „szlachetczyzn ” z liberum veto i innemi 
ozdobami.

Syjoni ci z p. abotinskim na czele mówili o mnie z nienawi ci  
jako o wrogu „narodu ydowskiego” i wymy lali mi za to, e propo-

1 O korzyściach z ogólnego rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu 

pisania w dziedzinie języków słowiańskich, prze . z czes. J. I. N i e c i s a w 
B a u d o u i n, Warszawa 1865. 

2 Por. mój artyku : Odwaga „Warty” na polu kłamstw i przekręcań 
(„Kraj”, Petersburg 1886, nr 50, „Przegl d Literacki”) [przyp. BdeC].

3 Por. moj  broszur : Jeden z objawów moralności oportunistyczno-

prawomyślnej, Kraków 1898 [przyp. BdeC].
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nowa em utworzenie w przypuszczalnym polskim uniwersytecie war-
szawskim katedry tylko j zyka i folkloru ydowskiego, z pomini ciem 
literatury i historii ydowskiej.

Pose  od mniejszo ci rosyjskiej miasta Warszawy, p. Aleksiejew, 
w jednej ze swych „patriotycznych” mów w Dumie rosyjskiej oskar a  
mi  o szerzenie pogl dów p. profesora Duchi skiego, tj. o ods dza nie 
Rosjan od „s owia sko ci”, a „oberpatriota” Puryszkiewicz nazy wa  
mi  człowiekiem z rewolucyjną przeszłością.

Móg bym przed u y  t  litani , ale i tego, com wyliczy , wy-
starczy. Je eli za  pozwoli em sobie nudzi  czytelnika tym spisem, 
to nie tylko dla pochwalenia si  tak pochlebnymi charakterystykami, 
mojej osoby dotycz cymi, ale tak e dla ostrze enia atwowiernych, 
e na wszelkie opinie wypowiadane o przeciwnikach w zapale pole-

micznym, chocia by nawet na stronicach „My li Niepodleg ej” i cho-
cia by nawet o „Kradku”, nale y si  zapatrywa  krytycznie i nawet 
sceptycznie.

III

Audiatur et altera pars

Audiatur… nie w zwyk ym znaczeniu. Dotychczas zaznajo-
mili my si  z metodami polemicznymi „antysemitów post powych”, 
przytaczaj c ich w asne wypowiedzenia; teraz za  pos uchamy ich 
przeciwników, tj. b dziemy si  rozkoszowali ich eleganckim stylem 
i objawami ich szla chetnego oburzenia.

Otó  ton polemiki obustronnej naprowadza, niestety, na smutne 
re  eksje. Brak najmniejszego szacunku dla godno ci ludzkiej, brak 
tolerancji i wyrozumia o ci, a w dodatku ulicznikowskie wyuzdanie 
j zyka pozostawiaj  po sobie d ugotrwa y niesmak. Prawdopodobnie 
w ten sam sposób racz  si  d ugotrwali go cie szynkowni i „herba-
ciarni” „patriotycznych” Zwi zku Ludu Rosyjskiego (Sojuz Russkogo 

Naroda). Sam wprawdzie nie odwiedza em tych zak adów, ale pozwa-
lam sobie tak przypuszcza  na podstawie opowiada  i zestawie . e 
si  przy tym rzuca na wiatr najrozmaitsze oszczerstwa bez dowodów, 
rozumie si  samo przez si . 
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Spotykamy si  te  z objawami ignorancji czy te  umy lnego prze-
kr cania prawdy. Tak np. czytamy:

Postawienie „kwestii ydowskiej” pod „dyskusj ” na pierwszym planie 
by o prostym posuni ciem ze strony kontrrewolucji na szacho wnicy 
politycznej dla zatamowania ruchu masowego („M ot”, Warszawa 
1910, nr 14, str. 7).

Kwestię żydowską stawiano na pierwszy plan bardzo wiele 
razy, stawiano j  chronicznie. Na „zje dzie autonomistów” w Peters-
burgu w ko cu r. 1905 kwestię żydowską, z upo ledzeniem wszyst kich 
innych kwestii narodowo ciowych i dotycz cych równouprawnie-
nia, wysun  na pierwszy plan p. abotinskij przy zgodnym akom-
paniamencie innych syjonistów i przez to niema o si  przyczyni  do 
nadania temu zjazdowi charakteru mena erii, mieszcz cej w sobie 
wzajemnie si  gry z ce bestie. Kwestię żydowską wysuwali te  na 
pierwszy plan np. w Petersburgu ydzi, cz onkowie Zwi zku Rów-
nouprawnienia (Sojuz Rawnoprawia Jewrejew w Rossii), daj c 
od partii konstytucyjno-demokratycznej obowi zkowego wsadzania 
przynajmniej jednego yda na wyborc  w ka dym okr gu wyborczym. 

ydzi wymagali dla siebie g osów wirylnych w zamian za obietnic  
g osowania na korzy  „kadetów”. adna inna „narodowo ” nie sta-
wia a podobnych wa runków. Oczywi cie wychodzi o to na niekorzy  
zarówno partii, jak i samych ydów.

Ale jest to psychologicznie ca kiem zrozumia e. Przyzwyczajeni 
do ci g ego wyodr bniania na ich niekorzy , starali si  „ ydzi” sko-
rzysta  z ulg chwilowych dla wyodr bnienia siebie, z uszczerbkiem 
wszystkich innych grup ludno ci w pa stwie rosyjskim. Dodajmy 
do tego straszne przeczulenie wskutek sta ych praw wyj tkowych, 
a zw aszcza wskutek krwawych pogromów w Kiszyniowie, w Homlu, 
w Odessie, w Bia ym stoku, w Siedlcach i w tylu innych miejscach, 
a b dziemy si  chyba nieco pob a liwiej zapatrywa  na wrzask ze 

strony żydowskiej, na aroganckie rozpychanie się i wyzywające za-

chowanie się.
W ka dym razie stwierdzamy, e kwestię żydowską wysuwa a 

na pierwszy plan nie tylko „kontrrewolucja”, ale tak e „rewolucja”; 
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wysuwali j  ci gle tak e sami „ ydzi”, o ile wyst powali wiadomie 
jako solidarni cz onkowie swego plemienia prze ladowanego.

W ogóle za  to arcie si  nami tne „ ydów” z „nie- ydami”, 
„anty semitów” z „Semitami”, ró nych narodowo ci pomi dzy sob  – 
obja nia si  w znacznej cz ci zamkni ciem ich wszystkich w ciasnej 
klatce, gdzie nie wolno im ani si  rusza , ani oddycha  do woli. Jest to 
walka wzajemna niewolników pod batem dozorcy („Prawda”, War-
szawa 1910, nr 46, str. 2).

W polemice przeciwko p. Niemojewskiemu ze strony jego przeci-
wników du o jest napa ci osobistych w po czeniu z przekr caniami 
faktów, wstr tnymi obelgami, niekiedy ze z  wiar . Cz ci  oddawa-
no pi knym za nadobne, cz ci  za  napadano swoi cie, z w asnej 
inicjatywy. Solidarno  partyjna pokrywa oczy mg  i ka e k ama  
bez zaj knienia. Wszystko to s  rzeczy szpetne i nieprzynosz ce za-
szczytu ani jednej, ani drugiej stronie.

Jednak e przeciwnicy p. Niemojewskiego stoj  o tyle wy ej od 
niego samego, e ani razu nie podszczuwali czy to bezpo rednio, czy 
te  cho by tylko po rednio do rycza towego pogromu. Nie prorokowali 
pogromu „katolików”, do których przecie  zalicza siebie p. N. cho by 
przez to, e krytyk  i demaskowanie katolicyzmu uwa a za swój przy-
wilej osobisty, zabraniaj c tego „ ydom”, którym na pastw  pozosta-
wia Talmud i Szulchan-Aruch. Nie prorokowali pogromu „chrze ci-
jan”, do których p. N. jako katolik nale y. Nie prorokowali pogromu 
Polaków, do których p. N., jako „szlachcic polski”, równie  bez w t-
pienia nale y.

Na zako czenie pro ba o rozwi zanie zagadki. Talmud 
i Szulchan-Aruch, pozostawione przez p. N-go, jako przedmiot krytyki 
jedynie ydom – bo  przecie ka dy ma prawo krytyki tylko w grani-
cach „swego wyznania” – ulega y te  krytyce ze strony p. N-go. Je eli 
tedy p. Niemojewski uwa a Talmud i Szulchan-Aruch za ksi gi „swe-
go wyznania”, to w takim razie robi z siebie „ yda”. By aby to nowa 
dwuosobowo  p. N-go: z jednej strony mie ci on w sobie „wolnomy li-
ciela” i „antysemit ”, z drugiej za  strony godz  si  w nim „ yd” z „ka-
tolikiem”.
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IV

rodek radykalny na kwesti  ydowsk  

Wyci g z mego artyku u przeznaczonego do gazet rosyjskich, 
ale niewydrukowanego z powodów od redakcji niezależnych. 

Zdanie yda o Bogu, o cesarzu i o na rodzie polskim.

Je eli nie mo na y  zgodnie we wspólnej „ojczy nie”, je eli jed-
ni przeszkadzaj  drugim, je eli „ yd” jest nie do zniesienia dla „Pola-
ka”, a „Polak” dla „ yda”, to nie ma rady, trzeba si  wzajemnie wyt -
pi , albo co najmniej wyp dzi .

Jak przeprowadzi  ten rodek radykalny, wy o y em w artykule, 
przeznaczonym dla jednej z gazet rosyjskich, która jednak ba a si  go 
wydrukowa , bo mog oby j  to za drogo kosztowa . Pozwol  tu sobie 
przytoczy  w polskiej przeróbce niektóre urywki z tego artyku u.

Wielu patrzy na objawy prze ladowania ydów przez admini-
stracj  ze strony artobliwej, komicznej, humorystycznej. Ja za  nie 
mog  jeszcze w aden sposób przyzwyczai  si  do tego i, us yszaw-
szy o no wych faktach naigrawania si , po prostu dr twiej . Mam 
wprawdzie na dziej , e ja równie  z czasem si  przyzwyczaj  i b d  
spotyka  podobne rodki „patriotyczne” z u miechem pob a liwo ci, 
niby niewinne arty  glarzy; tymczasem jednak, dopóki moje uczu-
cia etyczne nie zosta y sparali owane, uwa am wszelkie zn cania 
si  nad godno ci  ludzk  i wszelkie prze ladowania, którym ulegaj  
ludzie za swe pochodzenie, za rzecz bezwstydn  i haniebn , a oprócz 
tego za rodek, niszcz cy nie tylko uspo ecznienie, ale tak e pa -
stwowo .

Inaczej patrz  na t  spraw  „patrioci” rz dz cy teraz Rosj  
i uwa aj cy siebie za jedynych gospodarzy. W tych, wed ug mnie, bez-
wstydnych i haniebnych rodkach widz  oni objaw wysokiej m dro ci 
pa stwowej i najlepszy sposób wzmocnienia Rosji. Naturalnie, je eli 
w samej rzeczy my l  o Rosji, a nie o swych sprawkach osobistych.

Tak wi c nasze stanowiska s  wr cz sobie przeciwne. To, co dla 
mnie jest haniebne i zgubne, to „patriotom” wydaje si  zaszczytnym 
i zbawiennym. Pot piaj  za  oni wszystko to, co, wed ug mnie, by o-
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by jedynie sprawiedliwym i zbawczym dla tego nieszcz liwego pa -
stwa.

Niemniej przeto mog  zrozumie  „patriotów” i stan  na ich sta-
nowisku. Propozycje i dania Markowa 2-go, Puryszkiewicza i spó -
ki maj  daleko wi cej sensu ani eli dra ni ce i niczego nierozstrzyga-
j ce pó rodki, stosowane przez ludzi tchórzliwych i niezdolnych do 
wypo wiedzenia si  stanowczo i otwarcie.

Je eli ydzi s  szkodliwi, to nie nale y ich nigdzie puszcza . 
Wszelkie procenty szkolne s  nonsensem i ja zupe nie si  zgadzam 
z „patriotami”, e dla trucizny ydowskiej dopuszczalny jest tylko pro-
cent zero. Je eli co  uznajemy za szkodliwe, powinni my d y  do 
jego ca kowitego wyt pienia i zniszczenia.

Obecne po o enie Rosji wywo uje mimo woli wspomnienia histo-
ryczne o tym, co si  dokonywa o w pa stwie polskim w ostatnich la-
tach jego istnienia. I tam mia y miejsce wzmocnione prze ladowania 
innoplemie ców (inorodcew) i innowierców, i tam wybucha  anty-
semityzm, i tam by a wolno ciowa Konstytucja 3 Maja (w Rosji 17 
pa dziernika), i tam przeciw tej konstytucji uzbroi o si  wszystko to, 
co nie mog o si  rozsta  z podda stwem ch opów, wszystko to, co by o 
przedajne i nastrojone pogromowo. Oczywi cie z tego jeszcze nie wy-
nika, a eby Rosj  czeka  ten sam los. Przecie  warunki s  ca kiem 
inne, a jak si  rozwi e kryzys rosyjski, przewidzie  niepodobna.

Ale z tym wszystkim w gin cej Polsce wyp ywa y ró ne pro jekty, 
z których mogliby teraz skorzysta  „patrioci” rosyjscy. Tak na jednym 
z ostatnich sejmów kto  z „ludzi i cie polskich”, zdaje si  Weryho-
Darowski, wyst pi  z projektem ostatecznego rozwi zania kwestii 
ydowskiej za pomoc  kastrowania wszystkich ydów.

S dz , e za ten projekt powinni si  uchwyci  r kami i nogami 
obecni „patrioci” rosyjscy. Ale ja id  dalej i dope niam dowcipny pro-
jekt „patrioty” polskiego z ko ca wieku XVIII.

Poniewa  ydzi, dlatego tylko e s  ydami, s  absolutnie szkod-
liwi, to nale a oby ich po prostu wyt pi , urz dziwszy ogólny pogrom 
wszechrosyjski. Gdyby za  to okaza o si  z jakichkolwiek b d  powo-
dów niewygodnym, w takim razie trzeba ich uzna  za niewolników, 
pozbawi  ca ego maj tku i wszystkich praw obywatelskich, a nast p-
nie, skorzy stawszy z genialnego pomys u „patrioty” polskiego, wszyst-
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kich m czyzn okastrowa , wszystkie za  m ode kobiety sprzeda  do 
domów rozpusty w Rosji i za granic , co mog oby znacznie poprawi  
 nanse pa stwa. Stare kobiety, równie jak i okastrowani m czy ni, 

mogliby [sic!] pozostawa  w kondycji niewolników do ko ca ycia. 
Wskutek za  wskazanych tylko co rodków zapobiegawczych plemi  
ydowskie przesta oby istnie  samo przez si .

Ale trzeba by  konsekwentnym i prowadzi  spraw  do ko ca. 
ydzi s  szkodliwi i niebezpieczni – ze stanowiska „patriotów” nie 

ulega to najmniejszej w tpliwo ci. Jednak e nie mniej, a pod pewny-
mi wzgl dami nawet daleko wi cej szkodliwi i niebezpieczni s  tak e 
po zostali inorodcy: wszyscy ci Polacy, Finowie, Gruzini, Ormianie, 
Litwini, otysze. Esto czycy…, a mo e nawet Ukrai cy, tj. Ma orusi, 
uwa aj cy siebie za co  odr bnego od „plemienia panuj cego”. Rów-
nie  szkodliwi s  wszyscy „szabesgoje” spomi dzy Rosjan, tj. wszyscy 
ludzie nieuznawani przez „patriotów” i kol cy im oczy. Od wszystkich 
tych szkodliwych i niebezpiecznych ywio ów nale y uwolni  Rosj , 
tj. rozprawi  si  z nimi wed ug udoskonalonej metody polskiego m a 
stanu i „patrioty” z ko ca wieku.

Rosja dla Rosjan, tj. nie dla Rosjan w ogóle, ale wy cznie dla 
„patriotów i cie rosyjskich”. Wtedy dopiero mo na b dzie y  sobie 
rozkosznie i krzewi  bez przeszkody niewzruszone ostoje kultury 
„i cie rosyjskiej”.

Wtedy wszystkie kwestie k opotliwe rozwi  si  same przez 
si . Zniknie jako niepotrzebna linia osiad o ci. Znikn  procenty 
szkolne. Nie b dzie dla kogo urz dza  pogromów. Starcy pa stwowi 
b d  zwol nieni od konieczno ci rozstrzygania kwestii o wysiedlaniu 
ze stolicy niemowl t ydowskich, poniewa  nie b dzie ju  chyba ad-
nych niemowl t ydowskich. Nie wypadnie ju  traci  czasu na roz-
wi zywanie niezmier nie trudnego zadania na temat, do jakiej katego-
rii zak adów naukowych nale y zaliczy  Wy sze Kursy e skie, bo  
przecie te kursy nie b d  splugawione obecno ci  w nich ydówek. 
Wycieczki s uchaczów wy szych zak adów naukowych nie b d  za-
ra one trucizn  ydowsk  i mo na si  b dzie obej  bez uzyskiwania 
zgody wszystkich gubernatorów.
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Tak czy inaczej wszystko nieuznawane przez „patriotów” 
i wszystko podejrzewane o pochodzenie od nieuznawanego powinno 
by  z korzeniem wyrwane i zniszczone.

Wprawdzie tworzy si  jak gdyby niebezpieczny precedens dla 
przysz o ci. Przecie  mo liw  jest rzecz , e z czasem zrodz  si  
w Rosji inni „patrioci” i „gospodarze” i zaczn  równie  zawzi cie t -
pi  po tomków dzisiejszych „patriotów”. Przecie  dzia acze „wielkiej 
rewolucji francuskiej” t  sam  zasad  t pienia ywio ów szkodliwych 
i niebez piecznych stosowali do wszystkich szlachciców i do wszyst-
kich potomków „tyranów” i „ciemi ycieli ludu”.

Jednak w danym wypadku nic podobnego nam nie grozi. Dzi-
siejsi „patrioci” „i cie rosyjscy” i ich potomkowie nie potrzebuj  si  
obawia  odwetu ze strony wrogów, poniewa  ci wszyscy wrogowie 
b d  gruntownie wyt pieni, na chwa  i pomy lno  wielkiej i niepo-
dzielnej Rosji.

* * *

Takie to rady leczenia radykalnego dawa em „patriotom” rosyj-
skim. Te same rady mog  tu powtórzy  do u ytku „rdzennych Pola-
ków” w ogóle, a „antysemitów post powych” w szczególno ci.

Chc c by  atoli bezstronnym, takie same rady skierowuj  w stro-
n  „ ydów” w ogóle, a „antygoistów post powych” w szczególno ci. 
Przecie  oni równie  maj  prawo do uwa ania si  za „gospodarzy” 
danego kraju i do usuwania wszystkiego tego, co w azi im w drog .

Tak wi c nale y si  re  bezustannie ze wzgl dów „ideowych”. 
Wzajemnie si  wyr n  i wyt pi  – oto cel naszych marze  „patrio-
tycznych”. W imi  jednolito ci plemiennej i czysto ci rasy powinni my 
przynie  w o  erze kilka lub kilkana cie milionów istnie  ludzkich.

Przed laty mniej wi cej dwudziestu jecha em kolej  z Wiednia 
do Krakowa. Ze mn  razem jecha  historyk Tadeusz Korzon i jaki  
urz dnik Polak z guberni mi skiej. Siedzieli my w wagonie klasy 
3. W liczbie pasa erów znajdowa  si  typowy yd talmudysta z ja-
kiego  miasteczka galicyjskiego, cz owiek m ody o twarzy my l cej 
i zag bio nej w sobie. Modli  si  jaki  czas bardzo gorliwie, a naresz-
cie odezwa  si  do nas: 
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– To panowie s  z Rosji? A czy to prawda, e cesarz rosyjski 
zabrania mówi  po polsku?

Urz dnik z guberni mi skiej chcia  da  odpowied  wymijaj c , 
powo ywa  si  na z e informowanie w adzy najwy szej itd. Ja za , 
nie chc c wprowadza  w b d naszego sympatycznego interlokutora, 
powiedzia em mu wprost: 

– Istotnie, w niektórych cz ciach Rosji nie wolno pod gro b  
surowych kar u ywa  j zyka polskiego. W biurach, w szkole, w miej-
scach publicznych wolno tam Polakowi mówi  tylko po rosyjsku albo 
milcze .

– No, no to ten cesarz rosyjski chce by  m drzejszy od Pana 
Boga. Bo  przecie Pan Bóg stworzy  ten naród i powiedzia : „ten na-
ród ma by ”, a cesarz rosyjski powiada: ten naród nie ma by , ten 
naród musi zgin .

Takie to s owa wysz y z ust yda prawowiernego, yda talmu-
dysty.

V

„Gospodarze” i „go cie”

Nie by oby ani „antysemityzmu”, ani w ogóle walk wyznanio-
wych i narodowych o podk adzie niby to „ideowym”, gdyby nie by o 
dzikiej teorii, e pewna cz  mieszka ców danego pa stwa lub kraju 
ma prawo uwa a  si  za jego „gospodarzy”, a inna mo e sobie ro -
ci  pretensje, co najwy ej do roli „go ci” tolerowanych. Jest to „syjo-
nizm” sui generis. Na tym gruncie mi dzy innymi syjonizm ydowski 
ciera si  z syjonizmem polskim. Syjoni ci polscy marz  o ziemi czy-

sto polskiej, podobnie jak syjoni ci ydowscy marz  o ziemi czysto 
ydowskiej.

Istniej  gorliwi stronnicy frakcji bojowej partii PPS, którzy do-
piero wtedy zabior  si  do uszcz liwiania Polaków za pomoc  ustro-
ju socjalistycznego, kiedy ziemi  polsk  oczyszcz  od wszystkich ob-
cych przyb dów, kiedy po ziemi polskiej b d  si  rusza  tylko Polacy. 
Ka demu obcemu, ka demu nie-Polakowi kul  w eb. Zreszt  wolno 
b dzie przyje d a  do Polski ludziom z innych narodowo ci, ale jedy-
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nie w charakterze go ci czasowych, go ci pokornych, nieroszcz cych 
sobie pretensji do adnego wyodr bnienia narodowego. Ca a kula 
ziemska zostaje podzielon  na ci le odgraniczone klatki narodo-
wo ciowe z jak najczystszymi folblutami. B d  to „ojczyzny” narodo-
wo nieskazitelne: Niemiec siedzi w swojej klatce, Francuz w swojej, 
W gier w swojej, Czech w swojej, S owak w swojej, Polak w swojej, 
Litwin w swojej itd. i nikomu z nich nie wolno wytkn  nosa poza 
granice swej czysto narodowej ojczyzny. Rzecz prosta, i  Austria 
i Szwajcaria zostaj  wykre lone z liczby pa stw dopuszczalnych.

– A có  pan zrobisz z ydami, którzy chc  by  tylko ydami 
i z adn  inn  narodowo ci  si  nie uto samiaj ? – zapyta em jedne-
go z g ównych aposto ów tej czysto ci narodowej ojczyzny.

– Naturalnie ydom trzeba tak e wyznaczy  pewien kawa  zie-
mi i tam ich wszystkich umie ci . ydzi maj  równie  prawo na od-
r bn , ci le odgraniczon  ojczyzn .

Oczywi cie mamy tu do czynienia z ostrym ob dem syjonistycz-
nym.

Ale i poza t  sfer  maniaków spotykamy si  z dzieleniem sta-
ych mieszka ców danego kraju na „gospodarzy” i „go ci”. Nawet 

ludzie post powi, uwa aj cy siebie za rdzennych Polaków, a wi c za 
„gospo darzy” ziemi polskiej, przemawiaj  o innych mieszka cach tej 
ziemi tonem obszarników, co to maj  poddanych na swych gruntach, 
w swych dobrach.

Panowie ci zapominaj , e musimy si  liczy  z faktem usamowol-
nienia w o cian. A wobec tego faktu zapytuj , czy w miejscowo ciach, 
gdzie Polak obszarnik w ada  byd em dwunogim innoplemiennym 
(ukrai skim, bia oruskim, litewskim), usamowolnieni potomkowie 
tego byd a dwunogiego maj  si  uwa a  za „go ci” „gospodarzy” pol-
skich? A mo e odwrotnie – potomkowie by ych obszarników i panów 
powinni si  uwa a  za „go ci” „gospodarzy” ukrai skich, bia oru-
skich, litewskich? Oczywi cie dla „patriotów” rosyjskich tak jedni, 
jak drudzy s  tylko „go mi” „gospodarzy” rosyjskich jako jedynych 
panów i w adców pa stwa ro syjskiego.

Zastosujmy te same pytania do ydów jako usamowolnionych 
obywateli pa stwa lub te  jego dzielnicy. Oczywi cie dla Rosji pyta-
nia te pozostaj  czysto „akademickimi”, w Rosji bowiem nie ma jesz-
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cze obywateli pa stwa w prawdziwym znaczeniu tego wyrazu, a s  
tylko niewolnicy, ydzi za  pozostaj  dotychczas szczut  zwierzyn . 
Ale za stosujmy te pytania np. do ydów w Galicji. W stosunku do ja-
kiej narodowo ci jako „gospodaruj cej”, ydzi galicyjscy powinni si  
uwa a  za go ci? Np. w Galicji Wschodniej – kogo uwa a  za „gospo-
darzy”? Czy ydzi s  tam „go mi” Polaków czy Rusinów, czy te  mo e 
Niem ców? A mo e by oby najw a ciwiej pozwoli  ka demu ydowi 
jako jednostce z pe ni  praw obywatelskich by  tym, czym chce. Niech 
ka dy cz owiek decyduje samodzielnie o swej przynale no ci wyzna-
niowej i narodowej.

Polskie Zjednoczenie Post powe1 w Warszawie zawyrokowa o, 
e Polacy nie uznaj  praw narodowo ci ydowskiej, nie uznaj  praw 

oby watelskich i narodowo-kulturalnych ydów.
A wi c panowie „Polacy” jako „gospodarze” kraju kwali  kuj  

wszystkich innych mieszka ców, nak adaj c na nich stemple narodo-
wo ciowe, podobnie jak na baranów lub te  inne byd o nak ada 
stemple ich w a ciciel.

Polskie Zjednoczenie Post powe powinno pami ta , e w ten 
sam sposób s  traktowani w Rosji wszyscy inorodcy, a wi c tak e 
Polacy.

Ale  na yda patrzy si  zawsze jeszcze jako na pachciarza i fa-
ktora, jako na pariasa pozbawionego prawa wyboru i samookre lania 
si . yd, dlatego e jest ydem, nie ma prawa do poczucia godno ci 
oso bistej, nie ma prawa jednostki uobywatelnionej.

P. Roman Dmowski i inni g osiciele „egoizmu narodowego” dzie-
l  wszystkich mieszka ców Polski na „obywateli kraju” i na „wrogów 
kraju”; „obywatelem” jest wyznawca polskiego „egoizmu narodowe-
go”, „wrogiem” za  ten, co d y do równouprawnienia wszystkich 
mieszka  ców bez ró nicy wyznania i narodowo ci. Obok tego jednak 
mo liwe jest tak e zdanie, e nie tylko ci s  „obywatelami kraju”, co 
si  poddaj  pod komend  naczelnika partii narodowo-demokratycznej 
i uznaj  go za pana wszechw adnego nie tylko ich post pków, ale tak-
e my li i uczu .

1 Partia, o charakterze demokratycznym i antyendeckim, powsta a 
w 1907 r. w wyniku zjednoczenia Polskiej Partii Post powej z lewic  Zwi zku 
Post powo-Demokratycznego.
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Przyjmuj c dzielenie mieszka ców kraju na „gospodarzy” i „go-
ci”, musimy si  zgodzi , e ydzi równie  maj  prawo uwa a  siebie 

samych za „gospodarzy”, a innych za byd o robocze i dojne krowy.

VI 

Trzeba si  liczy  z faktami

Powiadaj  nam, e trzeba się godzić z faktami i patrzyć trzeź-

wo na rzeczy. Najzupe niej si  z tym zgadzam.
Otó  mamy fakt istnienia pewnego obszaru ziemi zaludnione-

go przewa nie przez ludno  mówi c  po polsku i uwa aj c  sie-
bie za na le c  do narodowo ci polskiej. Ale obok tego jest faktem 
niezaprzeczo nym, e w obr bie tych samych granic geogra  cznych 
mie ci si  pe wien procent ludzi mówi cych innymi j zykami i zali-
czaj cych siebie do innych narodowo ci albo te  nawet narodowo ca -
kiem bezwyznanio wych. Je eli na obszarze etnogra  cznym polskim, 
tj. na obszarze za ludnionym przewa nie przez Polaków, znajduje si  
cho  jeden cz owiek niechc cy by  Polakiem, ma on, ze stanowiska 
sprawiedliwo ci i po szanowania godno ci ludzkiej, zupe ne prawo 
do tego, byleby tylko nie przeszkadza  innym by  tym, czym chc , tj. 
w danym razie Polakami.

Stosuje si  to tak e do ydów. Cho by my jak najenergiczniej 
za przeczali istnieniu „narodowo ci argonowej”, to jednak faktycz-
nie po czucie odr bno ci plemienia czy te  spo ecze stwa ydowskie-
go istnieje i adne protesty histeryków patriotyzmu polskiego nic tu 
nie pomog .

Podobno w Austrii dzia a „prawo” nieuznaj ce narodowo ci 
y dowskiej i zabraniaj ce przy spisie ludno ci wpisywa  „ argon” 

jako j zyk rozmowy danego osobnika. Kto przy spisie „ludno ci” poda 
si  za „ argonowca” i nie chce na wezwanie w adzy zeznania swego 
zmieni , bywa karany. Otó  jest to prawo dzikie i nierozs dne. Zadaje 
ono gwa t i zmusza do fa szowania prawdy. Jest to bezwstydne zmu-
szanie do „fa  szywej fasji”. Jest to to samo, jak gdyby przy nieuzna-
waniu przez pa  stwo pewnych wyzna  lub bezwyznaniowo ci zmu-
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szano ludzi nienale cych do adnego z wyzna  zarejestrowanych do 
zapisywania si  jedynie tylko do jednego z tych wyzna .

Ani esperanto, ani aden inny j zyk sztuczny nie s  przewidzia-
ne przez pa stwo jako j zyki ycia potocznego. Gdyby wi c istnia y 
ro dziny u ywaj ce w rozmowie przewa nie jednego z j zyków sztucz-
nych i gdyby zgodnie z tym niezaprzeczonym faktem przy spisie ludno-
ci podawa y ten j zyk jako swój j zyk domowy, czy by za to ulega y 

karze?
Nawet w Krakowie, na Kazimierzu, istniej , a przynajmniej 

przed kilku laty istnieli ydzi mówi cy jedynie tzw. „ argonem” i niero-
zumiej cy adnego innego j zyka. W ka dym razie wiele bardzo dzie-
ci w rodzinach ydowskich rozpoczyna mówienie od tego j zyka, od 
„ argonu”, a dopiero pó niej zaznajamia si  z innymi j zykami. Czy  
wi c takich ludzi b dziemy zmuszali do podawania j zyka polskiego 
czy te  niemieckiego za j zyk ojczysty? A mo e s  to niemowy?

Nieuznawanie wbrew oczywisto ci tzw. „ argonu” za j zyk 
roz mowy jest objawem g upiej, bezmy lnej, strusiej metody, a pod 
wzgl  dem etycznym stoi nierównie ni ej od praktykowanego w Rosji 
zabra niania mówienia po polsku. Tam przynajmniej otwarcie zatyka-
j  ludziom usta, a tu pozwalaj  wprawdzie mówi , ale jednocze nie 
ka  ob udnie k ama  i wyrzeka  si  swego j zyka ojczystego.

Liczmy si  z faktami. A wi c obliczmy ustosunkowanie procen-
towe „ ydów” i „chrze cijan” na „ziemiach polskich”. Obliczmy te  
ustosunkowanie procentowe alfabetów i analfabetów zarówno mi dzy 
„ ydami”, jak i mi dzy „chrze cijanami”. Je eli to wszystko gruntow-
nie rozwa ymy, je eli obok tego wspomnimy o pretensjach polskich do 
Litwy, Rusi itd., to mo e z nieco zimniejsz  krwi  b dziemy trakto wa  
pretensje ydowskie do Polski.

Liczmy si  z faktami. A wi c nie zapominajmy o istnieniu boga-
tej liczebnie prasy „ argonowej”, o rozkwicie teatru ydowskiego, dla 
którego podobno stawiaj  nowy gmach w Warszawie.

Liczmy si  z faktami. A wi c nie dajmy si  uwodzi  nazwie „ ar-
gon”. Jest to nazwa g upia, o ile fa szuje nasze my lenie i ka e nam 
z lekcewa eniem i pogard  traktowa  j zyk, który jest takim sa mym 
j zykiem jak i wszelkie inne.
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Powiadaj , e trzeba si  liczy  z „psychologi  narodu” jako 
z faktem. Jest to oczywisty nonsens, bo gdzie znale  t  jednolit  „psy-
chologi  narodow ”? No, ale przypu my. A wi c liczmy si  z psycho-
logi  zbiorow  narodów i grup spo ecznych. Liczmy si  z nienawi ci  

yda prawowiernego do „goja”. Niena wi  ta wygl da z oczu i ob-
jawia si  w najrozmaitszy sposób. Liczmy si  z nienawi ci  chrze -
cijanina, gorej cego „mi o ci  bli niego”, do yda. Liczmy si , jako 
z faktem, z fanatyzmem ydowskim, z fanaty zmem katolickim. Liczmy 
si  z antysemityzmem i z antygoizmem.

Liczmy si  z w a ciw  znakomitej wi kszo ci ludzi mieszani-
n  poj . Liczmy si  z faktem, e wsz dzie prawie daleko jest wi cej 
lu dzi g upich, ani eli rozumnych, daleko wi cej nikczemnych ani eli 
szla chetnych. Liczmy si  z faktem, e w ka dym prawie cz owieku 
jest spory zasób g upoty i pod o ci. Liczmy si  z atawizmem, liczmy 
si  z instynktami odziedziczonymi po przodkach. Liczmy si  z przes -
dami zaszczepionymi nam przez otoczenie, a zw aszcza przez wycho-
wanie wyznaniowe.

Otó  licz c si  ze wzajemn  nienawi ci  ydów i chrze cijan 
i pra gn c stworzy  zno ne warunki ycia, mo emy próbowa  dwóch 
sposobów dzia ania:

albo wskazanego przeze mnie powy ej rodka radykalnego, 
maj  cego na celu ca kowite wyt pienie nienawidzonych,

albo te  kierowania si  rozs dkiem i obmy lenia takiego modus 

vivendi, a eby mo na y  obok siebie, znosz c si  i toleruj c.

VII

Asymilacja

Jako jedyny rodek usuni cia antagonizmów wyznaniowych 
i ple miennych stawiaj  niektórzy „asymilacj ”, tj. zlanie si  „ ydów” 
z „chrze cijanami”, czyli z „Polakami”, w jedno jednolite spo ecze -
stwo, przy czym zasymilowanymi maj  zosta  „ ydzi”, rola za  asy-
milatorów ma przypa  „chrze cijanom”, czyli „Polakom”.
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Licz c si  z faktami i z „psychologi  narodów”, tj. bior c pod 
uwag  wzajemn  ywio ow  nienawi , musimy zaliczy  marzenia 
o asymilacji do utopii, d ugo, bardzo d ugo nieziszczalnych.

Poznali my kilka, kilkana cie, kilkadziesi t… osób wykszta -
conych, wysoce kulturalnych, pochodzenia „ ydowskiego”, które do-
skonale si  dopasowa y do podobnych osób pochodzenia „chrze ci-
ja skiego”. Na podstawie tej niezaprzeczonej „asymilacji” udzimy 
si  my l  o mo no ci wzajemnego zasymilowania ciemnych t umów, 
z jednej strony wychowywanych przez prawowiernych rabinów, ca-
dyków i ró nych cudo twórców, z drugiej za  przez wielebnych ojców 
Damazych Macochów i przez ojców jezuitów.

A. wi tochowski wyg osi  niegdy  nast puj ce zdanie, powta-
rzane gorliwie przez ideologów „asymilacji”:

Kto mówi, e asymilacja u nas zbankrutowa a, ten mówi, e kultu-
ra polska jest za s aba, a eby strawi a ydowsk , e ona nie zdo a 
– jak francuska lub niemiecka – wessa  i przetworzy  osad semicki 
u nas (Por. m.i[n]. art. Postęp i Żydzi w „Prawdzie” warszaw skiej, 
1910, nr 41, str. 3).

Bardzo pi knie. Zapominamy jednak przy tym, e w Polsce cho-
dzi o wzajemne zasymilowanie mas ydowskich ciemnych i fanatycz-
nych z masami katolickimi nie mniej ciemnymi i fanatycznymi. Dwa 
ró no rodne gatunki bydl t trudno sprowadza  do wspólnego mianow-
nika.

Trzeba je przede wszystkim ucz owieczy , tj. o wieci  po ludz-
ku, uwol niwszy od przes dów wyznaniowych i „rasowych”. Co za  do 
Francji, Niemiec, Anglii, W och itd., to nie nale y zapomina , e tam 
kul tura stoi istotnie nieco wy ej ni  w Polsce i posiada wi cej cech 
przyci gaj cych. Po wtóre, ilo  pacjentów maj cych ulega  asymi-
lacji, tj. ydów, by a tam bez porównania mniejsza. A nawet i tam 
asymilowali si  tylko ci, co wyszli ze stanu fanatyzmu stadowego, co 
si  ucywilizowali. W Polsce za  yda ucywilizowanego nazywa si  
pogardli wie „cybulizowanym”.

W manife cie Polskiego Zjednoczenia Post powego z dnia 5 kwie-
tnia roku 1910 wyg oszono has o asymilacji politycznej i kulturalnej 
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jako warunku faktycznego równouprawnienia Żydów w życiu pry-

watnym i społecznym (por. „Prawda”, 1910, nr 41, str. 2).
Bez w tpienia brzmi to bardzo pi knie i imponuj co. Ale spójrz-

my prawdzie mia o w oczy.
Równouprawnienie w życiu prywatnym. Stró owi, s u -

cemu, praczce, pos a cowi, wo nemu, ch opu… r ki si  nie podaje 
i do sto u si  ich nie sadza, chocia by to byli jak najprawowierniejsi 
„katolicy” i „Polacy”. Podobnie nie podaje si  r ki i nie sadza si  do 
sto u yda cha aciarza. A „ ydowi” lekarzowi, adwokatowi, kupcowi 
zamo nemu, nauczycielowi itd. r k  podajemy i sadowimy si  z nim 
do wspól nego sto u.

Przyznajcie wi c, panowie, e w waszych frazesach o równo-

uprawnieniu w życiu prywatnym jest sporo k amstwa i ob udy.
Pami tajcie te , i  wasz  logik  i psychologi  kieruj  si  owi 

„patrioci rosyjscy”, którzy, uwa aj c siebie za „gospodarzy” i za sfe-
ry decyduj ce w ca ym pa stwie rosyjskim, g osz  has o asymila-

cji po litycznej i kulturalnej do narodu rosyjskiego jako warunku 

faktycznego równouprawnienia „inorodców” w życiu prywatnym 

i społecznym.
Ale wró my do naszej „asymilacji”.
Dopóki istnieje „koszer” i „tryf”, dopóki istnieje szabas obok 

niedzieli, dopóki istniej  obrz dy z jednej strony przypominaj ce y-
dom, e s  narodem wybranym, przeznaczonym do panowania nad 
innymi, z drugiej za  strony przypominaj ce chrze cijanom, e ydzi 
s  zbrodniarzami, co um czyli zbawiciela wiata, dopóty o „asymila-
cji” mowy by  nie mo e.

Powo am si  na analogi  z innych krajów. W Rosji wschodniej, 
nad Wo g , w Krymie itd. mieszkaj  muzu manie – Tatarzy obok 
„chrze cijan” – Rosjan. Du y procent Tatarów jest np. w Kazaniu. 
Otó  zdarzy o si , e jeden z Tatarów przyszed  w jakim  interesie 
do miejscowej inteligentki, obywatelki ziemskiej, siostry znakomite-
go uczonego Kawelina i matki profesora uniwersytetu, pani Korsa-
kowej. W czasie rozmowy pozwoli  on sobie oprze  si  o stó  kuchen-
ny, a nawet z lekka usi  na nim. Po jego odej ciu pani Korsakowa 
kaza a splugawiony dotkni ciem niechristia stó  nie tylko starannie 
wyszorowa , ale nawet zheblowa .
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Istotne czy te  tylko wyobra ane brudy innego plemienia i wy-
znania s  nieprzepart  zapor  do „asymilacji”.

Zdaje mi si , e najwa niejsz  stron  wszelkiej asymilacji spo-
ecznej powinna by  asymilacja przekonaniowa, tj. oczywi cie nie 

uto samienie przekona , które w takim razie przestaj  by  przekona-
niami, a staj  si  bezmy lnymi wierzeniami, ale wspólny podk ad tole-
rancyjny dla jak najró norodniejszych przekona . Z tego stanowiska 
czy  mo e by  mowa, np. o asymilowaniu si  wolnomy liciela Polaka, 
ale oczywi cie prawdziwego wolnomy liciela, z czcicielami Damaze-
go Macocha i wielebnych ojców jezuitów?

Zejd my na grunt praktyczny i zdajmy sobie spraw  z tego, jak 
to ma si  odbywa  owa „asymilacja”. Kto kogo asymiluje?

A wi c „chrze cijanie”, czyli „Polacy”, tj. dzisiejsi „Polacy”, 
asymiluj  sobie „ ydów”, tj. dzisiejszych „ ydów”. S dz , e ydzi 
bardzo by si  przeciwko temu bronili, bo  przecie taka „asymilacja” 
nie le a aby w ich interesie. Bierzemy oczywi cie nie pojedyncze wy-
j tki i zboczenia, ale redni  wypadkow . Zasymilowawszy si  z dzi-
siejszymi „Polakami”, tj. zaszczepiwszy sobie ich przymioty i wady, 

ydzi musieliby straci  w znacznym stopniu ducha przedsi biorczo-
ci, musieliby do pewnego stopnia zniedo nie , cofn  si  do sta-

nu wzgl d nego analfabetyzmu itd. Z czasem, kiedy poziom umys owy 
i kultu ralny spo ecze stwa rdzennie polskiego znacznie si  podniesie, 
asymi lacja z nim nie b dzie nara a a na straty.

We my wypadek odwrotny. „ ydzi” asymiluj  sobie „chrze -
cijan”, czyli rdzennych „Polaków”, tj. narzucaj  im swe w a ciwo-
ci. Czy na tym zyskaliby „Polacy”? Mo e. Ale „ ydzi” z pewno ci  

by stracili. Zjawi aby si  bowiem ogromna masa nowych „ ydów”, 
którzy dawnym „ ydom” robiliby niepo dan  konkurencj . A stwa-
rzanie sobie konkurencji nie le y w niczyim interesie. Tak jak dzi  
rzeczy stoj , „ y dzi” typowi, „ ydzi” masowi patrz  na „gojów” jako 
na byd o do wy zyskiwania i bez takiego wyzyskiwania nie mog  sobie 
wyobrazi  w a snej racji bytu.

W ka dym razie o „asymilacji” wszystkich „ ydów” wszystkim 
„Polakom”, czyli o równouprawnieniu w yciu prywatnym, tj. przy 
wzajemnym obcowaniu i przestawaniu ze sob , chyba nigdy mowy 
by  nie mo e. Wystarczy tymczasem, a nawet w odleg ej przysz o ci, 
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tolero wanie si  nawzajem w yciu spo ecznym i równouprawnienie 
polityczne.

VIII

„Od ydzanie” – „odpolszczanie” i „odchrze cijanianie”

Wypowiedziano nowe has o: has o odżydzania polskiego postę-

pu, polskiego socjalizmu, polskiej myśli niepodległej1.
A wi c z jednej strony stawiaj  ydom za warunek równoupra-

wnienia asymilację polityczną i kulturalną, z drugiej za  strony od-
p dzaj  ich od polsko ci. Wara ydom od udzia u w polskim yciu 
umys owym i kulturalnym, a nawet Belmont ma prawo wydawa  je-
dynie żydowskie pi semko w języku polskim.

„My l Niepodleg a” dziwnego autoramentu s dzi ludzi pod k -
tem grzechu pierworodnego, prze laduje ich za pochodzenie, buduje 
klatki plemienno-wyznaniowe. „My l Niepodleg a” g osi bojkotowa-
nie „ ydów” w stowarzyszeniach i zrzeszeniach „polskich”, a obok 
tego nie uznaje „narodowo ci” ydow skiej. Wi c czym e s  ydzi u li-
cha? Oczywi cie czym  w rodzaju krów, psów, kotów, wi , baranów 
itp., tj. istot pozbawionych zdolno ci wiadomego grupowania si . 
Jako proste konsekwencje ze stanowiska zaj tego przez „My l Nie-
podleg ” i przez ca y zast p „antysemitów” czy to „post powych”, 
czy te  niepost powych, w stosunku do ydów, wynikaj : 

1. ustanowienie dla ydów pewnego rodzaju czerty osiodłosti, 
czyli linii demarkacyjnej, odgraniczaj cej ich od zrzesze  polskich, 
cho cia by jak najpost powszych; 

2. ustanowienie procentów szkolnych, a nawet ca kowite usu-
ni cie ydów, jako elementu szkodliwego, ze szkó  polskich; 

1 Prawdopodobnie mowa tu o pogl dach Wac awa Sieroszewskiego. 
W li cie do W. Feldmana, z Petersburga 27 III / 9 IV 1911 r. Baudouin pisze: 
[…] Owym osobnikiem, o którym to mówię, jest Sieroszewski. Sam mi on 

wykładał w Zakopanem tę swoją teorię: „Najprzód czystość narodowa pań-

stwa, a dopiero potem socjalizm”. J. N.  B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y , 
Listy…, s. 72.
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3. zaprowadzenie osobnej cenzury, która nie pozwala aby „ y-
dom” pisywa  w wydawnictwach „polskich”, a „Polakom” w wy-
dawnictwach ydowskich. Co najwi cej mo na by pozwoli  ydom 
wydawa  „pisemka ydowskie po polsku”, a mo e tak e „Polakom” 
„pisemka polskie po y dowsku”. 

Przyjmuj c takie rodki zapobiegawcze przeciw zarazie ydow-
skiej, nie powinni my mie  za z e „patriotom” rosyjskim, e, chro-
ni c si  od szkodliwego wp ywu ydów, Polaków i innych inorodców, 
utrzymuj  czertę osiodłosti, ustanawiaj  procenty szkolne i zaprowa-
dzaj  osobn  cenzur  dla wydawnictw polskich, ydowskich i innych 
tym podobnych.

D c do „od ydzania” polsko ci, powinni my przede wszyst-
kim „od ydzi ” histori  polsk , wyrzuciwszy z niej Berka Joselewicza 
[sic!], na st pnie wyrzuciwszy z niej wszystkich tych ydów, co, uwa-
aj c si  za Polaków wyznania mojżeszowego, przyjmowali w ró ne 

czasy (w roku 1831, w r. 1861–1863 itd.) ywy udzia  w ruchach po-
litycznych polskich, walczyli za Polsk , cierpieli za Polsk , gin li za 
Polsk .

„Od ydzamy” instytucje kulturalne i o wiatowe polskie, a prze-
de wszystkim Kas  im. Mianowskiego1. Wyrzucamy z niej Natanso-
nów, Kronenbergów, Kramsztyków, Dicksteinów i wielu innych.

„Od ydzamy” nauk  polsk , wykre laj c z listy uczonych pol-
skich Natansonów, Dicksteinów, Kramsztyków, Nusbaumów, Kraus-
harów, Askenazych, Heryngów, Posnerów i tylu, tylu innych. Równie  
dokonywamy starannego „od ydzania” sztuki, literatury i publicysty-
ki polskiej.

Jednym s owem w pa stwie my li i twórczo ci polskiej zaprowa-
dzamy „lini  osiedlenia” i nieub agany system paszportowy. Kto 

1 Kasa im. Mianowskiego zosta a za o ona w 1881 r. w Warszawie 
m.in. przez T. Cha ubi skiego, J. Natansona, H. Sienkiewicza, F. Sulimier-
skiego i A. wi tochowskiego (Kasa pomocy dla osób pracuj cych na polu 
naukowym im. dr med. Józefa Mianowskiego). Celem jej by o gromadzenie 
rodków  nansowych dla wspierania polskiej dzia alno ci naukowej, wyda-

wania prac naukowych. Sta a si  g ówn  instytucj  naukow  w Królestwie, 
której zas ugi tak przed rokiem 1918, jak i w dwudziestoleciu mi dzywojen-
nym trudno przeceni . 
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si  nie wylegitymuje z dziada pradziada jako „lechita” i „sarmata” 
nieposzla kowany i nieskazitelny, temu pi ci  w kark i zrzucenie ze 
schodów. A nie zapomnijmy tak e o „od ydzeniu” „socjalizmu polskie-
go”. Nie ma w nim miejsca dla Haeckerów, Diamandów i tylu, tylu 
innych. Czas by tak e pomy le  na serio o „od ydzeniu” chrze cija -
stwa w ogóle, a katolicyzmu w szczególno ci. W zwi zku z tym przy-
pominaj  mi si  dwie anegdoty, mocno charakterystyczne.

Anegdota pierwsza. Pewien ksi dz, mówi c kazanie w ko ció ku 
wiejskim, wzmiankowa  mimochodem, e Matka Boska by a y dówk . 
Urazi o to pobo nych s uchaczów. Zebrali si  wi c pod ko cio em na 
narad , a kiedy ksi dz wychodzi  po nabo e stwie, zaczepili go gro -
nie:

– A co to ta jegomo  gada , e Naj wi tsza Panna by a ydów-
k . My ta nie pozwolimy na tak  poniewierk .

– Ale , moi kochani, ja tylko chcia em wypróbowa  wasz  wia-
r . Uspokójcie si . Naj wi tsza Panna nie by a wcale ydówk , ale 
tylko kasztelank  czyck .

– A no to co innego; a my my my leli, e ksi dz naprawd  robi 
j  ydówk .

Anegdota druga. Jaki  Niemiec „chrze cjanin” opowiada  znajo-
mej pani o zach anno ci plemienia ydowskiego. Wszystko jest w r ku 

ydów: banki, handel, przemys , nauka, prasa…
– Jezus Maria! – zawo a a przera ona dama.
– Waren auch Juden, meine Gnädige1.
Ale spraw  t  mo na traktowa  nie tylko anegdotycznie. Jest 

to sprawa nadzwyczaj powa na i g boko tragiczna. Ta wy czno  
rasowa, plemienna i wyznaniowa, to t pienie bezwzgl dne wszelkie-
go obcego cia a, to staranne usuwanie wszelkiego obcego zapachu 
– to  to naj czystsza ydowszczyzna, skrystalizowana w legendach 
starotestamentowych. By  to jeden z objawów staro ytnej nietoleran-
cji i dzy t pie nia innoplemie ców, charakteryzuj cej ludy azjaty-
ckie. Królowie perscy che pi  si  w napisach klinowych z mordowa-
nia nieub aganego mnogich tysi cy ludu pokonanego. To samo wiemy 

1 Waren auch Juden, meine Gnädige (niem.) – Te  byli ydami, moja 
askawa (Pani).
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o innych w adcach azjatyckich. Rzym, pomimo ca ej swej zaborczo ci 
i wstr tnego ob du wiel ko ci, szed  inn  drog : podbija  wprawdzie 
obce ludy, ale ich nie t pi ; wciela  je do swego pa stwa, a tym i owym 
obcoplemie com po zwala  stawa  si  cives romani. Znalaz szy u ob-
cych ludów nowe „bogi”, umieszcza  je w swym Panteonie, a zapasy 
w asnej kultury ro dzimej bogaci  nowymi elementami kulturalnymi. 
Kiedy za  Rzym z ydzia , kiedy rzymski wiatopogl d uleg  w walce 
z mglist  nauk , która przyw drowa a z Palestyny, kiedy w po cze-
niu cezara i pontifexa maximusa z arcykap anem ydowskim prze-
wa y  ten ostatni, wtedy rozpo cz to walk  eksterminacyjn  z inaczej 
wierz cymi, zachowuj c im ycie i mienie jedynie pod warunkiem 
schylenia karku pod jarzmo z ydzonego ponty  katu rzymskiego. Za-
cz o si  d ugotrwa e t pienie heretyków, za p on y stosy i ko ció  
krwi nie przelewał.

Has o jedna owczarnia i jeden pasterz jest w a nie objawem 
z ydzenia Europy w duchu starotestamentowym. Jest to to samo ha-
s o nacjonalistyczne, tylko e tam ten nacjonalizm ogarnia  tylko je-
den naród wybrany, tu za  rozszerzono go na ca  ludzko , skazan  
na ujarzmienie przez Rzym z ydzony. ydzi t pili inne narody, wcale 
nie staraj c si  o ich nawracanie; ich za  spadkobiercy rzymscy na-
wracali, a wszystko to, co si  nie chcia o nawróci , t pili. Chodzi o tu 
bowiem i chodzi o panowanie nad jak najwi ksz  liczb  niewolników 
z cia a i ducha. Jest to wi c zrzymszczenie nauki pochodzenia ydow-
skiego, po czenie zach anno ci rzymskiej z eksterminacyjno ci  i t -
picielstwem ydowskim.

Ca y duch wiej cy z ydowskiego Starego Testamentu, b d cego 
przecie  podstaw  wiatopogl du chrze cja skiego w ogóle, a kato-
lickiego w szczególno ci, jest wysoce antyetyczny. Jest to stek beze-
ce stw i nie sprawiedliwo ci uznawanych za wi te i nieomylne. Tej 
jednej ksi gi starczy do zatruwania wiatopogl du i uczu  moralnych 
i do wywo y wania wrogich nastrojów, zabarwionych nienawi ci  do 
ludzi. Nie po trzeba ju  ani Talmudu, ani Schulchan-Aruchu.

Chodzi wi c przede wszystkim o „od ydzenie” naszego wiatopo-
gl du i naszych podstaw etycznych.

Czy ze swej strony „ ydowstwo” potrzebuje „odchrze cijanie-
nia” i „odpolaczenia”, nie wiem, ale bardzo w tpi .
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W ka dym za  razie jednoczesne nawo ywania do „asymilacji” 
i do ,,od ydzania” nie daj  si  chyba ze sob  pogodzi .

IX 

„Zasady” i „oportunizm”

„Politycy praktyczni” czuj  wstr t do wszelkich ,,zasad” ogól-
nych; „zasady” im mierdz . Tym si  obja nia nienawi  p. Dmow-
skiego i innych „egoistów narodowych” do rosyjskich „kadetów”, czyli 
do Partii Konstytucyjno-Demokratycznej (inaczej: do Partii Wolno ci 
Ludu). „Kadeci” stoj  na niewzruszonych zasadach, wychodz  z za-
sad i np. ani „sprawy polskiej”, ani „kwestii ydowskiej” nie chc  
rozpa trywa  w oderwaniu, ze stanowiska przemijaj cych interesów 
i kombinacji geszefciarskich, ale zawsze ze stanowiska ogólnego, 
w zwi zku z innymi tego rodzaju kwestiami. To musi oburza  i do-
prowadza  do w ciek o ci panów „egoistów narodowych”, którym da-
leko lepiej sma kuj  rosyjscy pa dziernikowcy, nacjonali ci, a nawet 
ca kiem „prawi” cz onkowie Zwi zku Ludu Rosyjskiego, tj. ludzie 
albo bez adnych zasad, albo te  z jedyn  zasad : „rób to, co w da-
nej chwili uwa asz za korzystne dla siebie i dla swojej szajki”. Dla 
przyzwoito ci zamiast „dla swojej szajki” mówi si  „dla swego na-
rodu”. Z takimi lud mi daleko atwiej si  zw cha  i porozumie . S  
to pokrewne dusze, tak samo szydz ce z wszelkich zasad. Przy ta-
kim zobopólnym nastroju mo na przecie  oczekiwa  takiej lub owa-
kiej kombinacji daj cej mo no  wytargowania pewnych „ust pstw” 
w zamian oczywi cie za pewne us ugi. Byle si  tylko nie powo ywa  
na jakie  tam zasady!

Istotnie, zasady kr puj , zasady nie pozwalaj  kra , rabowa , 
zajmowa  si  ekspropriacj  ani w zwyk ym znaczeniu tych wyrazów, 
ani te  w zastosowaniu do praw ludzkich i narodowych.

Kieruje wi c nami bezwzgl dny „oportunizm” jako jedyna ko-
rzystna zasada. No ale czy te  istotnie korzystna? Otó  zdaje mi si , 
e uprawiany przez naszych „egoistów narodowych” oportunizm jest 

niekorzystny nawet z ich w asnego stanowiska. Bywaj  wypadki, kie-
dy najwi kszym i najkorzystniejszym oportunizmem jest brak wszel-
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kiego oportunizmu, tj. w a nie stanie na niewzruszonych zasadach 
i powo ywanie si  na zasady.

Zas uguje na zaznaczenie, e i p. Niemojewski zachorowa  
w osta tnich czasach na ostry zasadowstr t. W artykule Liberalizm 

rosyjski a my („MN”, nr 154) naigrawa si  on z „kadetów” i innych 
„libera ów” rosyjskich w a nie za to, e mi  si  powo ywa  na zasa-
dy. e przy tym dla wywo ania efektu zabarwiono przytaczane fakty 
w sposób odpowiedni, rozumie si  samo przez si .

Ja osobi cie nale  do naiwnych i niepoprawnych „marzycieli”, 
którzy nie mog  rozpatrywa  adnej kwestii tego rodzaju bez zwi zku 
z pewnymi ogólnymi zasadami logicznymi i etycznymi. Chodzi mi za  
przede wszystkim o spokojne i zno ne wspó ycie ludzi grupuj cych 
si  pod ró nymi sztandarami wyznaniowymi, narodowo ciowymi, 
zawodowymi i innymi. Zasady te przeprowadza em w ca ym szeregu 
broszur i arty ku ów. Na ich czele musz  postawi  artyku -broszur  Ze 

zjazdu autonomistów, czyli przedstawicieli narodowości nierosyj-

skich (Kraków 1906), która jako artyku  w „Krytyce” zas u y a sobie 
na szczególne wzgl dy ck prokuratorii, a dopiero w postaci osobnej 
broszury, dzi ki interpelacji pos a Daszy skiego i tow., zosta a zimu-
nizowan .

Nast pnie mog  wymieni : Z powodu jubileuszu profesora 

Duchińskiego (Kraków 1886), Cenzurnyje „miełoczi”. I. Kniaz’ Bis-

mark i gonienije „Sławian” (Kra ków 1898) (po rosyjsku), Myśli 

nieoportunistyczne (Kraków 1898), O zjeździe slawistów i o pan-

slawizmie „platonicznym” (Kra ków 1903), Kwestia polska w Rosji 

w związku z innymi kwestiami kresowymi i „innoplemiennymi” 
(Kraków 1905, odbitka ze „ wiata S owia  skiego”), Projekt osnow-

nych położenij dla rieszenija polskogo woprosa (Petersburg 1906) 
(po rosyjsku), Autonomia Polski (Kraków 1907), W sprawie porozu-

mienia się ludów słowiańskich (Warszawa 1908).
Do tego samego celu przeprowadzenia równouprawnienia 

wszyst kich narodowo ci w pa stwie rosyjskim i ich zgodnego po y-
cia bez gryzienia si  w imi  jakich  hase  nadziemskich d y  po-
wsta y w ko cu r. 1905 Zwi zek Autonomistów-Federalistów, jak to 
wida  z u o onego przy moim wspó udziale projektu jego ustawy.
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Dla „polityka praktycznego” wszystko to s  mrzonki i sny na 
jawie. S dz  jednak, e tylko wcielenie w ycie takich idei mo e zapo-
biec coraz wi kszemu napi ciu wzajemnej nienawi ci i ostrzenia z -
bów krwio erczych bestii dwunogich, a eby je zapu ci  w cia o „bli -
niego”.

X

Próba postawienia kwestii i jej rozwi zania teore tycznego 
zgodnie z zasadami

S  dwa patriotyzmy: 
1. Patriotyzm bandytów i ekspropriatorów mi dzynarodowych, 

tj. patriotyzm nacjonalistyczny, z has em „egoizmu narodowego”, 
z has em wzajemnego t pienia si  dwunogich ró ni cych si  wyzna-
niem, j zy kiem, tradycjami, przekonaniami, patriotyzm zamieniaj cy 
„ojczyzn ” na wi zienie skaza ców, na klatk  ró nogatunkowych dzi-
kich zwierz t, na piek o zaludnione przez op ta ców nacjonalizmu. 

2. Patriotyzm terytorialny pod has em równouprawnienia 
wszystkich obywateli wspólnej ojczyzny, wszystkich ró nowierz -
cych, ró no j zycznych, ró noprzekonaniowych, pod has em solidar-
no ci w imi  wspólnej pracy na korzy  wspólnej ojczyzny w zakresie 
dóbr docze snych i tu na ziemi osi gn  si  daj cych.

Przy panowaniu patriotyzmu nacjonalistycznego yje si  dobrze 
tylko podszczuwaczom i nawo ywaczom do pogromów albo przynaj-
mniej do prze ladowa  innych wyzna  i narodowo ci. Masy za  dwu-
nogie gryz  si  i stwarzaj  sobie piek o na ziemi. Doskonale da si  tu 
zastosowa  powiedzenie Napoleona I, e cz owiek jest to bydl  potrze-
buj ce bata i wymagaj ce, a eby je od czasu do czasu prowadzi  na 
polowanie. Ten patriotyzm nacjonalistyczny sro y si  w sposób mniej 
lub wi cej gwa towny we Francji, we W oszech, w Niemczech, w Ma-
dziarii, zwanej pospolicie W grami, w Rosji…

Solidarno  pa stwowo-spo eczna, czyli patriotyzm terytorial-
ny, dzia a uspokajaj co na besti  ludzk  i pozwala zajmowa  si  
sprawami ziemskimi w Ameryce Pó nocnej, w Szwajcarii. Austria 
za  jest typo wym przyk adem bru d enia instynktów nienawi ci mi -
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dzyplemiennej w sprawie spokojnego wspó ycia narodowo ci ró no-
j zykowych. Mo liwo  zno nego wspó ycia zawarunkowana jest 
w wi kszo ci prowincji Austrii jedynie przej ciem si  ich mieszka -
ców solidarno ci  terytorialn , przy zachowaniu oczywi cie swych 
w a ciwo ci plemiennych i narodowych.

Pa stwa polskiego nie ma obecnie. A jednak, o ile si  posiada 
samorz d i pewne funkcje pa stwowe albo te  o ile si  marzy o w a-
snej pa stwowo ci, przybiera ona posta  pa stwa narodowo ciowe-
go z dz  panowania nad niewolnikami ró noj zykowymi. Ludzi 
uznaj  cych zasad  równouprawnienia jest nierównie mniej.

Rzecz prosta, i  patriotyzm terytorialny i równouprawnienie 
wszystkich obywateli ró noj zykowych na podstawie uznania ich god-
no ci osobistej i prawa do rozporz dzania swym wiatem wewn trz-
nym nie zamieni pado u p aczu na raj ziemski i nie usunie walk mi -
dzy lud mi. Tak, ale b d  to walki, cierania si  i objawy konkurencji 
w imi  hase  ziemskich, w sferze interesów ekonomicznych. Takie 
walki maj  sens i racj  bytu ze stanowiska tera niejszo ci. Nie maj  
za  najmniej szego sensu walki pod has em „gorzkich alów” i roz-
smakowywania czyich  m cze stw sprzed paru tysi cy lat.

Wystarczy wymaga  od wszystkich obywateli pe nienia obowi z-
ków zwi zanych z danym terytorium, pozostawiaj c im zreszt  zu-
pe n  swobod  przekona  i propagandy pokojowej tych przekona . 
Niestety, niektóre z tych obowi zków, jak np. obowi zek nale enia do 
potencjalnych zabójców wytresowanych i umundurowanych, k óc  
si  z poczuciem etycznym; no, ale na to tymczasem nie ma rady, z wy-
j tkiem chyba oporu biernego.

Ze stanowiska równouprawnienia i solidarno ci terytorialnej 
roz strzyga si  bardzo prosto pal ca obecnie kwestia udzia u ydów 
w samo rz dzie miejskim Królestwa Polskiego. Osobna kuria ydow-
ska, jak i wszelkie inne kurie narodowe lub wyznaniowe, przy s dze-
niu o spra wach ziemskich nie da si  w uczciwy sposób usprawiedli-
wi , a jej utworzenie obja nia si  albo z o ci , albo te  g upot  ludzk . 
Takie za atwienie kwestii nie mo e wyj  na po ytek krajowi.
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XI

Wychowanie m odzie y zgodnie z „zasadami”

Dotychczas wychowujemy m ode pokolenie pod wp ywem suge-
stii przes dów wyznaniowych. Skutkiem tego ludzie ró nowyznanio-
wi albo musz  si  wzajemnie ignorowa , albo te , w razie starcia si  
ich wie rze  i „przekona ” wyznaniowych, daj  widowisko opisane 
w Disputation Heinego. Który z nich ma słuszność, trudno powie-

dzieć; ale że obaj śmierdzą, to nie ulega najmniejszej wątpliwości.
„Polsko  a katolicyzm – to jedno”, „polsko  a cz stochowska 

Jasna Góra – to jedno”. Pierwszy z tych aforyzmów przyjmuj  za 
punkt wyj cia swych polemik nawet „my liciele niepodlegli” i „anty-
semici post powi”.

A tymczasem jest to po prostu z udzenie optyczne czy te  w ogóle 
my lowe, powsta e skutkiem d ugoletniej i wielopokoleniowej tresu-
ry i sugestii, w zwi zku z rozpaczliwym pomieszaniem poj . Dzi ki 
po dobnemu pomieszaniu poj  zrodzi  si  tak e przes d, e azbuka 
rosyjska i prawos awie s  nieod czne od narodowo ci rosyjskiej.

Pierwszym niezb dnym krokiem do z agodzenia przeciwie stw 
i do uobywatelnienia wszystkich mieszka ców kraju pod has em so-
lidarno ci terytorialnej powinno by  zniesienie wszystkich szkó  wy-
znaniowych, przy czym wyznaniowo  pojmuj  w jak najszerszym 
znaczeniu tego wyrazu. Jest to nie tylko wyznaniowo  ci le religij-
na, g osz ca wy szo  w asnego wyznania i jego prawo do panowa-
nia nad innymi, ale tak e wyznaniowo  narodowo ciowa, g osz ca 
wy szo  w asnej narodowo ci i jej prawo do panowania nad innymi. 
Wychowanie powinno by  nie „narodowe”, ale tylko obywatelskie.

Zastrzegam si  przeciwko nieporozumieniu. Postawiona przeze 
mnie zasada nie wyklucza wcale przywi zania do w asnej narodowo-
ci i bro nienia jej przed napa ciami ze strony innych. Przeciwnie, dla 

mnie punktem wyj cia jest godno  osobista, godno  ludzka, a god-
no  ta jest ci le zwi zana z bronieniem wszystkiego, co si  uwa a 
za swoje.

Dlatego te  szko y powinny by  prowadzone w j zyku w asnym 
ludno ci danego kraju lub te  jego cz ci. adne inne j zyki nie maj  
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prawa przeszkadza  w asnemu j zykowi. Jaki za  j zyk uznaje si  za 
w asny, rozstrzyga wola samych mieszka ców.

A wi c znosz  si  wszelkie szko y wyznaniowe, czy to ydowskie 
chedery, czy te  gimnazja i inne szko y z zabarwieniem katolickim lub 
innym temu podobnym. Usuwa si  ze szkó  zwyk a nauka religii jako 
jedynie j trz ca, rozwijaj ca nienawi  do innych wyzna  i ob d 
wielko ci w asnego wyznania. Zwyk a nauka religii jest szkodliwa 
jeszcze z tego powodu, e ma pretensje do decydowania o kwestiach 
z zakresu wszystkich nauk, wbrew nowszym odkryciom i pogl dom. 
Kwestie higieny, stosunków spo ecznych, ekonomii politycznej itd. 
stanowi  przedmiot roztrz sa  ró nych ksi g wyznaniowych, przed-
stawiaj cych dla dzisiej szej nauki jedynie zabytek historyczny, a nie 
zbiór przepisów racjonalnych. Obok chederowego traktowania dzie-

jów i panowania poglądów, godnych mełamedów, o których wspo-
mina p. Niemojewski („MN”, nr 146, nr 1250, art. Demokratyzm), 
mamy tak e „katolickie traktowanie dziejów i panowanie pogl dów 
godnych jezuitów” i inne tp.

Je eli w szko ach mo e by  bez szkody dla umys owo ci i uczu  
etycznych dopuszczony wyk ad religii i historii wyzna  religijnych, 
to jedynie pod warunkiem ich krytycznego traktowania w sposób 
wska zany przeze mnie w broszurze Ze zjazdu autonomistów, czyli 

przedsta wicieli narodowości nierosyjskich (Kraków 1906, str. 24–
–26).

Oczywi cie wy czna wyznaniowo , zasklepienie si  w raz 
utar tych formu kach i dzikich przes dach oraz bezwzgl dne unikanie 
wszel kiej krytyki w daleko wy szym stopniu charakteryzuje mozaizm 
ani eli chrze cijanizm w ogóle, a nawet katolicyzm i prawos awie 
w szczegól no ci. Pod wzgl dem jednostronnego fanatyzmu wyzna-
nie ydowskie jest najbardziej wyznaniowym, jest wyznaniem par 

excellence. Dlatego te  musz  uzna  s uszno  wywodów p. S. Au-
erbacha w jego artykule Mój antysemityzm („Prawda”, Warszawa 
1910, nr 42, str. 8-10). Je eli z „antysemityzmem” nawet inteligencja 
ydowska uto samia „ ydowski antyklerykalizm”, w takim razie i ja 

jestem antysemit . Twierdzenie, e „ ydowski antyklerykalizm to an-
tysemityzm” jest równoznaczne z twierdzeniem, e „katolicki anty-
klerykalizm to antygoizm”. Antyklerykali, tj. ludzie walcz cy z klery-
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kalizmem jako objawem obskurantyzmu wyznaniowego, to najwi ksi 
przyjaciele ludzi, a wi c tak e „ ydów”, „chrze cijan” itd. A e klery-
kalizm i obsku rantyzm wyznaniowy kwitnie nierównie bujniej u „ y-
dów”, ani eli u „chrze cijan”, wi c przede wszystkim ydom nale y 
si  zniesienie ich szkó  wyznaniowych.

W artykule Genialny antysemita – Weininger Leo Belmont 
mówi mi dzy innymi: 

Kiedy czytam karty historii ydowskiej, wydaje mi si  zawsze, e wi-
dz  naród, który zwariowa  z przestrachu u stóp ziej cej ogniem góry 
Synajskiej – a potem przechodzi  w dziejach ju  tylko ró ne stadia 
ob kania („Wolne S owo”, nr 106 i 107, str. 17).

Zgadzam si  z tym, ale przypominam, e wiele „szale stw y-
dowskich” to przecie  wi to ci dla chrze cijan.

W ka dym razie wszelkie stadowe tresowanie czy to ydowskie, 
czy to katolickie i w ogóle chrze cija skie, uniemo liwia spokojne 
wspó  ycie ró nowyznaniowców w imi  wyrozumia o ci i solidar-
no ci wszechludzkiej, uniemo liwia d enie do jasnego i trze wego 
patrzenia na rzeczy, uniemo liwia wszelk  my l woln , a wi c po-
winno by  uwa ane za spraw  prywatn  ka dej rodziny, a w a ciwie 
ka dego osobnika usa modzielnionego, w szko ach za  powinni my za 
przyk adem Japonii domaga  si  zaprowadzenia etyki bezwyznanio-
wej, rozwijaj cej uczucia braterstwa obywatelskiego i solidarno ci 
zarówno terytorialnej, jak i wszechludzkiej.

Uzupe niam to jeszcze jedn  uwag .
Wychowuj c nowe pokolenia, powinni my starannie unika  

bez krytycznego ubóstwiania jakichkolwiek b d  wi to ci czy to 
wyznanio wych, czy te  narodowych. Widzieli my w ostatnich cza-
sach, do czego to doprowadzi o ubóstwianie ojców paulinów na Jas-
nej Górze, dzi ki g ównie ich s awnemu koledze, „bohaterowi naro-
dowemu”, Augustynowi Kordeckiemu. Mo na mia o powiedzie , e 
Damazy Macoch jest koniecznym nast pstwem Augustyna Kordeckie-
go.

Nie trzeba z niczego robi  po wi conych prosi t, czyli, jak si  to 
technicznie nazywa, tabu. W ka dym wyznaniu jest mnóstwo takich 
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tabu odzwyczajaj cych umys  od rozbioru i krytyki. O ile si  zdaje, 
wyznanie ydowskie przoduje tu innym wyznaniom.

Prosz  nie my le , e ja radz  przeprowadza  proponowan  
przeze mnie reform  wychowania metod  Konwentu „wielkiej rewo-
lucji fran cuskiej”. W obecnych warunkach by oby to mieszne, a we 
wszelkich warunkach dzikie i niemoralne, jak dzikim i niemoralnym 
jest wszelki gwa t. Je eli pewne grupy ludno ci ycz  sobie jeszcze 
szkó  wyzna niowych, niechaj te szko y wyznaniowe pozostaj . Po-
winny tylko ulega  kontroli, a eby nie szerzy y jadu nienawi ci i zbyt-
nio nie og upia y swych wychowa ców. Pewna reforma jest wi c tu 
konieczn . Ale obok tych szkó  wyznaniowych, utrzymywanych kosz-
tem zainteresowanych, nale y zak ada  kosztem publicznym i popie-
ra  jak najwi cej szkó  wieckich i bezwyznaniowych, które z pew-
no ci  b d  zyskiwa y coraz wi kszy wp yw i os abia y szkodliwo  
tamtych.

W dzisiejszych czasach s  to, niestety, gruszki na wierzbie i sen-
ne marzenia na jawie.

XII

Walka z ydami

A jednak, cho by my nawet mogli przeprowadzi  równouprawnie-
nie, uobywatelnienie i sekularyzacj , czyli odklerykalizowanie szkó  
ró nowyznaniowych, nie usuniemy jeszcze przez to „kwestii ydow-
skiej”. B dzie ona stercza a jako gro ne widmo, jako zmora, nie tylko 
niedaj ca spa  przeczulonym „patriotom polskim”, ale tak e niepoko-
j ca trze wych obywateli, dba ych o pomy lny rozwój ekonomiczny 
i kulturalny kraju. Obecno  „ ydów” takich jak obecnie, w takiej ilo-
ci jak obecnie i w takich warunkach jak obecnie, jest sta ym niebez-

piecze stwem i na rusza równowag  spo eczn .
A wi c nie ma rady; trzeba si  postara  o „prawa wyj tkowe” 

przeciwko ydom.
By oby to jak najfatalniejsze rozwi zanie kwestii, zgubne nie 

tyle dla „ ydów” wzi tych w oderwaniu od spo ecze stwa, ile dla 
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spo ecze  stwa rozwa anego jako ca o  osadzona na pewnym tery-
torium.

Przede wszystkim pami tajmy, e nie ma ani jednej ciemnej stro-
ny ycia spo ecznego, któr  by mo na uto sami  z ydostwem. Ró ne 
objawy ujemne, w zacietrzewieniu przypisywane wy cznie ydom, 
spotykaj  si  tak e u „chrze cijan”, czyli „Polaków”. Ró nica jest tu 
jedynie ilo ciowa, statystyczna, nie za  jako ciowa, zasadnicza.

Wobec tego nale y z o leczy  nie „prawami wyj tkowymi”, skie-
rowanymi przeciwko ydom, ale prawami ogólnymi, wymierzonymi 
prze ciwko wyst pkom, nadu yciom i z ym stronom ycia.

Tak np. nie ulega w tpliwo ci, e Polska cierpi bardzo od nad-
miaru ludno ci ydowskiej, nic nieprodukuj cej, a yj cej byle jak, 
jak to mówi , psim sw dem. Ale  przeludnienie objawia si  tak e 
u ludno ci „chrze cija skiej”; mnóstwo ludzi nie ma adnego zarob-
ku, yje w n dzy, stanowi lumpenproletariat i element paso ytniczy. 
Chc c zaradzi  z emu, nale y z jednej strony odkrywa  nowe pola 
pracy, nowe ród a zarobku, z drugiej za  strony u atwia  wychod -
stwo i osiedlanie si  w innych krajach.

Nadmierne skupienie ydów na ziemiach polskich i s siednich 
jest w znacznej cz ci skutkiem istniej cej dotychczas w Rosji „linii 
osie dlenia” (czerta osiodłosti) ydów. Otó  rzecz  obywateli, dba ych 
nie tylko o usuni cie tej barbarzy skiej niesprawiedliwo ci, ale tak e 
o dobrobyt kraju i ca ego pa stwa, jest domaga  si  zniesienia drog  
prawodawcz  tego jedynego w swoim rodzaju ghetta. Trudno na to 
liczy  przy obecnej reakcji i przy istnieniu w Rosji takich jak teraz 
izb prawodawczych; ale przecie  okoliczno ci mog  si  zmieni  na 
lep sze, a cierpliwo  i wytrwa o  s  cnot  zasadnicz  dzia aczy spo-
ecznych.

ydzi w masie s  brudni i niechlujni, zanieczyszczaj  domy, 
w których mieszkaj , zanieczyszczaj  ulice, zanieczyszczaj  ca e mia-
steczka. Brud i niechlujstwo „ ydowskie” razi niemile ka dego, komu 
wypada je dzi  w wagonach trzeciej klasy na niektórych liniach kolei 
elaznej. Ale  wszelki brud nie tylko „ ydowski”, budzi wstr t i obrzy-

dzenie. Otó  z tym z em nale y walczy  wytrwale i metodycznie, 
uchwa laj c jak najsurowsze przepisy przeciwko brudasom i niechlu-
jom. Kto zanieczyszcza mieszkania, podwórza, ulice, place publiczne 
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– p aci wysokie grzywny. Do wagonów kolejowych nie wpuszcza si  
osobników brudnych i mierdz cych; co najwy ej, mo na by mie  dla 
nich osobne wagony, jak dla byd a. Jestem przekonany, e cis e sto-
sowanie takich przepisów usunie w ci gu kilku lat brud i niechluj-
stwo w ogóle, a y dowskie w szczególno ci. Tylko e w Rosji, przy 
w a ciwym jej apo wnictwie i organicznym bezprawiu, o czym  po-
dobnym nawet marzy  niepodobna.

Mnóstwo ydów je dzi kolejami elaznymi „na gap ”, tj. op a-
caj c tylko niewielki haracz administracji kolejowej. Ale  na gap  
mog  je dzi  i je d  tak e „chrze cijanie” i rdzenni Polacy, a znowu 
wszyscy korzystaj cy przy tym z op at zarówno „ ydowskich”, jak 
i „chrze cija  skich”, wszyscy konduktorzy, nadkonduktorzy, kontro-
lerzy, naczelnicy stacji, andarmi itd. s  przecie  „chrze cijanami”, 
a nawet prawie wy cznie „aryjczykami”. Z je d eniem na gap  mo -
na walczy  nie prawami wyj tkowymi przeciwko ydom, ale tylko 
prawami ogólnymi przeciwko z odziejom i apownikom. Przy ende-
micznym jednak apo wnictwie i przy n dznym uposa eniu funkcjona-
riuszy kolejowych mowy o tym równie  by  nie mo e.

Wielu „ ydów” zajmuje si  lichwiarstwem. To prawda; ale  li-
chwiarstwem zajmuje si  tak e niepo lednia ilo  jak najprawowit-
szych „chrze cijan”. Na t  chorob  s  dwa lekarstwa: 1) prze ladowa  
surowo lichwiarzy bez wzgl du na ich pochodzenie; 2) „bojkotowa ” 
lichwia rzy, tj. nie zaci ga  po yczek lichwiarskich. A eby umo liwi  
„bojko towanie”, potrzeba zmieni  warunki materialne i sk onno ci 
wrodzone bardzo wielu obywateli i obywatelek; o tym za  chyba mowy 
by  nie mo e.

„ ydzi” utrzymuj  szynki i „rozpajaj ” lud. Ale  gdzie nie ma 
ydów, szynki równie  istniej  i lud bywa rozpajany. Jest to wi c z o 

niezale ne od pochodzenia wyznaniowego, a walczy  z nim mo na 
tak e zarówno drog  prawodawcz  (np. przez ograniczanie liczby 
szynków a nawet ca kowite ich zniesienie), jako te  za pomoc  pro-
pagandy antyalkoholizmu. Je eli ludzie przestan  pi , szynki same 
przez si  upadn , a wi c znikn  tak e „szynki ydowskie”.

„ ydzi” zajmuj  si  rajfurstwem i handluj  ywym towarem. 
Przepraszam, czyni  to tak e najpobo niejsi „chrze cijanie” i rdzenni 
„Polacy”. Usuwa  t  zbrodni  endemiczn  mo na tylko bardzo powoli. 
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Trzeba zmienia  natur  ludzk , trzeba j  uszlachetnia  – a jak tu mó-
wi  o uszlachetnianiu wobec panuj cej n dzy, zdeprawowania i tylu 
pokus czyhaj cych na nas na ka dym kroku? Drog  prawodawcz  na-
le a oby przeprowadzi  jak najsurowsze kary na handlarzy ywym 
towarem – przede wszystkim pozbawienie praw osobistych i maj t-
kowych. Ale prze cie  w tym szlachetnym procederze mocno jest zain-
teresowana policja ci gn ca z niego niepo lednie zyski. Oczywi cie 
mówi  tu o policji nie we wszystkich krajach i nie o wszystkich po-
licjantach.

W ten sposób nale y walczy  ze wszystkimi zdro no ciami, 
w których szczególniej maj  celowa  „ ydzi”, ale które nie s  rów-
nie  obce najprawowitszym „chrze cijanom”.

Do tego trzeba doda  podniesienie ogólnego poziomu o wiaty, 
umoralnienie, uszlachetnienie mas, rozwini cie poczucia godno ci 
osobistej i zdolno ci w adania sob , uwolnienie od wp ywu wieleb-
nych ojców Damazych Macochów wszelkich wyzna , a na ogólnym 
tle zmienionych warunków ycia spo ecznego tak e ostrze kwestii 
ydowskiej znacznie si  przyt pi.

Niechaj „antysemici post powi” przy cz  si  do akcji w tym 
kierunku, a przynios  po ytek spo ecze stwu, nie potrzebuj c si  
ucie ka  do szczucia i podjudzania.

XIII

„Litwacy”

Tylko „litwacy”, nie za  „socjallitwacy”. Ta ostatnia nazwa jest 
wyzwiskiem nietrafnym i niesprawiedliwym.

Istotnie, Królestwo Polskie w ogóle, a Warszawa w szczególno-
ci zosta y zalane w ostatnich czasach powodzi  ydów uciekaj cych 

tam po cz ci przed pogromami, po cz ci owczym p dem z bli szych 
i dal szych guberni Rosji. ydów tych przezwano „litwakami”.

Nikt chyba nie odwa y si  twierdzi , e wszyscy bez wyj tku 
„litwacy” zachowuj  si  wrogo wobec polsko ci. Znaczny jednak ich 
procent odznacza si  niezwyk  arogancj  i post powaniem wyzywa-
j cym.
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320 W SPRAWIE „ANTYSEMITYZMU POST POWEGO”

Oto np. do sklepu polskiego, mo e nawet utrzymywanego przez 
yda z dawna tu osiad ego, wchodzi „litwak” i przemawia po rosyj-

sku. Odpowiadaj  mu po polsku. „Litwaka” to oburza: 
Czto za biezobrazje! Wied’ zdies’ Rossija; ja zagawariwaju 

po russki, a mnie otwieczajut na kakom-to czużom jazykie! (Co 
za bezczel no ! Przecie  tu Rosja; ja zaczynam mówi  po rosyjsku, 
a mnie od powiadaj  w jakim  obcym j zyku!).

Istotnie, mo na straci  zimn  krew, mo na si  oburzy  i przy 
braku krytycyzmu i rozwagi posun  si  w kierunku antysemityzmu. 
S dz  jednak, e nie nale y psu  sobie krwi, a takiemu „i cie rosyj-
skiemu” „litwakowi” wystarczy powiedzie : 

– Szanowny jegomo , tu jeszcze nie Rosja; jeszcze wam tu po-
gromów nie urz dzaj . Wprawdzie w Siedlcach by  pogrom, ale prze-
cie  urz dza  go podpu kownik rdzennie rosyjski, Tichanowskij, na 
czele wojska rosyjskiego, nie polskiego. Wprawdzie istniej  tu dla was 
pro centy szkolne i inne ograniczenia; ograniczenia te jednak wprowa-
dzili nie ludzie, mówi cy tak wam wstr tnym „obcym j zykiem”, ale 
uko chani przez was „prawdziwi Rosjanie”, w których imieniu wyst -
pujecie i których sprawy bronicie. Kiedy za  antysemici zarówno po-
st powi, jak i niepost powi, spe ni  swe obietnice i urzeczywistni  
gro b , e to, co idzie wielkimi krokami, istotnie ju  przyjdzie, wtedy 
b dziecie mieli prawo wymaga , a eby do was tu, w Polsce, przema-
wiano po rosyjsku.

Oburza  te  mo e ludzi gor cych i przeczulonych, e np. w War-
szawie „litwacy”, kupcy i rzemie lnicy, wywieszaj  szyldy tylko rosyj-
skie albo te  rosyjskie obok ydowskich, zupe nie ignoruj c j zyk pol-
ski. Oczywi cie wolno  Tomku w swoim domku; wolno te  „litwakowi” 
usu wa  j zyk polski z szyldu nad w asnym sklepem lub warsztatem. 
Krzy cze  z tego powodu „huzia na yda!” sta oby na równi ze zmusza-
niem przez policj  do umieszczania napisów rosyjskich na szyldach 
w Kró lestwie Polskim. Je eli za  kogo irytuje podobne lekcewa enie 
polsko ci, niechaj ignoruje takiego pana jako kupca lub rzemie lnika. 
Oczywi cie daje on pozna , e nie yczy sobie kundmanów1, przywi -
zuj cych wag  do j zyka polskiego.

1 Kundman – klient.
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Tak wi c i z „litwakami” mo na sobie da  rad , pozostawiaj c 
tymczasem na boku zarówno „mi o  bli niego” z przyleg o ciami, 
jako te  „asymilacj ” i „od ydzanie”.

XIV

Zako czenie

Jestem ogromnie z y na siebie za stracenie tylu godzin czasu na t  
kwesti , za napisanie rozwlek ego artyku u i za nudzenie czytelnika. Do 
tego do cza si  obawa, e mog  si  wyda  „politykiem praktycz nym” 
i rw cym to, co si  da urwa  w danej chwili, dziecinnym albo te  zdzie-
cinnia ym marzycielem roztaczaj cym swe wizje i mrzonki za miast rad 
mog cych by  urzeczywistnionemi.

Otó  broni  si . Wizje wizjami, mrzonki mrzonkami, ale zasady za-
sadami. S dz , e dzia anie, nawet polityczne, nieoparte za zasadach 
i pozbawione zwi zku z ogólnym t em dziejowym i spo ecznym, nie mo e 
da  trwa ych rezultatów. To, co ja tu pozwoli em sobie wywodzi  sze roko 
i d ugo, nie da si  oczywi cie urzeczywistni  w najbli szej przysz o ci. 
Mo e by  jednak postawione jako odleg y cel, prawdopodobnie nigdy 
ca kowicie osi gn  si  niedaj cy. D enie jednak do podobnego celu, 
oparte na niewzruszonych zasadach, daje r kojmi , e si  nigdy nie po-
tkniemy i nie staniemy w sprzeczno ci z wymaganiami etyki.

A to tak e jest chyba co  warte.
Jestem te  najmocniej przekonany, e wierno  zasadom pozwoli 

nam od czasu do czasu zdoby  niejedn  pozycj  i osi gn  korzy ci re-
alne.

Jedna korzy  jest niezaprzeczona i nie ulega najmniejszej w t-
pliwo ci. Oto yd równouprawniony, yd, któremu na ziemi polskiej 
wolno b dzie pozostawa  ydem, z którego nikt nie b dzie si  z tego 
powodu wy miewa , którego nikt nie b dzie za to prze ladowa , które-
go nikt nie b dzie zmusza  do przebierania si  za „Polaka”, b dzie si  
czu  na tej ziemi jak u siebie i przez wdzi czno  za t  wolno , powoli 
i mimo woli stanie si  Polakiem, je eli nie narodowo ciowo, to przynaj-
mniej terytorialnie. A to nam powinno wystarczy .
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Pami tajmy, e Niemiec Kalkstein by  gor cym patriot  polskim.

[Kraków 1911. Odbitka z „Krytyki”. Nak adem autora1]

1 Z listu Baudouina do W. Feldmana, z Petersburga 27 XII 1910 (9 
I 1911 r.): […] Jednocześnie wysyłam rękopis… przerażający. Jestem zły 

na siebie. Zawsze się dam skusić, a potem żałuję. Tak oto i teraz. Robota za-

brała mi wiele czasu, oderwała mię od moich zajęć specjalnych, nie spra-

wiała najmniejszej przyjemności, a ostatecznie rozrosła się tak straszliwie, 

ze nie wiem, czy Pan będzie mógł z niej skorzystać. […] Jest to całe, mocno 

nieudatne studium o „antysemityzmie postępowym” w związku z kwestią 

żydowską w ogóle. Nie wiem, jak Pan spojrzy na tę robotę, czy ją Pan zużyt-

kuje. Gdyby nie, miałbym dobra nauczkę, że nie należy się brać do rzeczy, 

w których się jest profanem. […]. J. N. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y , 
Listy…, s. 69.
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KWESTIA YDOWSKA W PA STWIE POLSKIM

Uwaga przedwst pna 

Na broszur  t  z o y y si  moje odczyty, które w sprawie ydow-
sko-polskiej wyg asza em w ostatnich czasach w odzi, w om y i 
w Warszawie. Nie powtarza em ich dos ownie; ale tu oczywi cie na-
da em im jednolit  posta . Do tego ujednostajnionego odczytu mia em 
zamiar doda  kilkana cie artyku ów b d  to og oszonych w pismach 
warszawskich i ódzkich, b d  te  nawet z tych lub owych powodów 
niemog cych by  og oszonymi, a dotycz cych kwestii ydowskiej 
w pa stwie polskim. Chcia em bowiem w ten sposób spraw  t  dla 
siebie osobi cie wyczerpa  i wi cej ju  do niej nie powraca , gdy  
zdaje mi si , e dalsze jej poruszanie przeze mnie by oby ja owym 
rzucaniem grochu na cian . Wobec strasznej dro yzny wszelkich 
wydawnictw, urzeczywistnienie tego zamiaru okaza o si  bezwzgl d-
nie niemo liwym. Zamiast przedrukowania owych artyku ów podaj  
w Bibliografii ich tytu y. Odsy acze do tekstu podaj  nie pod ka d  
stron  osobno, ale wszystkie razem na ko cu1.

Zwyk a tolerancja mnie nie zadawalnia. dam zupe nego i bez-
wzgl dnego równouprawnienia wszystkich bez wyj tku wspó obywa-
teli ka dego pa stwa i wszystkich bez wyj tku ludzi w wielkiej rzeczy-
pospolitej wszech wiatowej. Rzecz prosta, e do wspó obywateli i do 
ludzi zaliczam tak e ydów.

W ko cu pa dziernika r. 1918 mia em wyk ad wst pny w Uni-
wersytecie Warszawskim. Chocia  w wyk adzie tym o ydach nie 
tylko ani jednym s ówkiem nie wspomnia em, ale nawet o nich ani 
razu nie pomy la em, pomimo to niektóre organy stronnictwa uto sa-
miaj cego siebie z Polsk  i polsko ci  i uwa aj ce siebie za jedynie 
uprawnione do przemawiania w imieniu upa stwowionego narodu 
polskiego, nazwa y mi  żydolubem na katedrze, rozgorza y wi tym 
oburzeniem i domaga y si  od w adz polskich, a eby przez usuni cie 

1 Zachowuj  te odsy acze, ujmuj c je w nawiasy kwadratowe – M.S.
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mnie z Uniwersytetu uniemo liwi y mi szkodliwy wp yw na m odzie  
ucz c  si  i na spo ecze stwo w ogóle. Tym bardziej oczywi cie mu-
sz  by  traktowane w ten sposób moje wyra ne wyst pienia w spra-
wie ydowskiej oraz w sprawach innych „mniejszo ci narodowych”. 
Szlachetni „patrioci” i rycerze narodowego ko cio a wojuj cego nie 
szcz dz  mi k amliwych oszczerstw, plugawych obelg i zaliczania 
mnie do wrogów Polski.

Mnie osobi cie bardzo ma o to wzrusza. Przeciwnie, mog  by  
z tego dumny; znajduj  si  bowiem we wcale dobranym towarzystwie. 
Przecie  obryzguje si  jadowit  lin  i ods dza si  od czci i wiary 
nawet tych ludzi, bez których dzia alno ci nie by oby prawdopodob-
nie Polski dzisiejszej i nie wolno by oby bezkarnie napada  w sposób 
zuchwa y i zajad y na przedstawicieli pa stwa i na inne w adze na-
czelne polskie, ale sta oby si  na tylnych apkach i podlizywa oby si  
w adzom zaborczym i okupacyjnym.

Je eli za  napadani i l eni zachowuj  si  wobec napastników 
i oszczerców spokojnie i oboj tnie, to nie jest to wcale objawem ich 
„gruboskórno ci”, jak g osz  zarówno szlachetne osobniki, wicz ce 
si  w sporcie fa szerstw i oszczerstw, jako te  id ce za nimi na o lep 
naiwne stado ich zwolenników i wyznawców. Napastowani i l eni nie 
reaguj  na ujadania i oszczerstwa po prostu w imi  bezwzgl dnej 
wolno ci s owa. Guarda e passa (patrz i id  dalej). Der Hund bellt 

und die Karavane marschiert (Pies szczeka, a karawana kroczy na-
przód). Wolnoć psu na Pana Boga szczekać.

Zreszt  o ile to mnie osobi cie dotyczy, pos dzanie mnie o „ y-
dolubstwo” nie ma najmniejszej podstawy realnej i dla tego nie przyj-
muj  na swój rachunek ani skierowywanych w moj  stron  wymy-
s ów i po ajanek, ani te  wypowiadanych z tego powodu pod moim 
adresem zachwytów i komplementów.

Nie czuj  w sobie specjalnego ydowstr tu ani te  nie jestem 
zakochany w ydostwie. Co najwy ej czuj  wstr t ideowy i odrucho-
wy do g upoty i pod o ci ludzkiej, bez wzgl du na to, czy wytryskaj  
one z g ów i serc semicko- ydowskich, czy te  z g ów i serc aryjsko-
chrze cija skich.

Nie jestem ani „ ydolubem”, czyli „judo  lem”, ani te  „ ydo er-
c ” czyli „judofobem” lub nawet „judofagiem”. I w ogóle nie jestem 
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ani „cz owiekolubem”, czyli „antropo  lem”, ani te  „cz owiekoniena-
wistnikiem”, czyli „antropofobem” lub nawet „cz owieko erc ”, czyli 
„antropofagiem”. Moimi s dami o sprawach ludzkich nie kieruje ani 
mi o , ani nienawi . Do znakomitej wi kszo ci ludzi, w czaj c do 
tej czcigodnej kompanii tak e w asn  osob , mog  czu  tylko pogar-
d .

Uczucie pogardy wywo uj  ci, co wszczynali wojny zaborcze 
i p dzili na rze  ca e stada ludzkie bez krzty lito ci dla cierpi cych 
z tego powodu istot ludzkich. Ale obok tego uczucie pogardy ogarnia 
na widok tych stad baranich, bezmy lnych i pozbawionych poczucia 
godno ci, a daj cych si  prowadzi  na rze , nie wiadomo za co i po co, 
i uczestnicz cych bez oporu i bez szemrania we wszech wiatowych 
jatkach ludzkich. Uczucie pogardy budz  ob udni g osiciele szczyt-
nych hase , b ogos awi cy r k  pope niaj c  na komend  ró nora-
kie zbrodnie przeciw podstawowym przykazaniom boskim i ludzkim. 
Tylko uczucie pogardy mo na ywi  zarówno dla tych, co wiadomie 
fa szuj  i oszukuj , jako te  dla tych, co dzi ki swej bezdennej g upo-
cie i atwowierno ci daj  si  oszukiwa  i przez szacunek dla s owa 
drukowanego wierz  najbezczelniejszym k amstwom. Jak tu nie po-
gardza  tym byd em dwunogim, t  zgraj  bezmy ln , zgraj , która 
zamiast wspólnie walczy  z przyrod  i w imi  solidarno ci wszech-
ludzkiej opanowywa  i zu ytkowywa  j  dla wspólnych celów ogól-
noludzkich, pod ró nokolorowymi sztandarami, „w imi  idei”, w imi  
bzdurnych górnolotnych hase , dla dogodzenia chciwo ci i pró no ci 
ró nych ambitników i bandytów wszech wiatowych gryzie si  zacie-
kle mi dzy sob , t pi si  nawzajem bez lito ci i niszczy bezmy lnie 
wielowiekowe dorobki cywilizacji?

Ale poniewa  wszystko to s  n dzne bezwolne robaki pozbawio-
ne trze wego my lenia i silnych podstaw moralnych, wi c ich zacho-
wanie si  i post powanie wzbudza obok uczucia pogardy tak e uczu-
cie g bokiego politowania.

Tak zwana „mi o  bli niego”, g oszona cynicznie przez ob ud-
ników ró nowyznaniowych, zakrawa na ironi  i jaskrawo odbija od 
jej urzeczywistniania, którego jeste my wiadkami od niepami tnych 
czasów, a zw aszcza podczas wojny wiatowej i w ciek ej rewolucji 
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a  do chwili obecnej. Powo ywanie si  ziej cych nienawi ci  ob udni-
ków na „mi o  bli niego” wzbudza we mnie wstr t i obrzydzenie.

Czy  nie lepiej wi c by oby wstrzyma  si  od wszelkiego mie-
szania si  do spraw bie cych, sta  sobie na uboczu i kierowa  si  
wygodnym has em: moja chata s kraju, nyczoho ne znaju. Co  jed-
nak jak gdyby korci i poci ga do zabierania g osu w tych ró nych 
sprawach spo ecznych i narodowych, mi dzy innymi tak e w kwestii 
ydowskiej. Przy tym udzi si  cz owiek nadziej , e mo e wp ynie na 

zmian  zapatrywania cho by bardzo niewielkiej liczby osób i w ten 
sposób b dzie wspó dzia a  stopniowemu uspokojeniu i zgodnemu 
wspó yciu obywateli tego samego obszaru pa stwowego.

Pozostawiaj c wszelkie „kochajmy si ” gard uj cym i lini cym 
si  opojom, kieruj  si  nie ob udnie g oszon  „mi o ci  bli niego”, 
ale tylko pragnieniem mo liwego do osi gni cia szcz cia i dobro-
bytu wszystkich ludzi na ca ej kuli ziemskiej w ogóle, a szcz cia 
i dobrobytu w najbli szym otoczeniu, wi c w danej chwili w Polsce 
w szczególno ci. Przecie  od poprawy stosunków w najbli szym oto-
czeniu i mnie te  mo e by  lepiej. A gdyby najbli sze otoczenie sta o 
si  jednym z ognisk, z którego rozchodz  si  has a wspó pracy dla 
dobra wszystkich, bez ró nicy pochodzenia i zabarwienia stadowego, 
mo na by by  dumnym za to swoje otoczenie.

I to jest mój egoizm narodowy!
Oczywi cie ma o nadziei na zmian  pogl du w g owach ludzi 

przywyk ych do pewnych na ogów my lowych, zw aszcza w czasach 
powojennych, w czasach ogólnego upadku intelektu i moralno ci. Mo-
emy liczy  co najwy ej na minimalne wp ywy, jako przyczynki do 

stopniowej ewolucji my li w ci gu ca ego szeregu pokole . Ale je eli 
niepodobna spodziewa  si  bezpo redniej korzy ci dla samych siebie 
i dla spó czesnego pokolenia, mo na si  pociesza  my l  o naszych 
potomkach, którzy b d  yli w szcz liwszych warunkach, rozkoszu-
j c si  uspokojeniem za artej walki mi dzy ró noimiennymi zbioro-
wiskami ludzkimi i spokojnym spó yciem tych ró noimiennych zbio-
rowisk ludzkich.

I to jest mój altruizm zarówno narodowy, jako te  wszech-
ludzki! 
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Po d ugotrwa ej przerwie, po wielu latach nieobecno ci pa stwa 
polskiego na arenie dziejowej dzi  dopiero zjawia si  po raz pierwszy 
kwestia ydowska w pa stwie polskim. Przedtem istnia a ta kwestia 
w trzech ró nych pa stwach, które rozdzieli y mi dzy siebie spu ci-
zn  polsk .

Przed upadkiem pa stwa polskiego istnia a w nim oczywi cie 
tak e kwestia ydowska, któr  stara o si  rozwi zywa  prawodaw-
stwo polskie i spo ecze stwo polskie. Ró nie si  na ni  zapatrywano. 
Obok niewielu zajad ych antysemitów zajmowali si  t  spraw  ludzie 
umiarkowani i zapatruj cy si  tak e na ni  ze stanowiska ogólnie 
obywatelskiego.

W ostatnich latach chyl cej si  ku ostatecznemu upadkowi 
Rzeczypospolitej Polskiej jeden z za artych antysemitów ówczes-
nych wyst pi  z projektem radykalnego rozwa ania i ostatecznego 
pogrzebania kwestii ydowskiej. Oto domaga  si , a eby za pomoc  
odpowiedniej operacji ydów m czyzn uniemo liwi  temu szkod-
liwemu i znienawidzonemu plemieniu reprodukcj , tak e z yciem 
pojedynczych ydów, zaka aj cych wówczas swym oddechem czyst  
atmosfer  rdzennej polszczyzny, sko czy oby si  te  istnienie ca ej tej 
wstr tnej „mniejszo ci narodowej”. ydówki by yby oddane do u ytku 
w a cicieli rdzennych. Oczywi cie r ka w r k  z podobnym zarz dze-
niem musia by i  bezwzgl dny zakaz przekraczania granic Polski 
przez ydów zagranicznych. Wyt piwszy b d  to szczury i myszy, 
b d  te  karaluchy i prusaki we w asnym mieszkaniu, powinni my 
zapobiega  przedostawaniu si  ich do nas z cudzych mieszka .

Niestety znakomita wi kszo  prawodawców Polski upadaj cej 
nie da a pos uchu wiat ym i wysoce etycznym radom tego „chrze -
cijanina” i prawdziwie polskiego „patrioty”. Przeciwnie, Konstytucja 
3 maja chocia  nie da a ydom pe nego równouprawnienia, to jed-
nak uzna a ich poniek d za obywateli Polski po ledniejszego gatunku 
i znios a niektóre ich privilegia odiosa, tj. przywileje in minus, przy-
wileje krzywdz ce.

Konstytucji 3 maja nie by o s dzonym wej  w ycie. Jej miej-
sce zaj y prawodawstwa trzech pa stw, które rozdar y Polsk  i które 
by y z pocz tku bardzo dalekie od uznania ydów za pe noprawnych 
obywateli.
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W ci gu ostatnich lat wieku XVIII, przez ca y wiek XIX i przez 
18 lat wieku XX – poza krótkotrwa ym Wielkim Ksi stwem Warszaw-
skim, poza Królestwem Polskim Kongresowym i poza Rzecz pospo-
lit  Wolnego Miasta Krakowa – nie by o Polski jako pa stwa nieza-
le nego; nie by o wi c te  kwestii ydowskiej w pa stwie polskim. 
Natomiast by a kwestia ydowska w Prusach, w Austrii i w Rosji, 
a wi c tak e w oderwanych od Polski cz ciach tych trzech pa stw.

Dzi ki rewolucjom i ewolucjom spo ecznym dwa z tych pa stw 
da y ydom równouprawnienie obywatelskie, trzecie za , Rosja, a  
do ostatniego tchnienia praktykowa o najrozmaitsze ograniczenia 
i prze ladowania ydów.

W Prusach i w ogóle w Niemczech, pomimo formalnego rów-
nouprawnienia, w rzeczywisto ci stosowano do ydów ró ne ogra-
niczenia i uprawiano otwarcie antysemityzm. Korpus o  cerski nie 
dopuszcza  do swego grona ydów. Mi dzy o  cerami armii niemie-
ckiej nie by o chyba ani jednego yda, chocia  o nierzem musia  
by  ka dy yd, na równi z innymi poddanymi cesarza niemieckiego. 
W niektórych uniwersytetach niemieckich, przede wszystkim w uni-
wersytetach pruskich, yd nie móg  by  profesorem zwyczajnym, co 
prowadzi o niekiedy do tragicznych sytuacji i tragicznych rozwi -
za .

Austria i Austro-W gry w ogóle przyzna y ydom zupe ne rów-
nouprawnienie, yd móg  tam by  nie tylko o  cerem, urz dnikiem s -
dowym i administracyjnym, profesorem itd., ale równie  piastowa  
najwy sze godno ci w pa stwie, chocia  faktycznie chyba nigdy si  to 
nie zdarza o. Ale uznaj c zupe ne równouprawnienie ydów jako jed-
nostek, jako pojedynczych obywateli pa stwa, Austria nie uznawa a 
wcale osobnej narodowo ci ydowskiej. Przy spisie ludno ci w Gali-
cji, np. yd móg  si  poda  za nale cego do narodowo ci niemieckiej, 
polskiej, rusi skiej, francuskiej, arabskiej nawet, ale nie wolno mu 
by o przyznawa  si  do narodowo ci ydowskiej, bo w oczach dyg-
nitarzy i biurokratów austriackich taka narodowo  wcale nie ist-
nia a. Oczywi cie by  to nonsens i uprawianie ma odusznej polityki 
strusiej.

W Rosji nie tylko lud, nie tylko przewa na cz  tzw. inteligencji, 
ale tak e sfery rz dz ce odznacza y si  wrogim stosunkiem do ydów 
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i otwarcie uprawia y antysemityzm. Nie by o tam wcale mowy nie tyl-
ko o równouprawnieniu, ale nawet o skromnej tolerancji.

Przede wszystkim istnia a tam s awetna „linia osiedlenia” 
(czerta osiodłosti), któr  wolno by o przekracza  tylko ydom wy-
j tkowo uprzywilejowanym, a której zniesienia nie domagali si  na 
serio nawet g osz cy równouprawnienie cz onkowie partii „wolno ci 
ludu”, czyli tzw. „kadeci”. yd cudzoziemiec, bez Najwyższego, czyli 
cesarskiego pozwolenia, nie mia  prawa przebywa  w Rosji d u ej 
ni  24 godziny. Pewien znakomity przyrodnik ameryka ski, udaj cy 
si  dla bada  naukowych na Syberi , musia  w ci gu dwóch tygodni 
czeka  na okr cie przed W adywostokiem, zanim mu Akademia Nauk 
wyjedna a Najwyższe zezwolenie na postawienie nogi na nieskalanej 
ziemi rosyjskiej.

W Rosji istnia y do ostatnich czasów caryzmu ohydne procenty 
szkolne, których dzisiejsi swoi ci patrioci polscy domagaj  si  dla 

ydów w pa stwie polskim. Rzecz prosta, aden yd nie móg  by  
w Rosji o  cerem, a szczyty inteligencji ydowskiej, wybitni praw-
nicy, arty ci, autorowie, nauczyciele, pierwszorz dni uczeni, mogli 
by  tylko szeregowcami i je dzili podczas manewrów lub mobilizacji 
w bydl cych wagonach, przeznaczonych dla 8 koni lub 40 dwunogich 
wojowników. Z gwardii i marynarki ydzi byli stanowczo wykluczeni. 
W s u bie cywilnej yd nie móg  by  ani urz dnikiem, ani s dzi , ani 
nauczycielem, nie mówi c ju  oczywi cie o karierze uniwersyteckiej.

Cesarz rosyjski i ca a rodzina cesarska nie kry a si  z nienawi -
ci  do ydów i wspó czu a pogromom, urz dzanym przy wspó udzia-
le ministrów i w adz gubernialnych. Na podstawie bzdurnych legend 
o mordzie rytualnym inscenizowano uroczy cie proces Bejlisa1 [1]. 

1 Proces Mendela Bejlisa, oskar onego o dokonanie „mordu rytualne-
go” na Andrzeju Juszczinskim, toczy  si  w Kijowie we wrze niu i pa dzier-
niku 1913 r. po trwaj cym dwa i pó  roku ledztwie (Bejlisa aresztowano 
w czerwcu 1911 r.) Proces ten, nie pierwszy zreszt  w Rosji tamtego okre-
su, do którego dosz o na skutek dzia a  m.in. przywódców kijowskiej czar-
nej sotni oraz ministra sprawiedliwo ci I. G. Szczeg owitowa, mia  miejsce 
w czasie, gdy III Duma rozwa a a projekt zniesienia tzw. czerty osiodłosti 
w Rosji. Co ciekawe, w czasie trwania procesu policja zna a ju  rzeczywi-
stych sprawców zbrodni, kijowskich bandytów. Na polecenie Ministerstwa 
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Podczas wojny, po zaj ciu Lwowa przez zwyci skie wojska ro-
syjskie, wywieziono w g b Rosji cale zast py ydów, a w ich liczbie 
rektora Uniwersytetu Lwowskiego, profesora Becka, którego trakto-
wano jak „zwyk ego yda”, a po wywiezieniu do Kijowa umieszczono 
w chlewie na bar ogu, w brudzie i smrodzie.

A jednak dziwn  i zagadkow  jest psychologia plemienia prze-
ladowanego. Pomimo tych wszystkich zn ca  si  i prze ladowa  

znaczna cz  ydów rosyjskich lgn a ku Rosji, gra a rol  rusy  -
katorów i w sporze pomi dzy Polsk  a Rosj  stawa a, a nawet do-
tychczas staje, po stronie tej ostatniej. Psychologia psa smaganego, 
a jednak li cego r k , która go smaga i katuje. Zreszt  ydzi nie 
potrzebuj  si  rumieni  za t  swoj  wierno  sobacz . Tak  sam  
psychologi  odznaczali si  tak e inni inorodcy, cznie z Polakami, 
którzy zarówno przez swych przedstawicieli w Dumie petersburskiej, 
jako te  u siebie, na ziemi ojczystej, stawali entuzjastycznie po stro-
nie cara, po stronie rz du rosyjskiego i po stronie wspólnej ojczyzny 
Rosji nie tylko przeciwko Niemcom i Austrii, ale tak e przeciwko le-
gionom Józefa Pi sudskiego, co nawet trwa dotychczas pod postaci  
„rozwiewania legendy” i pod postaci  innych, nie mniej szlachetnych 
sposobów walki.

* * *

W stosunku do kwestii ydowskiej w pa stwie polskim, jak 
i we wszystkich innych pa stwach, nale y rozró nia  jej, tej kwestii 
ydowskiej, stron  prawnopa stwow  a stron  zwyczajow , stron  

spo eczn . Zwyczaj bywa silniejszy od wszelkich norm prawnych. 
Zwyczaj ur ga wszelkim prawom i przepisom.

Ca o  kwestii ydowskiej w pa stwie polskim rozpada si  na 
trzy g ówne dzia y:

1. Unormowanie po o enia ydów przez konstytucj  i zwi zane 
z ni  prawa i przepisy.

Sprawiedliwo ci zostali oni uwolnieni. Ostatecznie Bejlis zosta  uniewin-
niony i wyemigrowa  z rodzin  najpierw do Palestyny, potem do USA, gdzie 
w 1926 r. wyda  swoje pami tniki, pt. Historia moich cierpień. 
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2. Stosowanie prawa, tj. traktowanie ydów, jak i w ogóle 
wszystkich innych obywateli, przez w adze wykonawcze.

3. Wzajemne stosunki polsko- ydowskie, czyli ydowsko-polskie 
w yciu prywatnym i spo ecznym.

Otó  co do strony prawnej, to najnowsza konstytucja polska da a 
ydom prawie zupe ne równouprawnienie. Nale y ona pod tym wzgl -

dem do najliberalniejszych konstytucji wiata. Wed ug brzmienia 
konstytucji, ka dy obywatel Polski, a wi c tak e yd, mo e piastowa  
najwy sze urz dy, z wyj tkiem godno ci prezydenta Rzeczypospolitej, 
bo to jest wykluczone cho by przez tekst przysi gi sk adanej przez 
prezydenta. S dz  jednak, e ambicje ydów nie si gaj  tak wysoko 
i e bez wielkiego bólu godz  si  oni z tym ograniczeniem. Ze wzgl du 
na ogromn  wi kszo  cz onków Sejmu i Senatu nie- ydów trudno 
przypuszcza , a eby mogli oni kiedykolwiek wybra  prezydenta yda. 
Musia by to by  istotnie jaki  yd wyj tkowy. Zreszt  i pod innymi 
wzgl dami mo na stwierdzi  w konstytucji polskiej pewne sprzeczno-
ci i zamachy na istotne równouprawnienie i wolno  obywatelsk .

Poniewa  konstytucja da a ydom równouprawnienie, wi c 
teraz chodzi jedynie o to, a eby w adze pa stwowe sta y na stra y 
konstytucji i bez adnych wykr tów i nadu y  wciela y w ycie zasa-
dy równouprawnienia. Niestety, przedstawicielami w adzy s  ludzie 
u omni, obci eni dziedzicznie i przez wychowanie ró nymi wstr ta-
mi rasowymi, przes dami, ulegaj cy rozmaitym pop dom i emocjom 
przeciwspo ecznym, indywidualnie i zbiorowo egoistycznym, a wi c 
sk onni do obchodzenia i naruszania prawa. Objawem tego s  dosy  
liczne nadu ycia urz dników w tak zwanej Ma opolsce Wschodniej 
i „na kresach” w stosunku do ludno ci obcoplemiennej.

Otó  je eli ydzi s usznie czy nies usznie czuj  si  pokrzywdzo-
nymi, maj  wszelk  mo no  otwartej i legalnej walki o w asne pra-
wa. Maj  nie tylko prawo, ale tak e obowi zek obywatelski dopomi-
na  si  przestrzegania prawa.

ydzi pojedynczy, doznaj cy krzywd, w ten lub ów sposób obra-
ani i poddawani ubli aj cym ich godno ci ludzkiej operacjom [2], 

niechaj si  ujmuj  za sob  i niechaj domagaj  si  zado uczynienia 
w ten lub ów sposób, jak to jest w a ciwe ludziom niepozbawionym 
poczucia godno ci w asnej.
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Je eli za  ydzi jako ydzi doznaj  krzywd zbiorowych, to prze-
cie  maj  zabezpieczone prawo reagowania na to we w a ciwy spo-
sób. Maj  przede wszystkim do rozporz dzenia niektóre organy prasy. 
Nie tylko za  ich w a ni przedstawiciele w Sejmie i w Senacie, ale 
tak e inni cz onkowie tych izb prawodawczych, niepozbawieni poczu-
cia prawa i sprawiedliwo ci, mog  wnosi  interpelacje, które prze-
cie  zwykle nie pozostaj  bez skutku.

Te walk  o urzeczywistnienie równouprawnienia nale y prowa-
dzi  wytrwale, cierpliwie, zbli aj c si  powoli i stopniowo do zamia-
ny Polski na kraj istotnie praworz dny, a nie tylko udaj cy prawo-
rz dno .

Nale y walczy  o prawo wewn trz pa stwa, nie wzywaj c in-
terwencji czynników obcych, pozapa stwowych.

Klauzul  traktatu wersalskiego o zabezpieczeniu praw „mniej-
szo ci narodowych” odczuto w Polsce przewa nie jako obra aj ce su-
werenno  pa stwa polskiego mieszanie si  do jego spraw wewn trz-
nych1.

Ja osobi cie nie jestem wcale przeciwnikiem takiej interwen-
cji zagranicznej. Przeciwnie, pragn c stosowania przykaza  i norm 
moralno ci prywatnej i spo ecznej tak e do spraw pa stwowych, do 
spraw mi dzynarodowych i mi dzypa stwowych, uwa am tak  in-
terwencj  za ca kiem usprawiedliwion , a nawet po dan . Dawniej 
wolno by o rodzicom i opiekunom zn ca  si  bezkarnie nad dzie mi 
i wychowa cami. Dzi  w razie krzywdzenia dzieci jest obowi zkiem 
ka dego s siada i wspó obywatela wkracza  czynnie i ogranicza  sa-
mowol  okrutnych rodziców i opiekunów. Co wi cej, istniej  przecie  
towarzystwa opieki nad zwierz tami, nad którymi nie wolno si  zn -
ca  bezkarnie.

W niektórych krajach o wysokiej kulturze rozszerzono t  opiek  
nad dzie mi i nad zwierz tami na obrz dki i przes dy wyznaniowe 

1 „Traktat mniejszo ciowy”, b d cy uzupe nieniem tzw. Ma ego Trak-
tatu Wersalskiego z 28 VI 1919 r., zawartego mi dzy Głównymi Mocarstwa-

mi Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską, dok adniej Artyku  12, 
dawa  pa stwom cz onkom Ligi Narodów prawo kontrolowania, jak Polska 
realizuje prawa mniejszo ci narodowych. 
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b d  to po czone z niebezpiecze stwem dla operowanych osobników, 
b d  te  równoznaczne z ca kiem zb dnymi katuszami. Ze wzgl du 
na antyseptyk  prawo szwajcarskie wkracza w dziedzin  rytualn  
i reglamentuje obrz dek obrzezania niemowl t, który to obrz dek 
przy braku zachowania wymaga  antyseptyki zagra a bezbronnym 
pacjentom zaka eniem i zaszczepieniem im ró nych chorób. Poniewa  
za  przygotowywanie mi sa koszernego poddaje mordowane zwierz -
ta okrutnym m kom przed miertnym, wi c w kantonach szwajcar-
skich nie wolno pod odpowiedzialno ci  karn  fabrykowa  mi sa 
koszernego, tak e ydzi prawowierni musz  je za drogie pieni dze 
sprowadza  z krajów s siednich, w których toleruje si  to okrucie -
stwo wyznaniowe.

W ten sposób rozci ga si  opiek  zarówno nad dzie mi, jako te  
nad zwierz tami, w imi  hase  humanitarnych, w imi  mi osierdzia 
i sprawiedliwo ci. Podobnie, je eli w jakim pa stwie b d  to wi k-
szo , b d  te  mniejszo  jest krzywdzona przez tych, co si  uwa aj  
za wy cznych „gospodarzy” tego pa stwa, jest nie tylko prawem, ale 
tak e obowi zkiem „obcych” zaprotestowa  przeciwko temu, po o y  
tam  bezprawiu i uniemo liwi  ur ganie godno ci ludzkiej.

Chodzi jednak o to, czy ci zagraniczni opiekunowie maj  do tego 
prawo, czy sami nie uprawiaj  krzywdzenia „mniejszo ci narodo-
wych” i w ogóle podw adnych im zbiorowisk ludzkich.

Czy ma do tego prawo, np. Anglia, która przez d ugie wieki pa-
stwi a si  nad Irlandczykami i dotychczas nie upora a si  z kwesti  
irlandzk , która w Indiach Wschodnich traktuje tuziemców jak ni szy 
i zas uguj cy na pogard  gatunek ludzki, która w ró nych swych ko-
loniach patrzy a i patrzy na tubylców jak na zwierzyn  do polowania, 
a za pomoc  ró nych wyra  nowanych rodków skazuje tych tubylców 
na powolne konanie i zag ad ?

Czy mo e ma do tego prawo dzisiejsza Ameryka, która pomimo 
zagwarantowanego przez konstytucj  równouprawnienia traktu-
je Negrów jak co  ni szego i godnego pogardy? A có  dopiero, je eli 
we miemy pod uwag  stosunek przybyszów z Europy i ich potomków 
do potomków pierwotnej czerwonoskórej ludno ci Ameryki. A i co 
do ydów nie wszyscy Amerykanie przestrzegaj  przepisów cho by 
najskromniejszej tolerancji. Na niektórych hotelach ameryka skich 
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widnia  do niedawna, a mo e i dzi  widnieje napis: No Jews admitted 
(nie wpuszczamy adnych ydów).

Czy mo e ma do tego prawo Francja, która do niedawna stoso-
wa a, a mo e i dzi  stosuje ograniczenia administracyjne do u ywa-
nia j zyka breto skiego, baskiego1 i która z pewno ci  sprzeciwi a-
by si  uznaniu w Alzacji j zyka niemieckiego za równouprawniony 
z francuskim?

Czy maj  do tego prawo W osi, którzy ca kiem otwarcie prze la-
duj  swych inorodców, S owian, Niemców i innych, je eli podtrzy-
muj  kulturaln  i literack  czno  ze swymi j zykowymi wspó ple-
mie cami w innych krajach?

Czy maj  do tego prawo Niemcy, którzy w stosunku do swych 
„mniejszo ci narodowych” staraj  si  dotychczas kontynuowa  meto-
dy eksterminacyjne, a co najmniej nietolerancyjne, swych przodków, 
ostatnimi czasy Bismarcka i bismarckistów, hakatystów i innych 
„egoistów narodowych”? 

Czy maj  do tego prawo Madziarowie, którzy w swym pa stwie 
w gierskim nie uznaj  dotychczas adnej innej narodowo ci oprócz 
madziarskiej?

Czy mo e maj  do tego prawo Czesi, którzy staraj  si  igno-
rowa  prawa narodowo-kulturalne tak licznej i silnej kulturalnie 
„mniejszo ci”, jak  s  Niemcy, i którzy zamykaj  oczy na istnienie 
osobnego poczucia narodowego w S owakach?

I tak dalej, i tak dalej.
A nawet Belgia wygl daj ca z pozoru ca kiem niewinnie pod 

tym wzgl dem, w a nie w za atwianiu sporu narodowo ciowego mi -
dzy Walonami a Flamandami daje si  kierowa  emocjom nacjonali-
stycznym i szowinistycznym zarówno jednej, jak i drugiej strony. Pod 
wzgl dem za  traktowania tubylców w koloniach afryka skich Bel-
gia równie  nie jest chyba bez zarzutu.

Obok Belgii Holandia zdaje si  wygl da  niewinnie pod wzgl -
dem gwa cenia praw „mniejszo ci narodowych” i poniewierania ich 
godno ci ludzkiej. Przypomnijmy sobie jednak handel niewolnikami 
praktykowany nie tak dawno przez handlarzy holenderskich, a tak 

1 Tj. baskijskiego.
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dosadnie uplastyczniony przez Heinego1, a obok tego gospodark  ho-
lendersk  w koloniach azjatyckich, przeciwko której podniós  tak go-
r cy protest cz owiek wra liwy i sprawiedliwy, Multatuli.

Otó  okazuje si , e wszyscy podobnego rodzaju askawcy i opie-
kunowie ydów i innych „mniejszo ci narodowych” pa stwa polskie-
go nie maj  prawa do interwencji, dopóki sami nie za atwi  w as-
nych spraw „mniejszo ciowych” i „wi kszo ciowych”.

Medice, cura te ipsum (lekarzu, wprzód sam się wylecz).
Kocioł garnkowi przygania, a sam smoli.
Widzisz źdźbło w oku bliźniego, a we własnym belki nie wi-

dzisz.
Kto z was bez grzechu, niech na nią kamieniem rzuci.
Do obrony mniejszo ci narodowych w pa stwie polskim i wszel-

kim innym mog yby ro ci  sobie prawo dzisiejsze pa stwa skandy-
nawskie (Szwecja, Norwegia, Dania), Szwajcaria i mo e jeszcze to 
lub owo pa stwo. Przede wszystkim za  maj  do tego prawo pojedyn-
cze indywidua we wszystkich krajach, protestuj ce przeciwko ucisko-
wi narodowo ciowemu, przeciwko nadu yciom, gwa tom i przemocy 
we w asnych pa stwach.

* * *

W ka dym razie ze strony prawnej kwestia ydowska w Polsce 
zosta a tymczasem rozwi zana. Na podstawie konstytucji daj cej im 
równouprawnienie ydzi sami mog  walczy  o swoje prawa i nie po-
trzebuj  pomocy ujmuj cych si  za nimi wujaszków ca ego wiata.

Ale konstytucje i prawa istniej  niekiedy po to tylko, a eby je na-
rusza  i ama . Niektórzy przewódcy partii wojuj cych twierdz , e 
nierównie wy ej ni  prawa pisane i konstytucje stoj  prawa niepisa-
ne, wyryte w sercach i sumieniach „patriotów”, a zw aszcza patrio-
tów „narodowo-chrze cija skich”. Do czego mog  prowadzi  podobne 
has a i zasady, widzieli my niedawno, kiedy przeciwko aktom pa -
stwowym, dokonanym bez zarzutu zgodnie z konstytucj  i prawem, 
wyst pi y bandy uliczników, starannie zorganizowane i umiej tnie 

1 Mowa o wierszu Statek niewolników ze zbioru o tym samym tytule.
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kierowane r k  warcho ów i demagogów, na szkod  pa stwa i spo e-
cze stwa, dzi ki pob a liwemu traktowaniu tych zbrodniczych i zdra-
dzieckich wybryków przez w adze bezpiecze stwa publicznego.

Otó  pomimo wszelkich gwarancji prawnych ze strony Kon-
stytucji i praw obowi zuj cych takie nadu ycia i pogwa cenia pra-
wa mog  by  stosowane przede wszystkim do ydów zarówno przez 
przedstawicieli pa stwa, zara onych jadem szowinizmu i wy czno-
ci narodowej, jako te  tym bardziej przez zdeprawowane i og upia e 

jednostki.
Jedynym lekarstwem na to nieuniknione z o s  energiczne pro-

testy ze strony nie tylko samych poszkodowanych, ale tak e wszyst-
kich tych obywateli, którym le y na sercu praworz dno  i autorytet 
pa stwa. Jak ju  zaznaczy em, walk  o przestrzeganie prawa nale y 
prowadzi  zarówno drog  protestów i skarg indywidualnych i zbio-
rowych, jako te  za pomoc  interpelacji zwracanych do naczelnych 
w adz krajowych przez cz onków izb prawodawczych.

* * *

Wobec wskazanych przez konstytucj  legalnych sposobów wal-
ki o wcielanie w ycie zasady równouprawnienia, wszelkie prywatne 
narady polsko- ydowskie zmierzaj ce do tego samego celu s  zabaw-
k  zb dn  i bezcelow . Co innego, je eli przedmiotem tych narad jest 
osi gni cie zgodnego i spokojnego wspó ycia obywateli ró noimien-
nych e strony spo ecznej i towarzyskiej. Tutaj podobne narady graj  
tak  sam  rol , co wszelka propaganda ustna i pi mienna, propagan-
da s owem ywym i piórem.

Oddzia ywuj c [sic!] na spo ecze stwo w duchu uspokajania 
i zagajania odwiecznych ran, trzeba si  liczy  z psychologi , z histo-
ri , tj. z tradycj , z przekazywaniem od pokolenia do pokolenia rozma-
itych przes dów wydeptanymi cie kami i w kierunku najmniejszego 
oporu. Tylko uwzgl dniaj c to wszystko, mo na si  kusi  o stopniowe 
przerabianie ludzi i o przygotowywanie gruntu dla lepszej przysz o ci 
przez wychowywanie przysz ych pokole .

Cz owiekowi wrodzon  jest, a przez wychowanie starannie 
wszczepian , potrzeba nienawidzenia innych ludzi, a do zado uczy-
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nienia tej potrzebie doskonale si  nadaj  szyldy wyznaniowe, narodo-
we, klasowe itp. Nienawidzi si  nie tyle indywidualnie, ile raczej gro-
madnie, zbiorowo, a taka nienawi  jest najokrutniejsz  i zarazem 
najg upsz , chocia  psychologicznie ca kiem zrozumia .

Wzajemna nienawi  to g ówny motyw historii ludzko ci, a wy-
st puje ona nadzwyczaj jaskrawo w stosunkach mi dzy zbiorowi-
skiem ydowskim a innymi zbiorowiskami ludzkimi.

Dla braku czasu pomijam tu stron  historyczn  sprawy ydow-
skiej. Wska  tylko na wprost potworn  megalomani  narodowo-wy-
znaniow  narodu ydowskiego, „narodu wybranego”, maj cego pra-
wo do t pienia innych narodów, a co najmniej do panowania nad nimi. 
Bóg ydowski jest bogiem wy cznie narodowym, przejawiaj cym 
prawdziwie ma pi  mi o  (Affenliebe) do swych dzieci ulubionych 
i maj cy do nich pretensj , je eli w stosunku do innych ludów nie kie-
ruj  si  bezwzgl dnym okrucie stwem. Nie zapominajmy jednak, e 
ten Bóg ydowski sta  si  nast pnie Bogiem chrze cija skim, a po -
czenie imperializmu rzymskiego z megalomani  ydowsk  sp odzi o 
katolicyzm, d cy do opanowania wiata ca ego.

Antysemityzm jest dzieckiem Starego Testamentu i wytworem 
samych ydów. Antygoizm da  pocz tek antysemityzmowi wyst pu-
j cemu nader wyra nie w bardzo dawnych czasach, w ka dym razie 
na wiele wieków przed ukrzy owaniem Jezusa Chrystusa, zamordo-
wanego dzi ki podszeptom reakcjonistów ydowskich i przy aplauzie 
rozszala ej t uszczy, rozagitowanej przez tych reakcjonistów dr -
cych o swój wp yw i w adz  nad duszami ludu.

Skutkiem prze ladowania ich na ich w asnej ziemi ydzi rozpro-
szyli si  po ca ym wiecie i zostali skazani na tu aczk , inn  wpraw-
dzie ani eli koczownictwo cyga skie, ale zawsze tu aczk , o ile utrzy-
muje si  ci g o  narodowa tego zbiorowiska ludzkiego. W ró nicy od 
innych emigracji masowych, w rodzaju cho by niedawnej emigracji 
polskiej i dzisiejszego wychod stwa rosyjskiego, ydzi dzi ki swej 
odporno ci plemiennej i dzi ki spójni za pomoc  swoistego wyznania 
narodowego utrzymali si  w swej odr bno ci i tylko niewielki ich pro-
cent asymilowa  si  i ton  w morzu innych zbiorowisk plemiennych 
i narodowych.
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Jednak e dziwn  ironi  losu, pomimo swej odr bno ci, ydzi za-
tracili w yciu potocznym swój j zyk narodowy i przyj li j zyki swych 
wrogów i prze ladowców: z jednej strony Niemców, z drugiej za  Hi-
szpanów. Osiedlaj c si  masowo na ziemiach polskich i przyleg ych, 

ydzi obok swej swoistej religii przynosili ze sob  jako znami  swej 
odr bno ci przyswojony przez nich w Niemczech dialekt górnoniemie-
cki, tzw. „ argon”.

Jak zaznaczy em na pocz tku, w Polsce niepodleg ej, przedroz-
biorowej, istnia a kwestia ydowska rozwi zywana w rozmaity spo-
sób. Zaznaczy em te , e po upadku Polski w trzech zaborach rozma-
icie traktowano kwesti  ydowsk .

W pa stwie rosyjskim przed sam  wojn  wszech wiatow  kwe-
stia ydowska niezmiernie si  zaogni a i dosz a do bardzo wysokiego 
napi cia.

Zaraza bestialskiego antysemityzmu rozszerza a si  z Rosji na 
Kongresówk , czyli Priwislinskij kraj, w zwi zku z tym godnym pod-
kre lenia faktem, e jak ydzi przybywaj cy z Zachodu bez wielkich 
trudno ci stawali si  germanizatorami, tak znowu ydzi chroni cy 
si  do Polski ze Wschodu pomimo pogromów i innych prze ladowa  
rosyjskich pomagali rdzennym obrusitielom do rusy  kowania ziem 
polskich, b d cych integraln  cz ci  tego potwora pa stwowego, 
rozk adaj cego si , zdemoralizowanego i demoralizuj cego. Zreszt  
zgnilizna moralna i za mienie umys ów by y przed wojn  w a ciwo -
ci  nie tylko Rosji, ale tak e innych pa stw zatrutych jadem szowini-
zmu, imperializmu i krwio erczej zach anno ci.

Podczas wojny, kiedy to bakterie nienawi ci i ludo erstwa coraz 
bardziej pot nia y, tak e sprawa ydowska zaostrzy a si  do najwy -
szego stopnia.

* * *

Pomimo zaci tych prze ladowa  naród ydowski wykaza  zadzi-
wiaj c  odporno  jako osobne i wyodr bnione zbiorowisko ludzkie, 
a ydzi oraz ludzie pochodzenia ydowskiego u ró nych narodów gra-
li wybitn  rol  w historii kultury, w literaturze, w poezji, w sztuce 
i nauce, w ogóle w dziejach ludzko ci jako ca o ci niepodzielnej.
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Przede wszystkim chrze cijanizm wyrós  na gruncie ydow-
skim. Poza tym niektórzy ydzi bior  ywy udzia  w yciu rozmaitych 
narodów, wyzna , sekt, stronnictw itd., a nawet najzajadlejszymi, 
najfanatyczniejszymi antysemitami i ydo ercami bywaj  ludzie po-
chodzenia ydowskiego.

Kwestii ydowskiej w Polsce nie mo na oddziela  od kwestii 
ydowskiej w ogóle. A ta kwestia ogólno ydowska, w zwi zku z me-

galomani  narodowo-wyznaniow  ydów ci gnie si  co najmniej od 
czasów rzymskich, przetrwa a wieki i ci gn  si  chyba b dzie bez 
ko ca. Jej ostateczne rozwi zanie na tle spo ecznym znajduje si  
w niesko czonej odleg o ci i przypomina asymptoty i krzywe hiper-
boli, coraz bardziej zbli aj ce si  do siebie, ale nigdy zej  si  nie-
mog ce.

Porównajmy po o enie ydów w Polsce z ich traktowaniem 
w innych krajach. Przypomnijmy sobie antysemityzm rumu ski, au-
striacki, francuski, niemiecki, czeski,  nlandzki, grecki, gruzi ski, 
ormia ski, litewski…, nawet ameryka ski, a to porównanie nie wyj-
dzie chyba ju  tak bardzo na niekorzy  Polski.

W ci gu wielu lat przed wojn  wiede scy studenci christlich-so-

ziale urz dzali ob awy na ydów i bili wszystkich bez wyj tku spot-
kanych ydów.

S uchacze uniwersytetu niemieckiego w Pradze protestuj  prze-
ciw nowo obranemu rektorowi Steinherzowi jako ydowi i staraj  
si  w sposób brutalny zmusi  go do podania si  do dymisji. Zestaw-
my z tym fakt, e kilka lat temu rektorem Uniwersytetu Lwowskiego 
by  profesor Beck, o którym przedtem wspomnia em. Dzi , w czasie 
powojennym, na tle ogólnego og upienia i zwyrodnienia mo e by to 
ju  nie by o mo liwe. W ka dym razie jednak w danej chwili rekto-
rem Uniw. Krakowskiego jest profesor Natanson, wprawdzie ju  
nie yd urz dowo, ale „rasowo” nale cy do plemienia ydowskiego, 
a przecie  rdzenni stróże pamiątek narodowego kościoła g osz  bez-
wzgl dn , nieub agan  krucjat  przeciw ydostwu na tle „rasowym”, 
nie za  wyznaniowym.

Za dni naszych w niektórych uniwersytetach niemieckich, 
mi dzy innymi w uniwersytecie berli skim i jenajskim, s uchacze 
„chrze cija sko-aryjscy” uchwalaj , a eby, zw aszcza na wydzia-
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le medycznym, ydom nie wolno by o siada  w trzech lub czterech 
pierwszych awkach. awki te powinny by  zarezerwowane dla 
rdzennych Germanów.

W Wiedniu za dano numerus clausus nie tylko dla s ucha-
czów, ale tak e dla profesorów. Liczba zarówno jednych, jako te  dru-
gich nie powinna przewy sza  10 procentów [3].

W ostatnich dniach, tj. ju  na pocz tku r. 1923, czytali my, e 
w Monachium i w innych miastach Bawarii nacjonali ci bij  ydów 
i gro , e wszystkich ydów powywieszaj . Przypu my, e im si  to 
nie uda, ale w ka dym razie ch  stanie za uczynek.

Oszcz dzaj c czasu i nie wdaj c si  w szczegó y, zapytuj  zacie-
trzewionych syjonistów i narodowców ydowskich w Polsce:

Czy tzw. „ argon” jest w jakimkolwiek pa stwie równoupraw-
niony z innymi j zykami?

Czy szabas jest gdziekolwiek obserwowany z wi ksz  gorliwo -
ci  i sumienno ci  ani eli w Polsce?

Czy w innych krajach wolno zastawia  podwórza sza asami 
kuczkowymi i, zagarniaj c ciasne podwórza na swój wy czny u ytek, 
kr powa  w ten sposób innych mieszka ców tych samych domów?

Czy ydzi w innych pa stwach w czasie swych wi t otaczaj  
drutem ca e miasteczka i osady, nadaj c im w ten sposób charakter 
osad wy cznie ydowskich?

* * *

Przy traktowaniu kwestii ydowskiej ze stanowiska dobra pa -
stwa i spo ecze stwa nale a oby unika  kierowania si  tylko uczu-
ciem i histeri  zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ze wzgl du nie 
tylko na dobro pa stwa i spo ecze stwa, ale nawet na w asne dobro 
i dobro swych bliskich nale y okie zna  sw  wybuchowo  i pop dli-
wo , traktuj c tego rodzaju sprawy rozumowo i stoj c na stanowi-
sku utylitarnym, na stanowisku u yteczno ci.

Niektórzy „chrze cijanie” i „aryjczycy”, nawet spomi dzy wyso-
ko stoj cych pod wzgl dem umys owym i moralnym, powiadaj , e 
czuj  do ydów wstręt i pogardę i wskutek tego nie mog  o nich mó-
wi  spokojnie.
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Mo na by si  ich zapyta , czy czuj  wstr t i pogard  tak e do 
Chrystusa, do jego matki i do jego pierwszych uczniów i aposto ów, 
którzy przecie  wszyscy byli ydami. „Rasowo” Chrystus by  w ka -
dym razie ydem, przynajmniej po k dzieli, a chyba tak e i po mie-
czu, bo przecie  w owe czasy jego ojciec by  bogiem wy cznie ydow-
skim.

Delikatne i dystyngowane damy o wiadczaj , e patrzy yby 
z rozkosz  na pogromy ydowskie i mo e same nawet bra yby w nich 
udzia .

A z drugiej strony, z jak  rozkosz  ydzi prawowierni rozsma-
kowuj  wspomnienia o pogromach, urz dzanych niegdy  przez ich 
przodków nad wyznawcami innych bogów. wiadczy o tym wymow-
nie wi to Purim, odg os pogromu, w którym zamordowano 75 000 
niewiernych.

W imi  antygoizmu i antysemityzmu t pi  si  wzajemnie ró noi-
mienne bestie ludzkie, a to t pienie si  wprawia w zachwyt nieopisa-
ny i sprawia im niewymown  rozkosz. Ca y wiat ludzki przedzierzga 
si  w mena eri  gryz cych si  zwierz t ró nogatunkowych.

Za pogromy odpowiedzialni s  ci za lepie cy lub te  niegodziw-
cy, co zaciekle i bezkrytycznie szczuj  i podjudzaj  na wszystkich bez 
wyj tku ydów. Propaganda zajad ego rycza towego antysemityzmu 
tak si  ma do krwawych pogromów, jak si  ma sta e szczucie i pod-
judzanie czytaj cej i s uchaj cej gawiedzi oraz gorliwe dyskredyto-
wanie naczelnika pa stwa i rz du pa stwa polskiego do zamiarów 
krwio erczych i nareszcie do czynu „patriotycznego” „bohatera” 
chrze cija sko-narodowego, p. Eligiusza Niewiadomskiego. S  to tyl-
ko nast pstwa, dalsze ci gi i doprowadzenie do ostatecznych natural-
nych konsekwencji.

Kierowanie si  nerwami i histeri  jest egoizmem na krótk  
met , ze szkod  zarówno dla obu stron, jako te  dla wielonarodowego 
i wielowyznaniowego spo ecze stwa.

Miejsce nerwów i histerii powinny zaj  rozum, rozwaga i zim-
na krew. Ale i one nie wystarcz , je eli umys  jest zanieczyszczony 
fa szywymi przes ankami, je eli poj cie „goja” lub te  „ yda” sta o 
si  kategori  my lenia na podobie stwo czasu, przestrzeni, jako ci, 
celowo ci, przyczyny, skutku itp. Otó  dla pomy lnego i celowego roz-
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wi zywania podobnych kwestii trzeba usun  z g ów zzoologizowa-
nie, zbiologizowanie i zantropologizowanie mózgu w zakresie my le-
nia o kwestiach spo ecznych i politycznych.

Otó  pozbywszy si  tych niepo danych nalecia o ci w naszym 
aparacie my lowym, rozpatrzmy spraw  ydowsk  z ró nych stron, 
ze stanowiska prawa i sprawiedliwo ci, ze stanowiska dobra pa -
stwa i ró noplemiennego spo ecze stwa Polski.

Przede wszystkim spotykamy na ka dym kroku dzielenie od 
dawna osiad ych mieszka ców danego pa stwa na „gospodarzy” 
i „go ci”.

D no  do upa stwowienia jednej jedynej narodowo ci i jedne-
go jedynego wyznania, d no  do unarodowienia i uwyznaniowienia 
pa stwa wielonarodowego i wielowyznaniowego, d no  do wy cz-
no ci w tej dziedzinie, do stworzenia pa stwa koszernego, pa stwa 
folblutów rasowych, dzielenie ludno ci, mieszcz cej si  w granicach 
tego samego pa stwa, na narodowo  panuj c  i na narodowo ci jej 
podw adne i poddane, na wyznanie panuj ce i na wyznania drugo-
rz dne, dzielenie na w a cicieli, lokatorów i sublokatorów, na uprzy-
wilejowane rodzone dzieci i na upo ledzonych pasierbów – taka d -
no  i takie zachcianki s  wynikiem koncepcji z gruntu fa szywej, 
poci gaj cej za sob  nieustanne tarcia i walki bezp odne, podtrzymu-
j cej wrzenie, które przeszkadza zgodnemu wspó yciu i wspó pracy, 
a natomiast szkodzi pa stwu i spo ecze stwu, bo os abia je i na we-
wn trz, i na zewn trz.

Rozró nianie wyznania panuj cego a wyzna  tylko tolerowa-
nych jest z agodzon  starotestamentow  wy czno ci  ydowsk .

Mo e si  te  zdarzy  taki wypadek, e tak zwani go cie zacho-
wuj  si  poprawnie, szanuj  konstytucj  i prawa obowi zuj ce, d  
do zgodnej wspó pracy na po ytek ogó u, ci za , co uwa aj  siebie za 
wy cznych gospodarzy kraju, ami  prawa, urz dzaj  bunty i roko-
sze, targaj  si  na majestat Rzeczypospolitej i szkodz  jej niepomier-
nie pod ka dym wzgl dem.

W ka dym razie zamachu na prezydenta Rzeczypospolitej, sym-
bolizuj cego pa stwowo  polsk  i majestat Polski, dokona  nie a-
den yd, nie aden cz onek tej lub owej „mniejszo ci narodowej”, ale 
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tylko rdzenny, najrdzenniejszy Polak, uznany przez wielu za „bohate-
ra narodowego”, walcz cego w ten sposób o polskość Polski.

Korzystaj c z bezwzgl dnej wolno ci prasy, zohydzaj , znies a-
wiaj  i dyskredytuj  naczelnika pa stwa, pierwszego prezydenta Rze-
czypospolitej i rz d polski, staraj  si  szkalowa  Polsk  dzisiejsz  za-
równo wewn trz pa stwa, jako te  za granic , podkopuj  si  pod byt 
niezale ny Polski, solidaryzuj  si  z morderc  prezydenta, urz dzaj  
orgie manifestacyjne ku uczczeniu mordercy, zbieraj  sk adki na po-
mnik dla niego… nie adni „ ydzi”, nie adne „mniejszo ci narodo-
we”, nawet nie „komuni ci”, ale ci, co si  podaj  za jedynych rdzen-

nych Polaków, skupiaj cych si  pod has em sprawy narodowej.
Do tej bezwzgl dnej opozycji przeciwko rz dowi przy czyli si  

w Sejmie tak e pos owie ydowscy. Uwa am to za ra cy b d z ich 
strony. Maj  oni jednak t  wielk  zas ug  wobec Polski, e swym ak-
cesem do „Targowicy” wspó czesnej stre  li czysto  koszern  Zwi z-
ku Chrze cija skiej Jedno ci Narodowej. Rzuca to swoiste wiat o 
na w ciek o  „stronnictw narodowych” i na urz dzane w grudniu 
r. 1922 awantury z powodu skalania Polski przez udzia  w wyborze 
pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej tak e pos ów i senatorów 
z ona „mniejszo ci narodowych”. Wzoruj c si  na has ach Francja 

dla Francuzów, Anglia dla Anglików, Niemcy dla Niemców, Ro-

sja dla Rosjan, g osi si  dumnie i wyzywaj co: Polska dla Polaków. 
Tak, istotnie Polska dla Polaków, jeno e nie narodowo, ale tylko 
pa stwowo, podobnie jak Ameryka dla Amerykanów, Polska dla 
obywateli Polski. Pa stwo powinno by  pozawyznaniowym i poza-
narodowym.

* * *

W zwi zku z d eniem do upa stwowienia w Polsce jednej tyl-
ko narodowo ci pozostaje l k ywio owy przed tak zwan  Judeo-Pol-

ską, gdzie pierwsza cz  tego z o enia ma by  dla uczucia polskiego 
obra liw , a nawet ha bi c .

Jest to nieporozumienie i nieumiej tno  zagl dania prawdzie 
w oczy.
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Polska jest ju  od dawna Judeo-Polsk  i tak  te  i nadal pozo-
stanie. Za po rednictwem chrze cija stwa ydostwo w ar o si  g -
boko w polsko . A nawet musimy przyj  a  trzy Judeo-Polski.

Pierwsza Judeo-Polska to wytwór historii ze ladami w kultu-
rze, literaturze, wiatopogl dzie i nastroju religijnym. Mniej wi cej 
lat temu tysi c przyw drowa a ona z Zachodu. Wysz a niegdy  z Pale-
styny, usadowi a si  w Rzymie, a przez Niemcy i Czechy tra  a do Pol-
ski. Pierwsza Judeo-Polska to Judeo-Polska organistów, pastuszków, 
kantyczek, kol d itd. Judeo-Polska chrze cija stwa.

Druga Judeo-Polska to Judeo-Polska rozdarcia, wzajemnego 
szczucia, nienawi ci, wa ni, Judeo-Polska arcia si , gryzienia si , 
Judeo-Polska podszczuwaczy i sfanatyzowanej gawiedzi.

Nareszcie trzecia Judeo-Polska to Judeo-Polska opami tania 
si , pogodzenia si , zgodnego i spokojnego wspó ycia i wspólnej 
pracy obywatelskiej, Judeo-Polska Ko ciuszki i Berka Joselewicza, 
Towia skiego i Mickiewicza, Judeo-Polska Asnyka, Gomulickiego, 
Adama Szyma skiego, Orzeszkowej i Konopnickiej, Judeo-Polska 
roku 1861 i w ogóle krótkotrwa ej epoki reform Wielopolskiego, Ju-
deo-Polska przysz o ci.

Taka Judeo-Polska b dzie w a nie Polsk  w najczystszym, 
najszlachetniejszym, najpodnio lejszym znaczeniu tego wyrazu, Pol-
sk  równouprawnienia i wspó pracy obywatelskiej, Polsk  krocz c  
w przednich szeregach ludzko ci. To b dzie ju  Polska bez Judei, to 
b dzie prawdziwe spolszczenie Polski [4].

Dzi  sro y si  druga Judeo-Polska, Judeo-Polska rozdarcia, Ju-
deo-Polska walki na mier  i ycie. Fanatycy jednego i drugiego obozu 
gdyby mogli, wzajemnie by si  wyt pili lub co najmniej wyp dzili. Nie-
stety, zap dy w tym kierunku s  bzdurn  chimer . Ani rdzenni Polacy 
nie mog  wyr n  ydów, ani te  odwrotnie, ydzi rdzennych Pola-
ków. Nie pozostaje wi c nic innego, jak albo ujada  i re  si  w dal-
szym ci gu, albo te  dla wspólnego dobra wynale  jaki  modus vi-

vendi, to jest sposób spokojnego wspó ycia.
Zawodne s  te  nadzieje na marzenia syjonistyczne. Najgorliw-

szy syjonizm nie usunie z Polski wszystkich ydów [5].
Na pod o u owej drugiej Judeo-Polski zaogni a si  teraz sprawa 

tak zwanego numerus clausus w wy szych uczelniach, przypomina-
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j ca wi tej czy te  b ogos awionej pami ci procenty szkolne w Rosji, 
cznie z Priwislinskim Krajem, nad którymi to procentami niegdy  

mocno wydziwiano i k uto nimi oczy Rosji barbarzy skiej.
Przy tym z góry og asza si  rycza towo wszystkich ydów za 

wrogów pa stwa. W ten sposób pcha si  ich, nawet wbrew ich w as-
nej woli i ch ci, do obozu wrogów.

Zreszt  psychologia krucjaty podj tej pod sztandarem nume-

rus clausus jest ca kiem zrozumia a. Wyros a ona na gruncie eko-
nomicznym. Jest to jeden z objawów tak zwanej walki o byt, tylko e 
prowadzonej niezaradnie i bezcelowo. Mo na by przeciwdzia a  tej 
liczebnej przewadze ydów, ale w inny sposób. A tym szamotaniem 
si , tymi awanturami i burdami szkodzi si  Polsce na wewn trz i na 
zewn trz.

Na wewn trz, bo wst puje si  na zgubn  drog  praw wyj tko-
wych. Uchwa y zrozpaczonej młodzieży chrześcijańsko-narodowej, 
zreszt  do niczego nieprowadz ce, nawo uj  do bezprawia, do ama-
nia konstytucji i do wprowadzania stanów wyj tkowych, czyli do le-
galizowania bezprawia drog  uchwa  dora nych, wbrew prawu ogól-
nie obowi zuj cemu.

Na zewn trz, bo tego rodzaju krzykliwe manifestacje, wzywa-
j ce do unicestwienia zagwarantowanego przez konstytucj  równo-
uprawnienia wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, wyzyskuje si  
za granic  na szkod  Polski, a to prowadzi nie tylko do spadku walu-
ty, ale tak e do upadku powagi i uroku pa stwa. Z takim pa stwem 
coraz mniej b d  si  liczy  [6].

Tak zwana „asymilacja” ydów jako osobnego zbiorowiska 
ludzkiego jest i pozostanie jeszcze przez d ugie lata mrzonk  nie do 
urzeczywistnienia. O asymilowaniu ciemnych i przes dnych, a wza-
jem sobie niech tnych mas mowy by  nie mo e. Co najwy ej mog  
si  asymilowa  tymczasem pojedyncze jednostki i nieliczne grupy, co 
w dalszym ci gu prowadzi do równouprawnienia, a raczej wspó y-
cia towarzyskiego.

Zreszt  dzisiejsi „rdzenni Polacy” o zabarwieniu „chrze cija -
sko-narodowym”, i to nawet tacy rdzenni Polacy, którzy, obiektywnie 
bior c, „rasowo”, s  podejrzani co do swej czysto ci aryjskiej, którzy 
b d  to z pochodzenia w mniej lub wi cej odleg ej przesz o ci, b d  
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te  przez ma e stwo, powinowactwo i inne koligacje mocno zalatuj  
ydostwem; otó  tacy „rdzenni Polacy” nie chc  wcale asymilacji. Co 

wi cej, uwa aj  oni zarówno przechrztów, mechesów, jako te  y-
dów-Polaków, za nierównie niebezpieczniejszych dla Polski ani eli 

ydów ortodoksów i ydów narodowców od egnuj cych si  od pol-
szczyzny. Celem ich d e  jest bezwzgl dne, nieub agane odżydzenie 
Polski. Ze wzgard  i nienawi ci  odpychaj  oni od siebie wszelk  
wspó prac  kulturaln  i spo eczn  ydów mi uj cych Polsk  i uwa-
aj cych j  za sw  ojczyzn .

Chcieliby nawet rozszerzy  to odżydzanie na ca e chrze cija -
stwo, na ca  kultur  chrze cija sk  w ci gu wielowiekowej histo-
rii.

Je eli tak, to przede wszystkim nale a oby to odżydzanie za-
cz  od usuni cia Chrystusa, Marii, wi tego Paw a i innych ydów, 
zas u onych oko o utrwalenia chrze cija stwa.

Ca kowite od ydzenie kultury chrze cija skiej równa oby si  jej 
unicestwieniu.

Z drugiej strony istotne, nie ob udne „od ydzenie chrze cija -
stwa” prowadzi prost  drog  do wyrzeczenia si  antysemityzmu jako 
nalecia o ci ydowskiej.

Fanatyczne od egnywanie si  od wszelkiej wspó pracy z yda-
mi, bzdurne i t pog owe twierdzenie, e wszelkie dotkni cie ydostwa, 
wszelki udzia  ydów, np. w pracy nad budow  pa stwa polskiego, 
kala „aryjsko ” i „chrze cija stwo” – zawdzi czaj ce zreszt  swój 
pocz tek Palestynie ydowskiej – otó  ten w ciek y fanatyzm „chrze -
cija sko-narodowy” przypomina legend  redniowieczn  o wypadku, 
który podobno mia  miejsce we Frankfurcie nad Menem.

Oczywi cie ydzi mieszkali tam w ghetto odgrodzonym wysokim 
murem od dzielnicy chrze cija skiej. Pewnej nocy m ody yd us ysza  
za murem wo anie o pomoc cz owieka napadni tego przez zbójców. 
Id c za pop dem prostego ludzkiego uczucia, w dobrym znaczeniu 
tego wyrazu, wdrapa  si  na mur, przesadzi  go, po pieszy  na po-
moc mordowanemu chrze cijaninowi i sp oszy  rabusiów. Spotka a 
go swoista nagroda. Za to, e o mieli  si  przekroczy  mur oddziela-
j cy chrze cijan od ydów, za to e sw  plugaw  stop  skala  wi t  
ziemi  chrze cija sk , skazano go na mier  i spalono na stosie.
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Podobnie, cho  nie tak okrutnie, zosta  wynagrodzony ch op, co 
uratowa  ton cego szlachcica, schwyciwszy go za w osy i w ten spo-
sób wyci gn wszy z wody. Dosta  dukata za wyratowanie, ale dosta  
te  w skór  za to, e o mieli  si  dotkn  sw  chamsk  r k  czupryny 
szlacheckiej.

W zwi zku z pal c  w oczach „chrze cija sko-narodowych” 
kwesti  „od ydzania” Polski nie od rzeczy b dzie przytoczy  zako -
czenie mego przemówienia, które mia em na zje dzie by ych wycho-
wa ców Szko y G ównej w Warszawie 25 listopada 1912 roku:

Szko a G ówna nie by a instytucj  wyznaniow , nie by a przeznaczo-
na dla m odzie y tylko jednego wyznania, z upo ledzeniem innych. 
Nie znali my ogranicze  procentowych. Szko a G ówna by a insty-
tucj  przede wszystkim wszechludzk , a nast pnie polsk  w najob-
szerniejszym znaczeniu tego wyrazu, polsk  nie tylko narodowo, 
ale tak e terytorialnie. Zgodnie z tym nie robili my ró nicy mi dzy 
kolegami ze wzgl du na ich pochodzenie. Wszyscy byli my równi.
Nikt z nas nie o mieli by si  zaproponowa  koledze ydowi, a eby 
dla uzyskania praw obywatelskich przyjmowa  katolicyzm. Szanuj c 
godno  osobist  swoj  i cudz , uwa aliby my podobn  propozycj  
za tak  sam  zniewag , jak  by oby zaproponowanie nieprawos aw-
nernu, a eby dla uzyskania równouprawnienia w pa stwie rosyjskim 
przyjmowa  prawos awie.
Dzi  jest inaczej. Stan wszy na gruncie tutejszym, uczu em si  bo-
le nie dotkni tym tym, co si  tu dzieje. Dzi  rozbrzmiewaj  inne 
has a:
Przybyszu i zaledwie cierpiany go ciu! Ochrzcij si , bo tego wyma-
ga „pan i odwieczny dziedzic” tej ziemi. Ale pami taj, e ci nigdy 
nie zapomn  twego pochodzenia i e ci je wypomn  w najdalszym 
pokoleniu. Cho by  nawet ukocha  t  ziemi  mi o ci  chorobliw , 
przeczulon , cho by  po wi ci  wszystkie swe si y, czas i rodki 
pracy spo ecznej polskiej, cho by  niós  wszystko w o  erze spo e-
cze stwu polskiemu, cho by  bra  wybitny udzia  w fundowaniu 
instytucji narodowych polskich… nic ci to nie pomo e. Zawsze b -
dziesz tylko ydem, ale nigdy Polakiem.
I to jest tak e patriotyzm.

(J. Baudouin de Courtenay, W kwestii żydowskiej, 
Warszawa, 1913. str. 108–109).
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* * *

Poniewa  nie mo na si  rozej , poniewa  fatalno  historyczna 
skazuje ydów i innych inorodców na pozostawanie i nadal w tym sa-
mym pa stwie co i rdzenni Polacy zarówno „chrze cija sko-narodo-
wi”, jako te  sprzeniewierzaj cy si  „chrze cija stwu” i „narodowo-
ci” polskiej, wi c nie pozostaje nic innego, jak stara  si  o sposoby 

zapewniaj ce zgodne wspó ycie. Za wzór mo na by wzi  miesz-
ka ców tego samego domu lub tej samej miejscowo ci. Bez wzgl du 
na swe pochodzenie, na swe pogl dy, na swe przekonania polityczne 
maj  oni jednak pewne wspólne, niezmiernie wa ne interesy gospo-
darcze, ekonomiczne, prawne itd. Musz  wi c wspólnie zabiega  o to, 
a eby pod tymi wszystkimi wzgl dami dzia o si  jak najlepiej. Przy 
tym nie potrzebuj  sk ada  sobie wizyt i obcowa  towarzysko.

Jak w domach mog  istnie  komitety domowe, w miastach rady 
miejskie, tak w pa stwach wspó czesnych posiadamy wspólne cia a 
prawodawcze, wspólne w adze wykonawcze, wspólny rz d, wspólne 
s dy, wspóln  administracj , wspóln  si  zbrojn  dla obrony granic 
pa stwa itd., a w tym wszystkim ca a ludno  pa stwa jest jednako-
wo zainteresowana, bez wzgl du na swe pochodzenie, na sw  narodo-
wo , na swe wyznanie, na swe pogl dy polityczne.

Zasada sprawiedliwo ci, uznanie godno ci ludzkiej wszystkich 
obywateli, wierno  zasadom samookre lania si  ka dej jednostki 
u wiadomionej wymagaj  uznania tak e narodowo ci ydowskiej nie 
tylko de iure, ale tak e de facto. Nie wolno trzyma  si  wspomnianej 
na pocz tku metody strusiej, stosowanej niegdy  w Austrii, która po 
prostu ignorowa a narodowo  ydowsk .

I jak tu nie uznawa  narodowo ci ydowskiej? Odr bno  gro-
madna ydów jest wi cej ni  narodowo ci . Mamy przed sob  naród 
nad narodami, „naród wybrany” i przeciwstawiony wszystkim innym 
narodom. Mamy wcielony w ydostwo pierwowzór wszelkich megalo-
manii narodowych. Bli szym jest Polakowi Niemiec, Anglik, Hiszpan 
itd. ani eli yd narodowiec yj cy wspomnieniami o minionej wiel-
ko ci, o swym pos annictwie wszech wiatowym, opartym mi dzy in-
nymi o antygoizm nieub agany. W porównaniu z t  nap cznia  do 
ostatecznych granic megalomani  ydowsk  niczym s  inne megalo-
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manie pa stwowo-narodowe: megalomania rzymska, megalomania 
bizantyjska, megalomania angielska, megalomania francuska, mega-
lomania niemiecka, megalomania rosyjska, megalomania madziarska 
itd., itd.

Wobec tego osobna narodowo  ydowska musi by  nie tylko to-
lerowana, ale tak e równouprawniona, z tym jednak zastrze eniem, 
e nie b dzie nadu ywa  tego równouprawnienia na szkod  pa stwa 

i innych wspó obywateli. Zreszt  przy cis ym przestrzeganiu praw 
i stosowaniu odpowiedzialno ci osobistej takie szkodnictwo jest ca -
kiem wykluczone.

Uznanie osobnej narodowo ci ydowskiej nie jest równoznacz-
ne z przymusowym zaliczaniem do niej osobników pochodzenia y-
dowskiego. Na zasadzie równouprawnienia obywatelskiego, w imi  
wolno ci osobistej i godno ci ludzkiej ka demu cz owiekowi powinno 
by  wolno przyznawa  si  do takiej narodowo ci, jak  sam uznaje za 
w asn , a nawet albo przyznawa  si  do dwóch i wi cej narodowo ci 
jednocze nie, albo te  nie przyznawa  si  do adnej narodowo ci. Po-
dobnie co do wyznania: cz owiek ma prawo zalicza  siebie do tego lub 
owego wyznania wed ug upodobania albo te  nie przystawa  do ad-
nego wyznania i og osi  si  za bezwyznaniowca. Tylko – w ró nicy od 
narodowo ci subiektywnej – cz owiek nie mo e nale e  jednocze nie 
do dwóch lub kilku wyzna  albo te  by  jednocze nie wyznaniowcem 
i bezwyznaniowcem, gdy  jest to sprzeczno ci  sam  w sobie.

Dopóki istniej  pa stwa, cz owiek pojedynczy mo e by  podda-
nym czy te  obywatelem tylko jednego pa stwa. Dwupa stwowo , 
a tym bardziej kilkopa stwowo , jest obiektywnie niedopuszczalna.

Tak wi c fanatyzm ydowski, stosuj cy przymus, a nawet terror 
do odst pców od zbiorowiska ydowskiego, powinien by  ukrócony, 
a wszelkie zamachy na wolno  jednostek surowo karane.

* * *

Dla ortodoksów ydowskich jest bol czk  pierwszorz dnej do-
nios o ci zakaz prowadzenia handlu w niedziel  i w inne wi ta „wy-
znania panuj cego”. Tak, istotnie jest to bardzo niedogodne, a nawet 
smutne, je eli jednocze nie wi ci si  sobot  i inne wi ta wy cznie 
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ydowskie. Ale na to nie ma rady, o ile si  uznaje tzw. etatyzm, tj. 
wtr canie si  pa stwa do ycia prywatnego i spo ecznego. Takimi 
ustawami i przepisami kieruje zasada wi kszo ci. Poniewa  w Pol-
sce jest najwi cej katolików, wi c uwzgl dnia si  co do handlu wi ta 
katolickie.

Ja w tych sprawach jestem przeciwnikiem wszelkiego etatyzmu 
i uwa am go za kr powanie wolno ci osobistej. Ale rozstrzyganie 
o tych sprawach nie ode mnie zale y.

Pami tam, e dawniej wolno by o handlowa  w niedziel  zarów-
no ydom, jak i nie- ydom. A nawet po wsiach w a nie w wi ta, po 
nabo e stwie, podczas odpustów i bez odpustów, najruchliwszy han-
del odbywa  si  w a nie w niedziele i wi ta. Dzi  jest inaczej. Dzi  
panuje i wciela si  w ycie zasada „socjalizacji”, „nacjonalizacji”, 
normowania godzin pracy i pró nowania itp.

Je eli za  ydzi czuj  si  pokrzywdzonymi przez zakaz handlo-
wania w niedziel  i w wi ta katolickie, to niech id  za przyk adem 
tych, co styl kalendarzowy julia ski zmienili na styl gregoria ski. 
Niechaj szabas przenios  z soboty na niedziel . Podobno w Ameryce 
ju  si  to praktykuje.

Mocno przepraszam, je eli ta moja propozycja dotknie kogo nie-
mile.

* * *

Dla umo liwienia zgodnego po ycia we wspólnym pa stwie bar-
dzo jest po dane wzajemne poznanie si  wrogich sobie obozów. Pod 
tym wzgl dem ydzi przeci tnie maj  znaczn  przewag  nad rdzen-
nymi Polakami. Wielu z nich bowiem zna polsk  histori , polsk  lite-
ratur , uczestniczy w yciu umys owym, artystycznym i kulturalnym 
Polski. Rdzennych za  Polaków mog cych si  pochwali  znajomo -
ci  ycia umys owego i kulturalnego ydów mo na by chyba na pal-
cach policzy . Z pisarzów polskich ma o kto wst puje w lady Elizy 
Orzeszkowej.
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Obiektywna znajomo  ycia ydowskiego nie da si  osi gn  
przez swoisty „instytut ydoznawczy”1, zapocz tkowany przez jedno-
stronnych i fanatycznych ydo erców. ydzi nie sprawiali sobie ad-
nego „instytutu gojoznawczego”, a jednak i bez niego zaznajamiaj  
si  z yciem wspó obywateli innowyznaniowych i innoplemiennych, 
bo w yciu tym sami uczestnicz . rodkiem d cym do tego celu ze 
strony nie ydowskiej by oby przede wszystkim stworzenie w uniwer-
sytetach katedr ydoznawczych, tj. katedr zaznajamiaj cych nie tylko 
z hebrajszczyzn , ale tak e z pó niejsz  i wspó czesn  kultur , lite-
ratur  i folklorem ydowskim.

Godz c si , chc c nie chc c, ze smutn  tera niejszo ci , powin-
ni by my my le  cokolwiek o przysz o ci, tj. o wychowywaniu przy-
sz ych pokole  i o przygotowywaniu ich do wzajemnej tolerancji i do 
zgodnego wspó ycia w ramach jedno ci pa stwowej. Wiele szkó  
dzisiejszych wychowuje uczniów we wzajemnej nienawi ci, przygo-
towuje z nich bojowców partyjnych, prowadzi ich do zdziczenia, do 
og upienia i do zatrwa aj cego st pienia poczucia obywatelskiego 
przez ignorowanie praw obowi zuj cych.

I szko a, i dom, i ca e otoczenie wiczy dzieci i m odzie  w sto-
sowaniu dzikich sylogizmów, czyli rozumowa , uznaj cych odpowie-
dzialno  zbiorow , gromadn  zamiast odpowiedzialno ci osobistej, 
indywidualnej.

Przy tym z jednej strony goizm, z drugiej strony ydostwo staj  
si  podstaw  my lenia o stosunkach mi dzyludzkich w rodzaju czasu, 
przestrzeni, jako ci, ilo ci itd. Logika rozumu i obiektywizmu ust pu-
je miejsca logice wyrazowej, logice mena eryjnej, zoologiczno-antro-
pologicznej, logice baranich g ów, mato ków i t pog owców. Zreszt  
poza fa szywym punktem wyj cia, oparte na takiej logice wyrazowej 
sylogizmy s  bez zarzutu.

W zwi zku z tym s  umy lne fa szerstwa polegaj ce na uto -
samianiu ydów z bolszewikami, z socjalistami, z masonami. Przez 
wmawianie m odzie y podobnych fa szerstw narzuca si  jej umys om 

1 Mowa o Instytucie ydoznawstwa za o onym w 1920 r. przez Andrze-
ja Niemojewskiego.
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beznadziejne pomieszanie poj  i uto samianie poj  nale cych do 
ró nych dziedzin my lenia.

Wielk  szkod  i spustoszenia w duszach ludzkich sprawia te  
bezkrytyczne uczenie niektórych przedmiotów szkolnych, jak np. „hi-
storii wi tej”, historii powszechnej, historii ojczystej, literatury itd.

Otó  tego rodzaju wychowywanie w ciemnocie i w duchu prze-
ciwspo ecznym powinno by  zast pione przez przyuczanie do krytycz-
nego traktowania tego, o czym si  mówi i co si  przyswaja z ksi ek 
i czasopism oraz przez wychowanie prawdziwie obywatelskie w na-
jobszerniejszym znaczeniu tego wyrazu. 

Z drugiej strony ludzie d cy do zmniejszenia niepo danych 
antagonizmów spo ecznych powinni by oddzia ywa  na masy y-
dowskie w kierunku usuwania specy  cznych cech ydowskich, dzia-
aj cych wprost wyzywaj co na innych wspó mieszka ców. Przede 

wszystkim nale y walczy  ze specy  cznym brudem mas ydowskich. 
Podobno zawi zuj  si  w onie inteligencji ydowskiej stowarzysze-
nia maj ce na celu rozszerzanie w ród mas ydowskich przekonania 
o tym, e zgodnie z wymaganiami higieny i antyseptyki koniecznym 
jest dla zdrowia przestrzeganie elementarnej czysto ci cia a, odzie y 
i mieszkania.

* * *

Streszczaj c swe z pewno ci  przyd ugie i zbyt rozwlekle wy-
wody, wskazuj  w skróceniu na g ówne dzia y kwestii ydowskiej 
w pa stwie polskim.

1. Na pierwszym miejscu stoi zaznajomienie si  z Konstytucj  
i z prawami obowi zuj cymi, zabezpieczaj cymi wszystkim obywa-
telom pa stwa, a wi c tak e ydom, prawie zupe ne równouprawnie-
nie.

2. Dalej idzie domaganie si  kar na urz dników nadu ywaj cych 
swej w adzy dla naruszania praw obowi zuj cych.

3. Nast pnie, ze wzgl du na uspokojenie spo ecze stwa i na 
wcielenie w yciu towarzyskim poczucia praworz dno ci i szacunku 
dla zasady równouprawnienia obywatelskiego, powinni my rozsze-
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rza  zdrowe pogl dy oparte na rozumie i rozwadze, a nie na nieokie z-
nanych afektach, nie na nerwach odruchowych, nie na histerii.

4. Nareszcie powinni my pami ta  o wychowywaniu przysz ych 
pokole  w duchu solidarno ci obywatelskiej.

Wcielaj c w ycie zasad  równouprawnienia, czego mamy pra-
wo wymaga  od ydów?

O wymaganiu „patriotyzmu” uczuciowego nie mo e by  tymcza-
sem mowy. Uczucia s  ukryte w g bi dusz ludzkich. Mi o ci takiej lub 
owakiej nie mo na ani lubowa , ani nakazywa , ani wymaga . Na 
mi o  trzeba przede wszystkim zas u y . Kiedy pa stwo stanie si  
faktycznie dla wszystkich swych „dzieci” sprawiedliw  matk , a nie 
legendarn  z  macoch , wtenczas przyjdzie kolej tak e na „mi o  
ojczyzny”.

Tymczasem powinni my si  zadawalnia  wymaganiem od y-
dów daleko id cej a nierównie solidniejszej solidarno ci ogólnopa -
stwowej, nawet bez przysi gi na wierno  pa stwu.

* * *

Poruszone tu przeze mnie oraz wszelkie inne rodki, maj ce na 
celu uspokojenie i zgodne wspó ycie, obliczone s  na d ugie lata. 
Trzeba si  uzbroi  w cierpliwo , pami taj c, e nie od razu Kraków 
zbudowano. Takich wielkich przeobra e  nie wytrz sa si  z r kawa.

Je eli nie zdziczejemy i nie spodlejemy ostatecznie, co zreszt  
bardzo jest mo liwe, musimy, zacisn wszy z by, pracowa  dla przy-
sz ych pokole  w imi  dobra pa stwa, spo ecze stwa i ca ej ludzko-
ci.

Ale to wszystko wygl da tak pi knie w teorii osnutej na z otych 
marzeniach. Nie zapominajmy, e tak zwane rozwi zywanie kwestii 
spo ecznych i politycznych dokonywa si  „ ywio owo”, z minimalnym 
udzia em wiadomo ci. A my sobie to tylko post factum u wiadamia-
my i wszechstronnie o wiecamy.

Dzieje tocz  si  pomimo nas, a na placu boju pozostaj : z jednej 
strony gryzienie si  bestii ludzkich, z drugiej za  strony wygodny fra-
zes: „jako  to b dzie”.
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Dla ka dego z nas m ka istnienia ko czy si  z jego yciem i przej-
ciem do stanu nieboszczyków .p. lub b .p., a dla bezwyznaniowców 

bez tych zbytecznych dodatków.
Niechaj si  gryz  dwunogie, bylem tylko ja, pogr ywszy si  

w Nirwanie, nie widzia  tego gryzienia si  i nie s ysza  tych kwików, 
pisków, wycia i ujadania.

I to jest mój egoizm osobisty.

Odsy acze do tekstu
N[ume]ry odnosz  si  do tytu ów podanych w Bibliografii. 
[1] Nr 4; [2] Nr 6 i 7; [3] Nr 9; [4] Nr 8; [5] Nr 1; [6] Nr 9.

Bibliogra  a

Swe w asne broszury i artyku y sprzed roku 1913, które albo 
wy cznie by y po wi cone „kwestii ydowskiej”, albo te  dotyka y jej 
tylko mi dzy innymi, wyliczam w broszurze W „kwestii żydowskiej”, 
Warszawa 1913, str. 109–112.

Pó niej potr ca em o te kwestie w ró nych wydawnictwach 
i czasopismach rosyjskich a  do r. 1918, mi dzy innymi w broszurze 
Nacionalnyj i tierritorialnyj priznak w awtonomii. Poswiaszczajet-

sa wsiem „patriotam”, S-Pietierburg 1913, która uleg a kon  skacie 
i zniszczeniu, a ja za jej wydanie zosta em skazany w marcu r. 1914 
na dwa lata twierdzy. Kar  t  zmniejszono mi do trzech miesi cy, któ-
re, przy zamianie ,,twierdzy” na „wi zienie celkowe” (odinocznoje 

zakluczenije), tj. z potr ceniem 25%, odsiedzia em w ci gu dwóch 
miesi cy i jednego tygodnia (od pocz tku listopada r. 1914 do po owy 
stycznia r. 1915) w petersburskich „Krestach”.

Po przesiedleniu si  z Petersburga do Warszawy we wrze niu 
r. 1918, ju  w nowo wskrzeszonym Pa stwie Polskim porusza em 
„kwesti  ydowsk ” w czasopismach polskich. Oto wykaz, zdaje si , 
wyczerpuj cy tych moich artyku ów:

1. Państwowość polska a Żydzi w Polsce, „Gazeta Polska” 1919, 
nr 272, 275, 276, Warszawa, 20, 23 i 24 lipca. Artyku y te by y przerób-
k  jednego z czterech memoria ów u o onych przeze mnie dla Biura 
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Kongresowego w Warszawie, które je przes a o Konferencji Pokojo-
wej w Wersalu.

2. W sprawie księgi zbiorowej ku uczczeniu nieboszczyka 

W. Feldmana, „Kurier Polski” 1920, nr 333, Warszawa, 6 grudnia). 
W zmienionej i uzupe nionej postaci da em ten artyku , jako Słowo 

wstępne, do samej ksi gi zbiorowej Pamięci Wilhelma Feldmana, 
Kraków 1922, str. 1–6.

3. Z moich wspomnień o W. Feldmanie, „G os Polski”, ód , 23 
pa dziernika 1921, nr 260.

4. Antysemityzm monarchów rosyjskich a „antysemityzm” 

polski, „Gazeta Polska” 1919, nr 294, 11 sierpnia.
5. Antysemityzm a nauka uniwersytecka w Polsce, „Gazeta 

Polska” 1919, nr 283, 31 lipca.
6. Epidemia pogonotomii, „Kurier Polski” 1919, nr 182, 18 lip-

ca.
7. Jeszcze z powodu „brodobórstwa”, „Gazeta Polska” 1919, 

nr 317, 3 wrze nia.
8. Judeo-Polska, „G os Polski”, ód  1923, nr 5, 5 stycznia.
9. Numerus clausus, „G os Polski”, ód  1923, nr 6, 6 stycznia.
10. Blok mniejszości narodowych, „G os Polski”, ód  1923, 

nr 50 i 51, 20 i 21 lutego.
11. Sprawy polsko-żydowskie, „Dziennik Poranny”, Warszawa 

1919, nr 21, 24 i 35; 23 i 26 stycznia, 6 lutego.
Inne moje artyku y, napisane na usiln  pro b  redakcji „Dzien-

nika Porannego”, nie zosta y wydrukowane, bo redakcja ta, jako par-
tyjna i jednostronna, nie chcia a si  kompromitowa  w oczach czytel-
ników og aszaniem artyku ów krytykuj cych post powanie ydów.

Z powodu s awetnej Jab onny1 napisa em we wrze niu r. 1920 
dla „Narodu” artyku  pt. Nie mogę uwierzyć, ale sro ca si  wów-
czas cenzura wojskowa uniemo liwi a jego wydrukowanie.

Zwracam te  uwag  na dwie broszury w „kwestii ydowskiej”, 
napisane ze stanowiska humanitarnego i prawdziwie obywatelskie-
go:

1 W Jab onnie k. Warszawy zorganizowano podczas wojny 1920 r. obóz 
koncentracyjny dla polskich o nierzy „wyznania moj eszowego”.
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1. Antoni Lange, O sprzecznościach sprawy żydowskiej, War-
szawa 1911. 

Cho  nie ze wszystkimi zdaniami autora mo na si  zgodzi , trze-
ba jednak uzna  czysto  jego pobudek i oryginalno  jego zapatry-
wa .

2. Dr S. Rubinrot, W imię prawdy…, W sprawie żydowskiej 

z powodu uchwalenia odnośnej Komisji w Sejmie polskim, Warszawa 
1919. 

[Warszawa 1923. „Biblioteka Wolnomy liciela” nr 1]
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Uwaga przedwst pna

Pod tym tytu em wyg osi em w r. 1924 ca y szereg odczy tów pub-
licznych: 1) w Warszawie 17 lutego, w lokalu stowarzyszenia „Strze-
cha” (Nowy wiat, 21); 2) w Tarnowie 26 marca; 3) w Krakowie 27 
marca; 4) w Zgierzu 8 maja; 5) w Brze ciu nad Bugiem (w dawnym 
Brze ciu Litewskim) 28 czerwca; 6) w Wilnie 21 grudnia. Za ka -
dym razem odczyt mój brzmia  cokolwiek inaczej. Obecnie wydaj  go 
w znacz nie zmienionej i rozszerzonej postaci.

Nie pochlebiam sobie, a eby moje odezwanie si  mog o wywrze  
cho by najmniejszy wp yw. Ale sro cy si  obecnie nierozum politycz-
ny, kierowanie si  jedynie nieokie znanymi i wyuzdanymi emocjami 
i afektami, nie za  dobrze zrozumia nym interesem pa stwowym i spo-
ecznym – niechaj uspra wiedliwi  moje wyst pienie.

Co to jest narodowo  i gdzie istnieje?

A eby us yszany lub te  przeczytany wyraz narodo wość wywar  
odpowiednie wra enie, czy to s uchacz, czy te  czytelnik musi by  od-
powiednio przygotowany, przygotowany zarówno pod wzgl dem umy-
s owym, intelektualnym, jako te  pod wzgl dem uczuciowym, emo-
cjonalnym, Przede wszystkim dla uruchomienia narodowości w jej 
postaci polskiej potrzeba zna  j zyk polski, tj. mie ci  w swej g owie 
my lenie j zykowe polskie. Oczywi cie dla zrozumienia skojarzonych 
z podobnymi wyobra eniami i wywo uj cych podobne emocje wyra-
zów innoj zykowych, nationalité, Nationalität, nacional’nost’ itd., 
konieczn  jest znajomo  odpowiednich j zyków.

To jednak nie wystarcza. Nie dla ka dego mówi cego po polsku 
wyraz narodowość jest sam przez si  zrozumia y. Dla wielu jest to 
tylko wyraz bez tre ci, co najwy ej rzeczow nik rodzaju e skiego, 
nale cy do pewnego typu gramatycz nego. Dopiero po rozbudzeniu 
w duszy w asnej poczucia narodowo ciowego dana jednostka mo e 
uczestniczy  w zbiorowym yciu narodowym. Dopiero po wzniesieniu 
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si  na pewien po ziom umys owy mo na doj  do poj cia narodowo-
ci.

Ale nawet na najwy szym stopniu umys owym i przy najsubtel-
niejszym prze ywaniu pewnych wzrusze , czyli emocji, uruchomienie 
j zykowe i znaczeniowe wyrazu narodowość wysuwa na pierwszy 
plan jego cechy formalne. Dzi ki urodzajowieniu j zyka polskiego, 
urodzajowieniu b d cemu odbiciem up ciowienia w wiecie zwierz t 
i ro lin, narodowość wiad czy o sobie jako o istocie rodzaju e skie-
go. W ró nicy od m skich naród, lud, rząd i nijakich państwo, spo-

łeczeństwo, a na równi z przeszłością, pomysłowością, obrzędowoś-

cią, wytwórczością, prawością, sprawiedli wością, miłością, złością, 
jednością, wielością, mno gością, pięknością itd., przy pewnym polo-
cie fantazji twórczej, narodowość staje si  jak  pani , dam , bogi-
ni .

Gdzie jednak istnieje, gdzie mie ci si  ta pani, ta dama, ta bogi-
ni? Czy mo emy jej szuka  poza cz owiekiem?

Nie. Narodowość mie ci si  i yje tylko w pojedyn czych duszach 
ludzkich, sk d jednak mo e si  wydobywa  na zewn trz w postaci 
obrazów, symbolów i wiadcz cych o niej czynów ludzkich. Narodo-

wość istnieje i dzia a tam, gdzie istniej  i dzia aj  wszystkie tego ro-
dzaju chwiejne, nieokre lo ne, ogólnikowe wyobra enia substancjal-
ne, czyli rzeczowniko we, od j zyka, czyli mowy ludzkiej, do pa stwa, 
bóstwa itd. w cznie. Tam to, w tej jednostkowej duszy ludzkiej, yj  
i dzia aj ; j zyk, czyli mowa ludzka zarówno wymawianiowo-s u-
chowa, jako te  pisaniowo-wzrokowa, czyli pismo; tam yje i dzia a 
wszelka twórczo  umys owa w nauce, w poezji i w sztuce; tam yje 
i dzia a pa stwo wraz z rz dem, z pod danymi, z obywatelami; tam 
yje i dzia a gospodarstwo spo eczne wraz z przemys em, handlem 

i spekulacj ; tam yje i dzia a prawo wraz z jego wykonywaniem, ob-
chodzeniem i naruszaniem, wraz z s dami i karami; tam yje i dzia a 
mo ralno  wraz z cnotami, grzechami i zas ugami; tam yj  i dzia aj  
mitologia i religia wraz z bo yszczami i bóstwami; tam yj  i dzia aj  
zwyczaje i obyczaje itd. 

I tutaj stwierdzamy zasadnicz  ró nic  mi dzy obiektem, czy-
li przedmiotem bada  nauk przyrodniczych, a obiektem ba da  nauk 
psycho-socjalnych, „  lologicznych”, „humanistycz nych”. Przedmio-
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ty bada  nauk przyrodniczych istniej  poza lud mi, przedmioty za  
bada  nauk psycho-socjalnych istnie j  jedynie tylko w duszach ludz-
kich.

Gdy ginie cz owiek pojedynczy, z nim razem ginie ca y jego wiat, 
wiat wyobra e , uczu  i pop dów; nast puje ko niec wiata osobiste-

go. Ale wszystko to, co stanowi przedmiot bada  nauk psycho-socjal-
nych, nie przestaje istnie  w innych g owach. Gdy zginie ca a ludz-
ko , wszystko to równie  zgi nie, zginie ostatecznie i raz na zawsze, 
ale wiat chemiczno-  zyczny pozostanie. Pozostanie te  wiat  zjolo-
giczno-biologiczny, o ile pozostan  inne zwierz ta i ro liny. Gdy zgin  
te  inne zwierz ta i ro liny, pozostanie ju  tylko wiat chemiczno-  -
zyczny oraz oczywi cie wszech wiatowy element psychicz ny, czyli du-
chowy. Bo  by oby objawem szalonej zarozumia o ci i megalomanii, 
czyli ob du wielko ci, przypuszcza , e poza cz owiekiem nie ma we 
wszech wiecie elementu psychicz nego; tylko e ten wszech wiatowy 
element psychiczny jest niedost pny dla ograniczonej i znikomej my-
li ludzkiej. Ten wszech wiatowy element psychiczny nie jest wcale 

bogiem ludzkim, bogiem stworzonym na obraz i podobie stwo cz o-
wieka, ale jest czym  z my l  ludzk  niewspó miernym, czym  nie-
do cignionym, niepoj tym, jak niepoj t  jest niesko czono  czasu 
i przestrzeni, bezpocz tkowo  i bezko cowo  czasu i przestrzeni 
we wszystkich kierunkach.

Inaczej jest ze wiatem psychiczno-socjalnym jako przed miotem 
badania. Zgin  nie tylko psychologia, socjologia,  lo logia, historia, 
ale tak e same psyche, czyli dusze ludzkie, sa me societates, czyli 
ugrupowania ludzkie, zgin  w ogóle wszystkie przedmioty bada  tych 
nauk. Zgin  wyrazy, wyobra enia, poj cia. Zniknie wszelka twórczo  
ludzka; znikn  od krycia, wynalazki. Znikn  ludzie, wi c zniknie to 
wszystko. B dzie to absolutny koniec wiata ludzkiego.

Znikn  plemiona, szczepy, ludy, narody, narodowo ci, kraje, pa -
stwa, cz ci wiata, federacje i ró ne inne zrzesze nia, ugrupowania 
i zbiorowiska ludzkie i zwierz ce. Znikn  kasty, warstwy spo eczne, 
klasy. Zniknie walka klas. Zniknie nawet „klasowy ruch robotniczy”. 
Znikn  walki zarówno w imi  interesu, jak i z pobudek idealnych.

Co wi cej, znikn  nie tylko nauki i w ogóle ca e my lenie ludz-
kie o wiecie, ale nawet zniknie ca y wiat chemiczno-  zyczny i as-
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tronomiczny, uporz dkowany na mod  ludzk . Po zostanie to co , co 
sk oni o cz owieka do wytworzenia poj   zycznych, chemicznych, 
mechanicznych i innych, ale nie b  d  to ju  po ludzku uj te zjawi-
ska wietlne, czyli optyczne, s uchowe, czyli akustyczne, chemiczne, 
mechaniczne, cieplne, czyli termiczne; nie b dzie to ludzka elektrycz-
no , nie b dzie to ludzka przemiana materii, nie b dzie to ludzkie 
ujawnia nie energii.

W wielkiej papierni wszech wiatowej achmany naszych zdo-
byczy umys owych i kulturalnych, wszelkie lady naszego istnienia 
zostan  roztarte na miazg , przetworzone na now  mas , dla wytwo-
rzenia nowego papieru, na którym mo e z cza sem jakie  nowe istoty 
ywe, w charakterze naszych nie wiadomych spadkobierców i nosi-

cieli historii i kultury, b d  wy pisywa  od pocz tku lady ycia i roz-
woju spo ecznego.

Czy  wobec tego nie nale a oby si  upami ta  i, zamiast wza-
jemnie zatruwa  sobie ycie, wykorzysta  to krótkie i ska zane na za-
g ad  istnienie do wspólnej walki z przyrod  i do osi gni cia mo li-
wego szcz cia i dobrobytu?

Zamiast tego gryziemy si  i t pimy si  nawzajem, a je dnym 
z pretekstów do tej orgii t picielskiej jest tak zwana narodowo  w jej 
ró norodnych odmianach.

Pochodzenie narodowo ci

Sk d powsta a narodowość, tj., ci lej mówi c, wyo bra enie 
i poczucie narodowości?

Narodowość wi e si  ci le, nie tylko j zykowo, ale tak e poza-
j zykowo, z narodem.

Zarodek i pocz tek narodu tkwi przede wszystkim w j zyku, 
czyli w wyodr bnionej, ró nej od innych, wspólnej mowie pewnego 
zbiorowiska ludzkiego oraz we wspólnym y ciu, we wspó yciu ta-
kiego zbiorowiska ludzkiego. Stwierdzamy nast pnie stopniowe pod-
noszenie si  od takiego stada prawie zwierz cego na coraz wy sze 
poziomy. Przy tym dokonywa si  stopniowe przechodzenie od stanu 
koczownictwa do stanu osiad o ci.
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Stado zwierz ce staje si  spo ecze stwem ludzkim. Wspó ycie 
stadowo-egoistyczne przechodzi we wspó ycie zbiorowo-indywidu-
alne (kolektywnie indywidualne). Na ni szym stopniu mamy w ski 
egoizm, na wy szym stopniu indywi dualizm. Na ni szym stopniu ko-
munizm pierwotny, dziki, na wy szym stopniu komunizm rozumowy 
i oparty na poczuciu sprawiedliwo ci jako wykwit cywilizacji, jako 
kolektywizm i solidaryzm.

Tylko prosz  nie dawa  si  porywa  my leniu wyrazo wemu. 
To, co w danej chwili szaleje pod nazw  komunizmu, nie odpowiada 
wcale wymaganiom uspo ecznienia nowoczesne go, ale jest po prostu 
powrotem do stanu dziko ci, jest rabun kiem pod has em rabuj to, co 

zrabowano (grab’ nagrablennoje), jest karykatur  na komunizm 
w wy szym stylu, czyli na kolektywizm. Jest to skutek rozpasania 
przez wojn  najdzikszych instynktów, nie za  wcielania w ycie zasad 
solidarno ci wszechludzkiej.

Podobnie te  i praktykowanie narodowo ci albo mo e by  dzikie 
i barbarzy skie, albo te  odpowiada wysokiemu pozio mowi rozwoju 
kulturalnego i cywilizowanego. Oczywi cie istnie je ca a skala stanów 
mieszanych i przej ciowych.

Cechy narodowo ci

Jak wszelkie inne has a i sztandary, pod którymi grupu j  si  
krzy uj ce si  rozmaicie zbiorowiska ludzkie, tak i czy to narodowo  
w ogóle, czy te  pewna ci le okre lona naro dowo  musz  posiada  
pewne cechy, czyli w a ciwo ci, upra wniaj ce nas do u ywania tej 
nazwy w stosunku do ludzi.

Cechy te sprowadzaj  si  do dwóch g ównie róde : albo s  to 
cechy obiektywne, ca kiem niezale ne od woli i wiado mo ci ludzkiej, 
albo te  jest to samookre lenie subiektywne. Zreszt  i na samookre-
lenie mo emy patrzy  jak na cech  obiektywn .

Cechami obiektywnymi ludzi pojedynczych i ca ych gro mad 
ludzkich, cechami niezale nymi od niczyjej woli ani od woli cudzej, 
ani od woli w asnej, s  np. p e , wiek, ró ne ce chy antropologicz-
ne w rodzaju koloru skóry, w osów, oczu, wy miarów czaszki i cia a 
w ogóle, j zyk, czyli mowa danego indy widuum, u ywanie tego lub 
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owego pisma, takie lub owakie zwyczaje, podania, tradycje, wierze-
nia, wspólne idea y spo eczne i polityczne, pewien odziedziczony i na-
byty stan umys owo ci i sk onno ci etyczno-socjalnych (wrodzony 
sadyzm, wrodzone wspó czucie do innych ludzi), do pewnego stopnia 
wspólne terytorium.

Za pomoc  cech obiektywnych, mniej lub wi cej ci le okre la-
nych, rozró niamy lud polski, naród polski, narodowo  polsk .

Stwierdzamy przy tym rozmaite szczeble (stopnie) unaro-
dowienia, u wiadomienia narodowego. Tak np. trudno mówi  o naro-
dowo ci w pe nym znaczeniu tego wyrazu u dzieci, u mas ludowych.

Nareszcie przynale no  pa stwowa, nawet wbrew ycze niom 
i sympatiom danej jednostki, stanowi jej cech  obiekty wn , niezale -
n  od woli ludzkiej.

Od cech czysto obiektywnych i od cech subiektywnych, samo-
okre leniowych, nale y odró nia  trzeci  kategori , kategori  po red-
ni , stoj c  na pograniczu tych dwóch dziedzin kra  cowych. S  to 
cechy obiektywno-subiektywne, kiedy cz owiek bywa zaliczany do 
pewnego zbiorowiska dzi ki nie w asnej, ale cudzej woli, dzi ki roz-
kazowi, nominacji lub wyborowi.

Tu nale y przede wszystkim przymusowa s u ba woj skowa oraz 
wszelkie inne formy niewolnictwa, np. wi zienie przymusowe kobiet 
w domach publicznych, zaliczanie przy praktykowaniu tzw. „dyktatu-
ry proletariatu” ca ych rodzin i ca ych skupie  ludzkich do pozbawio-
nych praw, poniewiera nych i oga acanych z mienia „bur ujów”, ska-
zywanie przez s dy i w ogóle przez innych ludzi na takie lub owakie 
kary, itd. Tutaj w asna wola pacjenta nie ma nic do powiedzenia. A e-
by si  uwolni  od skutków stosowania cudzej woli do je go osoby nie 
pozostaje mu nic innego, jak albo uciec, albo te  odebra  sobie ycie.

Natomiast w wielu innych wypadkach wola cudza jest wpraw-
dzie g ównym czynnikiem rozstrzygaj cym, ale do jej ostatecznego 
wcielenia w ycie niezb dn  jest tak e zgoda sa mego osobnika mia-
nowanego lub te  obieranego.

Urz dnikiem pa stwowym lub prywatnym, nauczycielem, pro-
fesorem, kawalerem orderu tego lub owego stopnia, radc  miejskim, 
pos em do sejmu lub senatu staje si  cz owiek b d  to z nominacji 
zwierzchno ci, b d  te  przez g osowanie, ale mo e nie przyj  o  a-
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rowanej mu godno ci. Bywaj  wprawdzie wypadki, kiedy nie wolno 
zrzeka  si  takiej godno ci, ale te nale  do wyj tków.

Prezydent rzeczypospolitej lub te  król elekcyjny osi ga ten za-
szczyt przez stosowanie arytmetycznej zasady wi kszo ci, gdy tym-
czasem monarcha „z bo ej aski” jest przeznaczo ny do piastowania 
swego urz du przez sam fakt urodzenia si .

Istniej  próby przymusowego zaliczania do tej lub owej narodo-
wo ci, ale to s  objawy przemocy i gwa tu.

Jak wyznanie religijne, tak i wyznanie narodowe, czyli narodo-
wo  cz owieka, stanowi jedn  z jego cech wy cznie subiektywnych, 
zale nych jedynie od wiadomo ci, od w asnej woli, od w asnego 
uznania i samookre lenia. Wszelkie zama chy na wolno  sumienia 
czy to wyznaniowego, czy te  naro dowego w pa stwie praworz dnym 
i nie niewolniczym s  zbro dni  przeciw godno ci ludzkiej i przeciw 
prawom zasadniczym, zabezpieczonym przez konstytucj .

wiadomo  narodowa bywa o ró nym nat eniu i na pi ciu, wa-
haj c si  (oscyluj c) mi dzy zerem a n, tj. pewnym maximum, pew-
n  norm  najwy sz . To, co wybiega ponad zwyk  norm , staje si  
hipertro  , staje si  przerostem po czucia narodowego.

Mo liw  jest te  narodowo  wmówiona, sugestionowana przez 
rodziców lub cho by tylko przez jednego z rodziców, przez ojca lub 
matk , pomimo to, e si  urodzi o i e si  yje na obczy nie, w in-
noj zykowym i innonarodowym otoczeniu. Znane s  osoby urodzone 
np. w Turcji, w Danii, w Ameryce itp. i pomimo ca kowitej nieznajo-
mo ci j zyka polskiego odznaczaj ce si  przeczulonym patriotyzmem 
polskim.

Ró norakie „narodowo ci”

Poczucie narodowe mo e si  sta  energi  pobudzaj c  do czy-
nów b d  to wznios ych i szlachetnych, b d  te  nikczem nych i ohyd-
nych. Fanatyzm partyjny w zastosowaniu do wyznania i narodowo ci 
wywo uje zach anno , napastniczo  (agresywno ) i fatalne po-
mieszanie poj .

Istnienie Rzymu, tego potwora wiecznie imperialistycznego, 
z pretensjami do panowania w ten lub ów sposób nad ca ym wia-
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tem, nie tylko ziemskim, ale nawet pozaziemskim, doprowadzi o do 
powstania „narodu katolickiego”, wypiera j cego z g ów zamroczo-
nych poczucie innych wyodr bnionych istotnych narodowo ci i prze-
ciwstawiaj cego si  czupurnie i zaczepnie innym tego rodzaju „naro-
dowo ciom” z szyldem wy znaniowym. W Polsce cierpi cej na ob d 
upa stwowienia na rodowo ci i unarodowienia pa stwowo ci oraz 
na ob d uwyznaniowienia narodowo ci i unarodowienia wyzna , 
w tej Pol sce cierpi cej w nierównie wy szym stopniu ni  wiele in nych 
spo ecze stw na brak umys ów silnych i samodzielnych, katolicyzm 
uto samia si  z polsko ci , wyznanie ewangelickie z niemiecko ci , 
prawos awie z rosyjsko ci , czyli z moskiewsko ci , wyznanie uni-
ckie z rusi sko ci , „narodowo  ydowsk ” z wyznaniem moj eszo-
wym, starozakonnym, izraelickim.

„Naród katolicki”, jako zbiór poddanych i niewolników wszech-
w adcy rezyduj cego w Rzymie, powsta  ze zmieszania imperiali-
stycznych d no ci Rzymu Cezarów ze swoistymi d  eniami ydów 
zreformowanych, czyli chrze cijan, do narzu cenia swych wierze  ca-
ej ludzko ci. Obok tego „narodu kato lickiego”, wytworzonego z od-

szczepie stwa od pnia ydow skiego, nie przestaje istnie  pierwotny, 
prawowierny, ortodok syjny „naród ydowski”, rozsiany po ca ym 
wiecie.

„Narodowo  ydowska” I

Tutaj wypada zapyta :
Czy istnieje osobna „narodowo  ydowska” na podo bie stwo 

takich narodowo ci, jak niemiecka, francuska, angiel ska, w oska, 
hiszpa ska, polska, czeska, rosyjska, ukrai ska itd., narodowo  
nieuto samiana z wyznaniem moj eszo wym? Przy tym mamy do czy-
nienia tylko z dwoma poj ciami, wyznaniem i narodowo ci , bo przyj-
mowanie jakiej  osobnej „rasy” ydowskiej ze stanowiska obiektyw-
nie-naukowego nie ma adnej podstawy.

Otó  wszystkie dane historii i obserwacji tego, co mamy przed 
oczyma, sk aniaj  nas do twierdzenia, e osobna swoi sta „narodo-
wo ” ydowska istnieje i odznacza si  w ogóle da leko wyra niejszy-
mi cechami ani eli inne, ogólnie uznane na rodowo ci.
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Przede wszystkim znakomit  wi kszo  osobników nazywa-
nych ydami czy w jedno zbiorowisko tradycyjna religia, jedna 
z najbardziej upartych, wyodr bniaj cych si  i nietoleracyjnych re-
ligii, czy u wi cony od tysi coleci rytua . Nast pnie znakomit  
wi kszo  ydów czy w wyodr bnia j ce si  od innych zbiorowisko 
ludzkie potworna megalomania „narodu wybranego”, wybranego 
przez Stwórc  na pa na i w adc  nad innymi narodami, a tylko cza-
sowo upo le dzonego i skazanego na tu aczk , dla tym wietniejsze-
go tryumfu w przysz o ci pod wodz  oczekiwanego z ut sknieniem 
Mesjasza. To poczucie niezmiernej pot gi pod opiek  roz mi owanego 
w swych wybra cach Jehowy utrzymuje w ca ej sile swoisty patrio-
tyzm ydowski i swoist  narodowo  y dowsk , pomimo zatracenia 
przez ydów w asnego j zyka. Osobny j zyk narodowy ydów ust pi  
miejsca j zykom ich prze ladowców, a te j zyki prze ladowców pod-
niesiono do godno ci „j zyków ydowskich”. Okrutnie prze ladowa-
ni przez Hiszpanów i wyp dzeni z Hiszpanii ydzi ponie li ze sob  
w inne kraje j zyk hiszpa ski, jako j zyk ró ni cy ich od tu ziemców. 
S  to tak zwani spanioli, ydzi j zyka hiszpa  skiego. W otoczeniu 
znowu niemieckim ydzi przyswoili so bie pewne gwary niemieckie, 
przetwarzaj c je na swoisty j  zyk ydowski, zwany lekcewa co i po-
gardliwie „ argonem”, a w a ciwie, ze stanowiska obiektywnego, tak 
dobry j zyk, jak i wszelki inny. O ile ten j zyk pozostaje w sferze wy-
mawianiowo-s uchowej, nale y do wiata j zykowego germa  skiego. 
O ile za  pos uguje si  zmody  kowanym alfabetem he brajskim, z od-
wrotnym sposobem pisania, nie z lewa na prawo, ale z prawa na lewo, 
wyodr bnia si  od ca ego wiata europejsko-ameryka skiego i prze-
nosi ydów do Azji Zachodniej, do wiata semickiego.

Dzi  ten „j zyk ydowski” jest jednym z narz dzi, za po moc  któ-
rych ydzi oddzielaj  si  od wspó mieszka ców in nych narodowo ci 
i zasklepiaj  si  w swym narodowym ghetto.

Pewna cz  ydów mieszkaj cych w dawnej Rosji przy j a j -
zyk rosyjski i trzyma go si  jako swego j zyka, w ró ni cy od innych 
j zyków miejscowych, Np. ydzi wile scy mó wi  dzi  w znacznej cz -
ci po rosyjsku, wywo uj c oburzanie si  przeczulonych patriotów 

polskich. Oburzanie si  to jest oczywi cie objawem patologicznym, 
ale i bez oburzania si  mo e si  wydawa  dziwnym i ra cym trzyma-
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nie si  j zyka by ych prze ladowców, nawet z uszczerbkiem w asnych 
interesów. Gra tu z pewno ci  rol  swoisty konserwatyzm ydowski, 
godz cy si  wy mienicie z drug  ostateczno ci , z rzucaniem si  bez 
zastrze e  w obj cia najnowszych i najskrajniejszych pr dów poli-
tycznych i spo ecznych.

Wyodr bnieniu ydów jako osobnej narodowo ci wspó  dzia a o 
wt aczanie ich w redniowieczu w osobne dzielnice ydowskie, tzw. 
ghetto, uznawane zreszt  z lubo ci  przez samych ydów. W sposób 
zmody  kowany trwa to po dzi  dzie .

„Narodowo  ydowska” II

Przyjrzyjmy si  jeszcze nieco uwa niej „narodowo ci” ydow-
skiej.

Na dobr  spraw , ze stanowiska obiektywnego, ze sta nowiska 
ci le naukowego, w wietle logiki porz dkuj cej i kla sy  kuj cej, 

swoista odr bno  wszech ydowska, poczucie soli darno ci wszech-
ydowskiej i zwi zany z tym specy  czny patriotyzm ydowski jako 

nast pstwo wspólnych wierze  i tradycji religijnych, jako nast p-
stwo fanatycznie przestrzeganego rytua u, mog  by  postawione je-
dynie obok odr bno ci wszechkatolickiej, obok poczucia solidarno ci 
wszechkatolickiej i obok spe cy  cznego patriotyzmu katolickiego, jako 
te  obok odr bno ci i solidarno ci wszechmuzu ma skiej i obok specy-
 cznego patriotyzmu muzu ma skiego albo obok odr bno ci, solidar-

no ci i wyznaniowego patriotyzmu wszystkich buddystów itp. Jest to 
odr bno , solidarno  i kosmopolityczny patriotyzm wsze lakich mi -
dzynarodówek powsta ych pod najrozmaitszymi has ami i szyldami. 
Tutaj nale : mi dzynarodowa i wszechludzka solidarno  wszyst-
kich monarchów, wszystkich arystokratów i tzw. wy szych sfer spo-
ecznych, wszystkich kupców, prze mys owców i wszelkiego rodza-

ju kapitalistów, wszystkich lu dzi pracy, wszystkich proletariuszy; 
mi dzynarodowa i wszechludzka solidarno  wszystkich artystów 
i wszystkich uczonych zarówno w ogóle, jak i wed ug pojedynczych 
specjalno ci; mi  dzynarodowa i wszechludzka solidarno  wolno-
mularzy, czyli masonów, faszystów, komunistów; mi dzynarodowa 
i wszech ludzka solidarno  esperantystów i innych zwolenników j -
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zyków pomocniczych mi dzynarodowych; mi dzynarodowa i wszech-
ludzka solidarno  bezwyznaniowców, wolnomy licieli, itd., itd.

Mi dzynarodowa i wszechludzka odr bno  i solidarno  
wszystkich powy ej wymienionych zrzesze  i zbiorowisk ludz kich, 
bez wzgl du na przynale no  pa stwow , narodow  i j zykow , jest 
faktem niezaprzeczonym. Ale te  i ydzi, uwa aj c si  za wyodr b-
nione od reszty ludzko ci wspólne zbiorowisko ludzkie, stanowi ce 
jedn  ca o , pomimo e s  obywatelami czy te  poddanymi ró nych 
pa stw, pomimo e u ywaj  ró nych j zyków ojczystych czy te  ma-
cierzystych, nale  do kategorii owych mi dzynarodowych zrzesze  
i zbio rowisk ludzkich w ró nicy od narodowo ci w cis ym znacze niu 
tego wyrazu. 

Tak by si  zdawa o w wietle logiki, ze stanowiska obiektywne-
go, bez udzia u woli i wiadomo ci osobników klasy  ko wanych. Ale 
przecie , jak wy ej zaznaczy em, nikt nie ma prawa czy to narzuca  
innym t  lub ow  narodowo , czy te  odmawia  prawa zaliczania 
siebie do tej lub owej narodowo ci, zgodnie z w asn  nieprzymuszo-
n  wol  i z w asnym u wiado mieniem narodowym, i przy tym jest 
zupe nie oboj tne, czy dany osobnik zalicza siebie do jednej z narodo-
wo ci uznanych i istniej cych, czy te  zalicza siebie do jakiej  nowej, 
dotych czas nieprzewidzianej narodowo ci, czy te  nareszcie nie chce 
nale e  do adnej narodowo ci.

Je eli wi c wielu ydów nie zadawala si  przeciwsta wianiem 
siebie jako starozakonnych, „nowozakonnym”, ale obok tego sw  so-
lidarno  wszech ydowsk , polegaj c  na od wiecznych tradycyjnie 
przekazywanych wierzeniach i na za ciekle, fanatycznie przestrze-
ganym rytuale, chce przemalowa  na kolor narodowo ciowy i np. 
w Polsce wyst pi  jako osobna narodowo  obok innych narodowo ci 
pa stwa, tj. obok na rodowo ci polskiej, ukrai skiej, bia oruskiej, ro-
syjskiej, litew skiej, niemieckiej, to nikt nie ma prawa zabrania  im 
tego.

W ci gu kilku ostatnich dziesi cioleci Europ  ogarn  ogólny 
ob d narodowo ciowy. Ob d ten znalaz  odd wi k tak e w rodowi-
sku ydowskim. Jemu to przede wszystkim zawdzi czamy zrodzenie 
si  syjonizmu, podtrzymuj cego nader skutecznie poczucie narodowe 

ydów w ró nicy od innych na rodowo ci.
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Je eli syjonizm ma si  oprze  na pod o u geogra  cznym, to 
musi on tak e ustali  jeden wspólny j zyk dla wszystkich ydów 
upa stwowionych. ydzi syjoni ci dopiero szukaj  wspólnego j zyka. 
Ale zdaje si , e ca y syjonizm pozostanie w dziedzinie marze  nie 
do urzeczywistnienia, podobnie jak i ca y mesjanizm ydowski. ydzi 
i nadal b d  musieli pozostawa  we Francji, we W oszech, w Anglii, 
w Ameryce, a na wschodzie Europy tworzy  nadal osobn  odmian , 
tzw. Osteuropäische Juden. B d  wi c i nadal pozostawali w Pol-
sce, a to narzuca nam problemat ich zgodnego wspó ycia z innymi 
obywatela mi pa stwa.

O tzw. „asymilacji” rycza towej mowy tymczasem by  nie mo e. 
„Patrioci” albo raczej „partyjoci” z obozu uto sa miaj cego Polsk  
z w asn  parti  i jej bardzo poziomymi in teresami uprawiaj  zajad e 
szczucie i nagank  na ydów i wszelakimi si ami staraj  si  prze-
ciwdzia a  asymilacji, cho  by tylko szczytów inteligencji obustron-
nej. Zbli eniu si  i spokojnemu zgodnemu wspó yciu przeszkadzaj  
obustronni nacjonali ci zarówno ydowscy, jak i rdzenni.

Wobec tego wszystkiego pytam: czy mamy uzna  naro dowo  y-
dowsk , czy te  nie? Czy mamy i  za przyk adem Austrii w ogóle, 
a Galicji w szczególno ci, gdzie przy spisie ludno ci yd mia  prawo 
pod wzgl dem narodowo ciowym po da  si  za Niemca, Polaka, Ru-
sina, Czecha, Madziara, Araba, Turka, Chi czyka, ale nie wolno mu 
by o przyzna  si  do narodowo ci ydowskiej.

Zdrowy rozs dek i poczucie sprawiedliwo ci nie pozwalaj  nam 
upo ledza  nikogo pod wzgl dem jego prawa do samookre lania si . 
Je eli yd czuje si  narodowo ydem, ma nie tylko prawo, ale tak e 
obowi zek poda  si  za yda,

Przy tym ma e zastrze enie:
Jak przynale no  do wszelkiego innego wyznania i na-

rodowo ci, tak te  przynale no  do wyznania moj eszowego i do 
narodowo ci ydowskiej mo e by  tylko dobrowolna, nigdy za  przy-
musowa. Wara wszelkim gminom ydowskim, wszel kim kaha om, 
wszelkim zarz dom bó nicznym od zmuszania osób pochodzenia y-
dowskiego do tego, a eby koniecznie za licza y si  do ydów i op aca y 
podatki zwi zane z przyna le no ci  formaln  do tego wyznania.
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My lenie wyrazowe i mieszanie poj  
w stosunku do naro dowo ci

Sko czywszy z narodowością ydowsk , przechodz  do rozpa-
trywania kwestii narodowo ciowej w ogóle.

Jak wsz dzie w dziedzinie my li trze wej, tak i tu nale y sta-
rannie unika  my lenia wyrazowego, tj. mieszania poj  na podsta-
wie b d  to to samo ci lub podobie stwa wyrazów, b d  te  przypad-
kowego zbiegu, czyli koincydencji cech ró nowarto ciowych. Je li np. 
spostrze enie poucza nas, e wi k szo , cho by nawet znaczna, bru-
netów odznacza si  ni szym wzrostem ani eli wi kszo  blondynów, 
to jednak nie upraw nia nas to do uto samiania ni szych z brunetami, 
a wy szych z blondynami.

Poprzednio dotkn em prostackiego mieszania narodowo ci 
z wyznaniem. Nie mniej niedorzeczne i szkodliwe jest upa  stwowienie 
narodowo ci i unarodowienie pa stwa, tj, mie szanie pa stwa z naro-
dem, pa stwowo ci z narodowo ci .

Przede wszystkim niech mówi  oczywiste fakty.
Zanim powsta o unarodowione cesarstwo niemieckie, istnia y 

pa stwa takie jak Prusy, Bawaria, Saksonia, Wirtemberg, Baden, 
Hessen jedno i drugie, Hannover, Oldenburg, Nassau, Schlezwig, 
Holstein itd., znaczna cz  Szwajcarii, znaczna cz  Austrii, 
a wszystkie one by y zamieszkane, z pewnymi wyj tkami, przez na-
ród niemiecki. Przy jednolitej narodowo ci w oskiej (narodowo ci nie 
tyle j zykowej, ile hi storycznej) W ochy liczy y kilkana cie pa stw 
i pa stewek ró noimiennych, Anglii i Stanom Zjednoczonym wspólna 
jest na rodowo  kulturalna anglosaska, Portugalii i Brazylii portugal-
ska, a narodowo  hiszpa ska panuje nie tylko w Hiszpanii, ale tak e 
w republikach po udniowoameryka skich.

Z drugiej strony pa stwo Szwajcaria, czyli Helwecja, ma trzy 
a nawet cztery lub pi  narodowo ci j zykowych i lite rackich, a np. 
obywatel kantonu Ticino w adaj cy doskonale j zykiem w oskim 
obra a si , kiedy go zapyta , czy jest W ochem. No, sono Svizzero (nie, 
jestem Szwajcarem) – odpo wiada dumnie. Tu jednolito  pa stwo-
wa przewa a nad ró  norodno ci  j zykowo-narodow . Nieboszczka 
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Austria stano wi a jedno pa stwo, mieszcz ce w sobie kilkana cie 
narodo wo ci ró noplemiennych i ró noj zykowych.

Dla rozró niania pa stwa rosyjskiego od narodu rosyjskiego, 
czyli wielkoruskiego, stosowano po pierwszej tzw. re wolucji rosyj-
skiej terminy rossijskij do pa stwa, a russkij do narodu, przyjmuj c 
w zasadzie równouprawnienie innych narodowo ci pa stwa z na-
rodowo ci  liczebnie przewa aj c  i rezygnuj c z zachcianek rusz-
czenia, czyli rusy  kacji inorodców. Dawniej mieli to by  nie tylko 
pa stwowo, ale tak e narodowo Rosjanie polskogo, niemieckogo, 
litowskogo, armianskogo, jewrejskogo, tatarskogo proischożdienija. 
By  to w oczach „patriotów” rosyjskich suro wy materia  do zwi ksza-
nia kadr narodowo ci rosyjskiej.

Podobnie istnieli dawniej w Galicji o panuj cym zabar wieniu 
polskim gente Rutheni, natione Poloni (z pochodzenia Rusini, z na-
rodowo ci Polacy).

Przed laty mniej wi cej 60 (1861–1863), za czasów Wielopol-
skiego, Szko y G ównej i drgnie  powstaniowych r. 1860 i nast., prze-
wa na cz  inteligencji ydowskiej w Królestwie Polskim uwa a a 
siebie za gente Judaei, natione Poloni. Byli to pó niejsi „Polacy wy-
znania moj eszowego”. Epoka ta dawno min a, a pó niejsi dzia acze 
z obozu chrze cija sko-narodowego zacz li uprawia  gorliwie „od y-
dzanie Polski”.

Beznarodowo  i wielonarodowo

W zwi zku z poj ciem „narodowo ci” wiadomej, opar tej na sa-
mookre laniu si , musz  poruszy  kwesti  „beznarodowo ci” i „dwu-
narodowo ci” lub nawet „wielonarodowo ci”.

Beznarodowymi obiektywnie, beznarodowymi z koniecz no ci s  
niemowl ta i dzieci w pierwocinach ich ycia spo ecznego. Beznaro-
dowymi s  te  indywidua z ludu nieu wiado mione i oboj tne pod tym 
wzgl dem. Ale tego nie dosy .

Przy cis ym przestrzeganiu wolno ci sumienia i poszano waniu 
dla godno ci ludzkiej mo liwe jest wiadome niezaliczanie siebie do 
adnej narodowo ci, jako te  wiadome zaliczanie siebie i uczuciowe 

nale enie do dwóch i wi cej narodowo ci.
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Beznarodowo  staje obok bezwyznaniowo ci. Wielonarodo-
wo  za  nie mo e mie  odpowiednika w dziedzinie wy znaniowej, bo 
uznawanie dogmatów i wierze  jednego wyznania nie da si  pogodzi  
z dogmatami i wierzeniami innych wyzna .

Mieszkaj c b d  to na pograniczu etnogra  cznym dwóch naro-
dowo ci, b d  te  w dzielnicy etnogra  cznie i narodowo mieszanej, 
mo na nie tylko mówi  od samego pocz tku dwoma j zykami, ale 
tak e bra  udzia  w yciu kulturalnym jednej i drugiej narodowo ci 
i czu  si  kulturalnie solidarnym i z jed n , i [z] drug  narodowo ci , 
a nawet kocha  i mi owa  twór czo  kulturaln  i jednej, i drugiej na-
rodowo ci.

Z jakiego powodu ma cz owiek we w asnej duszy toczy  zaci -
t  walk  i, nale c nie tylko obiektywnie, ale tak e subiektywnie do 
dwóch zbiorowisk narodowych, np. do ydow skiego i do polskiego, 
albo te  do litewskiego i polskiego, jako yd lub Litwin nienawidzi  
w sobie samym Polaka albo te  jako Polak nienawidzi  w sobie sa-
mym yda lub Litwina? Tylko takie obmierz e czasy jak nasze zmu-
szaj  ludzi do sta czania takich tragicznych walk we w asnej duszy.

Doskonale kwesti  t  rozstrzygn  pewien szewc w Jaswojniach 
b. guberni kowie skiej.

W lecie r. 1885 bawi em chwilowo w tym mie cie razem z Janem 
Juszkiewiczem, profesorem gimnazjalnym w Kazaniu, zas u onym 
pracownikiem na polu  lologii litewskiej i gor cym patriot  litew-
skim, pomimo e w domu w obcowaniu ze sw  rodzin  u ywa  j zy-
ka polskiego. Otó  temu propagatorowi litewsko ci szewc miejscowy 
przyniós  zamówione buty. Za at wiwszy t  spraw  yciow , Juszkie-
wicz zwróci  si  do szewca z zapytaniem:

– Jakiego jeste  plemienia? (Kokies gimines esi?) 
– Jestem katolik (Asz esmu katalikas) – odpowiada szewc. 
Na to Juszkiewicz, nieco zirytowany: 
– Nie o to chodzi; ja pytam, czy jeste  Polak, czy Litwin. 
Szewc odpowiada: 
– Jestem Litwin, jestem Polak (Esmu lietuvininkas, esmu len-

kas). 
– To nie mo e by ; musisz by  albo Polakiem, albo Litwinem. 
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To nieporozumienie i niezrozumienie dwunarodowo ci ze strony 
zacietrzewionego doktrynera narodowo ciowego cz owiek pro sty, ale 
obdarzony zdrowym rozs dkiem, rozwi za  spokojn  i rozumn  odpo-
wiedzi : „Mówi  po litewsku, mówi  po pol sku” (kalbu lietuviszkai, 

kalbu lenkiszkai).
Takim dwunarodowym prostym cz owiekiem by  Jankiel cymba-

lista w Panu Tadeuszu Mickiewicza. Takim gor cym ydem przywi -
zanym jednocze nie równie gor co do narodu polskiego by  Mendel 
Gda ski Marii Konopnickiej.

Zna em osoby o wy szym poziomie umys owym, nale ce i wia-
domie, i uczuciowo do dwóch narodowo ci, dok adniej mówi c, do 
dwóch zbiorowisk ludzkich, wyodr bniaj cych si  od innych takich 
zbiorowisk pod wzgl dem wierze , tradycji i wspólno ci kulturalnej.

W latach 1905–1907, w czasach pierwszej „rewolucji” rosyj-
skiej, pozna em w Petersburgu in yniera Hirschsohna, po chodz cego 
z Warszawy. Opowiada  mi, e, nale c do rodzi ny ydowskiej, czu  si  
solidarnym ze spo ecze stwem ydowskim w ogóle; jednocze nie jed-
nak od najm odszych lat czu  si  Polakiem i uwa a  siebie za Polaka. 
Kiedy jednak po r. 1880 fala pogromów rosyjskich, zapocz tkowanych 
w Ni nim Nowgorodzie, dotar a do Warszawy i kiedy i w Warszawie 
pocz to rabowa  sklepy ydowskie, rozpruwa  pierzyny i poduszki 
y dowskie i w ogóle niszczy  mienie ydowskie, przeciwstawi  si  

polsko ci jako yd prze ladowany. Przeniós szy si  nast pnie do Pe-
tersburga i widz c tam prze ladowanie zarówno ydów, jak i Pola-
ków, powróci  do dawnej dwoisto ci narodowej i po czu  si  na nowo 
i ydem, i Polakiem.

Zas u ony dzia acz w dziedzinie równouprawnienia wszy stkich 
narodowo ci Rosji i obro ca odr bno ci ukrai skiej, nie boszczyk 
Aleksander Russow, zapewnia , e czuje si  jedno cze nie solidarnym 
z dwiema narodowo ciami: ukrai sk  i wielkorusk , czyli rosyjsk .

Jeden z wybitnych j zykoznawców mieszkaj cy przed laty 
w Warszawie pisa  do mnie, e dopiero moje wywody o mo liwo ci 
nale enia jednocze nie do dwóch i wi cej narodo wo ci obja ni y mu 
jego stan psychiczny pod tym wzgl dem. Poczuwa si  on jednocze nie 
do solidarno ci z narodowo ci  niemieck  i polsk .
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Pozna em te  w Dorpacie znakomitego poliglot , doktora Sauer-
weina, t umacza przy Brytyjskim (Angielskim) Towa rzystwie Biblij-
nym. W swym poliglotyzmie przeszed  on swego s ynnego poprzed-
nika, kardyna a Mezzofantiego. Niemiec, hanowerczyk z urodzenia, 
rozumia  prawie 200 j zyków; w ada  za  mniej lub wi cej biegle 
chyba przesz o 70 j zykami. W wie lu z tych j zyków uk ada  utwory 
wierszowane. Niektóre z nich, jak np. litewskie, wesz y do skarbca 
odno nej literatury. Twier dzi  on, e, przyswajaj c sobie nowy j zyk, 
zdobywa now  du sz . Z niektórymi z narodów, których j zyk sobie 
przyswoi  i u ywa  go za narz dzie w asnej twórczo ci literackiej, 
ze spoli  si  do tego stopnia, e wspó czu  jego d eniom politycz-
nym i np. w czasie wyborów do parlamentu niemieckiego agitowa  
na korzy  kandydatów narodowych litewskich w okolicach Tyl y, 
a serbo u yckich w okolicach Budziszyna i Cho ciebu a. Spraw naro-
dów uci nionych broni  z zapa em jak spraw w asnych. Nawo ywa  
do zgody i pokojowego wspó y cia wszystkich narodów. Cz owiek ten 
by  prawdziwym wielonarodowcem w najszlachetniejszym znaczeniu 
tego wyrazu.

Od czenia w swej duszy zarówno uczuciowej, jak i u wiado-
mionej przynale no ci do dwóch narodowo ci nale y odró nia  inne 
objawy, tylko pozornie podobne, ale w ka dym razie szwankuj ce pod 
wzgl dem etycznym.

Do takich swoistych objawów rozdwojenia czy te  po dwojenia 
nale a o np. dawane poddanym niemieckim pozwole nie urz dowego 
przyjmowania podda stwa innych pa stw, np. pa stwa rosyjskiego, 
pod warunkiem, a eby jednocze nie po zostawali nadal poddanymi 
niemieckimi. By o to w razie kon  iktów u wi caniem „zdrady” albo 
w jednym, albo te  w dru gim kierunku.

By oby te  nadu yciem wskazanej przeze mnie „dwunarodo-
wo ci” w szlachetnym znaczeniu tego wyrazu, gdyby podszy wa  si  
pod ni  usi owali, tak wietnie scharakteryzowani przez satyryka 
rosyjskiego Sa tykowa-Szczedrina, Taszkientcy rosyjscy1, którzy 

1 Mowa o cyklu szkiców satyrycznych M. Sa tykowa-Szczedrina Pano-

wie taszkientczycy (1869–1872). Taszkientczyk jest w nich uosobieniem cy-
nicznego t pego i lepo pos usznego w adzy wykonawcy, urz dnika, policjan-
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przy zmienionych okoliczno ciach prze dzierzgn li si  bez adnego 
trudu w „Taszkientców” polskich i jak dawniej rusy  kowali ino-

rodców rosyjskich, tak dzi  polonizuj  „mniejszo ci narodowe” pol-
skie. Równie  mo liwe jest nadu ywanie poj cia „dwunarodowo ci” 
przez szpiegów s u cych dawniej rz dowi rosyjskiemu, a dzi  bez 
najmniej szych skrupu ów s u cych rz dowi polskiemu.

Pewien osobnik, który niegdy  w roli jednego z polic majstrów 
petersburskich pomaga  ministrowi Kasso gromi  i ujarzmia  Uni-
wersytet Petersburski, po przewrocie bolszewic kim wst pi  na s u b  
polsk  i jako jeden z dygnitarzy policji polskiej trzyma  w ryzach ino-

rodców polskich na kresach. Mo e si  on powo ywa  na sw  „dwu-
narodowo ”; dusza jego mie ci w sobie dawniejsz  rosyjsko  i dzi-
siejsz  polsko .

W Pozna skiem i na dzisiejszym Pomorzu polskim gra suj  osob-
niki, które za czasów pruskich by y gorliwymi hakatystami, a dzi  s  
nie mniej gorliwymi „patriotami” polskimi, cz onkami „Ligi obrony 
wiary i ojczyzny”.

Otó  powo ywanie si  takich podejrzanych indywiduów na ich 
rzekom  „dwunarodowo ” by oby bezczelno ci  i szy derstwem. Nie 
s  to wcale „dwunarodowcy”, ale tak dobitnie napi tnowane przez j -
zyk w oski figure porche (postacie wi skie), czyli po polsku „szuje” 
lub „szubrawcy”.

Natomiast wobec niezaprzeczonych i bij cych w oczy faktów mu-
simy uzna  obiektywn  dwunarodowo , a nawet wielonarodowo  
pewnych miejscowo ci b d  to z ludno ci  pod wzgl dem narodowym 
ró norodn , b d  te  b d cych stolicami krajów dwunarodowych lub 
wielonarodowych. Takimi miejscowo ciami s  np. Praga czeska, b -
d ca, pod wzgl dem narodowym stolic  kraju niemiecko-czeskiego; 
Strasburg – francusko-niemiecki; Gorica, Triest, Rijeka-Fiume itd. – 
miasta w osko-s owia skie; w Polsce Lwów, Wilno, Pozna , itd., itd.

Przy uznawaniu i zachowywaniu stworzonych przez wy padki 
dziejowe granic politycznych, pa stwowych i administra cyjnych, 

ta, „krzewiciela o wiaty” i rusy  katora, który – jak pisze Szczedrin – nie ma 
adnych narzędzi cywilizacyjnych – ale – ma za to suche, żylaste i nadzwy-

czaj chwytliwe ręce.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia374   374Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia374   374 2007-03-06   08:51:502007-03-06   08:51:50



375W KWESTII NARODOWO CIOWEJ

cho by ze wzgl du na niewywo ywanie widma nowej rzezi wszech-
wiatowej, nie tylko zdrowy rozs dek, nie tylko po czucie sprawied-

liwo ci, ale po prostu wzgl dy utylitarne – i pa  stwowe, i spo ecz-
ne, powinny sk ania  nas do uznawania podo bnych dwunarodowo ci 
i wielonarodowo ci.

Spokojne wspó ycie dwóch i wi cej uczu  narodowych w jed-
nostkowej duszy ludzkiej mo e znale  odbicie w spokojnym wspó -
yciu obywateli tego samego kraju i wszystkich mieszka ców ca ej 

kuli ziemskiej.

„Narodowo  panuj ca” a „narodowo ci podw adne”

Pomieszanie narodowo ci z pa stwowo ci , uznawanie tylko 
jednej narodowo ci za panuj c , a innych za narodowo ci jej pod-
w adne, minderwertige Nationalitäten1, prowadzi do naruszania 
zasady równouprawnienia obywatelskiego i po ci ga za sob  fatalne 
skutki zarówno dla jednej, jak i dla dru giej strony, jako te  dla miesz-
cz cej je w sobie ca o ci pa  stwowej.

Prowadzi to przede wszystkim do nadu ywania poj cia naro-
dowo ci, uto samianego z pa stwowo ci , przez dzielenie obywateli 
tego samego kraju na „rdzennych” i na „przybyszów”, na „gospoda-
rzy” i „go ci” lub te  na panów i podw adnych, a na wet poddanych. 
„Gospodarzami” w Niemczech, a  do Kalisza, Katowic, Olsztyna 
i Tyl y, byli tylko rodowici Niemcy, w W  grzech tylko Madziarowie, 
w Rosji tylko Rosjanie, Dwornik lub izwozczik rosyjski wyra a  si  
o inorodcach, w tej liczbie tak e o Polakach: oni naszi poddannyje; 

my im awtonomii nie dadim (oni to nasi poddani; my im autonomii 
nie damy).

Tutaj stosuje si  zasad  wi kszo ci, zasad  narodowo ci liczeb-
nie przewa aj cej. Ale panowa  i uwa a  innych za swych poddanych 
mo e tak e uprzywilejowana mniejszo  narodowa. Tak by o w Kraju 
Nadba tyckim Rosji, tak by o na Ukrainie, tak by o w Polsce etnogra-
 cznej, nale cej czy to do Prus, czy te  do Rosji.

1 Minderwertige Nationalitäten (niem.) – mniej warto ciowe narodo-
wo ci.
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Takie panowanie mniejszo ci nad wi kszo ci  jest zreszt  zja-
wiskiem powszechnym w innych dziedzinach ycia politycz nego i spo-
ecznego. Do tego sprowadza si  w ogóle ustrój pa  stwowy. A nawet 

rzekome panowanie narodowo ci liczebnie przewa aj cej nad innymi 
narodowo ciami sprowadza si  w a ciwie do panowania niewielkiej 
liczebnie grupy jednostek uprzywilejowanych nad ogó em nie tylko 
narodowo ci upo le dzonych, ale tak e samej narodowo ci naczelnej 
i wysuwaj cej si  na plan pierwszy.

W naszych czasach uprzywilejowanie jednych a upo le dzenie 
drugich urzeczywistnia si  u wschodnich s siadów pa  stwa polskie-
go w dziedzinie spo ecznej. Rzekoma „dyktatura proletariatu” jest 
w a ciwie praktykowaniem dyktatury par tyjnej zarówno nad „bur u-
azjatem”, jak i nad „proletariatem”, przy mniej lub wi cej zr cznym 
wyzyskiwaniu hase  narodo wych.

W ka dym razie uwa anie np. w Polsce jednej tylko na rodowo ci 
polskiej za panuj c , a wszystkich innych za naro dowo ci podw adne 
jest dyktatur  narodowo ci uprzywilejo wanej, a taka dyktatura sta-
je godnie obok dyktatury kapita u, obok dyktatury proletariatu, obok 
dyktatury faszystów, obok dyktatury endecji, jednym s owem obok 
dyktatury partyjnej lub klasowej.

Panowanie czy to mniejszo ci nad wi kszo ci , czy te  cho by 
nawet rzekome panowanie wi kszo ci nad mniejszo ci  mo e trwa  
bardzo d ugo, ale zwykle si  kiedy  ko czy. Wystarczy, a eby podda-
ni i ubezw adnieni zapytali, dlaczego to oni maj  by  tylko poddany-
mi i s u y  za narz dzie do prze prowadzania wrogich im zamierze , 
a wtedy hört die Gemütlichkeit auf (nastaje koniec idylli).

Znane jest powiedzenie, e Ameryka dla Amerykanów. Ukute 
wed ug tego samego wzoru twierdzenia, e Rosja dla Rosjan albo te  
Polska dla Polaków polegaj  na nieporo zumieniu, o ile Rosjanie lub 
Polacy maj  oznacza  ludzi naro dowo ci rosyjskiej lub polskiej. Maj  
one sens i uzasadnienie tylko o tyle, o ile Rosjanie znacz  wszyst-
kich mieszka ców pa stwa rosyjskiego, a Polacy wszystkich obywa-
teli Rzeczy pospolitej Polskiej. Jak widzimy, wyraz Polacy jest dwu-
znaczny i kiedy si  go u ywa, nale y przede wszystkim umie  my le  
logicznie i sprawiedliwie.
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Na pomieszaniu poj  i na wyzyskiwaniu bezmy lno ci t u-
mów polega y awantury urz dzane przez Polsk  partyjn  w grudniu 
r. 1922. Prezydent, skalany braniem udzia u w jego wyborze tak e 
przez „mniejszo ci narodowe”, w oczach tego obozu pope ni  zbrod-
ni  i zas ugiwa  na mier , a ten, co ten wyrok wykona , urós  do 
roli „bohatera” i wi tego narodo wego. Dziwne tylko, e obranie tymi 
samymi g osami z udzia em „wrogów Polski”, tj. jej „mniejszo ci na-
rodowych”, dru giego prezydenta nie wywo a o ju  adnych objawów 
nienawi ci, a nawet cho by tylko najl ejszych protestów.

Takie zaci te prze ladowanie innych narodowo ci pogar dzanych 
i pomiatanych wywo uje op akane i szkodliwe dla pa stwa skutki, 
wywo uje d no ci od rodkowe i skierowane ku rozbiciu i rozsadze-
niu jednolitego pa stwa. Jaskrawym przy k adem wiec  nam Rosja, 
Niemcy, W gry, a nieco dawniej tak e Austria.

Gdyby kierownicze sfery nowo powsta ej Polski i ludzie wodz cy 
rej w ugrupowaniach partyjnych byli w stanie rozu mie  interes pa -
stwowy, zapobiegliby byli w samym pocz tku d eniom od rodkowym 
i pa stwowoburczym. Tymczasem za lepienie samobójcze ciasnych 
g ów stworzy o rozmy lnie gro n  spraw  kresów i „mniejszo ci na-
rodowych”. Przez cis e i nieub agane przestrzeganie równoupraw-
nienia narodo wego, nie tylko de jure, ale tak e de facto, spraw  t  
mo na by o w samym zarodku unieszkodliwi  i ca kowicie j  usun  
ku wzajemnemu po ytkowi. Ale có , kiedy w Polsce maj  przewag  
polskie Bismarcki i polskie bismarcz ta, polscy g osiciele krótko-
wzrocznego egoizmu narodowego, polscy hakaty ci.

Ojczyzna i patriotyzm. Patriotyzm narodowo ciowy, 
dzielnicowy i ogólnopa stwowy. 

Polska marzenie a Polska rzeczywisto

W zwi zku z narodowo ci  pozostaje wyobra enie i po j cie oj-
czyzny, a z ojczyzny, patria, wywodzi si  patriotyzm, jak znowu od 
partii mo e pochodzi  „partyjotyzm”.

Patriotyzm mo e by  za ciankowy (patriotisme du clocher), 
dzielnicowy, krajowy, narodowy, pa stwowy. W ka dym za  razie na-
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le y rozró nia  patriotyzm narodowy a solidarno  ogólnopa stwo-
w .

W Szwajcarii i w Belgii solidarno  ogólnopa stwowa ma prze-
wag  nad patriotyzmem narodowym.

W Austrii ostatnich dziesi cioleci (nie w W grzech oczy wi cie) 
patriotyzm pojedynczych narodowo ci godzi  si  wy mienicie z pa-
triotyzmem pa stwowym austriackim, z soli darno ci  ogólniepa -
stwow . I gdyby nie megalomania Habs burgów rzucaj ca meine 

Völker na pastw  rzezi wszech wiatowej, Austria mog aby by a 
sta  si  wzorem pa stwa zbudowanego nie w imi  instynktów zoo-
logicznych, ale na pod stawie interesów gospodarczych i solidarno ci 
mi dzynarodo wej. S owe cy np. mogli rozwija  si  pomy lnie pod 
wzgl dem narodowym przede wszystkim w Austrii. Nie tylko zach an-
ne i denacjonalizatorskie W ochy, które po wojnie zagrabi y zna czn  
cz  terytorium s owe skiego, ale nawet s owia ska Jugos awia 
nie mog  im tego wynagrodzi .

We Francji poj cie rzekomo jednolitej nation française nie mo e 
zatrze  wra enia mozaiki narodowo ciowej, dzi ki wchodzeniu do 
sk adu jednolitego pa stwa francuskiego niemieckich Alzatczyków 
i Lotary czyków, Breto czyków, Ba sków. ydzi francuscy, jak np. 
Dreyfus i tylu innych, s  pod wzgl dem nie tylko pa stwowym, ale 
tak e narodowym, Fran cuzami.

Ojczyzna w j zyku polskim by a pierwotnie synonimem ojcowi-

zny, a dopiero z czasem wysz a z ciasnego ko a za grody ojców, zagro-
dy ojczystej i sta a si  równoznaczn  z a ci sk  patria, niemieckim 
Vaterland, rosyjskim otieczestwo w ró nicy od w szego poj cia rod-

ina (kraj rodzinny, zak  tek rodzinny).
Zwi zany z „ojczyzn ” rosyjsk  patriotyzm rosyjski, obej muj cy 

mi o nie wszystkie cz ci pa stwa rosyjskiego od Kam czatki do Ka-
lisza, by  zamierzony na zbyt wielk  skal  i sku tkiem tego brak mu 
by o g bi uczucia i podstawy realnej. By  to patriotyzm czynowników 
gotowych do wyzyskiwania na sw  korzy  tego potwora pa stwo-
wego.

Czysty patriotyzm narodowy bez oparcia o w asn  pa  stwowo  
i w ogóle o jakie  jednolite terytorium znalaz  uj cie mi dzy innymi 
w syjonizmie ydów narodowców i w ich ma rzeniach o Palestynie.
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Ró nica patriotyzmu dzielnicowego, uzgodnionego z patrioty-
zmem ogólnienarodowym, uwydatnia si  w pocz tkowych wierszach 
Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza:

Litwo, ojczyzno moja! ty jeste  jak zdrowie,
Ile ci  trzeba ceni , ten tylko si  dowie,
Kto ci  straci . Dzi  pi kno  tw  w ca ej ozdobie
Widz  i opisuj , bo t skni  po tobie.
Dzielnicowy patriotyzm „litewski” odnosz cy si  do Litwy histo-

rycznej nie przeszkadza  Mickiewiczowi by  je dnym z najczystszych, 
najgor tszych, przeczulonych patriotów polskich. Dzi  prawdopodob-
nie zawaha by si  on nazwa  Litw  swoj  ojczyzn .

Prócz tego zwró my uwag  na ujawnion  w tym wierszu t sk-
not  do straconej ojczyzny, tak drogiej w a nie dlatego, e podobnie 
jak zdrowie zosta a utracon . Ale ta Polska wy niona, wymarzona, 
yj ca w duszach i sercach Polaków (Wyspia ski), by a o wiele real-

niejsz  i pot niejsz  ani eli dzisiejsza Polska „zmartwychwsta a” 
i upa stwowiona, zrodzo na ze zbrodniczej wojny wiatowej i w wy-
tworzonej przez t  wojn  kloace wszech wiatowej.

Polacy rozproszeni po ca ym wiecie i t skni cy do stra conej oj-
czyzny mieli prawo wo a : Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyje-

my…, a z pewno ci  znaczna wi kszo  dzisiejszych Polaków, którzy 
si  doczekali „wskrzeszenia ojczyzny”, mo e co najwy ej powiedzie : 
Jeszcze Polska nie zginęła, chociaż my żyjemy.

Dzi , po odzyskaniu niepodleg o ci pa stwowej, nie umie j  
uszanowa  tej Polski zmartwychwsta ej, urz dzaj  na ni  za machy, 
zagra aj ce jej bytowi:

1. szkaluj  i obryzguj  jadowit  lin  tych, co po o yli najwi k-
sze zas ugi w sprawie stworzenia pa stwa polskiego;

2. podkopuj  si  pod podwaliny bytu niepodleg ego przez urz -
dzanie zamachów na najwy szych dostojników i przedsta wicieli pa -
stwa, wybranych zgodnie z prawem, zgodnie z kon stytucj , zgodnie 
z sumieniem;

3. wychowuj  m odzie , tj. przysz ych czynnych obywa teli, 
w bezprawiu i w pogardzie do ustaw zasadniczych;

4. staraj  si  stwarza  jak najwi cej wrogów Polski za równo 
na zewn trz pa stwa, jako te  wewn trz przez pot gowanie, a nawet 
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wywo ywanie w „mniejszo ciach narodo wych” d no ci od rodko-
wych.

Narodowo  polska przechowywana w duszach i sercach wy-
gna ców, rozproszonych niegdy  po ca ym wiecie, konty nuuje si  
dzi  w wy szego polotu narodowo ci kulturalnej, ideowej, a obok niej 
pe za i chrz ka napastliwa narodowo  ycia codziennego, wichrz ca 
i warchol ca pod has em egoi zmu narodowego.

Traktowanie ludno ci „kresowej” jest najlepszym dowo dem 
rozpanoszenia si  tej ko tu skiej i prostackiej narodowo ci ycia co-
dziennego.

Ignoruje si  przede wszystkim aspiracje narodowe Ukrai ców. 
A tymczasem dzisiejsze po o enie Ukrainy, yj  cej w duszach i ser-
cach u wiadomionych Ukrai ców, przypo mina bardzo nie tak dawne 
po o enie Polski, yj cej tylko w duszach i sercach Polaków. Polsk  
przedrozbiorow  rozdar y trzy pa stwa zaborcze. Ukraina jest roz-
dzielona a  pomi dzy cztery pa stwa: Bolszewi , Polsk , Rumuni  
i Czechos owacj .

Polaków krzepi a pie : Jeszcze Polska nie zginęła… Ukrai -
ców krzepi pie : Szcze ne wmerła Ukraina…

Zdaniem ciemnogrodzkich patriotów polskich nale y m ci  si  
na wszystkich Ukrai cach a  do najdalszego pokole nia za urz dzenie 
przez Ukrai ców lwowskich i w ogóle wschodniogalicyjskich rewolty 
w ko cu r. 1918. Stosuje si  zasad  wendetty, zasad  odpowiedzialno-
ci zbiorowej, tak zwanej przez Rosjan krugowoj poruki. Wi c za ten 

bunt przemijaj cy no we pokolenia ukrai skie, nowo narodzone dzieci 
i m odzie  podrastaj ca maj  by  karane przez zatruwanie ich dusz 
ja dem nienawi ci do Polaków jako do nieprzejednanych wrogów. Nie 
wolno im pozbywa  si  tego wstr tnego uczucia. Musz , tak jak i ich 
przodkowie, widzie  w Lachach prze ladowców i gn bicieli.

Podobnie po powstaniu r. 1863 i 1864 patrioci rosyjscy m cili si  
na wszystkich Polakach (i wszystkich Litwinach), stosuj c do nich 
okrutne rodki eksterminacyjne i godz c w sa mo istnienie narodu 
polskiego (i narodu litewskiego). A co z tego wysz o?

Z aspiracjami narodowymi Ukrai ców nale y si  powa nie li-
czy , a eby nie wywo ywa  w mniej lub wi cej odleg ej przysz o ci 
widma buntu i separatyzmu politycznego.
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Pytanie: „gdzie ma si  zrodzi  Piemont ukrai ski?”
Rol  Piemontu dla Polski odegra a austriacka cz  Pol ski 

przedrozbiorowej. By oby po danym, a eby Piemontem Ukrainy by a 
jej cz  wchodz ca do sk adu pa stwa polskie go, jednak e z nast -
puj cym zastrze eniem i ostrze eniem: Nale y post powa  tak, a e-
by zjednoczenie Ukrainy nie przy nios o szkody pa stwu polskiemu. 
Przy bezwzgl dnym szano waniu przez pa stwo d no ci narodowych 
i kulturalnych mo na pod wzgl dem politycznym pozostawa  tymcza-
sem w granicach tego pa stwa, maj c tylko zapewniony jak najszer-
szy samorz d i autonomi . Bez krwawych star  mo na si  obej , 
zw aszcza po wymownych lekcjach ostatniej wojny wiatowej.

Niestety, ciasne i zakute g owy nie chc  tego zrozumie . Szyka-
nuj  i obra aj  Ukrai ców mi dzy innymi przez to, e stale i uparcie 
nazywaj  ich „Rusinami”, nie racz c nazywa  ich tak, jak tego da-
j  sami Ukrai cy. Niech sobie przypo mn , jak s odko by o Polakom 
nale cym do Rosji, kiedy Pol sk  kongresow  przezwano Priwislin-

skim krajem lub Priwislinijem, a zamiast Polak mówiono i pisano 
Priwislinskij urożeniec, warszawskij urożeniec. Zmuszanie Ukrai -
ców nawet przez w adze miejscowe do u ywania w podaniach urz do-
wych terminu ruski lub rusiński zamiast ukraiński jest dra nieniem 
i prowokacj , nie mówi c ju  o tym, e podo bne ignorowanie ycze  
samych Ukrai ców jest na r k  Rosji czy to carskiej, czy te  bolsze-
wicko-sowieckiej.

W sprawie uniwersytetu ukrai skiego post puje si  nie kiedy 
wprost wyzywaj co (prowokuj co).

Naradzanie si  gospodarzy i panów polskich w sprawach „mniej-
szo ci” narodowych (tj. Ukrai ców, Bia orusinów, Ro sjan, Niemców 
i ydów) odbywa si  bez ich udzia u, jak gdy by to by y narodowo ci 
ma oletnie i niedojrza e.

Okazuje si , e narody upa stwowione skutkiem wojny mog  
sprawia  wra enie niewolników, co zerwawszy si  z a  cucha, usi u-
j  gn bi  swych dawnych spó towarzyszy niedoli.

Rozumny patriotyzm narodowy polega na obronie w a snych 
praw bez zamachów na cudze prawa. Patriotyzm naro dowy nie mo e 
by  równoznaczny z nacjonalizmem k saj cym i obra aj cym.
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„Narodowo  s owia ska”. Solidarno  wszechludzka. 
J zyki pomocnicze mi dzynarodowe

W zwi zku z poj ciem narodowo ci niektórzy politycy i marzy-
ciele wysuwaj  potrzeb  solidarno ci ogólnos owia  skiej. Wszech-
s owia sko  i wzajemno  s owia ska ma by  ogniwem po rednim 
mi dzy narodowo ciami pojedynczych zbiorowisk s owia skich, 
zbiorowiska polskiego, czeskiego, s o wackiego, serbo u yckiego, ro-
syjskiego, ukrai skiego, bu gar skiego, serbskiego, chorwackiego, 
s owe skiego…, a solidarno ci  wszechludzk  ca ej ludzko ci jako 
zjednoczonej ca o ci.

Przed laty sze dziesi ciu slawista rosyjski W. amanskij 
w broszurze Nacionalnost’ sławianskaja i italjanskaja stawia  na 
równi „narodowo ” s owia sk  a narodowo  w osk  i twierdzi , 
e, jak ró ne narodowo ci Pó wyspu Apeni skiego zla y si  w jednej 

narodowo ci w oskiej z jednym j zykiem ogólnow oskim, tak samo 
wszystkie obecne narodowo ci s o wia skie znikn , ust puj c miej-
sca narodowo ci ogólnos owia skiej z jednym j zykiem wszechs o-
wia skim, którym oczy wi cie b dzie j zyk rosyjski.

Podobne zestawienie jest b dem logicznym i k óci si  z histo-
ri . S owia sko  i w osko  nie s  wcale poj ciami wspó rz dny-
mi. W osko , francusko , hiszpa sko  itd. mo g  by  zestawione 
z polsko ci , rosyjsko ci , czesko ci  itd., s owia sko ci za  jako po-
j ciu ogólnemu, obejmuj cemu poj  cia szczegó owe polsko ci, rosyj-
sko ci, czesko ci itd., odpo wiada poj cie ogólne roma sko ci, miesz-
cz ce w sobie w o sko , francusko , hiszpa sko  itd. Historia 
za  nie da a nam i nigdy nie da poczucia jakiej  jednej narodowo ci 
wszechs owia skiej. Wprawdzie blisko  i podobie stwo j zyków s o-
wia skich bije w oczy i wyodr bnia S owian w osobny szczep w ró ni-
cy od innych równorz dnych szczepów w rodzaju szczepu roma skie-
go, germa skiego itd. Wprawdzie w ró nych krajach, w Niemczech, 
w Austrii, w W grzech, czyli w Madziarii, we W oszech, czyli w Italii, 
z obawy przed „panslawizmem” praktykowano prze ladowanie w as-
nych S owian. Wprawdzie dzia a y w kierunku zjednoczenia wszyst-
kich S o wian, w kierunku zlania si  strumieni s owia skich w wiel-
kim morzu rosyjskim apetyty zach anników i zaborców zawodo wych. 
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To wszystko jednak nie by o w stanie unicestwi  po czucia od-
r bno ci narodowej pojedynczych narodów s owia  skich. Jak daw-
niej nic tu nie pomog y gruchania mi osne i go bkowania rozanie-
lonych marzycieli w onie ró nych narodów s owia skich, tak dzi  
równie  daremne s  wznowione  irty i umizgi s owia skie. A jak si  
wciela w ycie wypieszczona idea „wzajemno ci s owia skiej”, daj  
nam wymown  odpo wied  stosunki bu garsko-serbskie, macedo -
sko-serbskie, serbsko-chorwackie, polsko-czeskie, czesko-s owackie, 
polsko-ukrai skie, polsko-bia oruskie, polsko-rosyjskie, ukrai sko-
rosyjskie itd.

Nie zawracajmy wi c sobie g owy i dajmy pokój naiwnej mrzon-
ce, jakoby dla przej cia od jedno ci narodowej pojedyn czych naro-
dów s owia skich do poczucia solidarno ci wszechludzkiej, czyli do 
szlachetnie poj tego kosmopolityzmu, by  ko nieczny etap przej cio-
wy roztopienia si  narodowo ci s owia  skich w jednej ogólnej na-
rodowo ci s owia skiej. Od istniej  cych faktycznie narodowo ci do 
wszechludzko ci prowadzi dro ga wprost, bez adnych ogniw po red-
nich. A ci le bior c, istniej  tylko dwa kra ce tego a cucha przej  
stopniowych: z jednej strony cz owiek pojedynczy ze swymi prawami 
i obo wi zkami, ze sw  godno ci  i warto ci  indywidualn , a z dru-
giej strony ludzko  ca a jako zbiorowisko wszystkich ludzi w walce 
z przyrod  i z antyspo ecznymi instynktami w asnej natury. Wszystko 
inne, wszystkie owe narodowo ci, ojczyzny itp. to tylko mala necessa-

ria (z a konieczne), to tylko prze szkody na drodze do wcielenia w y-
cie solidarno ci wszechludzkiej.

Swoi ci marzyciele i wyznawcy j zyków pomocniczych mi dzy-
narodowych g osz , e rozpowszechnienie takiego j  zyka mi dzyna-
rodowego w rodzaju volapüka, esperanto, ido itp. mo e si  w znacznej 
mierze przyczyni  do pogodzenia narodów i do przewagi jednocz ce-
go poczucia solidarno ci wszechludzkiej nad rozbie no ci  k óc -
cych si  i walcz cych ze sob  narodowo ci. Sami twórcy sztucznych 
j zyków mi dzy narodowych, Schleyer, Zamenhof…, marzyli i nili 
o brater stwie narodów.

Chocia  j zyk pomocniczy mi dzynarodowy jest rzecz  wielce 
po dan , to jednak przypisywanie mu takiej roli pacy  katorskiej, 
czyli pokojowej, nale y do z ud pochodz  cych z nieuwzgl dnienia 
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historii i z optymistycznego pogl  du na natur  ludzk . Do wiadcze-
nia zaczerpni te z dzie jów ludzko ci ucz  nas, e j zyk wspólny nie 
zapobiega wcale walkom religijnym, dynastycznym i pa stwowym. 
Nie zapo biega on równie  walkom klas, partii i w ogóle ró norakim 
tzw. wojnom domowym. W onie tego samego narodu, zjedno czonego 
wspólno ci  j zyka, istniej  osobne rasy psychiczne, uwa aj ce sie-
bie za przeznaczone do panowania nad innymi wspó obywatelami. 
Takimi s  np. endecy, komuni ci, faszy ci itp.

Jako swoista utopia, jako idea  mog cy si  urzeczy wistni  w od-
leg ej przysz o ci daje si  pomy le  sfederalizowanie (sfederowanie) 
ca ej ludzko ci. Przy takim ustroju pa stwa dotychczasowe sta yby 
si  prowincjami wiata ziem skiego zamieszka ego przez ludzi. Gra-
nice pa stw zosta yby wtedy wykre lone w zale no ci od interesów 
ekonomicznych i od warunków geogra  cznych. Wybrze e morskie 
musia oby wtedy wchodzi  w sk ad tego samego pa stwa prowincji, 
co zwi zany z nim interesami gospodarczymi hinterland1. Tak samo 
stoki gór stanowi yby jedno pa stwo z rozci gaj cymi si  u stóp tych 
gór nizinami. Wszyscy mieszka cy wszystkich pa stw byliby zabez-
pieczeni od prze ladowa  narodowych, jak i od wszelkich innych 
prze ladowa . Obowi zkiem pa stw by oby popieranie wszelkich na-
rodowo ci, szerzenie o wiaty i kultury we wszystkich bez wyj tku 
j zykach. 

Narodowo ci istnia yby obok siebie jako wiadome gru powania 
si  ludzi, uznaj cych swoj  wspólno  pod tym wzgl dem. Dzisiejsze 
ojczyzny sta yby si  wtedy ojcowiznami, za k tkami rodzinnymi, kra-

jami lat dziecinnych w wielkiej oj czy nie wszech wiatowej.
A nie tylko wtedy, po wcieleniu w ycie utopii kosmopo litycznej, 

ale ju  teraz nale a oby wzorowa  wspó ycie oby wateli tego samego 
pa stwa na wspó yciu ró norodnych pod wzgl dem wyznaniowym, 
narodowym, klasowym, partyjnym mieszka ców tego samego domu, 
tej samej miejscowo ci. Pomi mo ró nic ideowych, przekonaniowych, 
narodowych, wyznanio wych, wszyscy mieszka cy danego domu i da-
nej miejscowo ci maj  wspólne interesy w zakresie ycia codzienne-

1 Hinterland (niem.) – tu: zaplecze.
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go. Wszyst kim powinno chodzi  o usuwanie smrodu i nieczysto ci, 
o za pobieganie epidemiom i wszelkim innym kl skom ywio owym, 
sprawne funkcjonowanie wodoci gów, gazowni, elektrycz no ci itp. 
Na takich te  wspólnych interesach ycia praktycz nego powinna si  
opiera  jedno  i solidarno  pa stwowa wszystkich wspó obywateli 
danego pa stwa, bez wzgl du na ich ró norak  przynale no  wyzna-
niow , narodow  i wszelk  inn .

Pos annictwa, czyli misje dziejowe 
(narodów, pa stw i w adców)

Dla wyt umaczenia i usprawiedliwienia jatek ludzkich i wszel-
kich gwa tów pope nianych na arenie dziejowej, us u  ni historycy 
i poeci wymy lili misje, czyli pos annictwa dziejo we narodów, pa stw 
i w adców stoj cych na ich czele. 

Zygmunt Krasi ski (w Psalmie wiary) wo a: Garść im powo-

łań sypnąłeś z wysoka, wmawiaj c w ten sposób w swego Boga, jako-
by da  on ludom, narodom i pa stwom pewne zadania do wykonania, 
a to przede wszystkim drog  rzezi i obracania w perzyn  ca ych osad, 
miast i krajów.

Takie specjalne pos annictwa mia y do spe nienia trzy Rzy-
my: Rzym pierwszy, owo gniazdo zbójeckie, d ce do podboju ca e-
go wiata i do stworzenia wszechw adnego Impe rium Romanum; 
Rzym drugi, Rzym Konstatynopola, Rzym bizantyjski; wreszcie Rzym 
trzeci, Moskwa, jako spadkobierczyni i kontynuatorka Rzymu bizan-
tyjskiego, Rzymu carogrodzkiego. Do tych trzech Rzymów do cza si  
Rzym czwarty, Rzym papieski, roszcz cy pretensje do zaw adni cia 
duszami wiata ca ego i do zaprz gni cia ich w swe jarzmo.

Przypisuje si  te  misje dziejowe wszystkim megaloma nom 
i psychopatom, d cym do ujarzmienia jak najwi kszej ilo ci bli -
nich, a wi c Aleksandrowi Macedo skiemu, Cezaro wi, Karolowi W-
mu, Napoleonowi i innym bandytom wszech wiatowym, porywaj -
cym za sob  ca e ludy i narody. Do takich wymy lonych i wmawianych 
pos annictw dziejowych nale  te : idea jagiello ska Polski od morza 
do morza, idea habsburska, idea hohenzollernska itd.
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Megalomani niemieccy czasów najnowszych narzucali Niem-
com, jako zawodowym „organizatorom”, pos annictwo organizacji 
wiata ca ego pod przewodem Germanii.

Pod has em rule, Britannia! (panuj, Brytanio!) imperiali ci an-
gielscy uwa ali i uwa aj  Angli  za w adczyni  wszy stkich mórz i za 
pa stwo maj ce prawo do hegemonii, czyli przodownictwa wszyst-
kim innym pa stwom.

Italia, ta regina del mar (królowa morza), ro ci preten sj  do 
wy cznego panowania na Adriatyku, a mo e nawet na ca ym Morzu 

ródziemnym. St d to wcielanie do W och prze moc  nadbrze y Morza 
Adriatyckiego z ludno ci  niew osk  i wrog  W ochom.

Rosja carska pretendowa a do roli trzeciego Rzymu, któ remu 
s dzone jest podbi  Carogród i cie niny, i zapanowa  nie podzielnie 
nad Morzem Czarnym i nad Morzem Egejskim. Rosja najnowsza po-
wojenna g osi ludzko ci „nowe s o wo”, streszczaj ce si  w gro nej 
obietnicy:

My na gorie wsiem burżujam,

Mirowoj pożar razdujem.
(My, ku utrapieniu wszystkich bur ujów, rozniecimy po ar 

wszech wiatowy)1.
Na my l o wszystkich tych i im podobnych misjach, czyli po-

s annictwach dziejowych, a  ciarki przechodz  po skórze. Wszelkie 
te górnolotne has a pachn  krwi , zami, dymem po arów i m cze -
stwem maluczkich. Drogo za nie p ac  malucz cy, tj. ludzie cisi i pro-
ci. A mnie osobi cie chodzi przede wszystkim o szcz cie i spokój 

cichych i prostych.
Niech b d  przekl te wszelkie misje dziejowe oprócz misji ogól-

nego pokoju i zgodnego wspó ycia ludzi i ludów! Owe wielbione i glo-
ry  kowane pos annictwa i misje dzie jowe s  objawami megalomanii, 
s  objawami fanatyzmu i sa dyzmu wyznaniowego, narodowo ciowe-

1 O psychoz  pos annictw dziejowych rozmaitych zbiorowisk ludz kich 
potr ca wietna i g boko pomy lana praca profesora Jana St. B y s t r o -
n i a , Megalomania narodowa. Źródła – teorie – skutki, Gebethner i Wolff, 
Warszawa – Kraków – Lublin – ód  – Pozna  – Wilno – Zakopane 1924 
[przyp. BdeC].
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go, klasowego i par tyjnego. Uznaj c je za zjawisko psychopatyczne, 
powinni my im wszelkimi sposoby zapobiega  i leczy  mi dzynarodo-
wy i wszech wiatowy dom ob kanych.

W cz owieku pojedynczym i zbiorowym zakie kowa a i zrodzi a 
si  potrzeba religii, sztuki i nauki, potrzeba mi o ci, poczucie wspól-
no ci i solidarno ci – a zaspakajanie tych po trzeb daje mu rozkosz, 
pociech , ukojenie. Ohydna bestia ludz ka potra  a zrobi  z tego 
wszystkiego narz dzia m ki i ka tuszy.

Te pocieszycielki ludzko ci, religia, sztuka, nauka, mi o , na-
rodowo , dostawszy si  do r k krwio erców, zwyrodnialców i sady-
stów, tj. potworów ludzkich rozkoszuj cych si  cierpieniami bli nich, 
staj  si  dr czycielkami i biczami ludz ko ci.

„Nie sprzeciwia  si  z u”

Na zako czenie par  s ów w sprawie poniek d osobistej.
Dusze pobo ne i l kliwe maj  mi za z e, e o mielam si  poru-

sza  podobne kwestie, które w oczach ogó u prawomy lnego nale  
do kwestii, o których nie powinno si  mówi . Trosk  o rozwi zywa-
nie tych kwestii nale y pozostawi  admi nistracji miejscowej, policji 
i zwi zkom „obrony wiary i oj czyzny”.

Pog biajmy wi c przepa , jaka dzi ki napastniczemu i dra -
ni cemu post powaniu „patriotów” spod ciemnej gwia zdy wytworzy-
a si  mi dzy obywatelami tego samego pa stwa.

Kto nie pomaga swoistym patriotom przy pog bianiu tej prze-
pa ci, kto nie pochwala ich pracy niszczycielskiej, kto im przeciw-
dzia a, tego pi tnuj  mianem co najmniej „ ydoluba”, je eli nie „wro-
ga Polski”.

Mnie podobne wyzwiska nie przestraszaj . Przeciwnie, uwa am 
za swój obowi zek pomaga  zasypywaniu tej przepa ci wyrytej przez 
nacjonalistów obustronnych i zmniejsza  przeciwie stwa zrodzone 
dzi ki fanatyzmowi i z ej woli. S dz , e czas najwy szy poda  r k  
do zgody, a pierwszy krok w tym kierunku powinien wyj  od strony 
silniejszej; t  za  w da nym wypadku jest strona rz dz ca, strona lud-
no ci uto sa mianej z pa stwowo ci  polsk .
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Uwa aj c wszelkie zakusy polonizacyjne za bzdurn  chi mer , 
pragn bym zaszczepi  Polsk  pa stwo w duszach oby wateli kreso-
wych i obcoplemiennych. To za  daje si  osi gn : 

1. przez wcielenie w ycie i nieub agane przestrzeganie zasady 
równouprawnienia obywatelskiego, przez bezlitosne po skramianie 
i wykorzenianie poniewierania, pogardliwego tra ktowania i prze la-
dowania narodowo ci niepolskich i wyzna  niekatolickich;

2. przez u ywanie wszelkich mo liwych rodków, zmie rzaj cych 
do zwi kszenia dobrobytu ludno ci kresowej, a w licz bie tych rod-
ków niepo lednie miejsce zajmuje przeprowadze nie rozumnej reformy 
rolnej;

3. przez niczym niekr powane szerzenie o wiaty we wszystkich 
j zykach miejscowych, zgodnie z niezale nie wypowiedzianym ycze-
niem ludno ci miejscowej.

Zapytuj  wi c:
Kto dzia a na korzy  ogó u obywateli pa stwa polskie go, a kto 

jest „wrogiem Polski”: czy ja i moi wspó ideowcy, czy te  ci, co pra-
cuj  usilnie nad otaczaniem Polski od zewn trz i od wewn trz pier-
cieniem coraz bardziej pot niej cej niena wi ci i d no ci od rodko-

wych, i rozsadzaj cych ca o  pa  stwow ?
Nic tu nie pomog  ani towarzystwa obrony kresów z wy ra n  

tendencj  polonizacyjn , ku zgn bieniu i wyt pieniu u wiadomionych 
narodowo obcoplemie ców, czyli „mniejszo ci narodowych”, ani te  
adna stra  pograniczna, cho by nawet wielomilionowa.

S yszymy nawo ywania do zaprowadzania stanów wyj t kowych, 
tj. do oddawania ludno ci na ask  i nie ask  znarowionej admini-
stracji miejscowej. Zastanówmy si  jednak, do cze go doprowadzi y 
Rosj , Prusy i W gry stany wyj tkowe czy to otwarcie og aszane, czy 
te  zamaskowane.

W Rosji przedwojennej pomrukiwa  i p cznia  „patriotyzm 
ywio owy”. Wyszczerzano k y dzikiej wini, gro c wragam i su-

postatam1 na wszystkie strony wiata; uwa ano inorodców, w tej 
liczbie tak e Polaków, za naszich poddanych; uznawano tylko jeden 

1 Supostat (a. sopostat) (ros.) – nieprzyjaciel, przeciwnik, tak e z o-
czy ca, niegodziwiec (obecnie wyraz przestarza y).
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naród panuj cy, naród rosyjski, uto sa miaj c narodowo  wielkoru-
sk  z pa stwowo ci  rosyjsk ; s owami Puszkina w Klewietnikam 

Rossii1 rzucano zuchwa e wyzwanie ca emu wiatu europejskiemu. 
I có  to pomog o? Do czego doprowadzi o?

Kto pomimo tych pouczaj cych przyk adów b dzie szed  ladami 
Rosji i hakatystów pruskich, doczeka si  takiego sa mego ko ca.

Dzi  stra  pograniczna jest konieczna. Ale najskutecz niejsz  
obron  granic jest nie szczecina bagnetów z dodatkami na l dzie, na 
wodzie i w powietrzu, ale g boko tkwi ce w duszach ludno ci ró no-
plemiennej poczucie soli darno ci ogólnopa stwowej.

[Warszawa 1926]

1 Oszczercom Rosji. Wiersz A. Puszkina, b d cy poetyck  odpowiedzi  
na europejskie protesty przeciwko st umieniu powstania listopadowego. Woj-
n  polsko-rosyjsk  widzi w nim autor jako domowy spór Słowian o to, czy 
strumienie słowiańskie zleją się w jedno morze, czy te  ono wyschnie.
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III

TOLERANCJA, RÓWNOUPRAWNIENIE, 
WOLNOMY LICIELSTWO, WYZNANIE PASZPORTOWE

(Odczyt miany w Warszawie w Zwi zku Zawodowym 
Pracowników Han dlowych 

13 marca 1922 r., 
a urz dzony staraniem 

Stowarzyszenia Wolno my licieli Polskich)

I

Chocia  wra enia lat ostatnich, lat grozy wojennej, lat zbrodni bez 
liku i miary, lat otwartego i cynicznego deptania przez hordy uzbrojo-
ne wszelkich przykaza  boskich i ludzkich powinny by y chyba zatrze  
w naszych duszach wspomnienia epoki przedwojen nej, to jednak i te 
wspomnienia jaskrawo jeszcze wyst puj  i kie ruj  naszymi pragnienia-
mi i d eniami. Dotychczas ywe s  wspo mnienia przedwojenne, wspo-
mnienia z dawnych czasów, z czasów gospodarki rosyjskiej i pruskiej na 
ziemiach polskich, gospodarki madziarskiej na W grzech. Przecie  chy-
ba dotychczas pami tamy brutalne, bezlitosne, a czasem nawet krwawe 
prze ladowania reli gijne unitów, katolików, ydów, mahometan, sektan-
tów, prze lado wania narodowe Polaków i Du czyków w Prusach, Pola-
ków, Finlandczyków obu narodowo ci,  skiej i szwedzkiej, Esto czy-
ków, otyszów, Gruzinów, Ormian, Tatarów, Kirgizów, Buriatów oraz 
pozosta ych inorodców w pa stwie rosyjskim. Pami tamy tor tury uni-
tów, pami tamy hakat  i rugi bismarckowskie.

To w przesz o ci. A dzi  znowu czy nie dochodz  nas odg osy zn -
cania si  nad ko cio ami ró nych wyzna , t pienia, wyrywania z ko-
rzeniem i unicestwiania wszelkiej my li wolnej i opozycyjnej, odg osy 
niezliczonych objawów okrucie stwa po czonego z sa dyzmem i docho-
dz cego wprost do kra ców ob du w pa stwie bolszewików?

W Polsce che pi cej si  sw  tradycyjn  tolerancj  stwier dzimy te , 
cho  w s abszym stopniu ni  w Rosji carskiej i w Pru sach hohenzol-
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lernskich, objawy krzywdzenia innowierców i innoplemie ców, unitów, 
prawos awnych, ydów; stwierdzamy zabie ranie cerkwi prawos aw-
nych i przerabianie ich na ko cio y kato lickie; s yszymy i wyczytujemy 
w czasopismach szczucie na inno wierców i inorodców, dopuszczanych 
do urz dów na „kresach” pa stwa polskiego. (Zob. m.in. „Tydzie  Pol-
ski” 1922 nr 10, art. W obronie tolerancji).

Stwierdzamy nawracanie inowierców na katolicyzm przemo c  
i podst pem. W zwi zku z tymi zamachami na wolno  sumienia i z tym 
poniewieraniem godno ci ludzkiej stwierdzamy kon  skaty, areszty, bez-
my lne Jab onny i zn cania si  nad wi niami politycz nymi.

A ju  nie ma co mówi  o prze ladowaniu bezwyznaniowców i bru-
talnym, i cie inkwizytorskim zmuszaniu ich do ob udnego udawania, e 
nale  do tego lub owego wyznania b d  to panuj  cego, b d  cho by 
tylko tolerowanego.

Wobec tych wszystkich zamachów na wolno  sumienia wy-
wieranych przez wszechw adne pa stwa zaprzedane klerowi ró no-
wyznaniowemu tolerancja wydaje si  szczytem marze . Ale co to jest 
tolerancja?

Jest to znoszenie, cierpienie obok siebie. Cz owiek tolerowa ny jest 
to cz owiek znoszony, cierpiany obok tych, co maj  prawo rozporz dza  
losem w asnym i cudzym.

Toleruje albo uprzywilejowana mniejszo , albo te  liczebnie prze-
wa aj ca wi kszo .

Najja niejszy naród polski, dok adniej katolicko-polski, tj. pewne 
stado istot dwunogich a bezskrzyd ych, o swoistym zabar wieniu, jako 
pan i w adca ziemi polskiej i pa stwa polskiego raczy najmi o ciwiej 
znosi  obok siebie innych, tj. inaczej nazywane na rodowo ci i wyznania, 
nie t pi c ich i nie wyp dzaj c, z tym jednak zastrze eniem, e pewne 
godno ci w pa stwie s  dost pne tylko katolikowi, a inne znowu (np. 
stopnie o  cerskie) tylko osobnikowi nale cemu (tj. podaj cemu si  za 
nale cego) do narodowo ci polskiej.

Pomy lmy jednak, e tolerowanymi nazywane s  tak e pro stytutki. 
Z drugiej strony tolerowani s  apownicy, fa szerze, ob u dnicy. Co wi -
cej, nie tylko tolerowani, ale tak e uznawani i popierani s  ob udnicy 
udaj cy patriotów, Polaków, chrze cijan, katoli ków lub prawos awnych, 
zale nie od czasu i od stopnia szeroko ci i d ugo ci geogra  cznej.
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Tak wi c wobec najnowszych zapatrywa , wobec potrzeby sza-
nowania godno ci ludzkiej w ka dym bez wyj tku cz owieku, zwyk a 
tolerancja zbankrutowa a i nie mo e nas zadowolni .

II

Fanatyzm narodowo ci upa stwowionej i pa stwowo ci una-
rodowionej, w a ciwy nawet ludziom sk din d wiat ym i wybit nym, 
uznaje tylko folblutyzm pa stwowy i da, a eby wszyscy obywatele 
danego pa stwa nale eli do jednej i tej samej narodowo ci. We Fran-
cji maj  prawo mieszka  tylko Francuzi, w Niemczech tylko Niem-
cy, we W oszech tylko W osi, w Rosji tylko Rosjanie, w Litwie tylko 
Litwini, w Polsce tylko Polacy itd. A kto si  o mieli pokaza  nos na 
cudzej ziemi, kul  w eb.

– A có  pan zrobisz z ydami, pomimo nale enia do tego ludowe-
go pa stwa uznaj cymi siebie za odr bn  narodowo ?

– Powinni wynale  sobie jaki  kawa ek ziemi w tej lub owej 
cz ci wiata i tam za o y  pa stwo narodowe ydowskie, bez przy-
mieszki ywio ów obcych.

– A jak e pan pogodzisz ze swym daniem istnienie Austrii 
(wtenczas istnia a jeszcze Austria), Belgii, Holandii, Szwajcarii, 
Ameryki Pó nocnej, Brazylii, Argentyny, Peru itd.?

– Wszelkie tego rodzaju pa stwa powinny by  zniesione, a ich 
mieszka cy wcieleni do pa stw narodowych, zgodnie z ich przynale -
no ci  plemienn . O ile za  pewien naród (jak np. Czesi lub S owacy, 
wówczas tak e i Polacy) nie posiada osobnego pa  stwa, nale y takie 
pa stwo stworzy  i dany naród pa stwowo wy odr bni .

Ta ko owacizna folblutyzmu rasowego, czyli raczej plemienno-
narodowego w pa stwach jako ca o ciach politycznie niezale  nych 
i suwerennych, by a zapowiedzi  tego sza u nacjonalistycz nego, ja-
kim po wojnie zosta y op tane prawie wszystkie narody europejskie.

Objawem tego w Polsce np. s  ograniczenia i prze ladowania in-
nowierców i innoplemie ców, tj. ydów, unitów, Rusinów, czyli Ukra-
i ców. Objawem tej ko owacizny nacjonalistycznej jest danie, a eby 
o  cer w wojsku polskim nale a  koniecznie do narodo wo ci polskiej, 
tj. w pewnych razach by  ob udnikiem udaj cym Polaka z narodowo-
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ci. Takie podejrzane indywiduum, zmieniaj ce narodowo  stosow-
nie do okoliczno ci, ceni si  nierównie wy ej ani eli lojalny obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej, przyznaj cy si  otwarcie do narodowo ci 
niepolskiej.

Tego absurdu nawet w Rosji carskiej nie by o. O  cerem armii 
rosyjskiej móg  by  nie tylko Rosjanin, ale tak e Polak, otysz, Esto -
czyk, Fin, Szwed, Niemiec, Tatar, Kirgiz, Gruzin, Ormianin itd. Tylko 

yd nie móg  dost pi  tego zaszczytu. Ale tu chodzi o nie tyle o naro-
dowo , ile raczej o wyznanie z metryki i paszportu.

Ale jak mo na by oby stosowa  zasad  wy czno ci narodo-
wo ciowej maj c  obowi zywa  w stosunku do o  cerów w armii 
szwajcarskiej, belgijskiej, by ej austriackiej i tylu, tylu innych?

Id c za przyk adem by ej Rosji, Niemiec, W gier, W och itp. i po-
zwalaj c rozpasanemu i rozpanoszonemu czynownictwu kreso wemu 
i obskurnemu ko tu stwu prze ladowa , a cho by tylko ogranicza  
inorodców i „inowierców”, Polska wst puje na cie ki, wprawdzie 
wydeptane i utorowane, ale, jak si  okaza o, w wielu wypadkach pro-
wadz ce do rozk adu i do zguby pa stwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej mówi o równouprawnieniu wy zna  
i narodowo ci. Znajduj  si  jednak w niej furtki, którymi prze myca 
si  uprzywilejowanie narodowo ci liczebnie panuj cej i wy znania li-
czebnie panuj cego, i w ten sposób wyciska si  na Konsty tucji pi tno 
mimowolnej obiektywnej ob udy.

Zreszt  nie powinno to nas ani dziwi , ani oburza . Wszel-
kie konstytucje jako dzie o ludzkie s  wynikiem albo eklektyzmu 
hi storycznego, albo te  kompromisów, kompromisów z sumieniem, 
z sumieniem partyjnym ludzi umys owo ograniczonych i etycznie nie-
przoduj cych. Takimi s  te  konstytucje innych pa stw, a kon stytucja 
polska nie stoi na szarym ko cu.

Faktycznie trudno nie zauwa y  panoszenia si  w Polsce kle-
rykalizmu z jego wielorakimi objawami. Tym tylko mo na obja ni  
natarczywe umizgi do Watykanu oraz spór o to, kto w pa  stwie pol-
skim ma mie  pierwsze stwo, czy nuncjusz papieski, czy te  naczel-
nik pa stwa. Prawdopodobnie wypada si  nad tym zasta nawia  ze 
wzgl dów oportunistycznych. Razi to jednak w pa  stwie, w którym 
niby to istnieje równouprawnienie wyzna .
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Tym uprzywilejowaniem katolicyzmu i jego przewag  nad po-
czuciem pa stwowo ci polskiej obja nia si  to, e katolicy uwa aj  
siebie za wy cznych gospodarzy w pa stwie polskim, a in ne wyzna-
nia tylko askawie toleruj .

Przewag  za  liczebn  narodowo ci polskiej, a jeszcze bardziej 
dz  odwetu za prze ladowania, którym ulegali Polacy pod rz dami 

zaborczymi, obja nia si  nacjonalizm pa stwowy Polaków i wszela-
kie ograniczenia w stosunku do innych narodowo ci. Nie wolnik ze-
rwany z a cucha m ci si  na innych niewolnikach.

Je eli s  po dane i uprawnione towarzystwa opieki nad 
zwierz tami, to nie mniej po dane i uprawnione powinny by  sto-
warzyszenia opieki nad lud mi upo ledzonymi, stowarzyszenia w ro-
dzaju Ligi Obrony Praw Cz owieka i Obywatela1. Taka liga jest zara-
zem lig  obrony samego pa stwa przed zamachami samobój czymi.

Pa stwo kieruj ce si  nie wzgl dami oportunizmu przemija-
j cego i „egoizmu narodowego” na krótk  met , ale przewiduj cym, 
si gaj cym w odleg  przysz o  rozumnym egoizmem pa stwo wym, 
powinno si  sta  pa stwem nie tyle bezwyznaniowym, ile raczej po-
zawyznaniowym, nie tyle beznarodowym, ile raczej pozanarodowym. 
Jednocze nie takie pa stwo bezstronne i b d ce jedna kowym opieku-
nem wszystkich obywateli powinno zapewnia  i gwarantowa  zupe -
n , absolutn  swobod  wyzna  indywidual nych i swobod  zaliczania 
siebie do tej lub owej narodowo ci, jako te  absolutn  swobod  wsze-
lakich zrzesze  b d  to wyznanio wych, b d  to narodowych, b d  te  
innych, byle tylko niezagra aj cych spokojowi i niewyst puj cych za-
czepnie wobec innych takich zrzesze . A to poci ga za sob  absolutn  
wolno  propagandy w asnego wyznania w granicach pokojowych, 
nienapastniczych, nieobra aj cych. Wolno oddzia ywa  na innych 
przekonywaniem, ale nie wolno terroryzowa  ich ani przymusem po-
licyjnym, ani te  gro b  kary w tej lub owej postaci.

To danie wprowadza nas wprost do dziedziny wolnomy liciel-
stwa.

1 LOPCiO – organizacja dzia aj ca w latach 1921–1937, za o ona dla 
obrony swobód demokratycznych, walki z nietolerancj  i prze ladowaniami 
politycznymi. 
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Wolnomy licielstwo wi e si  ci le zarówno z my l , jako te  
z wolno ci .

Nawet w g owie sko czonego mato ka, sko czonego idioty my l 
jest my l  indywidualn . Wobec tego uto samianie wyznania zbioro-
wego, znanego pod t  lub ow  nazw  (np. wyznanie rzymskokatolickie, 
wyznanie moj eszowe itp.), z wyznaniem tego lub owego cz owieka, 
zaliczanego wed ug metryki lub paszportu do tego lub owego stada, 
czyli zbiorowiska wyznaniowego, jest sta nowczo wykluczone. Nauki, 
wierzenia, przes dy itd. zwi zane z tym lub owym wyznaniem urz do-
wym w ka dej g owie indyw idualnej uk adaj  si  w sposób indywidu-
alny i stanowi  osobny ze spó , niemog cy si  powtarza  bez zmiany 
w innych g owach. Ka dy osobnik ludzki ma sw  osobn  histori , ma 
swe osobne prze ycia, ma osobne przygotowanie, ma osobne uzdol-
nienie itd., a wszystko to razem wzi te stwarza jego osobiste wyzna-
nie i je go osobisty wiatopogl d, ró ni cy je, cho by tylko w mini-
malnych rozmiarach, od wyznania i wiatopogl du innych osobników.

Oprócz tego poj cie wolnomy licielstwa czy si  ci le z po-
j ciem wolno ci.

A có  to takiego jest wolno ?
Jeden z profesorów b. uniwersytetu rosyjskiego w Warsza wie, 

pojechawszy do Lwowa, pok óci  si  ze s u cym hotelowym, zwymy-
la  go i uderzy  go w twarz. S u cy zaskar y  go do s  du, który ska-

za  go na kilka tygodni kozy i zap acenie grzywny. Oburzony tem do 
g bi, szanowny profesor zawo a : wot tie swoboda! po mordam bit’ 

nie pozwolajut! (Pi kna mi wolno ! Po mordzie bi  nie pozwalaj !).
Ze swego stanowiska mia  on zupe n  s uszno , podobnie jak 

czuj  si  ograniczonymi w swych prawach wolno ciowych uwodzi-
ciele kobiet karani za swe czyny bohaterskie na tym polu.

Podobnie czuliby si  pogwa conymi w swych prawach zdo-
bywców wojacy, którym by zabroniono niewoli , rabowa , zabija , pa-
li . Przecie  o nierzowi na wojnie wszystko wolno. A jak eby zawyli 
z oburzenia na ograniczenie ich wolno ci krzewiciele nowego porz d-
ku spo ecznego w Europie Wschodniej1, gdyby im nie dano rozstrzeli-
wa , torturowa  i zn ca  si  wszelkimi sposoby.

1 Tj. bolszewicy.
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Rozmaici inteligenci i inteligentki ignoruj  napisy zabraniaj ce 
palenie w wagonach, w biurach itd. i, uwa aj c je za ogranicze nie wol-
no ci, pal  pomimo to, e innym osobom mo e to nie tylko sprawia  przy-
kro , ale nawet szkodzi . S  to po prostu bydl ta w ludzkiej postaci.

Urz dzaj cy orgie samochodowe i tratuj cy przechodniów kawa-
lerowie i damy wszelkie ograniczenia tego szalonego sportu uwa aj  za 
zamach na ich wolno .

Wyznawcy pewnika  lozo  cznego „ta cz , wi c jestem”, ta cz c 
ca ymi nocami i nie pozwalaj c spa  s siadom, twierdz , i  s  w swoim 
prawie i protestuj  uroczy cie przeciwko wszelkiemu ograniczeniu ich 
pl sów i ho ubców.

Tak, to jest tak e wolno , ale wolno  dzikich, wolno  bar-
barzy ców i chamów wszelakiego autoramentu. Jest to wolno  ta bunu 
dzikich koni.

W oczach takich obro ców wolno ci typowym wolnomy li cielem 
jest s awetny Kamarinskoj mużik1.

Zdawa oby si , e co jak co, ale my l powinna by  zawsze woln  
i nieskr powan . A jednak, kiedy w r. 1848 w jednym z miast Austrii, 
zdaje si  w Trie cie, lud si  burzy  i da  konstytucji, miejscowy wiel-
korz dca wyszed  na balkon i zawo a : Obywate le! cesarz daruje wam 

wolność myśli. T um przyj  to o wiadcze nie z zapa em i uspokoi  si . 
Czu  on bowiem, e my l jego nie jest woln  i dopiero powinna by  uwol-
niona z wi zów.

1 Bohater ludowej pie ni Kamarinskaja, którego prototypem by  po-
no  uczestnik bitwy pod wsi  Dobru  stoczonej mi dzy oddzia ami Dymitra 
I Samozwa ca i Borysa Godunowa, Rassukin syn, Kamarinskij mużik. Za-
pewne popularno  tej pie ni spowodowa a powstawanie nowych wariantów, 
parafraz i ewolucj  postaci do pijanego ch opa. (Ach ty, sukin syn, Kamarins-

koj mużik! / Pijanyj, biez sztanow po ulice bieżit. Inny wariant: Ach, ty, miłyj 

moj, kamarinskij mużik; Ty zaczem biez sztanow po ulice bieżisz?). Sama 
melodia sta a si  tematem fantazji orkiestrowej rosyjskiego kompozytora Micha-
a Glinki, pt. Kamarinskaja. Posta  kamarinskiego mu ika, pojawia si  te  

w wierszu Piesnia o kamarinskom mużikie (1867) poety Leonida Triefole-
wa. Fraza kamarinskij mużik jako wyzwisko pojawia si  w Martwych du-

szach Gogola, mo na j  tak e spotka  w utworach wspó czesnej prozy rosyj-
skiej.
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Dobroczy cy ludzko ci t pi cy „bur ujów” i uto samiaj cy inteli-
genta z bur ujem staraj  si  wyt pi  my l, bo uwa aj  j  za niebezpiecz-
n . Kto my li, jest wrogiem ludu, wrogiem proletariatu. Ods ania on bo-
wiem i demaskuje ob ud  i szalbierstwo proroków, g osicieli i aposto ów 
nowych ewangelii, podobnie jak i dawniej szych.

Ta wojna t picielska wypowiedziana obecnie inteligencji jest hi-
storycznie i psychologicznie zrozumia a. Od pocz tku wojny i dawniej 
tzw. intelekt zrezygnowa  z wolno ci my li. Zaprz g  si  do jarzma pa -
stwowego i wyznaniowego i oto teraz j czy w niewoli u tyranów bol-
szewickich i komunistycznych, a na pewnym stopniu upodlenia czciciel 
pot gi schlebia swym dzisiejszym panom i posiadaczom, podobnie jak 
dawniej schlebia  carowi i jego s ugom.

Inteligent wyda  wyrok mierci na samego siebie i pope ni  samo-
bójstwo.

Tak jest u naszych s siadów ze wschodu. U nas za to, obok ró -
nych ogranicze  za grzech pierworodny przynale no ci do upo ledzo-
nego zbiorowiska ludzkiego, panuje w pewnych razach nie ograniczona 
wolno  s owa i druku. Wymy la si  niestworzone rzeczy, a oszczerstwa 
z palca wyssane puszcza si  w kurs na u y tek ludku czytaj cego.

Nale  do tych, którzy maj  zaszczyt by  celem takich napa ci, 
na niczym nieopartych. Kiedy moi znajomi namawiaj  mi  do reago-
wania w ten lub ów sposób na te plugastwa, przypominam im powie-
dzenie pana Bergeret Anatola France’a.

By o to za czasów dreyfusjady. P. Bergeret, rozumiej c krzy wd  
wyrz dzon  Dreyfusowi, broni  jego sprawy, a jego, pana Bergeret, 
kolega szkolny i przyjaciel, jako zaciek y antysemita, mia  mu to za 
z e. Kiedy jednak jaki  plugawy wistek wydruko wa  nies ychane 
oszczerstwa na p. Bergeret, przyjaciel ów sk a nia  go do wytoczenia 
procesu o dyfamacj . Zastanowiwszy si  chwilk , p. B. u miechn  
si  i odpowiedzia  mniej wi cej w ten sposób:

– Kiedy sobie pomy l , ile to m k musia a wycierpie  ludz ko , 
nim zdoby a sobie wolno  s owa, kiedy sobie pomy l , ilu to ludzi 
spalono na stosie, ilu to ludziom powyrywano j zyki za to, e si  
o mielali krytykowa  mo nych tego wiata…, to ten plugawy wi-
stek, uprawiaj cy szczucie i szkalowanie, jest dla mnie wi to ci . 
Uosabia mi on bowiem wolno  s owa i wolno  druku.
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Pan Bergeret by  prawdziwym wolnomy licielem.
Bo tzw. wolnomy licielstwo nie zawsze jest prawdziwie wolno-

my licielstwem. Nierównie cz ciej bywa ono wolnomy licielstwem 
rzekomym, wolnomy licielstwem udanym, wolnomy li cielstwem fa -
szowanym.

Przecie  wolnomy licielstwo jest synonimem my li niepodle-
g ej. A przypomnijmy sobie, na jakie to manowce zboczy a w Polsce 
„My l Niepodleg a”1, „My l Niepodleg a” oklaskiwana w ko cu przez 
najzajadlejszych wsteczników i obskurantów. Ta my l wolna, czyli 
niepodleg a, zosta a poj ta w ten sposób, e wolno bezkarnie prze-
kr ca , fa szowa , szczu  i podjudza . By a to my l niepodle g a, ale 
niepodleg a wymaganiom sumienia i uczciwo ci.

Inni znowu pod  ag  wolnomy licielstwa chcieliby przemyca  
nienawi  klasow  i fanatyzm partyjny; chcieliby przemyca  dog mat 
„walki klas” i nieomylno ci klasowej, dogmat wy czno ci i spra-
wiedliwo ci tylko dla swoich, a nie dla obcych, obcych partyjnie i kla-
sowo, chcieliby przemyca  ró ne maniactwa i ko owacizny w rodzaju 
obowi zkowego pró nowania; chcieliby przemy ca  has o koszarowe-
go „ugrium-burczejewskiego”2 ustroju spo e cze stwa; chcieliby prze-
myca  podeptanie i zabicie wszelkiej indy widualno ci.

Pod  rm  wolnomy licielstwa starano si  przemyca  adora cj  
przenaj wi tszego Sownarkomu i przenaj wi tszej czrezwyczajki3.

Pod has em wolnomy licielstwa próbowano przemyca  rozma ite 
„dyktatury”: dyktatury proletariatu, tj. dyktatury demagogów i war-
cho ów, ba amuc cych ciemne masy i bezczelnie je wyzy skuj cych. 

1 Zob. W sprawie „antysemityzmu postępowego” w niniejszym wyborze.
2 Ugrium-Burczejew – jeden z gradonaczalników we wspania ej saty-

rze Sa tykowa-Szczedrina Istorija odnogo goroda [przyp. BdeC].
3 Sownarkom, skrót od: Sowiet Narodnych Komissarow (Rada Komi-

sarzy Ludowych), w Rosji bolszewickiej (potem ZSRR) w latach 1917–1946, 
odpowiednik rady ministrów. Czrezwyczajka (tak e Czeka), potoczna nazwa 
bolszewickiej policji politycznej zorganizowanej w 1917 r. przez F. Dzier y -
skiego (Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor’bie s kontrrie-

wolucjej i sabotażem – Ogólnorosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki 
z Kontrrewolucj  i Sabota em). 
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Niewiele wi cej warte s  „dyktatury pracy”, „dyktatu ry inteligencji” 
i inne tp. objawy ob dów dyktatorskich.

Pod has em wolnomy licielstwa próbowano przemyca  komu-
nizm, pojmowany po wspó czesnemu, w interpretacji marksi t 
ro syjskich, polsko-rosyjskich, ydowsko-rosyjskich i mi dzynaro-
dowo-rosyjskich, swoisty komunizm, tj. wolno  wyw aszczania 
i przek adania cudzej w asno ci do w asnej kieszeni, wolno  ban-
dytyzmu, rabunku, kradzie y, wolno  rozpusty i wszetecze stwa.

Nie, wolnomy licielstwo nie ma nic wspólnego z jak kolwiek 
b d  dyktatur . Wolnomy licielstwo a dyktatura wy czaj  si  na-
wzajem.

Wolnomy licielstwo wychodzi z zasady solidarno ci wszech-
ludzkiej jako ze swego za o enia i nie uznaje adnego gwa tu, a dnej 
przemocy czy to nad pojedynczym cz owiekiem, czy te  nad ca ymi 
zbiorowiskami ludzkimi.

Fatalno  dzisiejszego ustroju ludzko ci „cywilizowanej” sta nowi 
g ównie to, e uprywatniono dobra materialne, le ce poza cz owie-
kiem, a ze skwapliwo ci , godn  lepszej sprawy, upa stwo wiono 
i uspo eczniono najindywidualniejsze i najnietykalniejsze taj niki du-
szy ludzkiej, poddaj c je bezmy lnej mustrze i tresurze. (Myśli nie-

oportunistyczne, Kraków 1898, nr 59).

W ten sposób powsta y stada wyznaniowe, zbiorowiska ludzkie 
podprowadzone pod jeden strychulec i nosz ce wspóln  nazw  wy-
znaniow .

Wolnomy liciel prawdziwy nie mo e nale e  do adnej sekty.
Niedawno temu jeden ze znajomych winszowa  mi, e utwo-

rzy em now  sekt . Oczywi cie zwi za  on moje nazwisko ze Sto-
warzyszeniem Wolnomy licieli1 i st d powsta o to nieporozumienie. 

1 Stowarzyszenie Wolnomy licieli powsta o w 1920 r., zawieszone decy-
zj  w adz w r. 1928. Baudouin by  z nim przez jaki  czas zwi zany, redaguj c 
organ Stowarzyszenia „My l Woln ”. W 1924 r. zerwa  i z gazet , i z organizacj  
na skutek dzia a  komunistycznej grupy Jana Hempla, która doprowadzi a do 
przeg osowania votum nieufno ci wobec Baudouina. O sprawie tej Baudouin 
pisa  m.in. w li cie do H. U aszyna: Jestem bardzo kontent, że nie potrze-
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Czu em si  z lekka dotkni tym tym powinszowaniem i wyt uma-
czy em owemu znajomemu, e nie nale  i nie chc  nale e  do a dnej 
sekty, a tworzenie nowej sekty jest sprzeczne z moj  natur  i z moim 
wiatopogl dem.

Wolnomy licielstwo nak ada przede wszystkim obowi zek obro-
ny wolno ci sumienia w jakiejkolwiek b d  formie. Wolnomy liciel 
mo e by  absolutnie bezwyznaniowym, mo e by  jednak tak e wierz -
cym, byle tylko nie uwa a  swego wyznania za nieomyl ne i uznawa  
prawo do ycia i równouprawnienia wszystkich in nych wyzna .

Nie mo e wi c by  wolnomy licielem wyznaniowiec widz cy 
zbawienie jedynie w swoim wyznaniu i twierdz cy, e innowier cy s  
skazani na wieczne pot pienie. A wi c ci wszyscy, którzy nie z w as-
nej winy nie mogli pozna  wszechzbawczego wyznania, np. tzw. poga-
nie przed epok  nawracania ich ogniem i mieczem albo te  dzisiejsze 
ludy Afryki, do których nie dotarli jeszcze misjo narze, podlegaj  karze 
wiecznego pot pienia. Harmonizuje to wpra wdzie z bezecn  i okrutn  
maksym , e nikt nie może się wyma wiać nieznajomością prawa, 
ale pomimo to jest absurdem i t pym okrucie stwem.

Nie mog  nale e  do wolnomy licieli ortodoksi ydowscy i mega-
lomani „narodu wybranego”.

Nie mog  ro ci  pretensji do wolnomy licielstwa marksi ta wie-
rz ce lepo w nieomylno  mistrza.

Z wolnomy licielstwem trudno pogodzi  stosy i ró norakie tor-
tury (buty hiszpa skie, dziewic  elazn  itp.), tortury, tj. ow  poe-
zj  czynn  redniowiecza katolickiego, jako te  m ki i tortury po ezji 

buję tracić czasu na „Myśl Wolną”. Uwolniłem się od tego pisma, a prócz 

tego wyjaśniłem położenie. Nie lubię dwuznaczności, przemycania kontra-

bandy pod fałszywym tytułem i służenia za parawan osobnikom, którzy 

stoją od myśli prawdziwie wolnej nierównie dalej, aniżeli najzajadlejsi 

klerykali i chasydzi. Dość tej ciuciubabki! […] Banda, która opanowała 

teraz „M[yśl] W[olną]” i w ogóle „Stow[arzyszenie] Wolnom[yślicieli] Pol-

skich”, należy do najzawziętszych wrogów socjalistów. P[an] Hempel i jego 

zwolennicy (hemplęta) zwalczają najzacieklej socjalizm i socjalistów. Są to 

jednym słowem zwolennicy „myśli karnej i zorganizowanej” i narzucania 

gwałtem „bezbożnictwa” i innych kwiatków komunistycznych. […] List 
z 24 VI 1925 r., rkps. Archiwum PAN Warszawa, sygn. III-162, poz. 263. 
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czynnej chamstwa wschodnioeuropejskiego czasów obecnych, owo 
zakopywanie ywcem, zdzieranie pasów, wbijanie na pal itp.

Z wolnomy licielstwem nie licuje ani wi ta Hermendada, owa 
czrezwyczajka katolicyzmu redniowiecznego, ani te  auten tyczna 
czrezwyczajka czasów obecnych.

Panowie sympatyzuj cy z czrezwyczajkami niechaj si  nie pod-
szywaj  pod wolnomy licielstwo.

W po owie ósmego lat dziesi tka ubieg ego stulecia, oko o 
r. 1875, by a s ynn  w Krakowie zakonnica Barbara Ubryk, któr  jej 
siostry klasztorne wi zi y w ci gu lat dwudziestu w podziemiu, nie 
wypuszczaj c jej stamt d ani na chwil . Wykry o si  to przy padkowo, 
dzi ki listowi bezimiennemu do policji. Barbar  Ubryk, zrujnowan  
 zycznie i ca kiem zidiocia , uwolniono, ale bogoboj ne siostry nie 

zosta y poci gni te do odpowiedzialno ci. Usz o im to na sucho. Prze-
bywaj cy wówczas w Krakowie Aleksander wi tochowski, który ba-
wi  si  wtedy i potem jeszcze do  d ugo w wolnomy licielstwo i nie 
przysta  jeszcze do ko cio a panuj cego pod god em ND [Narodowej 
Demokracji], porusza  w swych odczytach te zbrodni  klerykaln  
i wyst powa  ostro przeciw duchowie stwu. Za to modny wówczas 
kaznodzieja, ksi dz Golian, wyklina  wi tochowskiego z kazalnicy 
i grzmia : Gdyby się wróciły dawne czasy, rzuciłbym na niego czar-

ną świecę, tj. spali bym go na stosie.
Tak si  odzywa urz dowy g osiciel „mi o ci bli niego”.
A i dzi  s  tacy, co by ch tnie i z rozkosz  rzucali czarne wiece 

na krn brnych i opornych. No, ale nie da  pan Bóg wini rogów, boby 
ludzi bod a.

Wolnomy liciel powinien bra  do serca spraw  rozwodów, 
których niektóre wyznania wcale nie uznaj , dopuszczaj c jednak 
„uniewa nienia ma e stwa”. Przy ceremoniach wymaganych dla 
„uniewa nienia ma e stwa”, kobiet  traktuje si  jak krow  lub ko-
by  i poddaje si  j  poni aj cym i ha bi cym ogl dzinom oraz eks-
perymentom wkraczaj cym w dziedzin  pornogra  i. Zreszt  a pówki 
konsystorskie sprawy te znacznie u atwiaj  i procedur  a godz .

Otó  zadaniem wolnomy liciela jest przeciwdzia a  podobne mu 
poni aniu godno ci ludzkiej.
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Wolnomy liciel nie mo e w aden sposób uznawa  grzechu pier-
worodnego. On mo e uznawa  odpowiedzialno  jedynie oso bist , ni-
gdy za  stadow .

Kiedy urz dowi g osiciele „mi o ci bli niego” nie tylko roz-
grzeszaj  zabójstwo, ale nawet do niego zach caj  i g osz  zemst  
i wendett , wolnomy liciel powinien wytyka  im ob ud  i sprzecz no  
z najelementarniejszymi wymogami moralno ci.

Pozostawiaj c wolnym zwi zkom i zrzeszeniom wyznanio wym 
urz dzanie szkó  wyznaniowych, wolnomy liciel powinien si  doma-
ga , a eby szko y pa stwowe by y bezwyznaniowymi. Wyznaniowa 
bowiem nauka religii, jako oparta na megalomanii wyzna niowej i na 
przes ance, e zbawienie jest mo liwe tylko w onie danego wyznania, 
wpaja w uczniów nienawi  i pogard  dla innych wyzna .

Nauki wyznaniowe o sprawiedliwo ci, mi osierdziu, o karze 
i nagrodzie, o zem cie bezgranicznej, o wiecznych m kach, o koniecz-
no ci pochlebstwa i ob udy pozostawiaj  wiele do yczenia, bo demo-
ralizuj  uczniów i wpajaj  w nich przewrotne i blu niercze poj cia 
o „istocie najwy szej”, tak czy owak pojmowanej.

Nauka religii oparta na katechizmie i na tzw. historii wi  tej, 
w r kach nieumiej tnych i fanatycznych mo e si  sta  ród em zgor-
szenia i demoralizacji. Moralno  przedajna, apówkowa, cho by tyl-
ko oparta na handlu zamiennym, nie jest wcale po da n  ze stanowi-
ska solidarno ci spo ecznej i wszechludzkiej.

Traktowanie uczniów przez nauczycieli religii bywa niekiedy 
sprzeczne z wymaganiami pedagogiki. Znam wypadek, kiedy pe wn  
uczennic  za to, e prosi a o wyja nienie tego, czego nie roz umia a, 
ksi dz wyp dzi  z klasy i nie chcia  jej puszcza  na swoje lekcje, któ-
re by y obowi zuj ce i bez których nie mo na by o przej  z klasy do 
klasy. Oczywi cie wypadek ten nie jest odosob niony.

Klerykalizm szkolny wymaga, a eby uczniowie i uczennice odby-
wali 4 razy do roku przymusow  spowied . Jest to religijno  na ko-
mend , religijno  czysto formalna, zdawkowa, zabijaj ca re ligijno  
prawdziw , religijno  indywidualn .

Im wi cej przepisów i obrz dków, tym mniej miejsca na cno ty indywi-
dualne. (Myśli nieoport., nr 57).
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Wobec tego wszystkiego, ze stanowiska wolnej my li wcie lanej 
w ycie nale y si  domaga , a eby ze szkó  pa stwowych usuni to 
obowi zkow  nauk  religii i moralno ci wyznaniowej, a na jej miej-
sce wprowadzono nauk  moralno ci ogólnej, wszechludzkiej, opartej 
na podstawie solidarno ci wszechludzkiej, bez ró nicy wyznania. 
Przyk adem godnym na ladowania wieci nam tu Japonia.

Poza tym ka demu uczniowi powinno by  wolno drog  pry watn  
zaznajamia  si  z zasadami tego lub owego wyznania, a nawet kilku 
wyzna .

W ogóle ze szko y pa stwowej i spo ecznej powinien by  usu-
ni ty wszelki przymus wyznaniowy.

Moralno , g osz ca ob udnie „mi o  bli niego”, a w yciu uprawia-
j ca szczucie i nienawi , blisk  jest ostatecznego bankructwa. Jej 
miejsce musi zaj  moralno , niewmawiaj ca w ludzi sprzecznej 
z natur  ludzk  mi o ci „bli niego”, ale za to oparta na rozumie, oraz 
na piel gnowaniu i umiej tnym rozwijaniu poczu cia sprawiedliwo ci 
wrodzonego ka demu ani nieupo ledzonemu od urodzenia, ani te  nie-
spaczonemu przez wychowanie i otocze nie, cz owiekowi. (Myśli nie-

oport., nr 65).

Usuni cie ze szkó  przymusu wyznaniowego wynika samo przez 
si  z wymaganej przez wolnomy licielstwo pozanarodowo ci i poza-
wyznaniowo ci pa stwa. Ostateczne oddzielenie wszelkich ko cio ów 
od pa stwa i zaprowadzenie stanu cywilnego w pe nym znaczeniu 
tego wyrazu jako jeden z s ownych celów wolnomy licielstwa rozu-
mie si  samo przez si .

Wolnomy licielstwo mo e by  dwojakie: jedno wolnomy li-
cielstwo w sko egoistyczne, bierne, kontemplacyjne, prowadz ce do 
niesprzeciwiania si  z u, drugie za  – wolnomy licielstwo czynne, 
altruistyczne.

Wolnomy licielstwu gro  rozmaite zboczenia i zwyrodnie nia. 
Tutaj nale : nieomylno  wolnomy licielska oraz fanatyzm wolno-
my licielstwa i bezwyznaniowo ci.

Trzeba si  strzec fanatyzmu prawdy, tj. fanatyzmu w g o szeniu 
i przeprowadzaniu, tego, co si  samemu uwa a za prawd . Czasem 
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wzgl d na szcz cie ludzkie wymaga, a eby zatai  praw d , przemil-
cze , a nawet sk ama . K amstwo niekiedy jest nakazem moralnym, 
a bezwzgl dne g oszenie prawdy mo e graniczy  ze zbrodni .

Przy wszelkich okoliczno ciach powinna przy wieca  wolno-
my licielowi my l o szcz ciu i dobrobycie jednostek, a nad wszyst-
kim górowa  poczucie solidarno ci wszechludzkiej.

Religia serc naiwnie wierz cych zas uguje na uznanie i sza-
 cunek cho by dla tego, e wprawia dusz  do d e  idealnych 
i uszlachetniaj cych.
W licznych utrapieniach ycia jedynymi sta ymi pocieszycielkami po-
winny by by : religia, nauka i sztuka, ka da z nich w mniej szym lub 
wi kszym stopniu, stosownie do indywidualno ci cierpi  cego. Jednak-
e nawet z tych pocieszycielek potra  ono zrobi  na rz dzia m ki i katu-

szy. (Myśli nieoport., nr. 8 i 9).

Prawdziwy wolnomy liciel jest obowi zany wyst powa  za wsze 
jako obro ca wszystkich wierz cych i niewierz cych, o ile s  maltre-
towani b d  to przez w adze policyjne, b d  te  przez na pastników 
z ona spo ecze stwa. Dla wyja nienia, jak ja to pojmuj , przytocz  
przyk ady z w a snej praktyki wolnomy licielskiej.

Mieszkaj c w Petersburgu, oko o r. 1910 mia em s u c , Mal-
win  D browsk , w a ciwie Bia orusink , ale mówi c  tak e po pol-
sku i gorliw  katoliczk . Mia a ona brata Ignacego, s u cego w jed-
nym z pu ków gwardii i po wypuszczeniu go z wojska staraj  cego si  
o paszport cywilny. Kiedy mojej s u cej wypad o zmie nia  paszport, 
urz dnik policyjny wpisa  do rubryki wyznaniowej: prawosławno-

go (tj. wieroispowiedanija), pomimo e w po przednim paszporcie 
i w metryce sta o: rimsko-katoliczeskogo. Kiedy zaprotestowa a, poli-
cjant odpowiedzia  cynicznie: nie wsio-li wam rawno? Przysz a wi c 
do mnie z p aczem i poskar y a si . Napisa em tedy ostry protest, 
powo uj c si  na prawo i inne motywy, i zmusi em policjantów do 
zape nienia rubryki wyznanio wej w paszporcie zgodnie z daniem 
pokrzywdzonej. To samo mia o miejsce z jej bratem, którego równie  
wyrwa em ze szpon prawos awia i ocali em dla katolicyzmu.
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Nie uczyni em tego dla siebie, bo dla mnie osobi cie i katoli cyzm 
jako taki, i prawos awie jako takie by y jednakowo oboj tne. Uczy-
ni em to, szanuj c godno  ludzk  ka dego cz owieka i uzna j c jego 
prawo do podawania si  za tego, kim jest we w asnym przekonaniu. 
Ochroni em wi to  duszy ludzkiej od poniewierania jej przez cy-
nizm brutalnego policjanta.

W ten sam sposób broni bym prawos awnego, yda, maho-
metanina i wszelkiego innego wyznaniowca, gdyby si  uda  do mnie 
z pro b  o obron  przed przemoc  policyjn  lub te  przed podst pem 
gorliwców innego wyznania. A nawet mia em sposob no  ju  w War-
szawie wyst powa  z protestem przeciw przemocy i podst powi wy-
konanym nad osob  wyznania prawos awnego. Prócz tego wróci em 
narodowo ci polskiej Polk , któr  policja za rejestrowa a jako Litwin-
k  dlatego, e m  jej jest Litwinem.

Znakomita wi kszo  tzw. inteligentów podkpiwa sobie z ta kiej 
donkiszoterii wolnomy licielskiej. I nic to dziwnego. Przecie  te in-
dywidua, te „sympatyki” katolicyzmu, prawos awia, mozaizmu itp. 
zapatruj  si  na swe w asne rzekome wyznanie jako na rzecz czysto 
formaln , do niczego w a ciwie nieobowi zuj c . I na tym te  polega 
ich religijno !

Prawdziwy wolnomy liciel powinien si  wystrzega  za mie nia 
i zamglenia umys u egoizmem i egocentryzmem. Pod wp ywem pew-
nych czynników parali uj cych krytycyzm i jasny s d o me czach, wol-
nomy liciel i bezwyznaniowiec mo e si  sta  równie za lepionym, jak 
i wszelki wyznaniowiec.

Prawdziwy wolnomy liciel powinien umie  wczu  si  i wmy li  
si  w cudze dusze, w dusze innych ludzi, nawet w dusz  wro ga. Nie-
zb dnym warunkiem wolnomy licielstwa jest rozumie  sta nowisko 
przeciwnika i znale  wspólny z nim j zyk.

To jest prawdziwe wolnomy licielstwo w szerokim znacze niu 
tego wyrazu.

Ten postulat wzajemnej wyrozumia o ci umo liwia za atwia nie 
kwestii spornych drog  pokojow , bez uciekania si  do aktów prze-
mocy i do prze ladowania. Wychodzi to na dobre obu stronom.

W imi  godno ci jednostkowej duszy ludzkiej prawdziwy wol-
nomy liciel walczy za uszlachetnienie i uwolnienie wszelkiej wyzna-
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niowo ci i bezwyznaniowo ci od uw aczaj cego jej kontro lowania ze 

strony w adz policyjnych ró nej barwy i ró nego auto ramentu.

IV

Na zako czenie kilka s ów o tak zwanym wyznaniu urz dowym, 
wyznaniu paszportowym.

Wyznanie to narzuca si  przemoc  ju  ma ym dzieciom, nie-
mowl tom, narzuca si  je embrionowi cz owieka. Jest to jednocze nie 
i gwa t nad sumieniem, i fa szowanie statystyki.

W ogóle ca a statystyka ludno ciowa polega na fa szowaniu. 
Jak mo na zalicza  do mówi cych pewnym j zykiem tych, którzy 
jeszcze wcale nie mówi , bo s  niemowl tami? Jak mo na zalicza  do 
pewnej narodowo ci tych, którzy albo nie mog  mie  jeszcze po czucia 
narodowego, albo te  którzy w ogóle nie zdaj  sobie sprawy z tego, 
co to takiego jest narodowo ? Jak mo na zalicza  do pew nego wy-
znania tych, którzy albo jeszcze nie mog  mie  adnego wyznania, bo 
pozostaj  w stanie nie wiadomo ci, albo te  tych, któ rzy wiadomie 
nie chc  nale e  do tego wyznania?

Jak psu ucina si  ogon, jak zwierz ta domowe pi tnuje si  zna-
kami przynale no ci do ich w a cicieli, tak dwunogi niewolnik b d  
to pojedynczego pana, b d  te  zbiorowiska wyznaniowego ulega 
pewnym operacjom maj cym zaznaczy  jego przymusowe zaliczanie 
do tego lub owego wyznania.

Jest to swoista fabryka anio ków ró nowyznaniowych.
W paszportach wydawanych przez w adze polskie istnieje rub-

ryka wyznanie, któr  koniecznie trzeba zape nia . Rubryka ta zo-
sta a odziedziczona po nieboszczce Rosji, gdzie cz owiek sk a da  si  
z cia a, z duszy i z paszportu. Dzi  sk ada si  on z tych trzech elemen-
tów prawie we wszystkich pa stwach.

W paszportach wydawanych przez w adze okupacyjne nie-
mieckie i austriackie rubryka wyznaniowa nie istnia a. Wprowa dzi o 
j  dopiero wolne, niezale ne pa stwo polskie, zapatrzone w sw  daw-
n  pani , Rosj , i na laduj ce jej brutalno  w stosunku do podda-
nych.
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Zapytuj : jakie prawo ma pierwszy lepszy drab z ulicy grze ba  
w mojej duszy i domacywa  si , jakiego jestem wyznania? A wara od 
tego! A zasi  od mych wierze , od moich wi to ci spo czywaj cych 
w g bi mego ducha! Paszport, cyrku  a najdro sza wi to  cz owie-
ka – jaka  to profanacja! Daje si  ona obja nia  tylko frywolnym, po-
wierzchownym traktowaniem spraw powa  nych i niepodlegaj cych 
kontroli wywiadowców i inkwizytorów, nazwanych dowcipnie przez 
Szczedrina sierdcewiedami.

Ja osobi cie zapytanie, jakiego jestem wyznania, odczuwam jako 
obraz  osobist , jako zniewag , jako ubli enie godno ci ludz kiej.

Jeszcze w Rosji przedwojennej, kiedy w celu przygotowania spi-
su kandydatów na s dziów przysi g ych zapytywano mi  w kancelarii 
uniwersytetu, jakiego jestem wyznania, odpowiada em albo nikako-

go, albo te  swojego sobstwiennogo.
Równie  przyje d aj c do odzi na odczyty, bywa em zaraz 

na wst pie indagowany przez portiera hotelowego lub jego zast p-
c , jakiego jestem wyznania. Odpowiada em: Żadnego, jestem bez-

wyznaniowy. To nie mog o im si  w g owie pomie ci , ale ja zno wu 
nie mog em podawa  o sobie fa szywego wiadectwa. Za dru gim ra-
zem jeden z pomocników portiera chcia  mi  zaliczy  do wyznania 
„moj eszowego”, bo oczywi cie w jego oczach bezwy znaniowiec a yd 
to mniej wi cej to samo. Jeden i drugi nale  do ludzi po ledniejszego 
gatunku. Ja jednak przeciw swej „moj eszowo ci” stanowczo zapro-
testowa em, podobnie jak przeciw swej „rzymskokatolicko ci”.

Inny wypadek tego samego rodzaju. Do Warszawy przyje cha a 
na studia córka prawdziwego i konsekwentnego bezwyzna niowca 
ódzkiego ani „ wi tej”, ani „b ogos awionej pami ci”, a po prostu 

nieboszczyka doktora Mieczys awa Kaufmana. Mieszka a ostatnimi 
czasy w Krakowie, gdzie nale a a do zrzeszenia bezwy znaniowego 
i przywioz a wiadectwo o tym, wydane jej przez sta rostwo krakow-
skie. W Warszawie jednak rz dca domu nie chcia  tego uwzgl dni  
i narzuci  jej wyznanie „moj eszowe”, kieruj c si  oczywi cie nazwi-
skiem, bo delikwentka z  zjonomii na ydówk  wcale nie wygl da. 
Nie da a jednak za wygran , wyst pi a ze skargami do w adz odpo-
wiednich i mo e jej si  nareszcie uda zmusi  pana rz dc  do wykre-
lenia „moj eszowo ci” z jej karty pobytu.
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W g owach Ma ków spod ciemnej gwiazdy mo liwo  bezwy-
znaniowo ci za nic si  nie mie ci. S  to dusze niewolnicze i za hu ka-
ne.

Wobec krzycz cego bezsensu wyznania paszportowego i zwi za-
nej z nim obrazy godno ci ludzkiej nale y wymaga  jego usuni cia.

W zwi zku ze zniesieniem wyznania paszportowego pozosta je 
usuni cie obowi zkowo ci przysi g i zast pienie ich uroczyst  obiet-
nic  mówienia prawdy. Wymaganie przysi gi jest lekcewa e niem 
cz owieka, który staje si  istot  wiarogodn  dopiero pod ochron  ja-
kiego  wierzenia stadowego.

W r. 1907 czy te  1908 mia em jedyny raz w swoim yciu wyst -
powa  jako s dzia przysi g y (prisiażnyj zasiedatiel) w jed nym z od-
dzia ów S du Okr gowego petersburskiego. Przy sk ada niu przysi gi 
przez przysi g ych przewodnicz cy s du zwróci  si  do mnie z zapyta-
niem: wy katolik, sogłasny-li wy priniat’ prisiagu u naszego swiasz-

czennika? (pan jeste  katolikiem, czy pan si  zgadza z o y  przysi g  
na r ce naszego, tj. prawos awnego du chownego?). (Inaczej trzeba by 
by o sprowadza  ksi dza katolic kiego).

Odpowiedzia em: Proszę mię uwolnić od przysięgi jako sprzecz-

nej z mymi przekonaniami i zastąpić ją uroczystą obietnicą mó-

wienia prawdy.

Po tym o wiadczeniu przy czy  si  do mnie inny przysi g y, Ja-
kowlew, profesor Instytutu Górniczego.

Wtedy przewodnicz cy zwróci  si  do prokuratora, daj c jego 
opinii. Prokurator zaproponowa , a eby nas osztrafowat’ (ob o y  
grzywn ) i usun  z s du, tj. pozbawi  prawa uczestni czenia w zgro-
madzeniu s dziów przysi g ych. Wtedy s d oddali  si  na narad  i na-
radza  si  ca e pó torej godziny, ku wielkiemu zgorszeniu i oburzeniu 
na nas jako sprawców tej zw oki zarówno ze strony pods dnych, jako 
te  ze strony wiadków i innych przy si g ych. Po naradzie s d wróci  
na sal , a przewodnicz cy og osi  wyrok skazuj cy ka dego z nas na 
25 rubli grzywny (suma, jak na owe czasy, do  poka na) i natychmia-
stowe wydalenie z sali s du.

Oddalili my si  z wielk  rado ci , bo nie potrzebowali my tra-
ci  czasu na kilkunastodniowe branie udzia u w czynno ciach w tpli-
wej warto ci moralnej.
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Nawiasem mówi c, kara ta by a objawem samowoli, sprzecz-
nym z przepisami obowi zuj cej wówczas procedury s dowej. Ów-
czesne prawo rosyjskie pozwala o uchyla  si  od przysi gi, a na wet 
jednocze nie w innym oddziale S du Okr gowego jaki  przy si g y 
równie  odmówi  przysi gi i nie spotka a go za to adna ka ra. Ale co 
do nas dwóch, co do mnie i co do prof. Jakowlewa, dzia a  oczywi cie 
wzgl d na nasze stanowisko spo eczne. Uchylanie si  od przysi gi 
profesorów wy szych zak adów naukowych by o w oczach s dziów 
zgorszeniem publicznym.

Ja jednak nie da em za wygrane. Poda em do Izby S dowej jako 
do instancji wy szej sprzeciw, czyli protest, przeciw wyroko wi S du 
Okr gowego i wygra em. Izba S dowa skasowa a ten wy rok i uwol-
ni a nas od grzywny. Ja za  nie tylko e nie zap aci em 25 rubli, ale 
– przeciwnie – zarobi em, gdy  w jednej z gazet (zdaje si  „Nasza 

iz ”) wydrukowa em artyku  K naszej swobodie sowiesti, za który 
dosta em honorarium wi cej ni  25 rubli.

Wkrótce potem by em w Pary u dla wzi cia udzia u w zje dzie 
delegatów w sprawie j zyka pomocniczego mi dzynarodo wego1. Kie-
dy opowiada em o swych przygodach w S dzie Okr go wym Peters-
burskim jednemu z najznakomitszych uczonych fran cuskich, znalaz  
on post pienie s du ca kiem prawid owym i zau wa y , e we Francji 
za odmówienie przysi gi równie  by nas ska zano na grzywn .

A wi c pomimo usuni cia krucy  ksów z urz dów francus kich, 
pomimo bezwyznaniowo ci magistratury i s downictwa francuskie-
go, ob udnicy urz dowi zmuszaj  gro b  grzywien do przysi gania 
w imieniu jakiej  bezwyznaniowej Istoty Najwy szej (Être Supré-

me). Ob udnicy i cynicy urz dowi patrz  na prze ytki obrz dków re-
ligijnych jak na obowi zkowy, a nawet przy musowy konwenans, jak 
na k amstwo konwencjonalne, jak na zdawkowy  irt z Panem Bogiem 
czy te  z jego niefortunnym erzacem, Être Supréme. Dla nich przy-
si ga i wykonywanie innych praktyk pa stwowo-religijnych jest tak  

1 Baudouin de Courtenay by  jednym z dwunastu cz onków komitetu 
wy onionego z Delegacji do przyj cia j zyka powszechnego, utworzonej w Pa-
ry u w 1900 r., która powsta a dla ocenienia esperanta na tle istniej cych ju  
innych j zyków sztucznych. Komitet zebra  si  w pa dzierniku 1907 r.
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sam  oznak  dobrego wy chowania, jak u ywanie chustki do nosa, 
niek adzenie przy jedze niu no a do ust, niekrajanie no em ryby, pisa-
nie bez b dów orto gra  cznych itp.

Podobno nawet g ówny inicjator przewrotu w pogl dach na hi-
stori  wiata organicznego, Charles Darwin, chadza  co niedziela do 
ko cio a z ksi k  do nabo e stwa pod pach , bo nie chodzi  nie wy-
pada o, bo gdyby nie manifestowa  swej zdawkowej pobo  no ci, by o-
by to shocking, nie by oby comme il faut.

Dla tych osób patrz cych na praktyki religijne i na udawanie po-
bo no ci jako na jeden z obowi zków przyzwoito ci towarzys kiej, na-
zwa Bóg nale y do rz du takich samych wyrazów kon wenansowych, 
jak honor, jak obrona obrażonego honoru za pomoc  pojedynków 
itp. Przede wszystkim nale y zachowywa  pozory, a co si  pod tym 
kryje, to ju  rzecz, w a ciwie mówi c, ca  kiem oboj tna.

Zreszt  mo e to mie  nawet swoj  dobr  stron . Sprowa dziwszy 
swego Boga czy te  jego sobowtóra, Istot  Najwy sz , do poziomu for-
malno ci towarzyskich i k amstw konwenansowych i zautomatyzo-
wawszy wszelkie z nim stosunki w postaci wyczytywanych z ksi ki 
i bezmy lnie klepanych modlitw, przypominaj  cych u ywane w In-
diach ko owrotki modlitewne, nie potrzeba si  ju  k opota  o swój 
wiat wewn trzny, o g bi  swego ducha, sw  powa nie i sumiennie 

pojmowan  religijno . Oszcz dza si  bardzo wiele czasu, który mo -
na u y  na co innego, a przede wszystkim na ró ne spekulacje b d  to 
w dziedzinie handlu i geszeftu, b d  te  w dziedzinie my lenia teore-
tycznego, tj. w dziedzinie nauki.

Jak przy spotkaniu ze znajomymi uchyla si  kapelusza i mó wi 
si  dzień dobry panu (lub pani), tak te  i panu Bogu nale y odda  
zwyczajowy, przez tradycj  przekazywany uk on. Podobno który  ze 
znakomitych dowcipnisiów francuskich, zdaje si  Voltaire, zapytany, 
jaki jest jego stosunek do Boga, odpowiedzia ): nous nous saluons, 

mais nous nous ne parlons pas (k aniamy si  sobie ale nie rozma-
wiamy ze sob ).

A przy tym to konwenansowe uznawanie bóstwa ma cel prak-
tyczny pierwszorz dnej wagi. Jak powiedzia  znakomity poeta i pub-
licysta czeski Karol Havliczek, w swym tryskaj cym humorem utwo-
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rze Kržest svateho Vladimira: Bez Boha se sprostym lidem neni 

k vydrženi (bez Boga z prostym ludem niepodobna wytrzyma ).
Ten nonsens i t  ha b , jak  jest wyznanie paszportowe, Pol ska 

odziedziczy a po p. Rosji carskiej. Tam, w Rosji carskiej, wy znanie 
paszportowe mia o pewien sens, sens wprawdzie ohydny, ale zawsze 
sens. Przecie  w Rosji istnia a linia osiedlenia (czerta osiodłosti) dla 

ydów, którym nie wolno by o przekracza  tej linii. W stolicach yd 
przyjezdny móg  przebywa  nie wi cej jak 24 godzin. ydowi obcopa -
stwowcowi nie wolno by o przyje d a  do Rosji, chyba tylko za spe-
cjalnym pozwoleniem w adzy najwy  szej. Wobec tego policja musia a 
mie  dok adne dane wyznaniowo-paszportowe, a eby nie dozwala  

ydowi narusza  tego swoistego „prawa”. Zreszt  wszechw adna 
apówka pozwala a obchodzi  to prawo. Niektórzy ydzi przyjezdni 

ca ymi miesi cami mieszkali w hotelach petersburskich, op acaj c 
tylko od czasu do czasu orga nom policji po 10 rubli lub mo e troch  
wi cej.

Ale  w Polsce nie mamy linii osiedlenia. W Polsce mamy niby to 
równouprawnienie urz dowe obywateli, cho  faktycznie go nie ma. 
Wi c po kiego licha owa rubryka wyznaniowa w paszpor tach „wolnej 
Rzeczypospolitej Polskiej”? Konstytucja 17 marca znios a podobno ty-
tu y i rangi. Nale a oby wi c chyba znie  tak e tytu y wyznaniowe.

Dla pa stwa licz cego si  z obiektywnym stanem rzeczy ka dy 
cz owiek jest swego w asnego wyznania. Jest tyle wyzna , ilu jest 
ludzi wiadomych i my l cych. Oprócz tego istniej  wolne zwi zki, 
czyli zrzeszenia ludzi, którym si  zdaje, e s  tego samego wyzna-
nia, tj. którzy spe niaj  lub te  powinni spe nia  te same obrz dki 
religijne.

Precz wi c z wyznaniem paszportowym! Pa stwo powinno 
znie  t  ha bi c , ubli aj c , uw aczaj c  godno ci ludzkiej ru-
bryk .

Odmowa przysi gi ze strony ludzi nieuznaj cych jej znacze nia 
i otwarte deklarowanie przez nich bezwyznaniowo ci oraz wyrzuce-
nie z paszportów rubryki wyznaniowej s  konieczne w a nie ze sta-
nowiska religii traktowanej powa nie, a nie powierzcho wnie, nie for-
malnie, nie policyjnie.
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Zniesienie wyznania paszportowego i obowi zkowych szkó  wy-
znaniowych, które powinny ust pi  miejsca szko om pa stwo wym, 
tylko bezwyznaniowym, unikaj cym przemocy nad sumie niem ucz-
niów i ich rodziców, jest konieczne dla umocnienia w spo ecze stwie 
prawdziwej religijno ci, spoczywaj cej w g bi dusz ludzkich, a nie 
na papierze.

To b dzie w a nie zadokumentowaniem szacunku dla religii, 
dla czystych i nieskalanych dotkni ciem brutalnej apy kontrolera 
wyznaniowego uczu  ludzkich, b dzie zdj ciem przymusu religijne go 
z naj wi tszych i najdro szych dla ka dego tajników duszy ludz kiej, 
b dzie emancypacj  duszy ludzkiej od kleszczy dozoru policyj nego 
i andarmskiego.

Powy sze wywody streszczam w pi ciu tezach:
1. Tolerancja jako uw aczaj ca tolerowanym i krzewi ca mega-

lomani  b d  to nies usznie uprzywilejowanych, b d  te  li czebnie 
przewa aj cych nam ju  nie wystarcza.

2. Odrzucaj c podzia  wspó obywateli danego pa stwa na 
uprzywilejowanych gospodarzy i na upo ledzonych go ci, damy 
bezwzgl dnego równouprawnienia zarówno pojedynczych ludzi, ja ko 
te  wszelkich zwi zków i zrzesze  kulturalnych.

3. Wolnomy liciel nie powinien pozwala  nadu ywa  swego 
szyldu dla przemycania nauk i d no ci nic wspólnego z wolnomy li-
cielstwem niemaj cych.

4. Wolnomy liciel staje w obronie wszystkich wierz cych 
i niewierz cych przed wszelkimi skierowanymi przeciwko nim ogra-
niczeniami i prze ladowaniami.

5. Rubryka wyznaniowa w paszportach jest anachronizmem 
i ha b  dla pa stwa, które j  uznaje lub cho by tylko toleruje. Wo bec 
tego nale y si  domaga  stanowczo jej usuni cia.

Konspekt odczytu

Bankructwo tolerancji.
Bezwzgl dne równouprawnienie.
(Zdj cie przymusu policyjnego z najg bszych i naj wi tszych 

tajników duszy ludzkiej).
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(Emancypacja duszy ludzkiej od kleszczy dozoru policyjnego 
i andarmskiego).

Wolne zrzeszenia wyznaniowe.
Bezwyznaniowo .
Wolnomy licielstwo — w tpliwe a istotne.
(Fanatyzm wolnomy licielstwa i bezwyznaniowo ci).
Prawdziwy wolnomy liciel jako obro ca wszystkich wierz  cych 

i niewierz cych.
(Ob uda w Konstytucji).
(Pa stwo bezwyznaniowe i pozawyznaniowe).
Oddzielenie ko cio ów od pa stwa. Uszlachetnienie wyzna .
Usuni cie ze szkolnictwa przymusu wyznaniowego.
Zniesienie (usuni cie) obowi zkowo ci przysi g.
Zniesienie wyznania paszportowego. Jego, wyznania paszpor-

towego, bezsens i obraza godno ci ludzkiej.
(W imi  godno ci jednostkowej duszy ludzkiej wolnomy liciel 

walczy za uszlachetnienie i uwolnienie wszelkiej wyznaniowo ci 
i bezwyznaniowo ci od uw aczaj cego im kontrolowania ze strony 
w adz policyjnych wszelakiego autoramentu).

[Warszawa 1923. „Biblioteka Stowarzyszenia 
Wolnomy licieli Polskich” nr 1]
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WYZNANIOWE I POZAWYZNANIOWE 
LUBY I ROZWODY

(Z powodu oczekiwanej reformy prawa ma e skiego)

Uwaga wst pna

Poniewa  w ró nych dzielnicach nowo powsta ej Polski, za-
le nie od ich poprzedniej przynale no ci do tego lub owego pa stwa 
zaborczego panuj  dotychczas ró ne kodeksy kryminalne i cywilne, 
a w prawodawstwie cywilnym ró ny stosunek ko cio ów do pa stwa, 
zjednoczenie za  pa stwowe poci ga za sob  konieczno  usuni cia 
tej rozmaito ci i uzgodnienia prawodawstwa na ca ym obszarze pa -
stwa, wi c utworzono w tym celu Komisj  Kody  kacyjn 1, od której 
oczekujemy zniesienia ró nic dzielnicowych i zast pienia praw i prze-
pisów rosyjskich (w dwóch odmianach: „Królestwa Kongresowego” 
i Cesarstwa w cis ym znaczeniu), austriackich i pruskich jednako-
wymi dla ca ej Polski prawami i przepisami polskimi. Obecnie opra-
cowuje si  dzia  prawodawstwa cywilnego dotycz cy zawierania 
ma e stw, ich „uniewa niania” i rozwodów. Chodzi o to, czy przy 
okre laniu stosunku ko cio ów do pa stwa prawodawstwo post po-
we, oparte na rozró nianiu poj  ma ust pi  prawodawstwu zacofa-
nemu, opartemu na pomieszaniu poj , nieuznaj cemu praw osobi-
stych i ur gaj cemu godno ci ludzkiej, czy te  odwrotnie.

W zwi zku z tym „Nowy Kurier Polski” urz dzi  w marcu r.b. 
„specjaln  ankiet ” pt. Dookoła prac Komisji Kodyfikacyjnej. Refor-

ma prawa małżeńskiego w Polsce. Co o niej sądzą rzeczoznawcy? 

Nie trzymano si  jednak zastrze enia co do „rzeczoznawców”, bo na 
samym pocz tku zwrócono si  mi dzy innymi do mnie, a ja, nie b d c 
wcale prawnikiem, nie mog  uwa a  siebie za rzeczoznawc  nie tylko 

1 W chwili powstania niepodleg ej Polski na jej poszczególnych zie-
miach obowi zywa y systemy prawne: niemiecki, pruski, austriacki, w gier-
ski (na Spiszu i Orawie), francuski i rosyjski. Sejm Ustawodawczy powo a  
3 VI 1919 r. Komisj  Kody  kacyjn , której powierzy  przygotowanie kodek-
sów prawa karnego i cywilnego.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia414   414Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia414   414 2007-03-06   08:51:572007-03-06   08:51:57



415WYZNANIOWE I POZAWYZNANIOWE LUBY I ROZWODY

wybitnego, ale nawet jak najskromniejszego. Mam prawo do zabiera-
nia g osu w tej sprawy na równi z ka dym obywatelem niepozbawio-
nym zdolno ci my lenia.

Przy tym w stosunku do mnie zasz o ma e nieporozumienie. 
Nie zastawszy mnie w domu, wywiadowca „N[owego] Kur[iera] 
Pol[skiego]” zostawi  mi list, prosz c mi  w nim wyra nie nie o wy-
wiad-rozmow , ale tylko o artykuł. W swej naiwno ci zrozumia em 
to dos ownie, przypuszczaj c, e to, co napisz , b dzie uwa ane za 
moj  w asno  i zostanie wydrukowane jako mój artyku . Tymczasem 
wspó pracownik gazety skorzysta  z mej pracy jedynie jako z mate-
ria u do w asnego artyku u („Nowy Kurier Polski”, nr 30, z 2 marca). 
Nie przeinaczy  wprawdzie moich zapatrywa , przepisuj c dos ow-
nie moje w asne zdania, ale wyrzuci  ca e ust py i nada  memu arty-
ku owi niepo dany dla mnie wygl d  kcyjnego wywiadu z pytaniami 
i odpowiedziami, które oczywi cie nie mog y mie  miejsca, poniewa  
ja p. wywiadowcy w ywe oczy nie widzia em.

Prócz tego zaopatrzy  on swój „wywiad” w ca kiem zbyteczn  
i nies uszn  uwag , jakobym ja ujmowa  niektóre zagadnienia w spo-

sób krańcowy, gdy tymczasem ja jestem daleki od wszelkiej „kra -
cowo ci” zarówno z prawa, jak z lewa, odgradzaj c si  wyra nie za-
równo od komunistów, jak od faszystów, zarówno od zamachowców 
w imi  „dyktatury proletariatu”, jako te  od zamachowców w imi  
„monarchy z Bo ej aski”. Wypowiadam si  w sposób, wed ug mego 
zdania, ca kiem obiektywny, a mam zawsze na widoku po ytek obu-
stronny na dalsz  met .

No, ale tak czy owak, powinien bym by  zadowolni  si  tym, co 
si  sta o, i nie zabiera  wi cej g osu w tej obcej mi sprawie. B d c 
jednak niedawno w Krakowie, da em si  skusi  namowom osób bio-
r cych t  spraw  gor co do serca, a zw aszcza prof. O. Bujwida, który 
mi zaproponowa  wydanie osobnej broszury w tej sprawie. Ostatecz-
nie podnosz  jeszcze raz g os jako jeden z t umu.

Mój punkt wyj cia

Wypowiadaj c si  w tej sprawie, kieruj  si  jedynie zdrowym 
rozs dkiem oraz poczuciem sprawiedliwo ci i godno ci ludzkiej. 
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Instytucja ma e stwa zrodzi a si , rozwija a si  i rozwija si  
w dalszym ci gu, podobnie jak tyle innych instytucji spo ecznych, 
w zwi zku z potrzebami naturalnymi cz owieka, w zwi zku z jego 
instynktami, nami tno ciami itd. Oko o niej nagromadzi y si  nawar-
stwienia z ró nych epok cywilizacji, prze ytki dawno minionych wie-
ków, urz dzenia uzgodnione z pó niejszymi zapatrywaniami itd. St d 
sprzeczno ci, spory i starcia (kon  ikty). Wchodz  tu w gr  elemen-
ty ycia badane przez biologi , psychologi , socjologi , folklorystyk  
itd.

ród em pierwotnym i sta ym jest tu pop d do rozmna ania si , 
wspólny cz owiekowi ze wszystkimi zwierz tami, a daj cy silne wra-
enia swoistej rozkoszy. Od objawów czysto zwierz cych cz owiek 

posun  si  w dwóch ró nych kierunkach: z jednej strony upodlenie 
i zohydzenie instynktu p ciowego w rozpu cie i prostytucji wszelkie-
go rodzaju, z drugiej uszlachetnienie i uspo ecznienie instynktu przez 
mi o  dwóch osobników ró nej p ci, pragn cych wspólnego po ycia. 
I jedno, i drugie zosta o wyzyskane zarówno przez teokracj , przez 
znachorów i kap anów wszelkiego rodzaju, jako te  przez przemys , 
handel i w ogóle rozmaite manipulacje z dziedziny ekonomii spo ecz-
nej i organizacji pa stwowej.

Niegdy  znachor, szaman, cadyk lub inny tego rodzaju po red-
nik mi dzy cz owiekiem a bóstwem ca kowicie wystarcza  i osta-
tecznie wyrokowa , i w sprawach higieny, i lecznictwa, i w sprawach 
obcowania spo ecznego w sferze w asno ci, w sferze stosunków 
mi dzyp ciowych itd. Stopniowo jednak zjawia o si  coraz wi ksze 
ró niczkowanie funkcji spo ecznych, coraz wi ksza specjalizacja. 
Natchnienie i jasnowidzenie znachora przesta o wystarcza . W spra-
wach zdrowia, ywienia si  i w ogóle higieny zacz  zabiera  g os 
przyrodnik-lekarz, w sprawach spo ecznych specjalista prawnik, 
w sprawach wychowania i uczenia specjalista pedagog i nauczyciel. 
Pot nia o coraz bardziej uwalnianie si  od opieki si  pozaziemskich, 
u wiecczanie, czyli laicyzacja ycia. Zjawi  si  kon  ikt, czyli starcie 
organizacji teokratycznej, czyli ko cio a, z organizacj  wieck , czy-
li z pa stwem, w którego ramach narastaj  równie  rozmaite inne 
swoiste kon  ikty.
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Rozgraniczenie interesów Ko cio a 
a pa stwa i spo ecze stwa

Kon  ikt interesów ko cielnych z interesami pa stwowymi wy-
st puje bardzo wyra nie przede wszystkim w regulowaniu i regla-
mentowaniu ycia spo ecznego, zwi zanego z takimi etapami ycia 
jednostek, jak urodzenie si , mier , zawieranie zwi zków mi dzy-
p ciowych, daj cych pocz tek nowemu yciu. Ka da z tych walcz cych 
ze sob  instytucji chce na o y  w a ciwe sobie pi tno na kierowanie 
yciem spo ecznym we wzmiankowanych dziedzinach, a to prowadzi 

do zgorszenia, do fanatycznego zacietrzewienia, do ob udy, do stoso-
wania gwa tu i przemocy. Jedynym wyj ciem z gorsz cych kon  iktów, 
prowadz cych do kompromisów z sumieniem i do nieszczero ci, jest 
oddanie ka demu tego, co mu si  nale y, oddanie Bogu tego, co bo-

skie a cesarzowi tego, co cesarskie, jest absolutny rozdzia  ko cio ów 
od pa stwa, jest oddanie strony spo ecznej, ogólnie obywatelskiej, 
ma e stwa i zwi zanych z nim wydarze  w yciu jednostek i rodzin 
urz dom wieckim, a strony wyznaniowej, religijnej, o ile jej potrze-
buj  zainteresowane jednostki, urz dom duchownym. Jest to jedyne 
wyj cie, umo liwiaj ce spokojne wspó ycie ko cio ów i pa stw, bez 
podporz dkowywania jednych pod w adz  drugich. Tote  pa stwa, 
którym chodzi o o ostateczne usuni cie wszelkich dra ni cych kon-
 iktów, wprowadzi y u siebie prawdziwy „stan cywilny”, tj. rejestra-

cj  ruchu ludno ci w urz dach wieckich, nie zabraniaj c nikomu 
zwracania si  tak e do sankcjonowania zmian zasz ych w ich yciu 
przez dobrowolnie uznawane duchowie stwo.

Wobec tego i ja te  musz  sta  na stanowisku bezwzgl dne-
go rozdzia u ko cio ów i pa stwa, na stanowisku bezwzgl dnego 
u wieczczenia, czyli laicyzacji, naszego ycia indywidualnego i spo-
ecznego. Wymaga tego dobrze zrozumiany interes zarówno pa stwa 

i spo ecze stwa jako te  przede wszystkim samych ko cio ów. Ka dy 
szanuj cy siebie ko ció  powinien zyskiwa  wyznawców i zwolenni-
ków jedynie drog  przekonywania i spokojnej propagandy, nie ucie-
kaj c si  do przymusu policyjno- andarmskiego. W oczach niefanaty-
ka, w oczach cz owieka szanuj cego godno  ludzk  w asn  i cudz , 
wyznanie jest rzecz  sumienia jednostki i nie wolno go narzuca  za 
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pomoc  b d  to terroru, szanta u i prze ladowania, b d  te  przekup-
stwa czy to na tym, czy cho by nawet na tamtym wiecie.

Dzisiejsze metody zmuszania ludzi do udawania wyznawców 
tego lub owego ko cio a s  tylko rozcie czonym terrorem wyznanio-
wym, praktykowanym w dawnych czasach przez Inkwizycj  wi t  
za pomoc  wymy lnych tortur, owej poezji czynnej katolicyzmu wo-
juj cego w wiekach rednich. Zalatuje od nich mi sem sma onym na 
stosach, dochodz  echa wycia skaza ców wij cych si  w m kach pie-
kielnych, urz dzanych przez ecclesia militans. Nie przelewano przy 
tym krwi, ale przecie  i Miko aj I, wieszaj c dekabrystów, równie  
„krwi nie przelewa ”.

Dzisiejszy ko ció  katolicki nie mo e odpowiada  za okrucie -
stwa i zbrodnie swego historycznego poprzednika i imiennika, ale te  
swym uporem, swym za lepieniem i sw  nieust pliwo ci  nie powi-
nien wywo ywa  widm haniebnej przesz o ci i wytwarza  wrogiego 
dla siebie nastroju.

Za to ma on niezaprzeczone prawo i obowi zek domagania si , 
a eby jego prawdziwi i szczerzy wyznawcy – a tacy przecie  istniej  
i istnie  b d  – mogli bez adnych przeszkód odbywa  wszelkie prak-
tyki religijne, a wi c tak e zawiera  luby ma e skie przed o tarzem, 
ze wszelkimi wynikaj cymi st d nast pstwami wyznaniowymi.

Równouprawnienie pa stwowe wszystkich obywateli

Chodzi wi c o zupe ne równouprawnienie wszystkich obywateli 
bez ró nicy wyznania czy to zbiorowego, stadowego, czy te  indywi-
dualnego. Wszystkich obywateli musi obowi zywa  wspólne jednako-
we prawodawstwo czysto wieckie, pozawyznaniowe, niegwa c ce 
zreszt  ich sumie  pod wzgl dem religijnym, tj. nienarzucaj ce im 
obowi zkowej „bezwyznaniowo ci” lub pozawyznaniowo ci. A ze sta-
nowiska takiego prawodawstwa pa stwowego, pozawyznaniowego, 
ma e stwo nie mo e by  traktowane ani po katolicku, ani po ydow-
sku, ani po mahometa sku, ale tylko po wiecku, pod k tem ogólnie-
ludzkiej sprawiedliwo ci spo ecznej i ogólnieludzkiej moralno ci po-
zawyznaniowej. Ma ono by  ulegalizowaniem naturalnego zwi zku 
mi dzy indywiduami ró nop ciowymi, które postanowi y zawrze  
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umow  sta ego wspó ycia na d u szy czas, mo liwie do ko ca y-
cia jednego z kontrahentów. Jest to taka sama umowa cywilna, czyli 
wiecka, mi dzy równouprawnionymi jednostkami jak wszelka inna.

W obliczu prawa cywilnego ani stosunek wyznaniowy osób za-
wieraj cych umow  ma e sk , ani strona uczuciowa i sposób po ycia 
nie mog  by  przedmiotem prawodawstwa. Zgodnego lub k ótliwego 
po ycia, wzajemnej mi o ci lub wstr tu i nienawi ci ma onków nie 
mo e, nie jest w stanie i nie ma prawa reglamentowa  adna w adza, 
ani prawodawcza, ani wykonawcza, chocia by to nawet by a w adza 
samego wielkiego nieomylnika lub te  samego wielkiego inkwizytora. 
Uczynki i mowy nieprawomy lne i buntownicze mog  by  kontrolo-
wane i „karane”, ale na my li i uczucia nieprawomy lne i buntowni-
cze nie posiadamy, niestety, dotychczas adnego kaga ca, ani nawet 
adnych promieni prze wietlaj cych. Mo na wprawdzie lubowa  

„wierno  ma e sk ”, ale niepodobna lubowa  dozgonnej, a cho by 
nawet krótkotrwa ej mi o ci, o ile oczywi cie nie pojmujemy „mi o-
ci” po prostacku, w znaczeniu francuskiego faire l’amour, o ile nie 

uto samiamy mi o ci z jej rzekomym uzewn trznianiem w postaci 
wymuszonego brutalnego aktu p ciowego, jednakowego zarówno dla 
prawdziwej mi o ci, jako te  dla gwa tu i p atnej prostytucji.

Prawdziwie wierz cy a niedowiarki udaj ce wierz cych

O ile szanuj cy siebie ko ció  chce zachowa  czysto  i nie-
skazitelno , o ile chce si  opiera  na prawdziwych potrzebach ser-
ca swych wyznawców, na ich uczuciach, t sknotach i pragnieniach 
zwi zku bezpo redniego z odczuwanymi i uznawanymi przez nich 
pot gami za wiatowymi, o tyle powinien unika  wszelkiej przemo-
cy, wszelkiego fa szu i ob udy, wszelkiego salonowego rozkosznego 
 irtu z Panem Bogiem, praktykowanego przez wiatowców rzekomo 

religijnych. Bo  owe „wy sze sfery towarzyskie” trzymaj  si  ksi ej 
rewerendy lub cyce e cadyka dla panowania nad naiwnie wierz cym 
gminem, z którym „bez Boga nie mo na sobie da  rady”. Niedowiarki 
zawieraj  w tym celu konkordaty, a ko ció  prowadz cy konszachty 
polityczne z  pa stwem dla oddawania sobie wzajemnych us ug plu-
gawi siebie i zohydza. Przy tej sposobno ci jegomo cie uprawiaj cy 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia419   419Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia419   419 2007-03-06   08:51:582007-03-06   08:51:58



420 WYZNANIOWE I POZAWYZNANIOWE LUBY I ROZWODY

przelotne motylkowate ma e stwa sezonowe gard uj  za sakramen-
talno ci  i nierozerwalno ci  ma e stwa wyznaniowego.

Obowi zkowe luby i rozwody 
jedynie cywilne, czyli wieckie

Reforma prawa ma e skiego czyni ca zado  dzisiejszym za-
patrywaniom i nastrojom powinna opiera  si  jedynie i wy cznie na 
uznaniu obowi zkowych lubów i rozwodów cywilnych, jednakowych 
dla wszystkich bez wyj tku obywateli i obywatelek pa stwa, bez ró -
nicy wyznania i narodowo ci. O ile za  wst puj cy w zwi zek ma -
e ski zechc  go sankcjonowa  w wi tyni tego lub owego wyznania, 

to ju  powinno by  rzecz  ich gustu i b d  to sumienia, b d  te  nagi-
nania si  do panuj cych zwyczajów i konwenansów.

Równouprawnienie ma onków

Równouprawnienie obojga ma onków pod ka dym wzgl dem 
jest absolutnie nie do osi gni cia. Przede wszystkim stoi mu na prze-
szkodzie sama przyroda w dziedzinie p ciowej. Sam akt p ciowy wy-
klucza równouprawnienie. Tym bardziej jego zwyk e naturalne na-
st pstwa. Kobieta jako matka nie jest równouprawniona z m czyzn  
jako ojcem. M czyzna uczestniczy tylko w rozkoszach ycia mi dzy-
p ciowego, a kobieta jako rodz ca musi poza rozkoszami znosi  tak-
e wszelkie bóle i cierpienia. Je eli za  jest matk  nie lubn , oprócz 

cierpie   zycznych wystawion  jest na swoiste cierpienia moralne.
Ten stan rzeczy, o ile zale y od przyrody, jest nie do zmienienia. 

Ale za to cz owiek mo e i powinien wprowadza  ulepszenia w tych 
sferach ycia, gdzie pozaludzki proces przyrody uspo ecznia si . Po-
czucie sprawiedliwo ci wymaga przeciwdzia ania krzywdom spoty-
kaj cym kobiet  jako matk  nie lubn . Je eli nie mo na ustali  i od-
nale  ojca, powinno go zast pi  spo ecze stwo.

W umowach ma e skich jako aktach spo ecznych powinno by  
przestrzegane bezwzgl dne równouprawnienie. Je eli uznajemy rów-
nouprawnienie polityczne, to tym bardziej powinni my domaga  si  
absolutnego zrównania ma onków tak pod wzgl dem rozporz dzal-
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no ci maj tkiem osobistym, jako te  pod wzgl dem swobody ruchów. 
Grasuj cy niegdy  w Rosji carskiej przepis i zwyczaj uzyskiwania 
przez on  pozwolenia m owskiego dla otrzymania osobnego pasz-
portu by  haniebn  potworno ci , prze ytkiem niewolnictwa, zgod-
nym zreszt  z Dekalogiem (z Dziesi ciorgiem Bo ego Przykazania), 
w którym ona – czy to jednoosobowa przy monogamii, czy te  wie-
loosobowa przy poligamii –  guruje obok wo u, os a, domu innych 
przynale no ci mienia m owskiego.

Wspólne nazwisko ma onków

Ale i w sferze równouprawnienia spo ecznego, cywilno-praw-
nego nie da si  tymczasem usun  pewien wyj tek, a mianowicie co 
do wspólnego nazwiska ma onków. M  zachowuje swoje kawaler-
skie nazwisko, a ona traci nazwisko ojca, nazwisko panie skie, za-
mieniaj c je na m owskie. Zwyczaj ten zawdzi czamy epoce, kiedy 
to obok mater semper certa (matka zawsze jest wiadoma) stawa  
pater (ojciec) jako pan i w adzca [sic!] matki, uznaj cy jej dziecko 
za swoje, epoce przej cia od matriarchatu, okre lanego przez sam  
przyrod  i w a ciwego ca emu wiatu zwierz cemu, do patriarchatu, 
od lu nego zwi zku biologicznego do instytucji wyra nie spo ecznej. 
Jako symbole uznawania dziecka przez ojca zjawi y si  ongi kuwada, 
tj. odbywanie po ogu przez ojca zamiast matki; patronymica, dotych-
czasowe rosyjskie otczestwa, czyli dodatki do imion w asnych, utwo-
rzone od imienia ojca. Pocz tkowo, w dobie matriarchatu, dodatki te 
tworzono od imienia matki, a w epoce przej ciowej od matriarchatu 
do patriarchatu zarówno od imienia matki, jak i od imienia ojca. Kie-
dy ony kupowano, stanowi y one cz  sk adow  inwentarza ywego 
w gospodarstwie m czyzny, a wi c oczywi cie musia y si  nazywa  
wed ug imienia czy te  nazwiska w a ciciela. Zreszt  same nazwiska 
w dzisiejszym rodowym ich rozumieniu s  zjawiskiem nowszym.

Znamieniem przej ciowo ci jest zwyczaj nazywania ony nazwi-
skiem m a i jej w asnym imieniem osobistym z dodatkiem z domu 
albo urodzona (co chyba jest nowszym b d  to rusycyzmem, b d  te  
germanizmem), np. Maria Kowalska z domu (lub urodzona) Malecka 
(albo krócej: Maria z Maleckich Kowalska). We W oszech panuje zwy-
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czaj stawiania naprzód nazwiska panie skiego a po nim nazwiska 
m a, np. Eleonora Fumigalli (po ojcu) maritata (za m em) Sarto. 
Przy wypisywaniu na biletach wizytowych, na drzwiach itd. Mariano-
wie Soko owscy, Janowie Baliccy itp. (niby dwóch lub wi cej Maria-
nów Soko owskich, Janów Balickich itp. rodzaju m skiego) m  po-
ch ania on  bez reszty. agodzi si  to przez zamian  dwuznacznych 
Marianowie, Janowie itd. na Marianostwo, Janostwo itd.

Dzi  mamy ju  próby wolnego wyboru: albo zachowania przez 
on  nazwiska panie skiego, albo przybrania przez ni  nazwiska m -
owskiego, albo nawet przyj cia przez m a nazwiska ony. Ta wol-

no  wyboru stosuje si  tak e do dzieci albo za obopóln  zgod  rodzi-
ców, albo te  z wyboru samych dzieci.

Rozwody

Uznanie rozwodu jest konieczn  konsekwencj  liczenia si  
z godno ci  ludzk  i z zasad  wolno ci osobistej. Je eli dwoje ludzi 
ró nop ciowych, poznawszy si  bli ej, nie mo e si  znosi  i woli si  
rozej , tylko brutalna przemoc mo e ich zmusza  do mieszkania pod 
jednym dachem. W stopniu nie mniejszym odnosi si  to tak e do jednej 
ze stron. ona poniewierana i maltretowana przez m a lub odwrot-
nie, m  dr czony przez on , ma nie tylko prawo, ale nawet obowi -
zek przed w asnym sumieniem uwolni  si  od tyrana i chama, albo te  
od j dzy i sekutnicy. Przykuwa  kogo  do zbrodniarza, zwyrodnialca, 
nikczemnika lub w ogóle osobnika psychopatycznego jest zbrodni  
i cynizmem, a prawo czy to ko cielne, czy pa stwowe, które, stosuj c 
zasad  nierozerwalno ci ma e stwa, skazuje niewinnych na do y-
wotni  katorg , wystawia sobie jak najgorsze wiadectwo i zas uguje 
na pogard  – cho by to nawet by o prawo kanoniczne Ko cio a wi -
tego rzymskokatolickiego. Szczególnie okropnym jest po o enie ony 
skazanej na zadawalanie si  rol  cierki lub te  naczynia po ledniej-
szego gatunku ku po ytkowi i wygodzie maltretuj cego j  pana i „pra-
wowitego” „nieoderwalnego” ma onka.

O ile z takiego nieszcz liwego ma e stwa zrodzi y si  dzieci, 
to powo ywanie si  na ich istnienie nie zmienia w niczym prawa do 
rozwodu. Przeciwnie, w a nie ze wzgl du na dzieci, dla niezatruwa-
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nia ich dusz i dla niegorszenia ich widokiem objawów wzajemnego 
wstr tu rodziców, dla unikania cho by tak zwanej „obrazy boskiej” 
zwi zanej z takimi widowiskami i gorsz cymi scenami, nale y je wy-
rwa  z tego piek a „rodzinnego” i przenie  do rodowiska spokojne-
go i pogodnego.

Dok d przenie  dzieci

Ale w takim razie, przy kim maj  pozosta  ma oletnie i niepe -
noletnie dzieci?

To zale y od bardzo wielu najró norodniejszych okoliczno ci: 
czy przy jednym z rozwiedzionych ma onków, czy przy innych krew-
nych, czy te  w zak adach spo eczno-pa stwowych. Je eli rodzice 
tylko w stosunku do siebie s  niemo liwi, a poza tym daj  r kojmi  
przyzwoitego zachowania si , dzieci mog  by  im pozostawione b d  
to wszystkie przy jednym z rodziców, b d  te  rozdzielone mi dzy obo-
je. W ka dym razie konieczno ci  pa stwowo-spo eczn  jest istnienie 
zak adów wychowawczych dla dzieci niemog cych pozostawa  przy 
rodzicach lub krewnych.

Je eli dzieci s  ju  starsze i u wiadomione, nale y je same zapy-
ta , czy chc  pozostawa  przy jednym z rodziców, o ile oczywi cie on 
sam równie  nie b dzie mia  nic przeciwko temu.

Kwesti  kosztów utrzymania dzieci opuszczonych przez rodzi-
ców powinno rozstrzygn  prawodawstwo.

Rozwód a „uniewa nienie ma e stwa” 

Rozwód czy separacja – o tym powinni stanowi  sami roz-
staj cy si  ze sob  ró nop ciowi obywatele. Niektórym, zw aszcza 
w pó niejszym wieku, mo e wystarczy  separacja, tj. rozej cie si  bez 
formalnego rozwodu; znaczna jednak wi kszo  b dzie z pewno ci  

da a zupe nego zerwania wszelkich wi zów ma e skich, nie tylko 
 zycznych, ale tak e spo eczno-prawnych. Tak zwane „uniewa nienie 

ma e stwa” ze wszystkimi jego konsekwencjami, praktykowane con 

amore przez kler katolicki, jest potworno ci  ur gaj c  zdrowemu 
rozs dkowi i godno ci ludzkiej.
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Oczywi cie „ma e stwo” zawarte tylko na papierze a niespe -
nione (matrimonium non consummatum), samo si  uniewa nia 
bez niczyjej sankcji. Bywaj  jednak wypadki „uniewa niania ma e -
stwa” po kilkudziesi ciu latach wspólnego po ycia i istnieniu ca ej 
kupy wspólnych dzieci, które w ten sposób staj  si  „nieprawymi”. Bo 
jowialne twierdzenia urz dników konsystorskich i pomagaj cych im 
adwokatów, e „uniewa nienie ma e stwa” nie sprzeciwia si  „pra-
wo ci” dzieci zrodzonych z takiego „nieprawego o a” jest bezczelnym 
wykr tem ur gaj cym wszelkiej logice i poczuciu prawa.

Procedura „uniewa niania ma e stw” po czona jest cz sto-
kro  z ca ym szeregiem brudów i skandali. A nie potrzebuj  chyba 
wspomina  o urz dzaniu przez w adze konsystorskie w zwi zku 
z „uniewa nieniami ma e stw” eksperymentów pornogra  cznych 
(kiedy idzie o zarzut impotentiae), o patrzeniu na kobiet  jak na kro-
w  lub koby  i poddawaniu jej poni aj cym i ha bi cym ogl dzinom 
(kiedy chodzi o stwierdzenie matrimonii non consummati), o  ma-
gicznym wreszcie wp ywie b d  to apówek, b d  te  wysokich pro-
tekcji przy prowadzeniu procesów o „uniewa nienie ma e stwa” nie 
tylko w konsystorzach miejscowych, ale nawet w samej urbs aeter-

na.

Wiem od ludzi ca kiem wiarogodnych, którzy si  z tym blisko sty-
kali, e urz dnicy konsystorscy miewali znaczne dochody poboczne, 
e istniej  adwokaci zajmuj cy si  wy cznie tego rodzaju sprawami 

i doskonale zarabiaj cy. Znam osobi cie pewnego adwokata W ocha, 
który si  wyuczy  po polsku i osiedli  w Polsce dla u atwiania, dzi ki 
swym stosunkom rzymskim, „uniewa niania ma e stw” obywateli 
i obywatelek polskich.

Co si  za  tyczy skutecznego wp ywu apówek lub te  osobistych 
znajomo ci i wysokich protekcji, to przede wszystkim nie da si  za-
przeczy , e biedacy nieposiadaj cy gotówki nie mog  nawet marzy  
o „uniewa nieniu” swych ma e stw, cho by najbardziej si  do tego 
nadaj cych, a ludziom bogatym i ustosunkowanym zawsze si  to uda-
je.
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Oto
dwa wymowne przyk ady

Przed laty pewien znakomity pisarz polski1, wdowiec, wst pi  
w powtórny zwi zek ma e ski. Odby o si  to nadzwyczaj uroczy cie, 
z b ogos awie stwem samego Ojca wi tego, uniemo liwiaj cym 
podobno „uniewa nienie ma e stwa”. Pomimo to ma e stwo na 
samym wst pie zrobi o  asko i na wyra ne nieodwo alne postano-
wienie panny m odej trzeba by o prosi  o „uniewa nienie”, które te  
uzyskano, dzi ki oczywi cie wysokim wp ywom w samem centrum 
katolicyzmu.

A oto drugi przyk ad jeszcze bardziej wymowny.
Pewien s ynny  lozof polski2, wierny syn Ko cio a broni cy gor-

liwie wszystkich jego dogmatów, jaki  czas codziennie przyst puj cy 
do Sto u Pa skiego, a co tydzie  si  spowiadaj cy, uto samiaj cy pol-
sko  z katolicyzmem, po przesz o dwudziestoletnim po yciu z pierw-
sz  on  porzuci  j , a eby wst pi  w zwi zek ma e ski z inn  
osob . Przez wysokie koligacje i znajomo ci w sferach rzymskokato-
lickich uzyska  „uniewa nienie” pierwszego ma e stwa i móg  uzy-
ska  ponowne b ogos awie stwo równie  dla drugiego. Znaleziono 
jakie  nieformalno ci i „uniewa niono” pomimo wyra nego i stanow-
czego sprzeciwu pierwszej ma onki. A trzeba doda , e  lozof ten 
jest wyznawc  i g osicielem dogmatu nierozerwalno ci ma e stwa 
nie tylko na tym, ale tak e na tamtym wiecie. Z drugiej strony posia-
da on podobno t  godn  zazdro ci odwag , e kilkoro dzieci swoich, 
sp odzonych z pierwszego, „uniewa nionego” ma e stwa, uwa a za 
„b kartów”. Wnioskowanie ci le logiczne i bez zarzutu.

Do takich bezece stw i krzywd prowadzi nieuznawanie rozwo-
dów a praktykowanie „uniewa niania” ma e stw.

Temu wszystkiemu nowe prawodawstwo powinno po o y  ko-
niec, o ile oczywi cie panowie kody  katorowie nie s  ob udnikami 
i spiskowcami przeciwko moralno ci publicznej i szcz ciu wspó oby-
wateli.

1 Mowa o Henryku Sienkiewiczu i jego nieudanym ma e stwie z Ma-
ri  Wo odkowiczówn .

2 Mowa o Wincentym Lutos awskim.
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S dy wyznaniowe

Przy istnieniu ogólnopa stwowych lubów i rozwodów cywil-
nych, jednakowych dla wszystkich wspó obywateli, nie ma miejsca 
dla s dów wyznaniowych, uprawnionych do rozstrzygania spraw 
z natury rzeczy i w oczach prawodawstwa pa stwowego pozawyzna-
niowych. Oczywi cie w imi  bezwzgl dnej tolerancji s dy wyznanio-
we mog  pozosta , ale tylko jako instytucje prywatne tego lub owego 
wyznania. Kto w sprawach wieckich uznaje nad sob  w adz  ko -
cio a, ten oczywi cie i nadal b dzie si  zwraca  do s dów wyznanio-
wych. Przecie  dla yda prawowiernego autorytet cadyka lub rabina 
jest jedynym uznawanym przeze  autorytetem.

Stanowisko duchowie stwa – duchowie stwo katolickie

Przy obecnie przeprowadzanej kody  kacji prawa ma e skie-
go chodzi o to, czy pa stwo jako pa stwo ma zapobiec mi szaniu si  
ko cio a do spraw spo ecznych pozawyznaniowych, tj. czy ma by  
uznana i wcielona w ycie zasada u wiecczenia, czyli laicyzacji ycia 
spo ecznego, czy te  po dawnemu ycie to ma by  regulowane przez 
przemawiaj cych w imieniu bóstwa po redników: ksi y, rabinów, 
muftich, szamanów i innych tp. Wobec tego ciekaw  jest rzecz , jak 
na te sprawy zapatruje si  samo duchowie stwo. W Polsce pod wzgl -
dem liczebnym naczelne miejsce zajmuj  wyznawcy Ko cio a kato-
lickiego; a wi c nale y si  przede wszystkim zapozna  ze zdaniem 
duchowie stwa katolickiego. U atwia nam to znakomicie podana 
do wiadomo ci publicznej odezwa biskupów (wydrukowana m.i[n]. 
w „Kurierze Warszawskim” nr 68, z wtorku dnia 9 marca 1926 r., „Do-
datek poranny”). Przytaczam j  w ca o ci.

Odezwa biskupów Polski do rz du i narodu 
w obronie sakramentu ma e stwa

Niepokój wielki ogarn  duchowie stwo i szerokie ko a naszego ka-
tolickiego spo ecze stwa wskutek powa nych wie ci, e przygoto-
wywana kody  kacja prawa ma e skiego dla katolików opiera si  
na pogl dach niezgodnych z zasad  Ko cio a wi tego. Wobec tego 
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zwracaj  si  biskupi katoliccy wszystkich trzech obrz dków, zebra-
ni z ca ej Polski na narady w sprawach ko cielnych w Warszawie 
d. 2, 3, 4 i 5 marca 1926 r., do przedstawicieli rz du i stronnictw 
poselskich o zabezpieczenie katolickim zwi zkom ma e skim ich 
charakteru sakramentalnego.

wi to  rodzinnego ycia, religijne wychowanie dzieci s  podsta-
w  nie tylko rodziny chrze cija skiej, ale tak e trwa o ci i pomy l-
nego rozwoju ycia narodowego i pa stwowego. Podstawa ta atoli 
jest uwarunkowana u wi ceniem zwi zków katolickich przez Ko -
ció  i przez nierozerwalno  ich w z a.
Od tych zasad Ko ció  katolicki ust pi  nie mo e i nie ust pi. A my 
biskupi, b d cy stró ami przekazanych nam nauki i nakazów Chry-
stusowych, wymaga  musimy i wymagamy, aby tak e wszyscy ka-
tolicy w tej sprawie sumienia mocno stali w obronie zasad Ko cio a 
katolickiego i przeciwdzia ali ustawowemu sankcjonowaniu tak 
zwanych lubów i rozwodów cywilnych. Zwi zek ma e ski, za-
warty przed urz dnikiem stanu cywilnego, jest niewa ny, bo sprze-
ciwia si  prawu Bo emu.

aden te  pose  katolik nie powinien g osowa  za tym, co jest 
sprzeczne z prawem Bo ym, a wyborcy maj  prawo i obowi zek 
za dania od swych pos ów, a eby nie wspó dzia ali w uchwale-
niu ustaw szkodliwych nierozerwalno ci i wi to ci w z a ma e -
skiego. Prócz tego maj  pos owie obowi zek u ycia ca ego swojego 
wp ywu w celu zapobie enia wyrz dzeniu tak nies ychanej krzyw-
dy zasadzie katolickiej.
Powy sze o wiadczenie Episkopatu wr czone b dzie przedstawi-
cielom rz du i zarz dom stronnictw sejmu i senatu, a xx. probosz-
czowie og osz  je z ambon w najbli sz  niedziel .

Warszawa, dnia 5 marca 1926 r.

† Aleksander kardynał Kakowski, † Józef Teodorowicz, arcybiskup 
lwowski obrz. orm., † Adam Sapieha, ksi -arcybiskup metropolita 
krakowski, † Bolesław Twardowski, arcybiskup metropolita lwowski 
obrz. ac., † Anatol Nowak, biskup przemyski obrz. ac., † Leon Wałę-

ga, biskup tarnowski, † Stanisław Zdzitowiecki, biskup w oc awski, 
† Antoni-Julian Nowowiejski, biskup p ocki, † Grzegorz Chomyszyn, 
biskup stanis awowski, † Marian Ryx, biskup sandomierski, † Au-

gustyn Łosiński, biskup kielecki, † Zygmunt Łoziński, biskup pi ski, 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia427   427Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia427   427 2007-03-06   08:51:592007-03-06   08:51:59



428 WYZNANIOWE I POZAWYZNANIOWE LUBY I ROZWODY

† Józefat Kocyłowski, biskup przemyski obrz. grecko-katolickiego, 
† Henryk Przeździecki, biskup podlaski, † Stanisław Gall, biskup 
wojsk polskich, sufragan warszawski, † Wincenty Tymieniecki, bi-
skup ódzki, † Romuald Jałbrzykowski, biskup om y ski, † August 

Hlond, biskup l ski, † Teodor Kubina, biskup cz stochowski, † Ka-

rol Fischer, biskup sufragan przemyski, † Jakub Klunder, biskup 
sufragan che mi ski, † Władysław Krynicki, biskup sufragan w oc-
awski, † Paweł Kubicki, biskup sufragan sandomierski, † Adolf-Józef 

Jełowiecki, biskup sufragan lubelski, † Stanisław Łukomski, biskup-
wikariusz kapitulny archidiecezji pozna skiej, † Kazimierz Michal-

kiewicz, biskup-wikariusz kapitulny archidiecezji wile skiej, † Józef 

Bocian, biskup sufragan lwowski obrz. grecko-katolickiego, † Anto-

ni Laubitz, biskup-wikariusz kapitulny archidiecezji gnie nie skiej, 
† Władysław Szcześniak, biskup sufragan warszawski, † Stanisław 

Okoniewski, biskup-nominat koadiutor che mi ski.

Jak widzimy, przedstawiciele katolicyzmu w Polsce stoj  na sta-
nowisku nieprzejednanych (intransigeants), nie chc  w niczym ust -
pi  wymaganiom nowoczesnym, nie chc  te  wiernych istotnie wie-
rz cych, ale wol  ob udników udaj cych wiar , daj  wspó pracy 
pa stwa w zmuszaniu obywateli do wykonywania obrz dków i cere-
monii, które dla nich, dla tych obywateli, s  co najwy ej tradycyjnym 
konwenansem.

Gdyby autorowie odezwy rozró niali poj cia, gdyby zgodnie 
z rzekomo uznawanym przez nich Pismem Świętym oddawali to, co 
boskie, Bogu, a to, co pa stwowe i spo eczne, pa stwu i spo ecze -
stwu, nie o mieliliby si  twierdzi , e przygotowywana kodyfikacja 

prawa małżeńskiego (chyba nie dla samych tylko katolików, a dla 
wszystkich obywateli pa stwa polskiego) opiera się na poglądach 

niezgodnych z zasadą Kościoła świętego. S dz , e w a nie taka ko-
dy  kacja u atwia Ko cio owi wspó ycie ze spo ecze stwem, po cz -
ci innowyznaniowym, a po cz ci pozawyznaniowym, w ca ym pa -

stwie, podobnie jak ju  dawniej mia o to miejsce w „zaborze pruskim” 
jako cz ci pa stwa niemieckiego. Po przeprowadzeniu laicyzacji, 
czyli u wiecczenia ycia spo ecznego, nie tylko prawdziwi, szczerzy 
katolicy, ale nawet ob udnicy udaj cy katolików nie b d  w niczym 
kr powani i b d  mogli w dalszym ci gu wykonywa  swe praktyki 
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wyznaniowe. O ile obywatele i obywatelki pozostan  katolikami lub 
o ile w dalszym ci gu b d  udawali katolików, nikt nie b dzie odbiera  
ich zwi zkom ma e skim charakteru wyznaniowego i sakramental-
nego; ale obok tego, jako zwykli obywatele b d  musieli dope ni  for-
malno ci wymaganych przez pa stwo.

Co do świętości rodzinnego życia, religijnego wychowania 

dzieci itd., trzeba przede wszystkim liczy  si  ze smutn  rzeczywi-
sto ci . Te tak patetycznie g oszone has a przedzierzgaj  si  w yciu 
w ob udn  praktyk , a świętość rodzinnego życia z przyleg o ciami 
znajduje si  prawie bez wyj tku pod wielkim znakiem zapytania.

Trudno te  zrozumie , dlaczego ta podstawa nie tylko rodziny 

chrześcijańskiej, ale także trwałości i pomyślnego rozwoju życia 

narodowego i państwowego ma by  uwarunkowana uświęceniem 

związków katolickich (dlaczego tylko katolickich?) przez Kościół 

i przez nierozerwalność ich węzła. Same odbyte w ko ciele ceremo-
nie i skucie dwojga ludzi kajdanami nierozerwalno ci nie gwarantuj  
ani „ wi to ci”, ani „wychowania moralnego”. Trzeba si  liczy  z re-
alnie istniej cymi lud mi, z ich psychologi , z ich pop dami i na oga-
mi oraz z oddzia ywaniem na nich otoczenia. Pi kne frazesy i wznio-
s e has a nie wystarcz .

Je eli mowa o „wszystkich” katolikach, to niechaj to b d  istot-
nie katolicy, katolicy naiwnie i g boko wierz cy, katolicy wyrzekaj -
cy si  w asnego my lenia i zast puj cy je wmówionymi w nich i na-
rzuconymi im przez Ko ció  twierdzeniami, nie za  „katolicy” udaj cy 
tylko wierz cych, udaj cy b d  to dla kariery, b d  te  dla niezra a-
nia sobie i dla niemartwienia krewnych i bliskich znajomych.

Związek małżeński, zawarty przed urzędnikiem stanu cywil-

nego, jest nieważny, bo sprzeciwia się prawu Bożemu. Ale w Po-
zna skiem i na Pomorzu jako  nie sprzeciwia si  i jest wa ny. A na-
wet i w b. „Królestwie Polskim” ksi dz daj cy lub, w obliczu prawa 
by  i jest przede wszystkim „urz dnikiem stanu cywilnego”, a dopiero 
potem dawc  sakramentu. Po co wi c te pró ne i puste frazesy?

A jakiemu to „prawu Bo emu” ma si  sprzeciwia  lub cywilny? 
Prosiliby my o dok adne sformu owanie tego „prawa Bo ego”.

luby cywilne nie s  przewidziane w Piśmie Świętym Stare-

go i Nowego Testamentu. To prawda. Ale  tam wiele rzeczy nie jest 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia429   429Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia429   429 2007-03-06   08:52:002007-03-06   08:52:00



430 WYZNANIOWE I POZAWYZNANIOWE LUBY I ROZWODY

przewidzianych. Gdyby ogranicza  si  tylko tym, co jest przewidziane 
w Piśmie Świętym, nale a oby wyrzec si  nie tylko aeroplanów, kolei 
elaznych, telegrafów, telefonów itd., ale tak e druku, powozów, lamp 

naftowych itp., a u ywa  jedynie poczty panto  owej, lampek olejnych 
lub ojówek, w asnych nóg lub co najwy ej koni, mu ów i osio ków. 
A jednak najprawowierniejsi katolicy, ydzi i inni starowyznaniowcy 
korzystaj  z kolei elaznych, z o wietlenia elektrycznego i innych tp. 
bezbo nych, czartowskich, szata skich wymys ów.

Przeciwnicy u wiecczenia ycia lubi  powo ywa  si  na „ob-
jawienie boskie”, na „s owo bo e”, na si y nadprzyrodzone, na na-
tchnienia „wielkich wtajemniczonych”. Ale sk d si  o tym wszystkim 
dowiedzieli? Przecie  od takich samych ludzi jak i oni. Jest to tyl-
ko nieprzerwany a cuch przechodz cych z ust do ust poda , jest to 
powtarzanie pacierza za pani  matk  lub te  za panem ojcem wie-
lebnym. Który  to z powo uj cych si  na Objawienie obcowa  bezpo-
rednio z Bóstwem? Czy urz dzano wywiady z istotami nadprzyro-

dzonymi, na które si  tak ch tnie powo ujemy?
To powo ywanie si  na „wielkich wtajemniczonych”, to nadu y-

wanie „objawienia” cieszy si  takim powodzeniem z dwóch powodów: 
z jednej strony czynnie i napastniczo wyst puje zuchwa a megaloma-
nia proroków i ich na ladowców, z drugiej strony idzie im na spotka-
nie bierna atwowierno  i bezmy lno  t umów. Przywidzenia i wi-
dzenia natchnionych „wielkich wtajemniczonych” bierze si  za dobr  
monet , a, jak wiadomo, mundus vult decipi, decipiatur ergo ( wiat 
chce by  oszukiwanym, niech go wi c oszukuj ).

W dzisiejszych czasach trudno budowa  na tym co  trwa ego, 
chocia  z drugiej strony musimy uzna  pe ne prawo ludzi istotnie 
wierz cych i egzaltowanych do udzenia siebie i innych.

G osi si  zawzi cie nierozerwalność i świętość węzła małżeń-

skiego, a na zdrowie przysz ych pokole , na mo liwo  zaszczepiania 
im chorób chronicznych, chorób zara liwych, pop dów zwyrodnial-
czych nie zwraca si  uwagi. Niech gnij  i gin  niewinne istoty, byle 
wi ci a tryumfy zasada nierozerwalno ci!

Nic wi c dziwnego, e wobec nieust pliwo ci kleru katolickiego 
wielu katolików, chc c znale  wyj cie z pu apki, jak  staje si  dla 
nich nierozerwalno  ma e stwa katolickiego, szuka ocalenia, tj. 
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rozwodu, w przej ciu na jakie  inne wyznanie, licz ce si  z indywidu-
alno ci  ludzk , a wi c nie tak okrutne i zapami ta e.

Ta nieust pliwo , ten upór, ta t po  przypomina nieust pli-
wo  caratu i innych despotii niechc cych uwzgl dni  nowych pr -
dów spo ecznych. Do czasu si  to udaje, ale ostatecznie nast puje 
krach. Dzi  oczywi cie przy ogólnym cofaniu si  wstecz nie ma oba-
wy, a eby nast pi  upadek Ko cio a, który niczego nie zapomnia  i ni-
czego si  nie nauczy . Nale a oby jednak patrzy  dalej ni  na koniec 
swego nosa. Egoizm na krótk  met  nale a oby zast pi  egoizmem 
przewiduj cym, nie odstr czaj cym od siebie, ale zyskuj cym yczli-
wych i wyrozumia ych.

Stanowisko Ko cio a ewangelickiego

Poznali my fanatyczne, nieust pliwe i nieuznaj ce innych zapa-
trywa  stanowisko kleru katolickiego. Ra co odbija od niego sta-
nowisko wiat ego i godz cego si  z duchem czasu duchowie stwa 
ewangelickiego.

Z zapatrywaniami nie tylko duchowie stwa, ale tak e wybit-
nych przedstawicieli gminy ewangelickiej zapoznaj  nas wywiady 
„Nowego Kuriera Polskiego”:

1. Głos kościoła ewangelickiego, tj. wywiad z superintendentem 
generalnym ko cio a ewangelickiego w Polsce, ksi dzem Juliuszem 
Bursche („NKP” nr 41, z 13 marca),

2. Głos gminy ewangelickiej, tj. wywiad z przedstawicielem 
Polaków wyznania ewangelickiego, prezesem zboru ewangelicko-
augsburskiego w Warszawie, p. Józefem Ewertem („NKP” nr 42, z 14 
marca),

3. Głos prasy ewangelickiej, tj. wywiad z ksi dzem pastorem Zyg-
muntem Michelisem, redaktorem „Zwiastuna Ewangelicznego”(„NKP” 
nr 45, z 17 marca).

Cho by dla wytchnienia po ponurym nastroju, wywo anym przez 
odezw  dostojników Ko cio a katolickiego warto pozna  szczegó owo 
wynurzenia wybitnych przedstawicieli Ko cio a ewangelickiego. Dla-
tego przytaczam je in extenso, tylko gdzieniegdzie skracaj c i usuwa-
j c pytania wywiadowcy.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia431   431Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia431   431 2007-03-06   08:52:002007-03-06   08:52:00



432 WYZNANIOWE I POZAWYZNANIOWE LUBY I ROZWODY

Zdanie ks. Juliusza Burschego

Ko ció  ewangelicki, acz odrzuca sakramentalny charakter ma -
e stwa jako nieuzasadniony w Ewangelii, widzi jednak w ma e -

stwie moraln  podstaw  rodziny chrze cija skiej i dlatego oczekuje 
od swoich wyznawców, e zawr  swój zwi zek ma e ski z modlitw  
i wezwaniem Boga o ask , czyli, e wezm  lub ko cielny. Ale ma -
e stwo jest te  instytucj  cywilno-prawn  i dlatego pa stwo ma nie 

tylko prawo, ale i obowi zek baczenia, by ma e stwa by y zawierane 
zgodnie z istniej cym prawem cywilnym.

W idei ma e stwa chrze cija skiego i wed ug zasad Ewangelii 
le y jego nierozerwalno . Niemniej uwa amy, e tam, gdzie ma e -
stwo w rzeczywisto ci przesta o istnie , gdzie serca i cia a ma on-
ków odwróci y si  od siebie i ko ció , i pa stwo maj  prawo skonsta-
towania istniej cego faktu oczywistego, czyli e mo liwy jest rozwód; 
orzeczenie rozwodu jednak winno si  opiera  na specjalnie wa nych 
powodach, okre lonych przez prawo, by nie folgowano lekkomy lno-
ci ludzkiej.

Odmawianie rozwodu prowadzi: 1) albo do wykr tnych so  zma-
tów, które po wi kszej cz ci s  podstaw  tzw. „uniewa niania” ma -
e stw w ko ciele katolickim, które zreszt  niczym innym nie jest, 

jeno zakapturzonym i nieszczerym rozwodem (wiadom  jest rzecz , 
e w tym ko ciele, który nie uznaje rozwodów, a przecie  znale  

musi wyj cie z tragicznych nieraz sytuacji, za pieni dze, zazwyczaj 
za wielkie pieni dze, prawie ka dy mo e otrzyma  uniewa nienie 
ma e stwa, bo zawsze znajdzie si  jaki  pozorny wykr t); 2) albo 
do jawnej, nawet przez ko ció  tolerowanej niemoralno ci, kiedy 
m  idzie w jedn  stron , ona za  w inn , a dzieci demoralizuj  si  
w zatrutej atmosferze wzajemnego wstr tu rodziców, która szerzy 
woko o siebie zgorszenie; 3) albo wreszcie ludzie doprowadzeni do 
ostateczno ci handluj  wiar , przechodz c na kalwinizm (ko ció  
ewangelicko-augsburski w Polsce dla rozwodów nikogo nie przyjmu-
je), na prawos awie, ba! nawet na mahometanizm, byle osi gn  swe 
cele. W ogóle za  zmuszanie ludzi, którzy w rzeczywisto ci ju  nie s  
ma e stwem, do tego, by wobec prawa stanowili ma e stwo, pro-
wadzi do ob udy, do zgnilizny, a mo na o tym to samo powiedzie , co 
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Szujski (Dzieje Polski, t. III, § 90) mówi o wychowaniu jezuickim, e 
prowadzi o do „pozornej religijno ci” i dewocji faryzeuszów, do lek-
komy lnego zaufania w przebaczenie win publicznych i prywatnych 
za pomoc  hipokryzyjnego nabo e stwa, a wszystko to jest mierci  
prawdziwej religii. Dlatego to w Polsce mamy tylu wi toszków, tylu 
„religijnych ateuszów”.

Projekt nowego prawa o ma e stwie wygotowany przez komi-
sj  kodylikacyjn  o wiadcza si  podobno za lubem cywilnym fakul-
tatywnym i za rozerwalno ci  ka dego ma e stwa wobec pa stwa, 
z tem jednak zastrze eniem, e ma e stwa, tzw. (w projekcie) „czy-
sto katolickie”, czyli zawarte tylko w ko ciele katolickim, nie b d  
mog y uzyska  rozwi zania in foro civili. Gdyby tak rzeczywi cie by  
mia o, to projekt ów nie rozstrzygn by kwestii, bo po dawnemu zmu-
sza by katolików do przechodzenia na inne wyznanie dla celów roz-
wodowych, czyli popiera by frymarczenie religi . Gdyby za  kto mnie-
ma , e katoliccy ma onkowie, którzy – dajmy na to – przeszli na 
wyznanie ewangelickie, ju  przez to, e niegdy  byli katolikami, i na-
dal musz  podlega  przepisom katolickiego prawa kanonicznego, to 
by oby to jawnym pogwa ceniem wolno ci sumienia i zasady równo-
uprawnienia wyzna , zagwarantowanego nam przez konstytucj , na 
co my, ewangelicy, nigdy by my zgodzi  si  nie mogli: ko ció  katolicki 
nie mo e mie  adnej zgo a w adzy nad by ym swym cz onkiem, który, 
przeszed szy na inne wyznanie, zerwa  z nim wszystkie stosunki; i na 
odwrót, ko ció  ewangelicki nie ma i nie mo e ro ci  sobie adnych 
praw do tego, kto z ewangelika sta  si  katolikiem. S  to elementarne 
prawdy, których gdzie indziej nawet dowodzi  by nie potrzeba.

Pa stwo nie ma i nie mo e mie  prawa narzucania ko cio owi 
swoich postanowie  w sprawach rozwodowych, nie mo e wi c zmu-
sza  go do uznawania rozwodów cywilnych, zmusza  do dawania lu-
bu tym, którzy w cywilny sposób zostali rozwiedzeni. Jest to sprawa 
wewn trzna danego ko cio a.

Jestem zwolennikiem lubów ko cielnych, a cywilnych dla tych, 
którzy lubu ko cielnego nie chc , czyli lubów cywilnych fakultatyw-
nych.

Jestem zwolennikiem rozwi zalno ci ka dego ma e stwa wo-
bec pa stwa i przez s dy pa stwowe, bez wzgl du na to, czy lub 
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zawarty zosta  w ko ciele, czy cywilnie. Ale te rozwody cywilne nie 
mog  obowi zywa  ko cio ów w tym sensie, e je musz  uznawa  
i dawa  nowe luby.

Je eli która z rozwiedzionych przez s dy pa stwowe stron da 
pob ogos awienia przez ko ció  nowego ma e stwa, musi wprzód 
uzyska  aprobat  danego ko cio a; w ko ciele katolickim przez ewen-
tualne uniewa nienie przez ko ció  poprzedniego ma e stwa, w ko -
ciele ewangelickim – przez rozwód ko cielny. Kto tego nie chce lub nie 
mo e, temu zostaje otwarta droga cywilnego lubu powtórnego.

Dziwi  si  nale y, e „odezwa biskupów Polski do rz du i naro-
du w obronie sakramentu ma e stwa” g osi, i  „zwi zek ma e ski 
zawarty przed urz dnikiem stanu cywilnego jest niewa ny”. Przecie  
ten e ko ció  katolicki uznaje luby cywilne gdzie indziej, uznaje je 
tak e w b. zaborze pruskim i nie mo e nigdzie dawa  lubu ko cielne-
go z inn  osob  cz owiekowi, który zawar  poprzednio zwi zek ma -
e ski cywilny.

U nas w Polsce pod wzgl dem zawierania ma e stw, rozwo-
dów i uniewa niania ma e stw panuje dotychczas istna anarchia: 
ko cio y ewangelickie, zgodnie z prawem o ma e stwie z 1836 roku, 
rozwodz  ma e stwa zawarte w ko ciele katolickim, je eli jeden 
z ma onków przeszed  na jedno z wyzna  ewangelickich; ko ció  ka-
tolicki, wbrew prawu z 1836 roku dotychczas obowi zuj cemu, opie-
raj c si  na prawie kanonicznym, sprzecznym z prawem cywilnym, 
uniewa nia ma e stwa prawnie w ko ciele ewangelickim zawarte, 
je eli jedna ze stron by a wyznania katolickiego, czyli tzw. ma e -
stwa mieszane, a rz d toleruje to bezprawie!

Je eli my, ewangelicy taki wprost horrendalny stan, aczkolwiek 
z bólem serca znosimy, je eli krom platonicznych protestów nie przed-
si bierzemy adnych innych rodków, to powoduje nami jeno mi o  
ojczyzny, która i bez tego w tak w ci kim jest po o eniu, oraz na-
dzieja, e przecie  wreszcie praworz dno  w Polsce zwyci y i e 
nowe prawo ma e skie spraw  t  w duchu sprawiedliwo ci i równo-
uprawnienia wyzna  de  nitywnie za atwi. 

Musz  si  przyzna , e wprost nie rozumiem, jak mo e nawet 
chcie  ko ció  katolicki, aby obywatel, który nie wierzy w ko ció  
i jego zasady, musia  k ama  wobec niego, a tym samym traci  pod-
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stawy moralno ci we w asnym sumieniu. Powie sobie, e ko ció  
i pa stwo ka  mu k ama , i ostatecznie dojdzie do tego, e z lekkim 
sercem b dzie ok amywa  i pa stwo, i ko ció . Niech mi kto wyt o-
maczy, e jest grzechem korzystanie z wolno ci sumienia czy to przy 
zawieraniu ma e stwa, czy przy wyborze wyznania. Niech mi kto 
wyt omaczy, e to jest w intencjach nauki Chrystusowej, aby cz owiek 
niewierz cy w dogmaty ko cio a koniecznie musia  bra  lub w ko -
ciele. Przecie  to absurdy potworne.

Zdanie p. Józefa Ewerta

Jestem zwolennikiem z u p e n e g o  r o z d z i a u  ko c i o a  o d 
p a s t w a  ze wszystkimi konsekwencjami st d wyp ywaj cymi.

Jako cz owiek wierz cy pragn bym gor co, eby ycie religijne 
w Polsce rozwija o si  tak pomy lnie i bi o takim t tnem jak w Ame-
ryce lub nawet we Francji, nie mówi c ju  o krajach skandynawskich. 
Podkre li  tu musz  z naciskiem, e yczenia moje odnosz  si  w rów-
nej mierze zarówno do rozwoju ycia religijnego w onie ko cio a ewan-
gelickiego, jak i katolickiego, gdy  jako Polak mi uj cy sw  ojczyzn  
w spot gowaniu ycia religijnego w pa stwie w ogóle widz  dobro, do 
którego winni my d y . Ten bujny rozkwit ycia religijnego osi gniemy 
wówczas, gdy urzeczywistni si  rozdzia  dwóch odr bnych sfer: pa stwa 
i ko cio a.

Uznaj c z ca  wiar , e rodzina jest podstaw  adu spo ecznego 
i pa stwowego, stwierdzi  musz , e m a e s t w a  ko c i e l n e  n i e 
d a j  g w a r a n c j i  d o b r o c i . Na poparcie tego twierdzenia przytocz  
jeden tylko argument: gdyby ma e stwa zawierane w ko cio ach stano-
wi y o warto ci rodziny, to ze wzgl du na istniej cy w Polsce sakramen-
talny charakter ma e stw musia yby one stwarza  wzorowe rodziny. 
Tak jednak nie jest, niestety.

Przytoczony argument dowodzi niezbicie, e eby rodzina odpowia-
da a tym wymaganiom, jakie jej stawiamy, musi by  oparta na wysokiej 
moralno ci i wysokim poziomie etycznym. Te warunki dadz  si  osi g-
n  przez zrealizowanie dwóch czynników: 1) o wiaty poj tej jak najsze-
rzej; 2) rozwoju ycia religijnego – nie klerykalizmu i obrz dowo ci, lecz 
wiary twórczej i prawdziwej religijno ci w yciu.
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Rodzina, w której wygas a mi o  i przesta a istnie  wzajemna 
harmonia mi dzy ma onkami, rodzina, w której ma onkowie patrz  na 
siebie jak na wrogów, m u s i  b y  r o z w i z a n a . Wymaga tego zarów-
no sprawa Królestwa Bo ego, jak i adu spo ecznego.

Raz jeszcze podkre lam, e tylko intensywny rozwój ca ego ycia 
religijnego w Polsce, niezale nie od wyzna , w jakich si  koncentruje, 
sprowadzi  mo e now  er  w rozwoju ycia spo ecze stwa i pa stwa.

Zdanie ksi dza pastora Zygmunta Michelisa

Meritum poruszonej przez „Nowy Kurier Polski” sprawy zosta o 
wyczerpuj co a wszechstronnie wy o one w o wiadczeniach ks. bi-
skupa Bursche i p. prezesa Ewerta. Dodam tylko, e wywody ks. bi-
skupa Burschego s  jednomy lnym programem ca ego spo ecze stwa 
ewangelickiego w Polsce.

Krzywdz cego nas podwójnie, jako Polaków i jako ewangeli-
ków, za atwienia sprawy prawa ma e skiego nie uznamy. By  czas, 
okres plebiscytu, kiedy my wiele rzeczy, acz z t umionym oburze-
niem, znosili. O  ara milczenia by a potrzebna dla ojczyzny, która 
nie tylko mieczem, lecz i w dyplomatycznej walce ustala a granice 
pa stwa. Dzi  ta sama mi o  ojczyzny nakazuje nam protestowa  
i walczy , aby uchroni  Polsk  od powrotu XVIII wieku, no i jego 
kon sekwen cji.

Zarówno nasze przekonania religijne, jak i nasza tradycja spo-
eczna wskazuj  nam miejsce w szeregach demokracji. Jej zwyci -

stwo jest naszym zwyci stwem, nasza sprawa powinna by  jej spra-
w . Boli nas milczenie post powej prasy. Prócz „Nowego Kuriera 
Polskiego” tylko tu i ówdzie odezwie si  dorywczy, jakby nie mia y 
g os w tak przecie  spo ecznie donios ej sprawie. Jest to niepokoj cy 
objaw, e prawo o ma e stwie za atwia si  przed forum „s ug kato-
lickich” spod znaku w. Zyty oraz za kulisami targów partyjnych, ba, 
osobistych. Gdzie nie wieci s o ce publicznej dyskusji i publicznej 
odpowiedzialno ci, tam si  tworzy bagno wstecznictwa i demorali-
zacji. 

Dla prasy ewangelickiej jest to zagadnienie si gaj ce poza gra-
nice pa stwa. Nasi wieccy koledzy (dziennikarze) nie zdaj  sobie 
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sprawy, jak kwestie ko cielno-religijne i stosunek do nich rz du i spo-
ecze stwa polskiego kszta tuj  o nas opini  w Europie, a zw aszcza 

w Ameryce, i jak ta w a nie opinia odbija si  tak e na sprawach poli-
tycznych, a nawet  nansowych naszego pa stwa. Z bolesn  satysfak-
cj  czytam nieraz artyku y „Zwiastuna” smagaj ce rodzime wsteczni-
ctwo, w wiatowych dziennikach teologicznych niemieckich, a z nich 
przedruki w ameryka skich, angielskich i skandynawskich.

Acz z bólem serca, prasa ewangelicka jest zdecydowana dla do-
bra ojczyzny i w imi  prawdy chrze cija skiej spe ni  swój ciernisty 
obowi zek, je eli zajdzie potrzeba, tak e i w sprawie prawa ma e -
skiego.

Znaczy to, e poruszymy opini  ewangelick  w ca ym kraju, od-
wo amy si  do ca ej demokracji polskiej, przemówimy tak dono nie, 
e us yszy nas nie tylko g uchy na innowiercze ucho minister wyzna  

religijnych, lecz tak e premier, a nade wszystko minister spraw za-
granicznych. Liczymy przede wszystkim na sukurs zrywaj cego po-
woli, ale konsekwentnie p ta klerykalne ludu polskiego oraz wszyst-
kich ludzi z poczuciem godno ci pa stwowej i nieob udnej moralno ci 
publicznej.

wiecki g os lekarza

To by y g osy ko cio ów: z jednej strony w odezwie biskupów 
katolickich echo dawno minionych czasów, echo legendarnego fana-
tycznego redniowiecza podporz dkowuj cego ycie spo eczne pod 
wszechw adz  kleru; z drugiej za  strony g osy ko cio a rozumiej ce-
go potrzeb  dostosowywania si  do post pu idei i uznaj cego wolno  
sumienia. A teraz zwró my uwag  na g os specjalisty lekarza, rozpa-
truj cego t  spraw  ze stanowiska eugeniki, ze stanowiska zdrowia 
spo ecze stwa, lekarza pragn cego zapobiega  zwyrodnieniu  zycz-
nemu i psychicznemu. Jest to nie wywiad, ale artyku  napisany samo-
rzutnie przez dr. med. W. uniewskiego pt. W sprawie oczekiwanej 

ustawy o małżeństwie. Głos lekarza psychiatry umieszczony w nr 38 
i 39 „Nowego Kuriera Polskiego” z 10 i 11 marca rb. Zawiera on tak 
cenne wskazówki, e uwa am za po dane przedrukowa  go prawie 
w ca o ci:
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Zdarza si , e do sakramentalnie zupe nie prawid owego ma -
e stwa wkradnie si  czasem choroba jednego z ma onków. Je eli 

jest to choroba krótkotrwa a i choroba, która istoty psychicznej cz o-
wieka zasadniczo nie zmieni, ma e stwo trwa jak za czasów zdro-
wia i adne trudno ci osobliwe st d nie powstaj . Zdarza si  przecie , 
i to nierzadko, e jeden z ma onków zapada na chorob  psychiczn  
trwaj c  d ugie nieraz lata, niedaj c  widoków na wyleczenie. Osoba 
dotkni ta tak  chorob  staje si  nieraz innym zupe nie cz owiekiem, 
mimo e nie przestaje by  t  sam  jednostk  prawn . Z dawnego czu-
ego m a i ojca robi si  tyran i wróg rodziny; z dawnej tkliwej i ko-

chaj cej ony i matki robi si  istota oboj tna, bezuczuciowa, zatruwa-
j ca ycie m owi, dr cz ca i katuj ca swoje w asne dzieci. Kto nie 
zna wypadków, kiedy psychicznie chory m  zamordowuje w okrut-
ny sposób najniewinniejsz , najlepsz  on ; kiedy psychicznie chora 
ona z urojonych motywów truje lub zabija swego m a, zamordowu-

je dzieci. O ile do tych tragicznych rozwi za  nie dosz o, chory lub 
chora dostaj  si  do zak adu i tu powstaj  po pewnym czasie kwestie, 
kwestie natury moralnej i prawnej, kwestie bezkrwawe wprawdzie, 
ale nie mniej tragiczne.

Zwi zek ma e ski nie da si  rozerwa . Zdrowy ma onek, nie-
raz z gromad  dzieci, pozostaje w faktycznym wdowie stwie. Nie 
wolno mu si  eni , by znale  opiekunk  dla pozostaj cych w fak-
tycznym sieroctwie dzieci; nie wolno onie wyj  za m , eby znale  
uczciwe rodki egzystencji dla siebie i ojczyma dla dzieci pozostaj -
cych pod jej opiek . Gdyby to zrobili, pope niliby bigami  lub biandri  
i dostaliby si  do wi zienia.

Z praktyki zak adu psychiatrycznego znam du y szereg wypad-
ków zupe nej ruiny materialnej i moralnej ca ych rodzin spowodowa-
nej chorob  ich cz onka.

Uczucie sympatii wtedy nie wygasa ju  tylko (z czym mo na by 
si  by o jeszcze pogodzi ), ale przeradza si  w pozosta ej przy zdro-
wiu cz ci rodziny w nienawi  – a ta podszeptuje nieraz bardzo nie-
dobre pomys y. Nie zapomn  z pierwszych lat mojej praktyki zak a-
dowej przypadku, kiedy biedny robotnik fabryczny, ojciec pi ciorga 
drobnych dzieci, któremu ona zachorowa a na nieuleczaln  chorob  
psychiczn , po kilku latach cierpliwego wyczekiwania na jej powrót 
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do zdrowia, a potem po wielomiesi cznych bezcelowych zabiegach 
w konsystorzu o rozwód, usi owa  podst pnie otru  chor  on  przy 
okazji odwiedzania jej w szpitalu. Ten biedny cz owiek wyobra a  so-
bie mo e, e mniej zgrzeszy, kiedy otruje chor  on , ni  gdyby zmieni  
wyznanie i w legalny sposób uzyska  rozwód w konsystorzu  innego 
wyznania, gdzie znalaz by pos uch dla trapi cej go niedoli. Mo e nie 
umia  on sobie tylko poradzi .

Znam nie jeden, ale setki, wiele setek przypadków, gdzie nie do-
chodzi do takich zbrodni, ale gdzie podobne my li zbrodnicze wkrada-
j  si  do dusz czystych i szlachetnych, kiedy staj  wobec niemo no ci 
rozwi zania sakramentalnego w z a ma e skiego z nieuleczalnie 
chorym psychicznie m em lub chor  psychicznie on . Wierz cy 
mo e nieraz pobo nie modl  si  o szybk  mier  dla tych, od których 
im si  od czy  legalnie niepodobna.

Paniom, które w prasie i na wiecach ludowych tak gor co dzi  
broni  zasady bezwzgl dnej nierozerwalno ci ma e stwa, mogliby-
my – lekarze zak adów psychiatrycznych – pokaza  b agalne listy 

naiwne wie niaków i wie niaczek, w których prosz  nas o to, by my 
przy pieszyli z upragnieniem przez nich oczekiwan  mier  ich cho-
rych m ów lub on.

Nie mam najmniejszej w tpliwo ci, e jeden taki list, pisany 
naprawd  krwi  serdeczn  cierpi cego cz onka rodziny, cz owieka 
z ludu, wzruszy by serca tych pa  wi cej, ni  zdo aj  wzruszy  re-
dagowane przez nie uchwa y wiecowe wie niaczek, domagaj ce si  
z patosem utrzymania tego sakramentalnego status quo, który spra-
wia, e m  onie, a ona m owi staj  si  wilkami, kiedy jedno z nich 
zachoruje.

Ten okropny dramat znienawidzenia osoby kochanej za to, e 
sta a si  chor , jest wytworem specy  cznym u ludno ci tych wyzna , 
które nie uznaj  rozwodu.

Nie dotykam tu komplikacji prawnych i ekonomicznych tej spra-
wy przera liwej, której nie ma dzi  ju  w adnym pa stwie w Europie, 
która nie dusi te  obywateli naszego pa stwa, nale cych szcz liwie 
do wyzna  liberalnych, jak równie  tych warstw spo ecze stwa, któ-
re ze zmiany wyznania skrupu ów sobie nie robi . Tam nie kwestio-
nuje si  prawa do ycia chorego, nie wyczekuje si  jego mierci, nie 
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z orzeczy si  mu – tu b aga si  o jego szybk  mier , bez której nie ma 
wyzwolenia dla skutej z jego losami zdrowej reszty rodziny.

Kodeksy kanoniczne wyzna  nieuznaj cych rozwodów uznaj  
wprawdzie uniewa nienie ma e stwa; ta przecie  forma roz czenia 
nieszcz liwego stad a ma e skiego mo e mie  zastosowanie tylko 
wyj tkowe tam, gdzie choroba zaistnia a przed lubem.

W obecnym stanie rzeczy mamy przecie  obowi zuj c  ustaw  
z dnia 28 III 1836 r., która w § 14 stawia wyra n  tam  do uniewa -
nienia ma e stwa nawet osoby ob kanej. Strach pomy le , e § 92 
tej samej ustawy nak ada na prokuratorów obowi zek zaskar ania 
niewa no ci ma e stw ró nowierców, które ustawa uwa a za nie-
wa ne.

W pa stwie polskim istniej  wi c grupy wyznaniowe, których 
kanony ignoruj  zjawiska patologiczne w psychice ludzkiej; tak samo 
ignoruj  prawa wyznawców innych wyzna . Z drugiej znów strony 
w tym samym pa stwie istniej  kra cowo odmienne grupy, dla któ-
rych kaprys m a wystarczy do uzyskania rozwodu, gdzie nie potrze-
ba do tego powodów prawnych ani specjalnych uzasadnie .

Tylko kodeks cywilny jednakowy dla wszystkich obywateli pa -
stwa, bez ró nicy dzielnic i wyzna , kodeks oparty na do wiadcze-
niach nie bolszewickich, ale na wieloletnich do wiadczeniach pa stw 
Europy Zachodniej, mo e uporz dkowa  panuj cy w dziedzinie praw 
o ma e stwie chaos i zabezpieczy  dusz  ludu polskiego od truj cego 
jadu nienawi ci wzgl dem nieszcz liwych chorych.

Jednym z czynników, którego skutki psychopatologiczne ujaw-
niaj  si  w pierwszym rz dzie w po yciu ma e skim, jest alkoho-
lizm. Nawet agodne postacie tego na ogu odbijaj  si  na czu ym ba-
rometrze ycia rodzinnego.

Postacie ci sze prowadz  do psychoz niew tpliwych.
Wspó czesne prawodawstwo karne i cywilne ma du y k opot 

z alkoholikiem, który czasami w oczach prawodawcy jest chorym, 
czasami za  tylko po prostu – „pijakiem” lub „pijanym”. K opotu tego 
nie mo e unikn  przysz a ustawa dotycz ca ma e stw. Kwestia 
jest zbyt jaskrawa i zbyt demokratyczna (?), eby j  mog a pomin  
ustawa wspó czesna.
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Streszczam si . Z lekarskiego punktu widzenia d y  musimy do 
praw o ma e stwie, które by dawa y dost p argumentom ycia oraz 
do wiadczenia lekarskiego. Nie mo emy w sprawach tak yciowo do-
nios ych i powszechnych onglowa , jak dot d, w ród kilkunastu od-
miennych ustaw kanonicznych musimy d y  do jednej, jednolitej dla 
wszystkich obywateli Rzeczypospolitej ustawy cywilnej. W stosunku 
do omawianych tutaj zagadnie  lekarskich ustawa ta winna oprze  
si  na zasadach nast puj cych:

1) Zawieranie ma e stw nie tylko przez osoby „umys owo cho-
re”, ale tak e przez osoby umys owo upo ledzone powinno by  zasad-
niczo zakazane. Wyj tek mog yby stanowi  ma e stwa, w których 
z góry da oby si  przewidzie , e potomstwa mie  nie b d . W wy-
padkach w tpliwo ci co do stanu psychicznego kandydatów do stanu 
ma e skiego powinni by  wzywani rzeczoznawcy psychiatrzy.

2) Ma e stwa zawarte przez osoby psychicznie chore powinny 
podlega  uniewa nieniu, wzgl dnie rozwodowi, a to na danie jed-
nej ze stron zainteresowanych bezpo rednio, jak i na danie w adzy 
publicznej. W przypadkach, kiedy ma e stwo mia oby ju  potom-
stwo, by by wskazany raczej rozwód, ni  uniewa nienie.

3) Rozwód powinien by  ulegalizowany.
4) Choroba psychiczna jednego z ma onków, powsta a po za-

warciu prawomocnego ma e stwa, powinna by  uznana za powód 
do rozwodu, o ile trwa czas d u szy i nie daje widoków na wyleczenie 
w czasie daj cym si  przewidzie .

5) Na óg pijacki jednego z ma onków, ze wzgl du na nieporozu-
mienia, jakie budzi  mog aby ewentualnie jego ocena psychiatryczna 
wobec s dów, powinien by  wymieniony w szeregu powodów do rozwodu 
jako punkt osobny.

Echa ankiety

Urz dzona przez „Nowy Kurier Polski” ankieta przebrzmia a 
prawie bez echa, chocia  zwróci a na siebie uwag  niektórych osób. 
Tak np. ja osobi cie, z powodu swej opinii w tej sprawie, otrzyma em 
nast puj cy list (z Brze an pod Tarnopolem, 16/3 1926):
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W imieniu wielu a wielu prosimy w uni  kacji prawodawstwa na-
szego wprowadzi  w prawie ma e skim rozwody i luby cywilne 
w duchu nowoczesnym. Wszak ile z tego powodu z amanych egzy-
stencji, ile mordów, s dy najlepiej wiedz . Prosimy i domagamy si  
tego! Motywy a  nadto znane. W razie potrzeby wy lemy petycj .

Oczywi cie zasz o tu nieporozumienie. Autor listu zwraca si  
do mnie jak do osoby mog cej mie  wp yw na ten lub ów wynik narad 
Komisji Kody  kacyjnej, gdy tymczasem ja w danym razie jestem tylko 
jednym z t umu.

Inny znowu pan (z Krakowa), dotychczas ca kiem mi nieznany, 
zwróci  mi uwag  na wydrukowane w krakowskim „G osie Narodu” 
(nr 52 z 5 marca) bezwzgl dne pot pienie mego o wiadczenia. Czy 
w innych pismach tak e napadano na mnie, nie wiem i nie stara em 
si  dowiadywa .

„G os Narodu” przypisuje mi patologiczny nałóg korzystania 
z ka dej sposobno ci dla rozprawienia się z „klerykalizmem”. Zarzut, 
e ani jednym przyk adem nie popieram swych cynicznych oskarżeń, 

odpieram powy ej, przytaczaj c dwa wymowne przyk ady i powo u-
j c si  na wiadectwo osób ocieraj cych si  z bliska o zakulisowe 
manewry zwi zane z procesami o „uniewa nienie ma e stwa”.

Twierdz c, e obowi zkowe luby cywilne i rozwody oraz bez-

względne uświecczenie jest równoznaczne ze zbolszewizowaniem 

małżeństwa, „G os Narodu” wykazuje albo rozbrajaj c  naiwno , 
albo te  mniej ju  rozbrajaj c  z  wiar . luby cywilne w pa stwach 
zachodnioeuropejskich zosta y zaprowadzone przed przesz o stu laty, 
kiedy na „bolszewików” jeszcze si  muchy nie goni y. Przecie  i Fran-
cja, i W ochy, i Niemcy…, nawet Wielkie Ksi stwo Warszawskie to  
to pa stwa „bur uazyjne”, a jednak wprowadzi y one luby cywilne, 
które dotychczas trwaj  w Polsce: obowi zkowo w b. zaborze pru-
skim, a fakultatywnie w b. zaborze austriackim.

Wyra enie nierozerwalny sakrament jest istotnie niefortunne. 
Ale przecie  Ko ció  katolicki uwa a ma e stwo i za „sakrament”, 
i za „zwi zek nierozerwalny”. Z tych dwóch okre le , drog  tak zwa-
nej w j zykoznawstwie kontaminacji, powsta  nierozerwalny sakra-

ment.
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Moje pogl dy nie s  wcale antykatolickie. Przeciwnie, broni  
katolicyzmu przeciw wszelkim zamachom na wolno  sumienia kato-
lików, a przede wszystkim przeciw samobójczym zamachom Ko cio a 
katolickiego na siebie samego.

Rozró nianie poj  – tresura wyznaniowa a ywa wiara

Pierwszym warunkiem zdrowego trze wego my lenia jest prze-
strzeganie cis o ci w rozró nianiu poj , tj. w niemi szaniu ze sob  
rzeczy ró norodnych i niewspó miernych. I to zarówno w stosunku do 
wiata w ogóle, jak i do cz owieka i spo ecze stwa ludzkiego w szcze-

gólno ci. Otó  w stosunku do cz owieka poj cia z zakresu lecznictwa, 
czyli medycyny, i higieny swoj  drog , sprawy przepisów prawnych, 
reguluj cych wspó ycie  wszystkich obywateli swoj  drog , a spra-
wy wiary czy to indywidualnej na w asn  r k , czy te  zbiorowej, 
zgodnie z narzuconymi przez innych wskazówkami, równie  swoj  
drog .

O ile cz owiek wierzy istotnie w rzeczy nadprzyrodzone, o ile 
istotnie t skni do Wielkiego Nieznanego, ma prawo wyodr bni  t  
swoj  wiar  i uniezale ni  j  od spraw wieckich i powszednich. A e 
my le  w asn  g ow  jest w ogóle trudno, a nawet niebezpiecznie, 
wi c nic dziwnego, e, nie maj c odwagi stan  o w asnych si ach 
i boj c si  w asnej inicjatywy, szuka podpórek i wskazówek od spe-
cjalistów w dziedzinie narzucania wierze  i obja niania spraw bo-
skich i bogocz owieczych – a to tym bardziej, e ju  od najwcze niej-
szego dzieci stwa uderzono go obuchem w eb i kazano powtarza  
bezmy lnie to, do czego stosuje si  formu a credo quia absurdum 
(wierz , bo k óci si  ze zdrowym rozs dkiem). Jest to swoiste ius 

primae noctis praktykowane przez patentowanych znachorów i ich 
na ladowców nad wie  kie kuj c  dziewicz  my l  ludzk .

Przy tym nale y stwierdzi , e przez tresur  wyznaniow  unie-
ruchomione i skostnia e w dogmatach my lenie teologiczne jest 
mierci  wiary ywej, rodz cej si  pod o ywczym oddzia ywaniem na 

nas uduchawianej (animizowanej) i ucz owieczonej (personi  kowa-
nej) przyrody.
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Poj cie sakramentu zwi zane jest z wiar  w pot g  s owa, 
w skuteczno  b ogos awie stwa i przekle stwa. Dziedziczymy tra-
dycyjnie nawarstwienia poj ciowe ró nych epok, od najdawniejszych 
do najpó niejszych. Dotychczas trzyma w kleszczach t umy wierz ce 
wiara w z ego ducha, w ydowskie wcielanie si  w ludzi ywych Dy-
buka1, w chrze cija skie op tanie od diab a i wyp dzenie go b d  to 
kropid em, b d  te  zakl ciami. Dotychczas zabezpieczamy si  przez 
na psa urok. Dotychczas S o ce dla nas wschodzi i zachodzi, pomimo 
e jednocze nie powtarzamy wmówione w nas twierdzenie, e S o -

ce stoi, a Ziemia si  ko o niego obraca. Z epoki wiary w si  zakl -
cia, b ogos awie stwa i przekle stwa pochodzi wiara w sakramenty 
w ogóle, a w sakrament ma e stwa w szczególno ci.

S  ludzie, co takiej wiary potrzebuj  i takich ludzi jest bardzo 
du o. Nikt nie ma prawa kr powa  ich w tym, a tym mniej szydzi  
z nich i naigrawa  si . Ale, korzystaj c z wyrozumia o ci innych 
wspó obywateli i z opieki prawa, ludzie wierz cy w sakramenty nie 
powinni na ladowa  partyjników (endeków, bolszewików, faszystów 
i in.), d cych do ujarzmienia wszystkich mieszka ców pa stwa 
i poddania ich pod terror partii rz dz cej, ale, odwzajemniaj c si , 
oddaj c pi knem za nadobne, powinni stosowa  wyrozumia o  i to-
lerancj  do wszystkich inaczej wierz cych lub te  wcale niewierz -
cych.

Konieczno  obowi zkowego u wieczczenia zwi zków ma e -
skich wynika z nast puj cych powodów:

1. S  ludzie – mo e zreszt  bardzo rzadcy – którzy przy zawiera-
niu ma e stwa nie tylko nie potrzebuj  b ogos awie stwa ko cielne-
go, ale nawet uwa aj  je za gwa t zadawany ich sumieniu. Nie wolno 
zadawa  im tego gwa tu gwoli uporowi i kaprysom kleru ró nowy-
znaniowego.

2. Bywaj  wypadki, e osoby ró nowyznaniowe chc  si  pobra  
bez gwa cenia w asnych sumie , bez udawania, bez ob udy, a wi c 
bez formalnej zmiany wyznania i bez zobowi za , e b d  wychowy-
wa y dzieci na poddanych tego lub owego kleru.

1 W ydowskim folklorze dusza zmar ego w grzechu, która, skazana 
na wieczne pot pienie, wchodzi w cia o yj cego cz owieka, by zapanowa  
nad jego dusz .
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3. Po zawarciu ma e stwa ko cielnego mo liw  jest zmiana 
wierze  i „przekona ” religijnych jednego lub nawet obojga ma on-
ków, a wi c zmiana zapatrywa  na „sakramentalno ” i „nieroze-
rwalno ”. Wskutek tego zwi zek ma e ski traci podstaw  wyzna-
niow , gdy tymczasem jego strona wiecka czyli cywilna pozostaje 
nienaruszon .

Gdybym by  wrogiem Ko cio a

Gdybym by  wrogiem Ko cio a, by bym jego pochlebc , a wi c 
z ym doradc . Widz c jego b dy, widz c krzywdy przeze  wyrz dza-
ne i wytwarzaj ce w krzywdzonych z owrogi dla niego nastrój, zacie-
ra bym r ce z rado ci i nie tylko nie przestrzega bym przed b dami, 
ale, przeciwnie, przyklaskiwa bym wszelkiej kompromitacji i zach -
ca bym do trwania w b dach (perseverare in errore) i do stosowa-
nia metod za lepie ców uwa aj cych siebie za nieomylnych i d -
cych do zabicia w innych wszelkiej samodzielno ci my lenia.

Przeciwnik ideowy niekoniecznie jest wrogiem. Przeciwnik Ko -
cio a wykazuje brak podstaw logicznych w narzucanych dogmatach 
i nakazach nieomylników, ale obok tego pragnie, a eby ci, których 
zwalcza, byli szlachetni i zas ugiwali na szacunek. Widz c nadu ycia 
i zboczenia, wytyka je, a przez to samo chce podnie  zwalczanego 
w oczach w asnych i cudzych. Nie chce wi c demoralizacji ani we 
w asnym obozie, ani w obozie przeciwnika, bo wie, e zaraza szerzo-
na w domu s siada i wspó mieszka ca musi si  przedosta  tak e do 
jego domu, do jego mieszkania.

Wiadomo, jak szkodliwie oddzia ywa na zbiorowisko katolickie 
obowi zkowy celibat, czyli bez e stwo ksi y. „Wróg” katolicyzmu po-
winien si  z tego cieszy  i gard owa  za  utrzymaniem tej instytucji, 
tak wysoce szkodliwej dla samego katolicyzmu. Kto za  wskazuje na 
te praktyki ha bi ce i zohydzaj ce katolicyzm, kto nie chce si  zaba-
wia  kosztem ksi y i anegdotycznych ksi ych gospody , ten nawo-
uje do usuni cia chronicznego zgorszenia i do zast pienia go legal-

nymi zwi zkami ma e skimi kap anów katolickich1.

1 P. mój artyku  Dobrodziejstwa celibatu, czyli bezżeństwa księży 

(„My l Wolna” nr 12 (20), grudzie  1923 r.) – Warto by si  zastanowi , o ile 
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Klerowi katolickiemu chodzi o panowanie wieckie nad terro-
ryzowanymi policyjnie poddanymi, o mi szanie si  do wszystkich 
objawów ycia spo ecznego, wbrew yczeniom samych rz dzonych, 
o sta e naruszanie g oszonego ostentacyjnie has a ne misceantur 

sacra profanis (nie nale y miesza  rzeczy wi tych ze wieckimi). 
Ja za  d  do uniemo liwienia profanacji Ko cio a, do uniemo li-
wienia „obrazy boskiej” przez przymusowe zaliczanie do stada rz -
dzonego przez jedynego pasterza jedynej owczarni tak e bezczelnych 
ob udników i szalbierzy, kpi cych sobie w duszy z wszelkiej religii 
i wyzyskuj cych wzgl dy kleru dla kariery lub te  z innych powodów, 
niemaj cych nic wspólnego z prawdziw  wiar . Co po psie w koście-

le, kiedy pacierza nie mówi, a wi c precz ze wiatowcami, podszy-
waj cymi si  pod wierz cych i uprawiaj cymi lekki  irt z wyzyski-
wanym przez nich „Panem Bogiem”! Precz z cynicznym wymaganiem, 
wyg oszonym niegdy  przez jednego z namiestników galicyjskich do 
podw adnych mu urz dników: W co sobie panowie wierzycie, to mi 

jest całkiem obojętne, byle byście tylko spełniali obrządki religijne 

i przez nieuczęszczanie do kościoła i wstrzymywanie się od spowie-

dzi nie wywoływali publicznego zgorszenia!

Nale y oczy ci  Ko ció  od „wilków w owczej skórze”. Ci, co do 
niego formalnie nale , powinni nale e  tak e z przekonania, powin-
ni nale e  dusz  i sercem. Lepiej ma o, ale prawdziwych wiernych, 
ani eli du o podejrzanych i ob udnie schlebiaj cych. Nie ilo , lecz 
jako .

Nieust pliwa, autokratyczna odezwa biskupów katolickich jest 
jednym z objawów bezdusznego, drewnianego, czysto formalistyczne-
go, biurokratycznego traktowania cierpi cych ubogich i maluczkich. 
Bo dla mo nych i pot nych, chc cych zerwa  kr puj ce ich wi zy, 
znajd  si  zawsze s awetne „uniewa nienia” i inne furtki do wyj cia 
z ciemnicy.

Dbaj cy o podleg e mu duszyczki Ko ció  powinien by by  dla 
nich matk  wspó czuj c , koj c  i agodz c  cierpienia, nie za  do-
zorc  wi ziennym, zmuszaj cym do udawania i gwa cenia sumie . 

poj cie „nierozerwalno ci ma e stwa”, wed ug profesora Lutos awskiego 
nawet na tamtym wiecie, da si  zastosowa  tak e do „ksi ych gospody ” 
[przyp. BdeC].
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Zako czenie

We wszystkich dziedzinach ycia spo ecznego, a wi c tak e 
w dziedzinie zawierania i zrywania zwi zków ma e skich powinno 
nast pi  zupe ne zrównanie wszystkich obywateli pa stwa, bez ró -
nicy narodowo ci i wyznania. Wyznanie ka dego cz owieka jest jego 
sanctissimum ( wi to  nad wi to ciami), w którym nie ma prawa 
grzeba  apa policjanta i andarma; a policjantem i andarmem sta-
je si  te  ka dy duchowny, plugawi cy dusz  ludzk  przez zmusza-
nie jej do udawania wiary, której w istocie nie ma. Wpisywanie do 
paszportów tego lub owego „wyznania” jest bezczelno ci  urz dow . 
Stawiane urz dowo pytanie, jakiego dany osobnik jest wyznania, jest 
policzkiem wymierzonym godno ci ludzkiej.

Szanuj cy siebie ludzie ró nowyznaniowi i pozawyznaniowi 
powinni zawrze  „koalicj ” dla wspó pracy maj cej na celu zabez-
pieczenie sobie wolno ci wyznania i zgodnego wspó ycia w grani-
cach wspólnego pa stwa. Nikt nie ma prawa unieszcz liwia  ludzi, 
chocia by nawet w imi  Boga Wszechmog cego i Mi osiernego. Nikt 
nie ma prawa skazywa  czy to wierz cych, czy te  niewierz cych na 
do ywotnie m czarnie.

Powinni my nareszcie przesta  patrzy  na obywateli i obywa-
telki jak na byd o b d ce w asno ci  b d  to monarchy, b d  te  wie-
log owego, nieuchwytnego w adcy, zwanego tym lub owym narodem. 
Cz owiek musi mie  prawo do zachowania godno ci ludzkiej i do 
urz dzania swego osobistego ycia wed ug w asnych pragnie  i za-
patrywa , byle tylko nie ze szkod  innych wspó obywateli.

[Warszawa 19261]

1 Na ten temat wypowiada  si  Baudouin tak e na amach „Dziennika 
Ludowego” (1926, nr 53) – Jakim powinno być prawo małżenskie w Polsce. 

Głos prof. Baudouin de Courtenay.
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PAMI CI
mojej matki, JADWIGI z Dobrzy skich,
zmar ej w Radomiu w r. 1870 w 50-ym roku ycia,
mojej siostry BRONIS AWY,
zm. w Radomiu w r. 1919 w 72-im roku ycia,
oraz moich dwóch wnuczek,
TERENI Ma achowskiej- empickiej,
zm. w Warszawie 3 sierpnia r. 1926 w trzy miesi ce po urodzeniu,
i KRZYSI Ehrenkreutzówny,
zm. w Wilnie 19 maja r. 1927 w dziesi tym roku ycia,
PO WI CAM

ROZDZIA  I, wst pny

Punkt wyj cia. „Fa szywa fasja”

Za punkt wyj cia bior  kapitalne g upstwo pope nione przeze 
mnie przed trzydziestu laty. Mieszka em wówczas w Krakowie, do któ-
rego w r. 1893 przenios em si  z Dorpatu-Juriewa, nie wys u ywszy pe -
nej emerytury rosyjskiej, a eby móc pracowa  w jednym z istniej cych 
wówczas uniwersy tetów polskich. Wkrótce po przybyciu do tego miasta 
zosta em niemile dotkni ty zwyczajem praktykowanym przez wszyst-
kich mieszka ców Galicji, któremu to zwyczajowi ja równie  musia em 
si  podda , bo inaczej zosta bym pozba wiony dachu nad g ow .

Oto wynaj wszy mieszkanie i op aciwszy umówione ustnie komor-
ne za pierwszy kwarta , powinienem by  po niejakim czasie w osobnej 
ksi dze domowej stwierdzi  w as nor cznym podpisem o wiadczenie, 
równaj ce si  pod wzgl  dem prawnym zeznaniu pod przysi g , 
a wi c w razie wykrycia urz dowego nieprawdziwo ci zeznania karane 
na równi z „krzywoprzysi stwem”, ile mianowicie wynosi moje roczne 
komorne.

Przy tym gospodarz domu o wiadczy  mi, e za nic w wiecie nie 
mog  zmienia   guruj cej w ksi dze sumy na istotnie umówion  i op a-
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can , ale e musz  w swym zeznaniu „pod przysi g ”, czyli w „fasji 
mieszkaniowej” uzna  zredu kowane mniej wi cej do po owy komorne. 
Kiedy próbowa em protestowa , mój „kamienicznik” o wiadczy  mi 
stanowczo, e jednak musz  si  na to zgodzi , e jest to obowi zuj cy 
wszystkich lokatorów zwyczaj, a gdybym si  chcia  spod niego wy a-
ma , zostan  wyrzucony z zajmowanego miesz kania i nie znajd  miesz-
kania w adnym innym domu, bo mnie aden w a ciciel domu do siebie 
nie pu ci. Nie by o wi c rady i trzeba by o ostatecznie pope ni  to u wi -
cone zwyczajem „krzywoprzysi stwo”.

Zapytywa em wszystkich swoich kolegów i znajomych krakow-
skich, prosz c ich o wyja nienie. Wszyscy dziwili si  mojej naiwno ci, 
zapewnili mi , e mój gospodarz mia  s uszno , i radzili mi, a ebym si  
podda  bez szemrania zwyczajowi, który tu nikogo nie razi. Praktyku-
je si  za  ten bogobojny zwyczaj dla ul enia w a cicielom domów przy 
op acaniu podatku dochodowego, który od komornego wynosi 45% sumy 
wymienionej w „fasji”. Co innego bowiem jest 45% od istotnie pobieranej 
sumy komornego, a co innego 45% od mniej wi cej po owicznego nomi-
nalnego komornego, wnoszonego do ksi gi fasji podatkowej i stwierdza-
nego pod pisem samego lokatora.

Po takim wyja nieniu stuli em uszy, zrezygnowa em z wszelkich 
protestów i zgodzi em si  by  szubrawcem i oszustem, pope niaj cym 
rokrocznie zawodowe fa szerstwo, równoznaczne z „krzywoprzysi -
stwem”.

A trzeba wiedzie , e w adze skarbowe wcale si  nie kr powa y ze-
znaniami fasyjnymi lokatorów ulegaj cych ter rorowi w a cicieli domów 
i ca kiem dowolnie, wed ug widzi misi  powi ksza y sum  nominalnego 
komornego, niekiedy nawet ponad sum  komornego faktycznego. Ponie-
wa  ka dy urz dnik galicyjski by  albo lokatorem, albo „kamieniczni-
kiem”, wi c te  ka dy urz dnik skarbowy pope nia  sam owo zwyczajo-
we fa szerstwo i „krzywoprzysi stwo” i móg  mia o powi ksza  sumy 
„fa szywej fasji”, bo wiedzia , e nikt nie b dzie protestowa  przeciw 
temu samowolnemu powi kszaniu. Gdyby bowiem protestowa , zarz -
dzono by dochodzenie i do wiedziono by fa szerstwa i krzywoprzysi -
stwa, tj. wyst p ków przewidzianych przez kodeks karny. Owa mo no  
do wolnego powi kszania sum zeznanych w fa szywej fasji by a w r kach 
urz dników doskona ym rodkiem faworyzowania prawomy lnych oby-
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wateli, a prze ladowania obywateli po dejrzanych o nieprawomy lno  
i „przewrotowo ”.

Obywatele prawomy lni, bogobojni, pobo ni, gorliwcy wyznanio-
wi, praktykuj cy wszelkie nakazane przez Ko ció  obrz dki, spe niaj -
cy w przepisanych terminach wszelkie sakramenty zarówno sakrament 
pokuty, jak i cia a i krwi Pa skiej, wyleguj cy si  ca ymi godzinami 
krzy em w ko ciele Panny Marii i we wszystkich innych ko cio ach kra-
kowskich i w ogóle galicyjskich, nie wahali si  podpisywa  rok w rok 
zeznania krzywoprzysi skie. A do tych nie wiadomie, pod wiadomie 
i wiadomie cynicznych ob udników nale eli w pol skiej Galilei nie tylko 
zwykli miertelnicy i miertelniczki, ale tak e luminarze i wieczniki 
spo ecze stwa, przodownicy hierarchii ko cielnej, biskupi i arcybisku-
pi, arty ci, literaci pier wszorz dni, profesorowie wy szych zak adów 
naukowych, cz onkowie Akademii Umiej tno ci z jej prezesem na cze-
le, jednym s owem kwiat ró nonarodowej inteligencji galicyjskiej (dzi  
„ma opolskiej”).

Duchowie stwo ró nowyznaniowe, kler ydowski, katoli cki 
i wszelki inny uczestniczy  w tym ok amywaniu, w tym fa  szowaniu, 
w tym nagminnym oszustwie i ani jednym s ówkiem nie protestowa  
przeciwko niemu. Je eli „fa szywa fasja” na le a a do „grzechów”, to  
oczywi cie ka dy prawowierny katolik powinien by  si  spowiada  
z tego „grzechu” i oczywi cie za ka dym razem otrzymywa  rozgrzesze-
nie wraz z pozwole niem powrotu do grzechu i kontynuowania utartego 
zwyczaju „fa szywej fasji”.

Zdaje si  jednak, e „fa szywa fasja” nie nale a a do grzechów 
przewidzianych przez moralno  ydowsko-chrze cija sko-katolick . 
Przecie  w Dekalogu, czyli w Dziesi  ciorgu Bo ych Przykaza , nie 
znajdujemy wcale przykazania: „nie k am, nie udawaj, nie oszukuj, nie 
fa szuj, nie b d  ob udnikiem”, bo  nie mów fałszywego świadectwa 

przeciwko bliźniemu twemu (pierwotnie przyk. 9, pó niej 8) znaczy 
w a ciwie co innego. Tak wi c kler ró nowyznaniowy, pa trz c pob a -
liwie na „fa szyw  fasj ” i sam w niej uczestni cz c, by  w porz dku ze 
swym sumieniem wyznaniowym. „Krzywoprzysi stwo” zwi zane z „fa -
szyw  fasj ” by o po j ciem tylko wiecko-prawniczym, obcym dziedzinie 
religii.
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W mojej jednak etyce pozawyznaniowej wo a o grom kim g osem 
owo przykazanie, nieprzewidziane ani w etyce ydowsko-chrze cija -
skiej, ani w etyce rzymskokatolickiej. Pomimo to, pod groz  stracenia 
dachu nad g ow , podpisy wa em w ci gu kilku lat „fa szyw  fasj ” 
w obu moich mieszkaniach krakowskich, i na ulicy Radziwi owskiej, 
i na P dzichowie, czyli by em takim samym k amc , fa szerzem, oszu-
stem, „krzywoprzysi c ”, jednym s owem szubrawcem, jak wszyscy 
inni mieszka cy Galicji i Lodomerii. Ale wstr t do tej ohydy, pragnienie 
zaprotestowania przeciw kloace moral nej, w której si  musia em nurza  
wraz z innymi, wzbiera y coraz bardziej w mojej duszy i coraz natarczy-
wiej targa y moim sumieniem. Doprowadzi o to w ko cu do wybuchu 
i do wyst pienia publicznego. Pod koniec r. 1897 napisa em i wy da em 
nak adem w asnym broszur  Jeden z objawów mo ralności oportuni-

styczno-prawomyślnej, Kraków 1898.
Zastrzeg em si  w tej broszurze przeciw pos dzeniu, 

jakoby mi przy tym chodzi o g ównie o szkod , jak  skutkiem fa -
szywej fasji ponosi pa stwo, nierównie bowiem wi k sz  szkod  
ponosi dane spo ecze stwo. Tak zwane „pa stwo” ma samo dosy  
rodków do bronienia swoich interesów, ma na swoje rozkazy setki 

tysi cy bagnetów, ma przymus w formach najrozmaitszych.
Jestem wi c przeciwnikiem fa szywej fasji nie ze wzgl  dów abs-
trakcyjnych, nie dla tego, e jest ona wysoce nie sprawiedliw  wo-
bec opieku czego rz du, ale musz  j  pot pi  dlatego, e demorali-
zuje spo ecze stwo do szpiku ko ci, e jest nigdy niewysychaj cym 
ród em gangreny moralnej, ród em zgnilizny i korupcji powszech-

nej. Przyj wszy fa  szyw  fasj  za jedn  z podstaw dzia ania, mamy 
prawo, za przyk adem jednego z „bohaterów” komedii Dobrza skie-
go Złoty cielec, powtarza  sobie bez ogródki: Pan jesteś zło dziej, 

ja jestem złodziej, wszyscy jesteśmy złodzieje i mo e my sobie tego 
nawzajem powinszowa . (str. 28–29).

Zastanawiaj c si  dzi  z zimn  krwi  i w wietle roz s dku prak-
tycznego, musz  przyzna , e moje wyst pienie przeciwko „fa szywej 
fasji” pod naciskiem natr tnej autosugestii by o objawem lekkomy l-
nej donkiszoterii, a mog o te  sprawia  wra enie odpychaj cej me-
galomanii. „Niespokojny cz owiek”, „warcho ”, „zarozumialec”, „chce 
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by  m drszym od innych”, „wyrywa si  nieproszony ze swymi repry-
mendami”, „zak óca spokój”, „nale y go obezw adni  i usun ” itp. 
– oto uwagi, które musia y si  nasuwa  prawomy lnym, bogo bojnym, 
bogoojczy nianym obywatelom pod wra eniem mojej zuchwa ej napa-
ci na ich „naj wi tsze wierzenia” i „prawa zwyczajowe”.

Przyznaj  im s uszno , dodaj c, e za swe nieobywatelskie 
i nieprawomy lne wyst pienie, za palni cie kapitalne go g upstwa po-
nios em zas u on  kar .

Op akane skutki niewczesnej donkiszoterii

Ukazanie si  mojej broszury wywo a o powszechne obu rzenie. 
Zawrza o jak w ulu albo jak w mrowisku. Gorliwi stró e narodowego 

pamiątek kościoła nie posiadali si  z gniewu i wzywali odpowied-
nie w adze o pomst  za zuchwa y napad na ich wi to ci. Oburzenie 
ogarn o wszystkie stronnictwa zarów no „prawicowe”, jak i „lewi-
cowe” oraz wszystkie „organy opinii publicznej” z wyj tkiem, o ile 
pami tam, socjalistów i dzien ników socjalistycznych. Prócz tego po-
jedyncze osoby bezpar tyjne, a nawet mo e nale ce do tej lub owej 
partii, nie tylko nie oburza y si , ale – przeciwnie – wyra a y mi 
uznanie i podziw.

Ale te rzadkie objawy ze strony ludzi oceniaj cych przy chylnie 
protest przeciwko chronicznemu i endemicznemu upra wianiu fa szer-
stwa i oszustwa nik y w powodzi wycia i naszczekiwania nie tylko ze 
strony zwyk ych pismaków i krzykaczy, ale tak e ze strony patento-
wanych i przoduj cych narodowi inteligentów.

Kiedy w r. 1898, b d c wówczas pro fesorem Uniw. Krakowskiego, 
w osobnej broszurze Jeden z objawów moralności oportunistycz-

no-prawomyślnej, zwró ci em uwag  na obni anie poziomu etycz-
nego publiczno ci gali cyjskiej przez sta e uprawianie fa szerstwa 
i „krzywoprzysi  stwa” przy zeznaniach o wysoko ci p aconego ko-
mornego („fa  szywa fasja”), p. St. G bi ski – wówczas tylko pro-
fesor Uniw. Lwowskiego, a jeszcze ani ekscelencja austriacka, ani 
te  po se  do sejmu polskiego i minister o wiaty Rzplitej Polskiej 
– napisa  w „S owie Polskim”, e jestem wariatem. Zdaniem p. G., 
tylko wariat mo e uznawa  szkodliwy wp yw chro nicznego fa szer-
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stwa i „krzywoprzysi stwa”, Ówczesny za  naczelny redaktor „G o-
su Narodu”, w zwi zku z t  spraw  zawiadomi  swych czytelników, 
i  jestem „szpiegiem ro syjskim”.
Dwie zaszczytne kwali  kacje!
Ostatecznie dotkni ci w swych uczuciach kieszeniowych „patrioci” 
polsko-galicyjscy zarówno „prawicowi”, jak i „le wicowi” wyjednali 
u rz du austriackiego usuni cie mnie z Uniwersytetu Krakowskie-
go. (Redaktor pisma postępowego uznany przez policję za waria-

ta, „M[y l]W[olna]” 1925, nr 3, str. 125).

Nie raczono przy tym zwróci  najmniejszej uwagi na to, e jed-
nocze nie z broszur  Jeden z objawów moralności oportunistyczno-

prawomyślnej wypu ci em rosyjsk  broszu r  Cenzurnyja miełoczi. 

I. Kniaz’ Bismark i gonienije „Sławian”, Kraków 1898, w której wy-
st pi em przeciwko prze ladowa niu Polaków w Prusach przez Bis-
marcka i jego na ladowców. Nie mog o to zrównowa y  mojego zbrod-
niczego zamachu na u wi cone tradycj  prawo zwyczajowe.

Polsko-galicyjscy pos owie do parlamentu austriackiego zarówno 
„prawicowi”, jak i „lewicowi” (np. lwowski pro fesor Roszkowski) -
dali od ministra o wiaty w Wiedniu, a eby mi  natychmiast uwolni . 
On sam by  gotów uczyni  zado  temu daniu wybitnych patriotów 
polsko-galicyj skich, gdyby nie powstrzyma  jego zap dów szef sekcji 
uwa g : Exzellenz, er ist von dem Kaiser selbst bestatigt (Ekscelencjo, 
on jest zatwierdzony przez samego cesarza). Za a twiono wi c spraw  
w ten sposób, e nie odnowiono me go pi cioletniego kontraktu (1894–
1899) na nowe pi ciolecie. Niektórzy z profesorów Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego (Kra kowskiego) je dzili umy lnie do Wiednia, a eby dopilno-
wa  tej sprawy i nie dopu ci  do jej za atwienia na moj  korzy .

Pó niej znaczna wi kszo  Wydzia u Filozo  cznego Uniw. Kra-
kowskiego (przeciwko mnie stanowczo by o tylko 8 cz onków Wydzia u) 
chcia a mi  zatrzyma  w Krakowie, ale pod warunkiem (stawianym nie-
jednomy lnie), e odszczekam swe napady na „fa szyw  fasj ” i przepro-
sz  osobi cie p.p. hr. Pini skiego (namiestnika Galicji), Bobrzy skiego 
(wicenamiestnika i przewodnicz cego Rady Szkolnej) i hr. Tarnow skiego 
(profesora i chwilowo rektora Uniw. Jagiell., prezesa Akademii Umiej t-
no ci). Przy rokowaniach ze mn  zgadza em si  wprawdzie na niektóre 
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ust pstwa, ale na odszczeki wanie i przepraszanie zgodzi  si  nie mo-
g em. Prof. Creizenach, który prowadzi  ze mn  te rokowania w imieniu 
Wy dzia u, powiedzia  nareszcie dowcipnie: Wissen Sie, Herr Kollege, die 

Herren möchten, Sie erklären, die falsche Fassion sei eine schöne und 

edle Volkssitte (Wiesz pan, panie kole go, ci panowie chcieliby, ażebyś 

pan oświadczył, że fałszy wa fasja jest pięknym i szlachetnym obycza-

jem ludowym). (Rozmawiali my po niemiecku, poniewa  Creizenach, 
profesor germanistyki, by  Niemcem i chocia  mówi  biegle po polsku, to 
jednak jako  atwiej nam by o porozumiewa  si  po niemiecku).

Tak wi c owe rokowania nie doprowadzi y do niczego. Po wyrzuce-
niu czy te  usuni ciu mnie za nieprawomy lno  z uniwersytetu polskie-
go nie pozostawa o mi nic innego, jak wraca  do Rosji. 

[1 Przenios em si  wi c do Petersburga, gdzie po 18 latach pobytu 
spotka a mi  straszna kl ska. Spreparo wany przez wojn , podszczu-
wany przez fanatycznego i zde prawowanego inteligenta rozbestwiony 
cham rosyjski, dzia aj cy w imi  „dyktatury proletariatu” i pod has em 
grab’ nagrablennoje (rabuj to, co zrabowano), zrabowa  i znisz czy  
prawie ca e moje mienie ruchome, w tej liczbie wi ksz  cz  mojej bi-
blioteki, moich zbiorów i materia ów nauko wych i uniemo liwi  mi sy-
stematyczn  prac  naukow  w osta tnich latach mego marnego ywota. 
Jest to ca kiem zas u o na nagroda za to, e, maj c uniemo liwiony do-
st p do wszech nic polskich, kilkadziesi t lat musia em sp dzi  w Rosji 
(w Petersburgu, w Kazaniu, w Dorpacie-Juriewie i znowu w Petersbur-
gu-Pietrogradzie), pracuj c tam jako profesor uniwersytetu i ró nych 
innych zak adów naukowych, jako autor rozmaitych dzie  naukowych 
oraz uczestnicz c – zresz t  ca kiem niepotrzebnie i ze szkod  dla siebie 
samego – w yciu spo ecznym i politycznym narodu rosyjskiego i innych 
narodów pa stwa rosyjskiego.

Rozczulaj ce jest w stosunku do mnie wspó dzia anie „patriotów” 
polskich i pod egaczy komunistycznych. W na gance i szczuciu na mnie 
id  oni r ka w r k  i dotychczas darz  mi  sw  nienawi ci , która przy-

1 Fragment umieszczony w nawiasach kwadratowych nie znalaz  si  
na skutek interwencji cenzury w przedruku tej broszury w VI t. Dzieł wybra-

nych, Warszawa 1983. W przypisie obja nienie: Wydawca dokonał koniecz-

nego skrótu. 
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nosi mi zaszczyt. To jednak, co mi  spotka o dzi ki zgodnej wspó pracy 
„bogoojczy niaków” polskich i „proletariackich” chamów rosyjskich, 
nape  ni o moj  dusz  gorycz  i wstr tem do ycia].

Gdybym by  w swoim czasie trzyma  j zyk za z bami i nie wywy -
sza  si  ponad otoczenie, kornie, ulegle i bez szemra nia praktykuj ce 
„fa szyw  fasj ”, by bym mo e i podczas wojny przebywa  w Krakowie, 
do którego nie zdo a y wkro czy  zwyci skie zast py oswobodzicieli spod 
sztandarów Mi ko aja Miko ajewicza. Wprawdzie warszawscy „patrio-
ci” polscy mogli o  arowywa  jenera om rosyjskim z ote szable za obro-
n  Warszawy1 i za wzi cie Lwowa, a co do Krakowa musieli si  obej  
smakiem, ale ja, mieszkaj c wtedy w Kra kowie, ocali bym swoje mienie 
i móg bym nadal spokojnie i systematycznie opracowywa  swe w ci gu 
wielu lat zbiera ne materia y naukowe.

Na swej megalomanii i donkiszoterii wyszed em gorzej ni  Zab o-
cki na mydle.

M dralin

Ani kara, jaka mi  spotka a w Krakowie za „megalomani ” 
i „donkiszoteri ”, ani wi zienie, na które mi  skazano w r. 1914 
w Petersburgu za mieszanie si  nie do swoich rzeczy, ani nareszcie 
wzmiankowana powy ej kl ska poniesiona przeze mnie w Petersbur-
gu ju  po wojnie, w zwi zku jeszcze z krakowskimi podszeptami „me-
galomanii” i „donkiszoterii”, nie nauczy y mnie rozumu i pow ci gli-
wo ci j zyka. Ju  po prze niesieniu si  z Pietrogradu do Warszawy 
wierzbia  mi  wielokrotnie j zyk, a uparta autosugestia pcha a do 

bzdur nych i lekkomy lnych wyst pie  publicznych, nara aj cych mi  
„opinii publicznej” i dojrza emu s dowi „patriotów” i „bogoojczy nia-
ków”. Zosta em w ich oczach wrogiem Polski, całe życie pracującym 

na jej szkodę.

1 Baudouin nawi zuje tu do niezrealizowanego projektu, jaki zrodzi  
si  w 1914 r. w rodowisku warszawskim, by o  arowa  szabl  honorow  
rosyjskiemu genera owi Ruzskiemu, dowodz cemu 3. armi , która zdoby a 
Lwów i wypar a Niemców spod Warszawy.
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Jednym z tego rodzaju lekkomy lnych i szkodliwych dla mnie 
wyst pie , podyktowanych t  raz  ju  nie przez „donkiszoteri ”, ale 
prawdopodobnie przez swoist  megalomani  i wstr t organiczny do 
wszelkiej „fa szywej fasji”, by o moje o wiadczenie w r. 1924, e jako 
niechrze cijanin nie mam prawa do korzystania z dobrodziejstw poby-
tu w M dralinie. W ten sposób pozbawi em si  mo no ci od poczynku 
w warunkach nadzwyczaj pomy lnych, prawdziwie idealnych. Ze sta-
nowiska zdrowego rozs dku i korzy ci prak tycznych by  to krok nie-
rozwa ny i po prostu g upi. Có  bo wiem mog o si  sta  z ego, gdybym 
ja swoj  „niechrze cija sko ” zachowa  dla siebie, nie a  szuj c si  
z ni  publicz nie i nie podkre laj c jej jako powód do niekorzystania 
z dobrodziejstw zapisu p. Hiszpa skiego Kasie im. Mianowskiego? 
Tani pobyt w tej uroczej miejscowo ci by by z korzy ci  dla mojej kie-
szeni, a wyborne powietrze, doskona e od ywianie si  i w ogóle ca y 
zespó  warunków pobytu w M dralinie z korzy ci  dla mego zdrowia. 
Przecie  odwiedzaj  do  cz sto to wspania e sanatorium nawet 
g o ni i o  cjalni „wolno my liciele”, wykorzystuj cy swe „rzymskoka-
tolickie” lub w ogóle „chrze cija skie” wyznanie paszportowe.

Teraz znowu mi  wierzbi j zyk, a raczej r ka trzyma j ca pióro 
pisz ce. Autosugestia pchaj ca mi  w danej chwili ku wyst pieniu 
publicznemu wolna jest ca kowicie od „donkiszoterii”, ale nie mog  
zar czy , czy jest woln  od pewnej przymieszki „megalomanii”. No, 
ale kto wie, czy niezb dnym warunkiem wszelkiego samodzielnego 
dzia ania ludzkiego nie jest pewien stopie  megalomanii, czyli ob du 
wielko ci. Bez tego cz owiek by si  wcale nie rusza , a poddany w a-
dzy przeciwnego ob du, ob du ma o ci, czyli „mikromanii”, ca  kiem 
by zdr twia  i uleg by parali owi psychicznemu.

A chodzi mi w obecnej chwili o co  nierównie wa niej szego od 
„fa szywej fasji” galicyjskiej. Chodzi mi o prakty kowanie „fa szywej 
fasji” co do mej istoty duchowej i warto ci spo ecznej przez przesz o 
60 (sze dziesi t) lat.
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ROZDZIA  2

Moje pochodzenie katolickie. Mój „katoli cyzm” 
i moja wyznaniowo  w ci gu ca ego ycia.

Dzieci stwo, ch opi ctwo i pierwsza m odo

Pochodz  z rodziny katolickiej. Zaraz po urodzeniu (w Radzy-
minie w r. 1845) ochrzczono mi , nie pytaj c mnie wcale o zgod . 
Jak w nowoczesnych pa stwach wszyscy m czy ni podlegaj  obo-
wi zkowej s u bie wojskowej, tak znowu w pa stwach bez rozdzia u 
ko cio ów od pa stwa wszystkie nowo narodzone dzieci podlegaj  
obowi zkowemu chrztowi albo te  (przynajmniej p e  m ska) obo-
wi zkowemu obrzezaniu. A nawet przy rozdziele ko cio ów od pa -
stwa wi  kszo  rodziców trzyma si  tego lub owego wyznania. Tak 
wi c w ka dym razie by bym ochrzczony. Do ksi g „urz du stanu cy-
wilnego” zosta em wniesiony przez ksi dza. Moimi rodzicami chrzest-
nymi byli ksi dz wikary i s u ca moich ro dziców.

Wychowanie otrzyma em szczerze rzymskokatolickie. Od najw-
cze niejszego dzieci stwa wpajano we mnie starannie i sumiennie 
religijno  rzymskokatolick  ze wszystkimi jej przynale no ciami.

Moja matka by a prawdziw  katoliczk , nie dam   irtu j c  
z konwenansowym Bogiem, ale osob  g boko wierz c  i ca  du-
sz , ca ym sercem oddan  swemu Bogu, który, cho cia  podobnie jak 
wszystkim innym osobom wierz cym by  jej narzucony i w ni  wmó-
wiony, sta  si  jej prawdziwym Bogiem osobistym, czczonym i wiel-
bionym bez zastrze e  i bez pow tpiewa , zgodnie z nauk  Ko cio a. 

ycie mojej matki by o yciem m czennicy, poddaj cej si  bez szem-
rania przeznaczo nemu jej losowi, który dla niej by  wyj tkowo okrut-
nym. Doznawa a prawie bez przerwy tylko cierpie , a nader rzad ko 
chwilowej przemijaj cej rado ci. Urodzi a czterna cioro dzieci, z któ-
rych tylko czworo wychowa o si  i doros o; jed na córeczka umar a, 
maj c lat pi , a wszystkie inne w ci gu pierwszego roku ycia. W jej 
cierpieniach jedyn  jej pocieszycielk  by a g boko odczuwana i ca  
istot  prze ywana religia. Za swój naj wi tszy obowi zek uwa a a 
bezwzgl dne pos usze stwo Ko cio owi, surowe przestrzeganie prze-
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pisów ko cielnych i wykonywanie wszystkich bez wyj tku praktyk 
religijnych.

Uwa aj c swoj  religijno  za niezb dny warunek szcz  cia do-
czesnego i pozagrobowego, matka moja stara a si  wszelkimi sposoby 
wszczepi  j  tak e dzieciom. wiczy a nas w modlitwach, w niedziel  
i wi ta czytywa a nam prze pisane na ka de ze wi t lekcje i ewan-
gelie, prowadzi a nas na nabo e stwa, kaza a czci  osoby duchowne 
jako istoty wy sze, jednym s owem wychowywa a nas w kulcie religij-
nym o absolutnej czysto ci i bez zarzutu.

Oczywi cie usi owania wychowawców w kierunku za szczepienia 
wychowankom czystej i prawdziwej religijno ci nie zawsze tra  aj  
na podatny grunt, a wywo uj  czasami niepo dane skutki. 

W ma ych dzieciach, skazanych na ba amucenie ich opowiadaniami 
i obja nieniami ca kiem dla nich niezrozumia ymi, mo na wzbudzi  
nastrój religijny przez samo powiedzenie „z ó  r czki i pomódl si  do 
bozi”. Jest to zapewne rozrzewniaj ce i rozczulaj ce, ale czy zawsze 
ce lowe, czy zawsze da si  d ugo utrzyma , to wielkie pytanie. (Różno-

raka „psychologia modlitwy”, „MW” 1923, nr 11, str. 12).

Ja jednak odczuwa em powa ny nastrój religijny, pomi mo e 
cz sto przychodzi y mi do g owy my li „grzeszne”, a nawet po prostu 
wszeteczne. 

Pami tam, e w dzieci stwie by em bardzo pobo nym, stara em si  
modli  si  ze skupieniem i z uczuciem czci nale nej Stwórcy, chocia  
nie zabezpie cza o mnie to wcale przed grzechami i przed kalaniem my-
li cho by przez niektóre wyliczane w katechizmach grzechy wo aj ce 

o pomst  do nieba i inne nie mniej pikantne. Zresz t  katechizm tylko 
wspó dzia a  z wra eniami odbieranymi od ycia, a przede wszyst-
kim od faktu ró nicy p ci w wie cie zwierz cym w ogóle, a ludzkim 
w szczególno ci. („MW” 1923, nr 11, str. 12).

Modli em si  gor co rano i wieczorem, chocia  wieczo rami zwy-
kle przy tym zasypia em. 
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Pami tam, jak w dzieci stwie przed pój ciem spa  kl ka em do wie-
czornego pacierza i odma wia em po kolei Ojcze Nasz, Zdrowaś Ma-

ria, Wierzę w Boga, Dziesięcioro Bożego Przykazania, a czasami 
w przyst pie niezwyk ej gorliwo ci tak e inne modlitwy i przykaza-
nia. Bywa em cz sto mocno rozespany i klepa em na wpó  przytomnie 
modlitwy uwa ane za obowi zkowe. Otó  Wierzę w Boga bywa o dla 
mnie zadaniem nie do przezwy ci enia. Powtarza si  w nim dwa razy 
„Ducha wi tego”: najprzód w po czeniu który się począł z Ducha 

Świętego, narodził się z Maryi Panny (lub z Maryi Dziewicy), na-
st pnie za  w po czeniu Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół 

powszechny… Przejechawszy tedy przez pierwszego „Ducha wi te-
go” i dojechawszy szcz liwie do drugiego, nie mog em za nic ruszy  
dalej i wraca em automatycznie do pierwszego, tj. zamiast powiedzie  
wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny be kota em 
ponownie …Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Znowu 
do chodzi em do wierzę w Ducha Świętego i znowu cofa em si  do 
pierwszego „Ducha wi tego” w towarzystwie Maryi Panny. Da capo 

al fine. Powtarza o si  to kilkakrotnie i ani rusz nie mog em si  wydo-
by  z Wierzę w Boga i przedosta  si  do Dziesięciorga Bożego Przyka-

zania, do póki nie zdoby em si  na jaki  krok stanowczy, tj. ockn wszy 
si  ze stanu drzemki, bra em gwa townie rozbrat z Wierzę w Boga 
i rzuca em si  rozpaczliwie na fale Dziesięciorga Przykazań (wraz 
z cudzołożeniem i pożądaniem żony bliźniego swego). („MW” 1923, 
nr 11, str. 15).

Z wielkim przej ciem piewa em lub recytowa em oko o Bo ego 
Narodzenia kol dy – w nastroju radosnym, a przed Wielkanoc  Gorz-

kie żale – w nastroju smutnym, prze ywaj c i odczuwaj c przy tym 
do pewnego stopnia m ki Chrystusowe.

Kiedy 8 wrze nia r. 1855 (w dzie  wzi cia Sewasto pola przez sprzy-
mierzonych) kazano mi po raz pierwszy i  do spowiedzi, a nast pnie 
do komunii, wywar o to na mnie pot ne wra enie. Bardzo sumiennie 
i skrupulatnie robi em „rachunek sumienia”. Skupi em my l na tym 
akcie wi tym i na asce, której dost pi em. Nie zwraca em uwagi na 
to, e mój spowiednik – o ile pami tam, jaki  zatabaczony bernardyn 
czy te  reformat – traktowa  t  spraw  rzemie lniczo, zawodowo, robi  
mi napomnienia stereotypowe i zada  mi na pokut  odmawianie w ci -
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gu kilku dni pewnej porcji „ojczenaszów” i „zdrowasiek”. Dalsze prak-
tykowanie tych „sakramentów” zarówno w domu, jak pó niej w szkole 
dzia a o na mnie och adzaj co, a bezduszne klepanie wyzna czanych 
za pokut  „ojczenaszów” i „zdrowasiek” by o bardzo dalekie od pod-
nios ego nastroju modlitewnego.
Bo  doprawdy dziwny to pomys , a eby czenia si  du szy pobo nej 
z Bogiem w modlitwie u ywa  jako rodka ka ry, a przez mno enie 
modlitwy (5 lub 10 Pater noster i Ave Maria, cho by nawet nie w urz -
dowym j zyku Ko  cio a, ale w j zyku ojczystym penitenta) nadawa  
jej cech  bezmy lnego klepania pewnych wyrazów w okre lonym po-
rz dku. Podobnie, u ywaj c pracy jako kary dla przest pców, odziera 
si  t  prac  z wszelkiego uroku. Zarówno praca jako te  modlitwa po-
winny by  otoczone pewn  czci . U yte jako narz dzia kary mimo woli 
wywo uj  ku sobie odraz . („MW” 1925, nr 11, str. 12–13).

Prócz tego niektórzy ze spowiedników swoimi pyta niami napro-
wadzali mi  na „grzechy”, o których jeszcze nie wiedzia em, a ponie-
wa  by em natur  wysoce zmys ow , wi c te indagacje czcigodnych 
ojców duchownych kala y moj  wyobra ni  i deprawowa y mi  stop-
niowo.

Ten wp yw deprawuj cy wywiera y tak e niektóre ust py z Hi-

storii Świętej, niektóre oddzia y Katechizmu, a zw aszcza wyliczania 
ró nych egzotycznych grzechów, których kazano mi si  uczy  na pa-
mi . Wyczytany w liczbie grzechów wołających o pomstę do nieba 
(czy te  do Boga) grzech sodomski niezmiernie mi  zaciekawi , a e 
by em dzieckiem my l cym i chc cym rozumie  to, czego ka  mu 
si  uczy , rozpytywa em na wszystkie strony, co to takiego, i dopóty 
si  nie uspokoi em, dopóki si  nie dowiedzia em, nie pami  tam ju  
od kogo, zdaje si  e od jakiego  rówie nika. A tym czasem móg bym 
przez ca e ycie nie wiedzie  o tym intere suj cym grzechu, o ile bym 
nie zosta  lekarzem, zw aszcza psychiatr , folkloryst  lub – rzecz 
oczywista – ksi dzem.

W epoce swego pierwszego dzieci stwa wi cie wierzy em we 
wszelkie cuda, starotestamentowe, nowotestamentowe i pó niejsze, 
dokonywane przez samego Boga wielopostaciowego i przez jego wy-
bra ców i wybranki, tj. przez ró nych wi tych, a zw aszcza przez 
ró ne Matki Boskie. Kiedy mi opowiadano o cudach, zwi zanych 
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z Matk  Bosk  Cz sto chowsk , o rzekomym napadzie husytów na 
Jasn  Gór  i o sponiewieraniu przez nich obrazu cudownego i Hostii 
Przenaj wi tszej, dygota em z oburzenia, a e przy tej spo sobno ci 
uto samiano husytów z chasydami i w ogóle z ydami-masonami 
i twierdzono, e to ydzi-husyci zbezcze cili tak wi to ci katolickie 
(takie twierdzenia mo na by o s ysze  od niektórych ksi y, nawet 
z ambon)1, odzywa a si  w mej duszy ostra niech  do „ ydów”, któr  
hodowa y te  Gorzkie żale, opiewaj ce ukrzy owanie i m ki Chrys-
tusa.

Przecie  Chrystus by  synem Boga, a zarazem zbawi cielem ludz-
ko ci, który podda  si  m kom za grzechy ludzi zgodnie z przepo-
wiedniami proroków, to jest zgodnie z u o onym przed wiekami pro-
gramem. I takiego Boga-cz owieka „ ydzi” nie tylko nie uznaj , ale 
oddaj  go na m czarnie i mier  ha bi c . Zgód cie si  sami, e 
wcale nie wyrzutki moralne i potwory moralne spomi dzy chrze ci-
jan, ale w a nie bardzo uczciwi, bardzo szczerzy i bardzo szlachet-
ni ludzie mog  si  oburzy  na ydów i sta  si  ich wrogami, natural-
nie pod warunkiem, e ci uczciwi, szczerzy i szlachetni ludzie s  
pozbawieni cho by krzty zmys u krytycznego, ale za to posiadaj  
atwo zapalaj c  si  wyobra ni . (J. Baudouin de Courtenay, Ze 

zjazdu autonomistów, czyli przedstawicieli narodowości niero-

syjskich., Kraków 1906. Odbitka z „Krytyki”, str. 24–25).

Ale ten mój „antysemityzm” dzieci cy by  bardzo nie winny i nie 
mia  w sobie ani cienia pogromowo ci. Moje najbli sze otoczenie by o 
równie  wolne od uczu  antysemi tyzmu napastniczego i t picielskie-
go. W zwi zku z prawdziw  religijno ci  nakaz „mi o ci bli niego” 
przewa a  nad fana tyzmem wojowniczym. Patrzyli my nie tylko na 

ydów, ale w ogóle na wszelkie inne zrzeszenia innowiercze z po-
czuciem wy szo ci katolickiej i co najwy ej litowali my si  i ubole-
wali my nad „poganami” i „heretykami” z powodu, e nie uznaj c 

1 Ze strony cis o ci historycznej to mi szanie czeskich husytów z y-
dowskimi chasydami przypomina twierdzenie wspó czesnych nam dygnita-
rzy ko cielnych o tym, e luby cywilne s  wymys em „bolszewików” [przyp. 
BdeC].
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w adzy i nieomylno ci papie a, skazuj  siebie na wieczne pot pienie. 
I w ogóle w ówczesnym spo ecze stwie polskim nie by o jeszcze tego 
w ciek ego, fanatycznego i geszefciarskiego antysemityzmu, który 
w zwi zku z pot  niej cym syjonizmem i szowinizmem ydowskim 
zatru  pod koniec XIX i na pocz tku XX wieku atmosfer  spo eczn  
i uniemo liwi  zno ne, spokojne wspó ycie ró nych „ras” i ró nych 
wyzna .

Równie  mój „nacjonalizm” dzieci cy nie mia  w sobie cech fa-
natyzmu i nienawi ci bezwzgl dnej. By em wprawdzie gor cym pa-
triot  polskim, marzy em o niepodleg o ci Polski i o wskrzeszeniu 
pa stwa polskiego, uwa a em „Niemców” i „Moskali” za wrogów 
Polski, pragn em wyp dzenia ich z ziem polskich w granicach przed-
rozbiorowych z dodaniem do nich reszty ziem zamieszka ych cz cio-
wo przez Polaków; snu em senne obrazy wielkiej Polski od morza do 
morza i od Odry do Dniepru, w po czeniu z przyleg ymi krajami „s o-
wia skimi”, ale nieub aganej nienawi ci do „wrogów” nigdy w sercu 
nie ywi em. W ogóle zdaje mi si , e uczucie nie nawi ci jest mi obce; 
mog  je sobie wyobrazi , ale nie mog  go odczuwa .

W dziedzinie ycia religijnego wierzy em bezwzgl dnie w tzw. 
„Objawienie”, nie zastanawiaj c si  nad tym, sk d ono pochodzi. 
Przecie  „objawienie” przechodzi drog  tradycji od cz owieka do 
cz owieka i tylko od cz owieka do cz o wieka. Cofaj c si  jak najdalej 
wstecz, nikt nie potra   wska za  wybra ca i szcz liwca (oczywi cie 
p ci m skiej), któremu uda o si  rozmawia  bezpo rednio z bóstwem 
i odbiera  od niego wskazówki dla dwunogich, obdarzonych olbrzy-
mi  doz  zarozumia o ci i megalomanii. Ka dy z nas dowiaduje si  
o „Objawieniu” od swego otoczenia: od piastunek, od ro dziców i wy-
chowawców, od kap anów danego wyznania albo istotnie wierz cych 
w mo no  „objawienia”, albo te  ob udnie udaj cych, e w nie wie-
rz . Przestawszy by  analfabetami, potwierdzenie legendy objawie-
niowej znajdujemy w ksi  kach partyjnych.

W ka dym razie ja osobi cie wierzy em przez pewien czas w „ob-
jawienie boskie”.

By em te  czcicielem kleru i jego wiernym poddanym. W zwi z-
ku z tym 
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przypominam sobie z wczesnego dzieci  stwa wra enia niezbyt bu-
duj ce. Mieszka em z rodzicami w Por bie, wsi ko cielnej niedaleko 
od Ostrowia i Pu tuska, w dzisiejszej ziemi om y skiej. Otó  w tej 
wsi by  proboszcz w starszym ju  wieku, na którego w swej dzieci -
cej naiwno ci patrzy em z wielk  czci , bo zdawa o mi si , e g ow  
jego otacza aureola na podobie stwo promieni i kr gów, okalaj  cych 
na obrazkach g owy wi tych p ci obojej. Prawdopo dobnie memu pro-
boszczowi kurzy o si  z czupryny. Otó  o tym czczonym przeze mnie 
ksi dzu opowiadano sobie poufnie, ale tak, e opowiadania te obija y 
si  o moje uszy, i  mia  on kolejno po sobie dwie gospodynie: najprzód 
matk , a potem córk , która by a te  jego w asn  córk . Prawdopo-
dobnie by a to potwarz czy te  oszczerstwo; ale ju  mo no  podobnej 
potwarzy czy te  oszczerstwa przemawia chyba jaskrawo przeciw ce-
libatowi. Ja by em wówczas jeszcze na tyle naiwny, e w tej kolejno ci 
ksi ych gospody  nie widzia em nic zdro nego. (Dobrodziejstwa celi-

batu, czyli bezżeństwa księ ży, „MW” 1923, nr 12, str. 4).
Kiedy w r. 1857 wst pi em do klasy trzeciej Gimnazjum Realnego 
w Warszawie, musia em wraz z ca  klas  i wraz z ca  szko  
ucz szcza  codziennie przed rozpocz ciem lekcji ju  o wpó  do ós-
mej z rana do ko cio a panien Wizytek na nabo e stwo uczniow-
skie, odprawiane dla nas przez jednego z ksi y prefektów. To trak-
towanie nas jak trzody wyznaniowo musztrowanej musia o prawie 
we wszystkich nas t u mi  i zabija  prawdziwy nastrój religijny 
i modlitewny indywidualny.
Urz dzane w szkole rekolekcje przed kontrolowan  w sposób policyjny 
spowiedzi  wielkanocn  nie wzbudza y w nas wcale nastroju religij-
nego, ale, przeciwnie, by y trakto wane lekcewa co i humorystycznie, 
jako kinderbale du chowne (przeróbka u ywanego przez naszych ka-
techetów wyra enia zabawa duchowna). (Różnoraka psychologia 

modlitwy, „MW” 1923, nr 11, str. 13).

O ile sobie przypominam, byli my wówczas, przed laty 70, zmu-
szani do spowiadania si  tylko raz na rok, ko o Wielkanocy, nie tak 
jak dzi , w dobie ostentacyjnie g oszonej „sanacji moralnej” i uczci-
wo ci, kiedy to okólnik ministerialny nakazuje uczniom szkó  red-
nich spowiada  si  trzy razy do roku. Oczywisty post p jako skutek 
konkordatu!
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W klasie 5 bierzmowa em si , równie  u panien Wi zytek, korzy-
staj c z przyjazdu jakiego  biskupa. Chcia em uczestniczy  w jednym 
z sakramentów wprawdzie nieobo wi zkowych, ale zalecanych.

Ostatni raz spowiada em si  w klasie szóstej na wiosn  r. 1861 
u znanego  lozofa polskiego, ksi dza pijara Fran ciszka Krupi -
skiego. Zachowywa  si  on ca kiem poprawnie, wys ucha  mych 
zwierze  uwa nie, a na pewne dolegliwo ci „grzechowe” dawa  
mi bardzo trafne rady higieniczne z za kresu hydroterapii. Oczywi-
cie jako zawodowiec zaleci  mi tak e odmawianie „ojczenaszów” 

i „zdrowasiek”, bo  przecie by o to koniecznym przypiecz towaniem 
spowiedzi wyznaniowej.
By a to moja ostatnia spowied , której musia em si  podda  obo-
wi zkowo jako ucze  gimnazjum. Przeszed szy z szóstej klasy gim-
nazjum realnego do szko y przygotowaw czej do Szko y G ównej, nie 
podlega em ju  kontroli szkolnej, a moja ówczesna religijno  wy-
klucza a potrzeb  spowiedzi dobrowolnej. Ob udnikiem za  nigdy 
nie by em i by  nie mog em.
Wiem o tym, e wielu ludzi, i to nawet pierwszorz d nych my li-
cieli, których wiatopogl d k óci si  zasadniczo z nauk  Ko cio a 
urz dowego, uwa a za konieczne, dla niewywo ywania zgorszenia, 
bra  udzia  w nabo e stwach i uda wa  pobo nych. Podobno Karol 
Darwin, wzorem innych uczonych angielskich, chadza  w wi ta 
do ko cio a z ksi k  do nabo e stwa pod pach ; bo inaczej by oby 
to shocking (razi oby publiczno ). Mnie jednak nie sta  na takie 
udawanie pro publico bono. Chc  pozostawa  sob , nie za  jakim  
surogatem w asnej osoby. („MW” 1923, nr 11, str. 13–14).

Napoleon I, który nie bardzo by  w porz dku z przyka zaniami 
boskimi, a zw aszcza z przykazaniem 5, odbywa  podobno praktyki 
religijne i zosta  uznany przez Ko ció  Chrystusowy. Za jego przyk a-
dem rozmaici dostojnicy, pre zydenci, marsza kowie, ministrowie itd. 
rozmaitych pa stw, a w tej liczbie Polski, odbywaj  przepisane przez 
Ko ció  praktyki i uczestnicz  w obrz dach b d  to jako istotnie wie-
rz cy (o czym przewa nie mo na w tpi ), b d  te  jako udaj cy wie-
rz cych ze wzgl dów oportunistycznych. Mnie to jednak ani troch  
nie wzrusza.
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Po ostatniej w yciu spowiedzi

Tak wi c moja ostatnia spowied  mia a miejsce w r. 1861. Pó -
niej ju  ani razu si  nie spowiada em.

Mo na by o tym pow tpiewa  cho by ze wzgl du na to, e przed 
przyst pieniem do „sakramentu” ma e stwa ka dy kontrolowany 
przez zwierzchno  duchown  „katolik” musi przej  przez „sakra-
ment” pokuty, tj. wyspowiada  si  i przynie  od spowiednika urz do-
we za wiadczenie. Dla usu ni cia podobnych w tpliwo ci stwierdzam, 
e pierwszy mój lub odby  si  w ko ciele ewangelicko-augsburskim 

w War szawie, drugi za  w ko ciele katolickim malta skim w Pe-
tersburgu. Ówczesny proboszcz tego ko cio a, dzi  oczywi  cie ju  
nieboszczyk, by  na tyle delikatny, e si  nas wcale nie pyta  o spo-
wied , pozostawiaj c widocznie za atwienie si  z „sakramentami” 
przedwst pnymi naszemu sumieniu. Zadowolni  si  przyzwoitym ho-
norarium. S dz , e nawet ze stanowiska wyznaniowego post pi  on 
w a ciwiej ani eli inni ksi a, wymagaj cy koniecznie wiadectwa 
o odbytej przed lubem spowiedzi. Wymuszona bowiem ze wzgl dów 
formalnych ob udna spowied  bez przekonania uwa ana jest podobno 
za „blu nierstwo”, a nawet za „ wi tokradztwo”. Dzi ki tolerancji ks. 
Martynoffa unikn o si  tego b d  co b d  ci kiego „grzechu”. Prócz 
tego, jego uprzejmo  dawa a tacite (milcz co) w razie czego dosko-
na y pretekst do uniewa nienia zawartego bez poprzedniej spowiedzi 
ma e  stwa; za t  uprzejmo  nale a a mu si  prawdziwa wdzi cz-
no .

Ju  w szkole przygotowawczej do Szko y G ównej (1861–1862) 
zacz y si  moje powa ne w tpliwo ci reli gijne. Stopniowo coraz da-
lej odchodzi em od Ko cio a. Wp y wa y na to: najprzód obserwowanie 
post powania kleru, któ remu przede wszystkim chodzi o o w adz  
i panowanie, o wyzysk i geszeft; po wtóre za  sama narzucana wie-
rz cym tradycja religijna, sprzeczna z rozumem i z poczuciem spra-
wiedliwo ci.

Po sko czeniu Szko y G ównej, maj c lat 21, nie wie rzy em ju  
nie tylko w „nieomylno ” papiesk  i w „Niepo kalane Pocz cie Naj-
wi tszej Maryi Panny”, nie tylko w nie miertelno  duszy, ale nawet 
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w Boga wyznaniowego; sta em si , jak to mówi , „ateuszem”, czyli 
„bezbo nikiem” i dotych czas by  nim nie przesta em.

Pomimo to dzieci swoje chrzci em, przez konwenans, a tak e 
dlatego, e mnie osobi cie by o to oboj tne, a dla drugiej strony mia o 
znaczenie, cho by dlatego, e niechrzczenie by oby shocking. Zreszt  
nie nale y zapomina  o stronie prawnej: przy braku w Rosji stanu cy-
wilnego wniesienie nowo narodzonego dziecka do ksi g ludno ci nie 
mog o si  obej  bez jakiego  obrz dku wyznaniowego.

Sam te   gurowa em w spisach ludno ci jako wyznania rzym-

skokatolickiego. Moje „wyznanie paszportowe” by o „rzymskokatoli-
ckie”. To samo wyznanie by o wpisane w od powiedniej rubryce mego 
formularnego spiska, czyli urz  dowego „stanu s u by”, Chc c nie 
chc c tedy, musia em si  godzi  z t  sprzeczno ci  mi dzy mymi prze-
konaniami, mi dzy moim wiatem wewn trznym a mi dzy szyldem, 
pod którym by em wniesiony do inwentarza poddanych z jednej stro-
ny Najja niejszego Cesarza Wszechrosji i „Króla Polskiego”, z drugiej 
za  strony Jego wi tobliwo ci Papie a Rzymskiego.

Ulegaj c stale temu przymusowi, gdzie tylko mog em i kiedy tyl-
ko mog em, wy amywa em si  spod niego. Przy powtarzaj cych si  
co kilka lat spisach ludno ci, dla celów statystyki na przeznaczonej 
dla mnie kartce w rubryce wy znaniowej wpisywa em albo bezwyzna-

niowy albo te  żadnego. Podobnie przy sporz dzaniu listy kandyda-
tów na s  dziów przysi g ych, kiedy w kancelarii Uniwersytetu Peters-
burskiego zapytywano mi  o wyznanie, odpowiada em albo nikakogo 
(żadnego), albo te  swojego sobstwiennogo (swego własnego).

Od pe nienia w Petersburgu funkcji s dziego przysi  g ego stara-
em si  zawsze w ten lub ów sposób si  wykr ci . Raz jednak nie uda o 

mi si  i musia em si  zjawi  na posie dzenie s du. Podczas odbierania 
przysi g przez duchownego prawos awnego (katolickiego przy tym 
nie zaproszono), prze wodnicz cy s du zwróci  si  do mnie z zapyta-
niem: Pan jest katolik, czy pan się zgodzi przysiąc przed naszym 

du chownym? Ja na to: Proszę uwolnić mię od wszelkiej przy sięgi, 

ponieważ przysięga jest sprzeczna z mymi przekona niami. Do mnie 
przy czy  si  drugi przysi g y, profesor Instytutu Górniczego Jakow-
lew. Na wniosek prokuratora s d po pó toragodzinnej naradzie ob o-
y  nas grzywn  dwudziestopi ciorublow  i wydali  z sali posiedze . 
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Byli my bardzo zadowoleni, bo nie potrzebowali my traci  czasu na 
zaj cie w tpliwej warto ci moralnej. Poniewa  jednak postanowienie 
S du Okr gowego o ukaraniu nas grzywn  by o sprzeczne z obowi -
zuj cym wówczas prawem i praktyk  s dow , wi c zaskar y em je 
(a za mn  mój wspó towarzysz niedoli, prof. Jakowlew) przed Izb  
S dow  i wygra em.

Nie przysi ga em te , wyst puj c par  razy jako wia dek, a za-
miast przysi gi sk ada em tylko uroczyste przyrze czenie, e b d  ze-
znawa  prawd .

W ostatnich latach, 

przyje d aj c do odzi na odczyty, bywa em zaraz na wst pie inda-
gowany przez portiera hote lowego lub jego zast pc , jakiego jestem 
wyznania. Odpo wiada em: Żadnego, jestem bezwyznaniowy. To nie 
mog o im si  w g owie pomie ci , ale ja znowu nie mog em poda wa  
o sobie fa szywego wiadectwa. Za drugim razem jeden z pomocników 
portiera chcia  mi  zaliczy  do wyznania „moj eszowego”, bo oczywi-
cie w jego oczach bezwyznaniowiec a yd to mniej wi cej to samo; 

jeden i drugi nale  do ludzi po ledniejszego gatunku. Ja jednak prze-
ciw swej „moj eszowo ci” stanowczo zaprotestowa em, podobnie jak 
przeciw swej „rzymskokatolicko ci”. (Tolerancja. Równouprawnie-

nie. Wolnomyślicielstwo. Wyznanie paszportowe, Warszawa, 1923, 
str. 18–9).

Jeszcze w r. 1926, zwróciwszy si  do policji ze skarg  na pie-
karni , z której pochodzi  nabyty przeze mnie chleb truj cy, zosta em 
zapytany przez urz dnika spisuj cego pro tokó , mi dzy innymi tak e 
o to, jakiego jestem „wyznania”. Chocia  trudno zrozumie , jaki mo e 
istnie  zwi zek mi dzy moim „wyznaniem” a jako ci  chleba, to jed-
nak, zapytany, odpowiedzia em: żadnego. Protokólista okre li  mi  
jako bezwyznaniowego.

Chocia  sam osobi cie stoj  poza wszelkimi wyzna niami sankcjo-
nowanymi i legalizowanymi, to jednak, szanuj c godno  cz owie-
ka i jego prawo by  tym, czym chce, broni em wierz cych katolików 
przeciwko zamachom na nich ze strony prawos awnych, broni em 
wierz cych prawos awnych przeciwko katolikom, wierz cych y-
dów przeciwko zamachom ze strony prawos awnych lub katolików. 
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Ka dy z tych wie rz cych chcia  mie  swego boga wyznaniowego, 
nie za  boga przemoc  narzuconego. (Komu i na co potrzebny jest 

Bóg? „MW” 1925, nr 1, str. 11).

Dla tych ludzi ich religia, uto samiana z wyznaniem, by a je-
dynym elementem uszlachetniaj cym i uszcz liwia j cym, jedynym 
elementem wznosz cym ich w ich w asnych oczach ponad poziom 
bydl cia, i tylko brutalny cham z instynktami sadystycznymi móg  ich 
tego pozbawia .

Ale co do mnie osobi cie, to równie  tylko brutalny cham i cynik 
klerykalny mo e mi narzuca  jakie  wyznanie, pomimo e jestem cz o-
wiekiem absolutnie pozawyznaniowym. Niestety, ja sam w stosunku 
do siebie samego gra em rol  takiego chama i cynika, nie zrywaj c 
z siebie sprzecznych z moimi przekonaniami p t wyznaniowych. By  
to jeden z objawów ludzkiej pod o ci i tchórzostwa.

Poczucie ohydy podobnego udawania ro nie stopniowo, coraz 
bardziej pot nieje i w ko cu staje si  nie do zniesienia, tak e na-
reszcie cz owiek sobie powiada: Trzeba z tym raz skończyć.

Moje wspó dzia anie z klerem katolickim

Chocia  ze swych uczu , zapatrywa  i przekona  pozareligij-
nych nie robi em tajemnicy, jednak e, pozostaj c o   cjalnie w onie 
Ko cio a katolickiego, uchodzi em i by em uwa any za wiernego syna 
tego Ko cio a, a przynajmniej za jego sympatyka.

Nawiasem mówi c, w Rosji carskiej moje po o enie pod tym 
wzgl dem by o po o eniem bez wyj cia. Poniewa  bezwyznaniowo  
i pozawyznaniowo  by y tam niedopuszczalne, a nawet uwa ane 
za wyst pek, wi c wyst pi  z Ko cio a katolickiego mog em jedynie 
przez zmian  wyznania, tj. wst puj c do jednego z innych ko cio ów 
chrze cija skich: albo do jednego z wyzna  protestanckich, albo te  
do Ko  cio a prawos awnego. To ostatnie by oby krokiem, pozbawia-
j cym wszelkiej swobody ruchów w tej dziedzinie: lasciate ogni spe-

ranza voi ch’entrate (porzu cie wszelk  nadziej  wy, którzy tu wst -
pujecie); bo  przecie próba zer wania z prawos awiem by a karana 
w Rosji jako przest pstwo kryminalne.
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Niektórzy dostojnicy ko cielni, chocia  z pewno ci  wiedzieli 
o moim indyferentyzmie wyznaniowym, zwracali si  jednak do mnie 
z pro bami o za atwianie pewnych spraw poufnych.

Przez ca y czas swego pobytu w Kazaniu (1875–1883) wcale 
nie ucz szcza em do ko cio a i w ogóle sta em z dala od proboszcza 
miejscowego i jego otoczenia. G ównymi  la rami Ko cio a katolickie-
go, syndykami itp. byli Polacy z intendentury wojskowej lub z le -
nictwa, z których niektórzy mieli procesy o rozmaite nadu ycia pie-
ni ne. (Ja sam w cha rakterze s dziego przysi g ego uczestniczy em 
raz w s dzie nad takimi apownikami i z odziejami, ale oczywi cie 
bardzo po bo nymi i prawowiernymi katolikami). Pomimo to pod ko-
niec mego tam pobytu pisa  do mnie internowany w Jaros awiu (nie 
galicyjskim, ale rosyjskim) arcybiskup Feli ski, prosz c o po redni-
ctwo w dor czaniu zapomóg dwóm wracaj cym z zes ania syberyj-
skiego, a przebywaj cym czasowo w Kazaniu ksi om (jeden z nich 
by  w domu dla ob kanych). Doda  przy tym Feli ski, e zwraca si  
do mnie, poniewa  do miej scowego proboszcza z powodu jego prowa-
dzenia si  nie ma zaufania. Wymienili my ze sob  kilka listów w tej 
sprawie, a, o ile sobie przypominam, ksi dz arcybiskup przys a  na 
moje r ce dla swych pupilów kilkaset rubli.

W Dorpacie (1883–1893) zasta em s ynnego ksi dza Pietkiewi-
cza, proboszcza i wyk adaj cego w uniwersytecie religi  katolick  dla 
studentów katolików. Swoimi kazaniami niemieckimi, a nawet swymi 
mowami pogrzebowymi kap an ten wzbudza  ogóln  weso o . Na po-
grzebie jednego z nie boszczyków nawet jego rodzony syn, prorektor 
uniwersytetu Wikszemski, musia  si  mia , a niektórzy z obecnych, 
dusz c si  od miechu, dla niewywo ywania zgorszenia pochowali si  
do rowu. Podczas za  jednego ze swych kaza  czcigodny ksi dz „pro-
fesor”, polemizuj c z Darwinem, wskaza  r k  na krucy  ks i zawo a : 
Ist das ein gekreuzigter Affe? (Czyż jest to ukrzyżowana małpa?). 
O ile by o to z korzy ci  dla Ko cio a rzymskokatolickiego, niech roz-
strzygnie askawy czytelnik.

Poniewa  opowiadano o tych wyst pach pajacowskich szanow-
nego duszpasterza, wi c, chocia  nie mia em w ogóle zwyczaju cho-
dzi  do ko cio a, to jednak pozwoli em sobie par  razy pokaza  si  
w ko ciele dorpackim dla wys uchania humorystycznych popisów 
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Pietkiewicza. Jeden raz zjawi em si  w bia ym letnim ubraniu. To 
da o asumpt z otoustemu kaznodziei do wypowiedzenia (oczywi cie 
po niemiecku) na st puj cego zwrotu: masz na sobie szatę białą, 

a duszę masz czarną.
Podobnie w latach przedpowstaniowych, 1861 i 1862, ucz sz-

cza em pilnie, jako na curiosa, na wyg aszane w ka tedrze w. Jana 
w Warszawie s ynne „konferencje” polityczne ajentów walcz cego 
wówczas z „podziemnym” „rz dem na rodowym” arcybiskupa Feli -
skiego, mianowicie na „konfe rencje” g o nego pó niej tak e w Kra-
kowie ksi dza Goliana, a nast pnie na „konferencje” m odziutkiego 
wówczas, ale bardzo uczonego i karmi cego s uchaczów cytatami 
z Obja wienia Świętego Jana w oryginale greckim ksi dza Ja d ew-
skiego, pó niejszego pos a do sejmu pruskiego i, zdaje si , tak e do 
parlamentu niemieckiego. Przy wys uchiwaniu pikantnych ekspekto-
racji i wynurze  tych obdarzonych bo jowym temperamentem obro -
ców istniej cego porz dku w „du chownej sukience” nie chodzi o mi 
wcale o ich buduj cy wp yw na moj  religijno , ale tylko o odbiera-
nie silnych wra e  od ich wojowniczych i b d  co b d  prowokacyj-
nych wyst pów.

Zastrzegam si  przy tym, e, zestawiaj c warszawskich ka-
znodziejów z ich dorpackim koleg , czyni  to jedynie ze swego su-
biektywnego stanowiska jako widza i s uchacza. Obiektywnie rzecz 
ujmuj c, nie wolno stawia  na równi bardzo subtelnych i wysoce wy-
kszta conych pomocników margrabiego Wielopolskiego i arcybisku-
pa Feli skiego ze spro nym Falstaffem dorpackim, chocia  wed ug 
nauki Ko cio a, ten spro ny Falstaff jako kap an katolicki posiada 
nadprzyro dzon  moc zarówno „zwi zywania” i „rozwi zywania” na 
ziemi tego, co automatycznie musia o si  „zwi zywa ” i „rozwi zy-
wa ” w niebie, jako te  moc przymusowej transsubstancjalizacji chle-
ba i wina w cia o i krew bóstwa.

Kiedy po kilku latach mego pobytu w Dorpacie przed stawiciel 
uniwersytecki i syndyk ko cio a katolickiego z ra mienia uniwersyte-
tu, profesor matematyki Helmling, wskutek star  z ks. Pietkiewiczem 
zrzek  si  tej godno ci, uniwersytet, dzi ki memu nominalnemu „ka-
tolicyzmowi”, postanowi  po wierzy  j  mnie. Równie  sam ks. Piet-
kiewicz prosi  o za mianowanie mnie syndykiem. Liczy  bowiem na 
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to, e jako nieucz szczaj cy na nabo e stwa i w ogóle oboj tny pod 
wzgl dem religijnym nie b d  równie  wtr ca  si  do spraw zarz du 
maj tkiem ko cielnym i b d  patrzy  przez palce na jego, Pietkiewi-
cza, nadu ycia.

Ja jednak nieco inaczej zapatrywa em si  na wzi te na siebie 
obowi zki wobec para  an. Cho  mi si  to wcale nie u miecha o, ust -
pi em naleganiom zarz du uniwersytetu i zo sta em syndykiem ko cio-
a katolickiego w Dorpacie. Biedny Pietkiewicz zawiód  si  na mnie. 

Zaraz po obj ciu urz du przyst pi em do zaznajomienia si  ze stanem 
maj tku ko ciel nego i za da em od proboszcza zdania sprawy i po-
kazania mi ksi g i rachunków. To usposobi o go wzgl dem mnie wro-
go, tak e zacz  walczy  ze mn  za pomoc  oszczerstw i denuncja-
cji, wskazuj c w adzom na mój „demoralizuj cy wp yw” na m odzie  
uniwersyteck .

Wkrótce sp on  drewniany budynek mieszcz cy w so bie obok 
„ko cio a” na dole mieszkanie ksi dza i wynajmo wane prywatne 
mieszkanie na pierwszym pi trze, tak e nad samym o tarzem. Pro-
wadz ca ledztwo pocz tkowe policja zakomunikowa a mi poufnie, 
e wszelkie poszlaki naprowa dzaj  j  na podejrzenie, e sprawc  po-
aru by  sam Pietkie wicz, ale e dla unikni cia skandalu umorzy a 

spraw . O ile to podejrzenie policji by o usprawiedliwione, nie wiem. 
W ka  dym razie ci y o ono nad czcigodnym kap anem.

Pietkiewicz tryumfowa , urz dzi  sk adk  na odbudow  ko cio-
a i plebanii w Dorpacie i mia  zamiar zaj  si  sam t  odbudow . 

Niestety znalaz  we mnie niepo danego i nie nawistnego kontrolera, 
który sprawdza  wszystkie wp ywy i wydatki i nie pozwala  same-
mu odbudowcy na nadu ycia. Pietkiewicz musia  przede wszystkim 
u o y  plan odbudowy, który to plan powinien by  by  zatwierdzony 
przez konsystorz metropolitalny w Petersburgu. Poniewa  plan by  
sprzecz ny z obowi zuj cym prawem kanonicznym (Pietkiewicz dla 
zwi kszenia swoich dochodów chcia  zatrzyma  w nowym budynku 
wynajmowane mieszkanie prywatne, umieszczone na pierwszym pi -
trze nad o tarzem), wi c Konsystorz nie móg  tego zatwierdzi  i zwró-
ci  si  do mnie, jako do syndy ka, a ebym z ca  energi  broni  prawa 
przeciw jego gwa  cicielowi. Otrzyma em w tej sprawie od kanoników 
i cz on ków Konsystorza kilka listów, w których przy charaktery styce 
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Pietkiewicza u yto bardzo ostrych wyrazów, w rodzaju łajdak, infa-

mis itp. Ostatecznie musia  si  on obej  smakiem i nie móg  przyst -
pi  do odbudowy. Ko ció  muro wany, oddzielony od plebanii, stan  
ju  po jego mierci.

Niepowodzenie doprowadza o go do w ciek o ci. W walce z Kon-
systorzem i ze mn  nie przebiera  w rodkach. Mnie stara  si  szko-
dzi  wszelkimi sposoby, oczerniaj c mi  przed kuratorem, przed gu-
bernatorem, przed naczelni kiem andarmów. Z polecenia kuratora 
rektor wzywa  mi  do siebie i robi  mi urz dowe wymówki. Sam kura-
tor, przy jechawszy z Rygi i widz c si  ze mn , czu  si  jako  nie swojo 
i nie dotyka  wcale tej dra liwej sprawy.

Nareszcie pu kownik czy te  jenera  andarmów, ws a wiony we 
wspomnieniach Kennana o Syberii okrutnik zn caj cy si  nad „kator-
nikami” w Karze, Nikolin, przenie siony wówczas z Kary do Dorpatu, 

pod wp ywem sta ych „donosów” Pietkiewicza na moj  „nieprawo-
my lno  poli tyczn ” wezwa  mi  do siebie i radzi  mi, a ebym si  
uko rzy  przed Pietkiewiczem, bo inaczej mog  to srogo odpoku towa . 
(Dodam tu, e w sam dzie  mego wyjazdu z Juriewa, tj. z dawniejsze-
go Dorpatu, do Krakowa, 25 czerwca r. 1893, andarm Nikolin rozsta  
si  z tym wiatem).

Nie zadawalniaj c si  denuncjowaniem mnie przed w a dzami 
carskimi, szanowny mój antagonista stara  si  zgubi  mi  tak e 
w oczach „opinii publicznej”. Wydrukowa  w warszawskim „Przegl -
dzie Katolickim” korespondencj  z Dorpatu, w której po prostu oskar-
a  mi  o kradzie  pieni dzy ko ciel nych. Chocia  unikam wszelkie-

go prawowania si , w danym jednak razie nie mog em jako  milcze  
i wytoczy em Pietkiewiczowi proces o oszczerstwo. Rozprawa s do-
wa odby a si  w Dorpacie na jednej z sesji wyjazdowych S du Okr go-
wego Ryskiego. Gdybym si  by  upar , Pietkiewicz by by skazany. 
Jednak e prezes s du zaproponowa  nam pogodze nie si . Pietkiewicz 
chwyci  si  tego skwapliwie: Ja sogłasien (Zgadzam się). Na zwró-
cone do mnie pytanie przewod nicz cego odpowiedzia em: Ja także się 

zgadzam, o ile ten pan odwoła swoje oszczerstwo i przyzna się do 

winy. Ja otkazywajus’ i proszu izwinienija (Wyrzekam się i pro-

szę o przebaczenie) – odrzek  Pietkiewicz i wyci gn  do mnie r k , 
której ja nie u cisn em i cofn em swoj . Kiedy za  przewodnicz cy 
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zapyta  mi  z pewnym wyrzutem: Czto że wy eto tak (Dla czegóż pan 

tak?), odpowiedzia em: Eto uż mojo dieło (To już moja rzecz).
Wtedy nie by em tak wyrozumia y i tolerancyjny jak dzisiaj. 

Dzi  u cisn bym prawdopodobnie d o  Pietkiewicza, bo jestem tego 
zdania, e najwi kszy nikczemnik i niegodzi wiec zas uguje na lito  
i wyrozumia o .

W miesi c po tej rozprawie s dowej Pietkiewicz umar . Zdaje 
si , e wojna ze mn  silnie podkopa a jego zdrowie i przy pieszy a 
jego mier .

Kompromituj c Ko ció  katolicki, ksi dz Pietkiewicz dzia a , 
mo e nawet pomimo woli, na korzy  wojuj cego z ka tolicyzmem pra-
wos awia.

Na jednym z zebra  profesorskich duchowny prawo s awny 
i profesor teologii prawos awnej Uniwersytetu Dorpackiego zwierza  
mi si , e poprzedni kurator Kapustin, dla po o enia ko ca skanda-
lom zwi zanym z osob  Pietkiewicza, chcia  go usun  z uniwersy-
tetu i zapytywa  o rad  mego rozmówc . Ten za , dba y o interesy 
prawos awia, zauwa y : Pomiłujtie, Michaił Nikołajewicz, wied’ my 

głupieje jego nie najdiom, a eto dla nas wies’ma żełatielno (Zmi uj 
si  pan, Michale Miko ajewiczu, przecie  my g upszego od niego nie 
znajdziemy, a to dla nas bardzo po dane).

Tak wi c bra em udzia  w bezkrwawej wojnie, w któ rej po jed-
nej stronie sta em ja wraz z arcybiskupem-metropolit  mohylewskim 
i wraz z Konsystorzem rzymskokatolic kim, po drugiej za  stronie 
sprzymierzeni: ksi dz Pietkiewicz, kurator okr gu naukowego, gu-
bernator, Ko ció  prawos awny i andarmi.

Na polu wieckim w walce o prawo i w asno  pub liczn  wi -
ci em braterstwo broni z klerem katolickim.

ROZDZIA  3

Moje dotychczasowe wyst pienia „przeciw Ko cio owi”

By y to wyst pienia „przeciw Ko cio owi” tylko ze stanowi-
ska kleru, dnego nieograniczonej w adzy i d cego w tym celu do 
tumanienia ludku bo ego i do zyskiwania sobie poparcia u kieruj cych 
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si  ob ud  i geszeftem w adz wieckich zarówno cywilnych, jak i woj-
skowych. Je eli za  nam chodzi o prawdziw  wiar , o oczyszczenie Ko -
cio a od parszywych owiec, to te moje wyst pienia by y wyst pienia mi 
na korzy  Ko cio a.

Na dowód tego przytaczam niektóre ust py z moich broszur i ar-
tyku ów.

1.
Mo e i ja udz  si  co do stanu swego umys u, ale zdaje mi si , e 

mam prawo uwa a  siebie i za zdecydowa nego „ateusza” i za „wolno-
my liciela” jednocze nie. (Czy Ateizm i „Myśl Wolna” wykluczają się 

nawzajem, „MW” 1924, nr 1, str. 9).

2.
Ateizm ma by  negacj , twierdzi bowiem jakoby, e nie istnie-

je adna istota wywieraj ca wp yw na bieg wszech wiata. Zapytuj  
tedy: Sk d wiemy o tej „istocie”? Przecie  dowiadujemy si  zarówno 
o niej samej, jako te  o wszelkich „objawieniach boskich”, o „naukach 
i wskazaniach bogów” itd. jedynie tylko od takich samych ludzi, jaki-
mi my sami jeste my, od ludzi powtarzaj cych te rzekome prawdy za 
swymi poprzednikami. Wiar  w t  „istot ” z przyleg o ciami wpojono 
w nieodporny i niekrytyczny umys  dziecka i w ogóle s abog owca, 
i to ma nam wystarcza . Nale a oby da  nie bezmy lnego powta-
rzania pacierza za pani  matk , nie przysi gania na s owa mistrza 
(iurare in verba magistri), ale dowodów istotnie przekonywaj cych. 
Takich dowodów nie ma i by  nie mo e. Ani „ateusz”, ani nikt inny nie 
mo e negowa  tego, czego istnienia nie da si  racjonalnie udo wodni . 
Najprzód dowied cie, ale dowied cie rozumowo, nie za  frazesami za-
barwionymi poezj  i sentymentem, a do piero pó niej pomówimy. Co 
wi cej, „ateusz” wcale nie ne guje; on powiada jedynie, e nie wie, bo 
to jest niedost pne dla jego umys u. (ib., str. 9).

3.
Jakim prawem ja, nieb d cy wcale „chrze cijaninem”, pozwo-

li em sobie nadu y  prawa go cinno ci? (Mądralin, „MW” 1924, nr 
4, str. 17).
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p. profesor Eligiusz Niewiadomski jako z jednej strony pracownik 
naukowy, z drugiej za  nie tylko jako chrze cijanin i katolik wierz cy 
i praktykuj cy, ale tak e jako „nie miertelny bohater” i „ wi ty naro-
dowy” posiada  wszelkie kwali  kacje do tego, a eby korzysta  w ca ej 
pe ni z odpoczynku w M dralinie. Mnie za  jako „niedowiarkowi”, nie-
wyznaj cemu adnych dogmatów ani „chrze cija skich”, ani jakichkol-
wiek b d  innych, wara od tego. (ib. 17–18).

Wykluczeni z niego (tj. z M dralina) ydzi, jak równie  karaici 
(karaimowie), muzu manie, buddy ci, szintoi ci, szamani ci itd., w ogó-
le wszelcy ludzie uznaj cy dogmaty tego lub owego wyznania s  bli si 
„chrze cija stwu” ani eli absolutni bezwyznaniowcy, do jakich ja, nie-
stety, nale . Jako cz owiek ca kowicie pozako cio owy, pozawyznanio-
wy i nieczuj cy potrzeby uznawania jakiegokolwiek bóstwa stworzone-
go na obraz i podobie stwo cz owieka (a innego bóstwa nie ma i by  nie 
mo e), stoj  od chrze cija stwa bez porównania dalej ani eli wszyscy 
wierz cy jakiegokolwiek b d  gatunku i odmiany.

Oczywi cie zarówno wszelcy „poszukiwacze boga” na w asn  
r k , jako te  wszelcy wyznawcy „my li karnej i zorganizowanej” maj  
daleko wi cej prawa do korzystania z raju m drali skiego ani eli ja. Co 
wi cej, poniewa  dogmaty polityczne i spo eczne s  kwiatkami z tego 
samego ogródka co i dogmaty wyznaniowe, a fanatyzm partyjny staje 
godnie obok fanatyzmu religijnego, wi c wszelcy rewolucjoni ci i kontr-
rewolucjoni ci, wszelcy „komuni ci”, „bolszewicy” itd., o ile s  Polakami 
i pracownikami naukowymi, mog  z wi kszym prawem upomina  si  
o przytu ek w M dralinie ani eli taki „niedowiarek” jak ja. Samo przez 
si  si  rozumie, e maj  przede mn  pierwsze stwo wszelcy obrz dkow-
cy i komedianci w rodzaju „masonów”, czcicieli szatana, odprawiaczy 
czarnych mszy i innych tego rodzaju praktyk buduj cych. (ib. 18).

Chodzi nie o metryk , nie o wiadectwo policyjne, ale o to, czym 
jest cz owiek we w asnym przekonaniu; chodzi o jego istot  psychiczn , 
o jego indywidualno . Jestem zasadniczym wrogiem wszelkiego uda-
wania, wszelkiej ob udy, wszelkiej „fa szywej fasji”. Nie chc  si  podszy-
wa  pod to, co mi si  zgodnie z prawd  nie nale y.

Jak dawniej Polak udaj cy Rosjanina i przyjmuj cy prawos awie 
dla dostania posady lub zyskania pewnych przy wilejów, a dzi  znowu 
jak Rosjanin podszywaj cy si  dla tych samych celów pod polsko , jest 
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tak zwan  przez W o chów figura porca (postać świńska), czyli po pol-
sku szubrawcem, tak samo ja by bym we w asnych oczach szu brawcem, 
gdybym przestawa  by  sob , a stawa  si  jak  podstawion  osobisto -
ci .

Jak prezydent Rzeczypospolitej Wojciechowski ani w aktach spra-
wy, ani we w asnym sumieniu nie móg  znale  pobudek do u askawie-
nia ob ka ca i fanatyka Niewiadomskiego, tak te  ja ani we w asnym 
sumieniu, ani w adnych innych okoliczno ciach nie znalaz bym dla sie-
bie usprawie dliwienia, gdybym sobie pozwoli  korzysta  z tego, co mi si  
pod adnym pozorem nie nale y.

Chrystus zabrania  rzuca  szczeniętom chleb, prze znaczony dla 
dzieci. Gdybym ja za pomoc  fa szywego wiadectwa przeszwarcowy-
wa  si  do M dralina, by bym w a nie jednym ze szczeniaków krzywdz -
cych dzieci praw dziwie „chrze cija skie”. Samozwa czo zabiera bym 
miejsce zas u onemu, maj cemu na to niezaprzeczone prawo

Ze wzgl du na moje przekonania, dla mego trupa nie ma miej-
sca ani na Pow zkach, ani na Bródnie, ani na Woli, ani na adnym 
w ogóle cmentarzu wyznaniowym. Co najwy ej mo e on by  pocho-
wany cz ci  w s ojach ze spirytusem, mieszcz cych pewne cz ci 
cia a krajanego na sto ach sek cyjnych, cz ci  za  w do ach dla tru-
pów krajanych. Jest to prosta konsekwencja, czyli nast pstwo moich 

da , wypo wiedzianym w artykule Orientacje trupie. („MW”, 1924 
nr 3; ib. str. 18–19).

4.
Mnie osobi cie – a mo e tak e i niektórym innym osobom – Bóg 

jest ca kiem niepotrzebny.
Ze strony rozumowej zwyk y dotychczasowy Bóg, czy te  zwykli 

dotychczasowi bogowie nie mogli by  niczym innym, jak tylko lud mi, 
lud mi powi kszonymi i rozros ymi do olbrzymich rozmiarów, ale za-
wsze tylko lud mi. Mo e to by  nadcz owiek, ale zawsze tylko z w a -
ciwo ciami ludzkimi zarówno w dziedzinie intelektualnej, jak i mo-
ralnej. Na zwa, wyraz Bóg, bogowie, bóstwa i im podobne pro wadzi do 
wytworzenia mitu teogonicznego (tj. obja nia j cego powstanie boga), 
a wrodzony my leniu ludzkiemu antropomor  zm obdarza Boga cia-
em i dusz  na podobie stwo cz owieka i tylko cz owieka. W ten sam 
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mniej wi cej sposób powstaj  pojedynczy bogowie politeistyczni, po-
wstaj  anieli, anio y stró e, diab y kusiciele i inne istoty rzekomo nie-
ziemskie. Bo  cz owiek nie mo e si  nigdy wznie  ponad cz owieka. 
Z jednej strony porz dkuje przyrod  na wzór i podobie stwo w asne, 
z drugiej za  strony rozszerza siebie w sfery rzekomo nadziemskie 
i niebieskie równie  na wzór i podobie stwo w asne.

Przyj cie Boga jako hipotezy naukowej nie posuwa ani na krok 
naszej prawdziwej wiedzy o wszech wiecie.

Uczuciowo równie  nie potrzebuj  Boga. Widz  w wie cie tyle 
z a, tyle niesprawiedliwo ci, tyle okrucie stw, e nie mog  odpowie-
dzialno ci  za te wszystkie ohydy obarcza  nie tylko sprawiedliwego, 
ale tak e dobrotliwego i mi osiernego Ojca. Zwalanie win pope nia-
nych przez besti  ludzk  na stwórc  i opatrzno  jest wprawdzie bar-
dzo wygodne, ale zarazem bezmy lne i niemoralne. (Komu i na co 

potrzebny jest Bóg?, „MW” 1925, nr 1, str. 13-14).
[…] modli  si  do takiej istoty niepoj tej i we wszystkich kie-

runkach niesko czonej, traktowa  j  za pan brat, przy puszcza , e to 
co , nape niaj ce i ogarniaj ce wiat ca y, nigdzie i nigdy, tj. w prze-
strzeni i w czasie, ani si  za czynaj cy, ani si  ko cz cy, e to co  
mo e si  interesowa  n dznym robakiem ludzkim na kuli ziemskiej, 
e mo e si  stawa  do niego podobnym, jest równie  objawem szalo-

nej, potwornej, prawdziwie ludzkiej megalomanii.
Dla mnie zwyk y „Bóg” jest tylko wyrazem, wyrazem wprawdzie 

wcielanym i antropomor  zowanym, wyrazem ko jarzonym z najró no-
rodniejszymi wyobra eniami zjawisk z y cia przyrody, spo ecze stwa 
i psychiki ludzkiej, ale zawsze tylko wyrazem i niczym wi cej.

Takie jest moje osobiste zapatrywanie, podzielane mo e przez 
niektóre inne osobniki dwunogie a bezskrzyd e. To mi jednak nie 
przeszkadza uznawa  i szanowa  potrzeb  Boga w innych ludziach, 
nie tylko ni szych, ale tak e wy szych umys owo, wy szych, g b-
szych i nierównie bardziej twór czych w dziedzinie wiedzy, nauki 
i sztuki.

Z ca  arliwo ci  broni  ich prawa do wierzenia w Boga b d  
to wyznaniowego, b d  te  pozawyznaniowego, broni  ich zarówno 
przed zamachami ze strony nawracaczy obcowyznaniowych, jako te  
przed terrorem t pog owych prawomy lnych „bezbo ników”, lubuj -
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cych si  w dr czeniu i pas twieniu si  dlatego tylko, e dr czenie i pa-
stwienie si  rozkosz im sprawia.

W zamian za to dam uznania mej bezwyznaniowe ci czy te  
pozawyznaniowo ci, dam uznania mego prawa do niewierzenia, 
tj. do abstynencji od marze  sennych, prze kraczaj cych dosi galno  
ograniczonego umys u ludzkiego. (ib. 14).

5.
Pani przypuszcza, że ja wierzę „w Istotę wyższą, którą my 

zwiemy Bogiem”. Musz  temu stanowczo zaprzeczy .
Wszystkie te wyrazy: wierzyć, istota, bóg, zwać itp. powsta y w my-

leniu ludzkim i przez obcowanie lu dzi mi dzy sob  oraz przez obcowanie 
ludzi z otaczaj c  ich przyrod . Wszelkie rzeczy, istoty, bóstwa itd. stwo-
rzy  sobie cz owiek na obraz i podobie stwo w asne. „Bóg”, tak jak jest 
on ujmowany przez umys  ludzki, nie mo e by  niczym innym, jak tylko 
wyrazem, wyrazem, wprawdzie substancjalizowanym (rzeczownikowio-
nym) i antropomor  zowanym (cz owieczonym), ale tylko wyrazem.

wiat pozaludzki oczywi cie istnieje, ale jest on wiel ko ci  z my-
leniem ludzkim ca kiem niewspó miern . Szko da czasu i energii umy-

s owej na zag bianie si  w to, czego zg bi  niepodobna.
Swój pogl d na te sprawy rozwin em w artykule Ko mu i na co 

potrzebny jest Bóg? („MW” 1925, nr 1, zw a szcza str. 13–4).
Ja mog  by  przekonanym, mog  s dzi , mog  przy puszcza , mo e 

mi si  zdawa , mog  mniema , mog  wierzy  komu , a nawet grzeszy  
pod tym wzgl dem atwowierno ci  i naiwno ci , ale wierzy  w kogo lub 
w co dzi  ju  nie potra  . Wierzenie w cokolwiek b d , a wi c tak e w ja-
kiekolwiek b d  bóstwa, nale y u mnie do przesz o ci, jest to dla mnie 
überwundener Standpunkt (stanowisko, którego się pozbyłem).

Wierz  innym, e wierz  w Boga, ale sam nie wierz  ani w Boga, 
ani w cz owieka.

Nie jest to jednak „nihilizm” prowadz cy do bezwzgl dnej anarchii 
intelektualnej i moralnej. Przeciwnie, pomimo tylu rozczarowa  i do-
wodów nikczemno ci ludzkiej, jestem na ty le naiwny, e widz  mo no  
oparcia moralno ci na drze mi cych w duszy ludzkiej pierwiastkach 
wspó czucia, solidar no ci spo ecznej i rozumnego, na dalek  met  obli-
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czonego egoizmu, moralno ci, niepotrzebuj cej straszaków, zwanych czy 
to bogami, czy te  diab ami.

Dotychczasowa moralno  oparta na wierze w Boga nie zapobie-
ga takim zbrodniom, jak wojny, jak „kara mierci”, jak „niewolnictwo” 
i inne tym podobne ohydy. (Wierzyć w kogo lub w co, a wierzyć komu. 

Odpowiedź pani Helenie Mycielskiej, „WM” 1925, nr 2, str. 75–76).
Obchodz  si  ca kowicie bez Boga, wywodz c wszystkie swe po-

stulaty i idea y etyczne z ukrytych w duszy ludzkiej pierwiastków wspó -
czucia i solidarno ci rodzaju ludzkiego. (Z niewydrukowanej odpowiedzi 
redakcyjnej p. A. Wojcieszakowi w Poznaniu).

6.
Jestem na tyle naiwny, po prostu praktycznie g upi, e nie mog  

udawa  wierz cego, kiedy nim nie jestem. Nie chc  by  ani farbowanym 
lisem, ani te  osobisto ci  podstawion . W „My li Wolnej” z r. 1924 w ar-
tykule Mądralin wy uszczy em, e, nie wierz c w adne dogmaty ani 
katolickie, ani ydowskie, ani adne inne, b d c bezwzgl dnym poza-
wyznaniowcem, pope ni bym czyn zdro ny, a nawet nikczemny, gdybym 
chcia  korzysta  z dobrodziejstw przys uguj cych jedynie prawowier-
nym chrze cijanom. Prawdziwemu chrze cijaninowi nierównie bli szy 
jest yd wierz cy, muzu manin wierz cy, buddysta wierz cy, bezwyzna-
niowiec wierz cy ani eli taki absolutny pozawyznaniowiec, taki „meta-
teusz” (tj. ani czciciel tego lub owego bóstwa, ani panteista, ani deista, 
ani „poszukiwacz boga”, ani ateusz) jak ja. Podobnie do uczestniczenia 
w towarzystwie chrze cija skim zwalczaj cym antysemityzm maj  nie-
równie wi ksze ni  ja prawo wszyscy inni wierz cy, czy to chrzczeni, czy 
te  niechrzczeni, czy to obrzezani, czy te  nieobrzezani, czy to nale cy 
do wyzna  gromadnych, czy te  g boko religijni na w asn  r k . (Towa-

rzystwo Opieki nad… Żydami, „ ycie Wolne” 1927, nr 1, str. 10).

* * *

W „My li Wolnej” 1925, nr 1, str. 1–4 w artykule „Od Redakcji” da-
em okre lenie zada  „my li wolnej”, tak ja je pojmuj .

Za moje „antykatolickie” artyku y Konkordat na zimno („MW” 
1925, nr 4, str. 150-152), Tryumf przemocy, tchórzostwa i obłudy („ y-

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia479   479Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia479   479 2007-03-06   08:52:082007-03-06   08:52:08



480 MÓJ STOSUNEK DO KO CIO A

cie Wolne” 1927, nr 4, str. 12-13), za ca y szereg innych artyku ów, za 
moje broszury, Myśli nieoportunistyczne (Kraków 1898), Tolerancja, 

równouprawnienie, wolnomyślicielstwo, wyznanie paszportowe 
(Warszawa 1923), Wyznaniowe i pozawyznaniowe śluby i rozwody 

(Z powodu oczekiwanej reformy prawa małżeńskiego) (Warszawa 
1926) i inne, za to, e jako niekatolik jestem przeciw zawieszaniu krzy-
ów w audytoriach i zak adach uniwersyteckich, za to, e jako niekato-

lik stoj  za absolutny rozdzia  ko cio ów od pa stwa, za to, e zarówno 
okólnik p. ministra Bartla o przymusie pe nienia obrz dków wyzna-
niowych przez uczniów szkó  rednich, jako te  odmówienie bezwy-
znaniowej p. Irenie Stró eckiej, pomimo e zda a wszystkie egzaminy 
z wyj tkiem egzaminu z religii, wydania wiadectwa dojrza o ci nie tyl-
ko przez Min. WRiOP, ale tak e przez Najwy szy Trybuna  Administra-
cyjny (!!), uwa am za szkodliwe dla pa stwa, dla spo ecze stwa i dla 
samego Ko cio a (p. mój artyku  Śladami Rosji carskiej „ ycie Wolne” 
1927 nr 2, str. 9–10), za wszystkie po wy ej przytoczone wyj tki z moich 
broszur i artyku ów, jednym s owem za wszelkie podobne o wiadczenia 
i wy st pienia publiczne „przeciw Ko cio owi”, jako za zuch wale obja-
wy krn brno ci i niepos usze stwa zwierzchno ci ko cielnej, Ko ció  

wi ty, matka nasza, powinien by  sam wyrzuci  mi  ze swego ona.
O ile Ko ció  dba o swoj  godno , o czysto  swego zespo u, 

o ile jest uczciwy, powinien sam usuwa  ob udników i zdrajców, a za-
trzymywa  w swym onie tylko prawdziwie wie rz cych i wiernych. 
Powinno mu chodzi  nie o liczb  rze komych wyznawców, ale o czy-
sto  wiary szczerych i nieob udnych zwolenników. Inaczej grozi mu 
martwota, zgni lizna, rozk ad i upadek.

ROZDZIA  4

Czy ja, b d c takim jakim jestem, mam prawo uchodzi  za katolika.
Ogólna moja charakterystyka pod wzgl dem 

wyznaniowo ci i religijno ci

Nie jestem nie tylko katolikiem, nie tylko w ogóle chrze cijaninem, 
nie tylko jakimkolwiek b d  wyznaniowcem, nie tylko cz owiekiem oso-
bi cie religijnym, ale w ogóle stoj  poza wszelkim wyznaniem, poza 

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia480   480Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia480   480 2007-03-06   08:52:092007-03-06   08:52:09



481MÓJ STOSUNEK DO KO CIO A

wszelk  religi  czy to sta dow , zbiorow , czy te  jednostkow , indywi-
dualn , a to za równo ze strony zewn trznej, powierzchownej, jako te  ze 
strony wewn trznej, ze strony uczu , my li i przekona .

Ze strony zewn trznej nie jestem praktykantem wyzna niowym 
i nigdy, ze wzgl du na „opini  publiczn ” i dla zys kania sobie aski 
zwierzchników nie udawa em praktykanta. Po ostatniej w yciu spowie-
dzi nigdy nie odmawia em adnych modlitw, nie ucz szcza em na nabo-
e stwa ko cielne, ani razu si  nie spowiada em, nie ca owa em bisku-

pów w r  k , nawet samego nieomylnego nie poca owa bym w panto fel. 
O pos usze stwie matce naszej Ko cio owi wi temu mowy u mnie by  
nie mo e; nigdy si  na to nie zgodz , a eby nie tylko Macoch cz stochow-
ski, Pietkiewicz dorpacki, caros awny biskup yli ski wile ski, ale na-
wet najporz dniejszy i najuczciwszy ksi dz móg  kierowa  moim post -
powaniem i dawa  mi wskazówki moralno ci.

Co za  do strony wewn trznej, to, o ile siebie pami tam, po ostat-
niej spowiedzi w r. 1861 nigdy nie znajdowa em si  w nastroju pobo -
nym i dewocyjnym, nigdy nie odczuwa em t sknoty religijnej i p du 
mistycznego do jednoczenia si  i zle wania si  z „bóstwem”. Gdybym za 
pomoc  modlitwy chcia  nawi zywa  styczno  z Panem nad Pany, pre-
tensja do obco wania z tak wielkim panem by aby z mej strony dowodem 
potwornej megalomanii. Mo e jest to swoiste kalectwo, pró nia i pustka 
w rodzaju braku s uchu muzykalnego, w rodzaju przyt pienia i ostatecz-
nego zamarcia zmys ów: s uchu, wzroku, smaku, powonienia, dotyku. 
By  mo e. Na to nie ma rady. Pozwol  sobie jednak zauwa y , e w gmi-
nach górskich, w których wszyscy mieszka cy maj  wole pod gard em, 
cz o wiek pozbawiony tej koniecznej ozdoby uwa any jest za kalek .

Obce mi s  wszelkie wierzenia osobiste, obc  mi jest wiara w ja-
kiekolwiek dogmaty zarówno wyznaniowe, jak i polityczno-partyjne. Nie 
uznaj  adnych sakramentów. Nie uznaj , rzecz oczywista, adnych ob-
jawie  i proroctw, wie dz c, e wszelkie tzw. objawienia i proroctwa do-
staj  si  od cz owieka do cz owieka za pomoc  wmawiania, sugestii, 
a pierwotne ich ród o sprowadza si  do „natchnie ” i zbo cze  umys o-
wych, do atro  i i hipertro  i, stanowi cych przed miot badania psychia-
trów.

Co za  do bóstw i w ogóle co do si  rz dz cych rzeko mo wiatem, 
to przede wszystkim s  to j zykowo ochrzczone uogólnienia i sca kowa-

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia481   481Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia481   481 2007-03-06   08:52:092007-03-06   08:52:09



482 MÓJ STOSUNEK DO KO CIO A

nia (zintegrowania) mnóstwa wra e  i wyobra e  powstaj cych w nas 
dzi ki oddzia ywaniu na nas przyrody i spo ecze stwa. Nie powinni my 
te  zapomi na , e w stosunku do ogó u wszech wiata znajdujemy si  
jak w studni, nie mog c wyjrze  po za jej kraw dzie, e nasze zmys y 
mog  odbiera  wra enia tylko w nader szczup ych granicach, poza któ-
rymi znajduje si  niesko czona ilo  objawów zmys om naszym niedo-
st pnych. Do stwierdzenia zjawisk pozazmys owych prowadz  nas ci-
s e badania naukowe. Dost pne naszemu uchu szmery i tony mieszcz  
si  tylko mi dzy pewnymi minimami i maksymami wibracji, czyli drga . 
W dziedzinie optyki odkryto promienie ultra  oletowe, oku naszemu nie-
dost pne. W dziedzinie aku styki dzia aj  fale pozad wi kowe (ondes 

ultrasonores). Podobnie w dziedzinie zjawisk i oddzia ywa  psychicz-
nych, w sferze intelektu ludzkiego (i zwierz cego) musimy przyj  we 
wszech wiecie niesko czon  ilo  zjawisk, le cych poza jak najdalej 
id c  rozszerzalno ci  i rozci galno ci  intelektu.

Przypuszcza , e poza cz owiekiem i zwierz ciem nie ma w wiecie 
pierwiastku psychicznego, by oby objawem sza lonej megalomanii, 
czyli ob du wielko ci. Co  takiego musi by , ale co to jest, nie wiem. 
Jestem na to za g upi, zanadto ograniczony. I miem twierdzi , e inni 
ludzie s  równie  za g upi i za ograniczeni i nigdy nie potra   zro-
zumie  owego wszech wiatowego pierwiastku psychicznego. (Komu 

i na co potrzebny jest Bóg?, „MW” 1925, nr 1, str. 14).

To, co si  opowiada o tym wiecie tajemniczym, niedo st pnym 
umys owi ludzkiemu, to, co si  wmawia w siebie i w innych, s  to senne 
widziad a i bajdurzenia b d  to powtarzane z dobr  wiar , b d  te  wy-
zyskiwane dla tu manienia atwowiernych.

Z mnóstwa kwestii, których traktowanie przeze mnie jest sprzecz-
ne z nauk  Ko cio a i – poniewa  wyznanie bior  na serio, g boko, prze-
konaniowo, nie za  policyjnie, metrycznie (nie od metra, ale od metryki) 
i paszportowo – nie pozwala mi uchodzi  za katolika, zastanowi  si  
tu nieco obszerniej tylko nad trzema: nad kwesti  „sprawiedliwo ci bo-
skiej”, nad kwesti  „nie miertelno ci duszy” i nad kwesti  wmawianej 
w Boga pró no ci i dzy s awy.
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Sprawiedliwo

Czy dopuszczenie przez Stwórc  do grzechu pierwo rodnego i ka-
ranie za niego wszystkich ludzi jako potomków dwojga grzeszników 
daje si  pogodzi  z ludzkim poczuciem sprawiedliwo ci? Czy w ogóle 
odpowiedzialno  zbiorowa b d  to ca ych zrzesze  ludzkich, b d  te  
w niesko czonym na st pstwie pokole  nie jest nonsensem ur gaj -
cym zdrowemu rozs dkowi normalnego, niezwyrodnia ego cz owieka? 
Wpraw dzie rozmaici tyrani i degeneraci znajduj  sadystyczn  rozkosz 
w uprawianiu ohydnej vendetty i w prze la dowaniu ludzi pojedynczych 
za przynale no  do znienawi dzonego zbiorowiska ludzkiego, przy czym 
graj  g ówn  rol  uogólnienia my lenia j zykowego. Nikczemne bydl  
ludzkie wmawia w stworzonego na obraz i podobie stwo w asne Boga 
swe zbrodnicze i sadystyczne pop dy, nazywaj c jed nocze nie tego swe-
go Boga nie tylko Sprawiedliwym, ale tak e Mi osiernym. Cz owiek, któ-
ry by sobie pozwala  na co  po dobnego, by by uznany za zbrodniarza, ale 
Bóg jest czczony w a nie za to, e jest Bogiem zemsty.

Dzi ki um czy nieniu naszego my lenia i naszej wyznaniowo ci, 
dzi ki up ciowieniu naszego Olimpu, ka emy Bogu by  m czyzn . Tyl-
ko m czyzn  mo e by  równie  zast pca Boga na ziemi, Namiestnik 
Chrystusowy. Tylko m czyznami mog  by  dzia aj cy w imieniu bo-
skim kap ani. Bóstwa i pó bóstwa p ci e skiej graj  podrz dn , cho  
nieraz bardzo zaszczytn  rol . By  niebiank  nie jest to to samo, co by  
bogiem czy to jednopostaciowym, czy te  wielopostaciowym. By  mnisz-
k , cho by nawet westalk , nie jest to to samo, co by  kap anem. A pro-
sz  mi odpowiedzie , tylko szczerze i uczciwie, czy podobne upo ledzenie 
p ci e skiej mo na uwa a  za sprawiedliwe, zw aszcza wobec tego, e 
kobiety s  g ówn  podpor  Ko cio a. To upo ledzenie kobiet jest przenie-
sieniem do Królestwa Niebieskiego naszych ziemskich i ludzkich urz -
dze  i zwyczajów, ale  chyba tych naszych zwyczajów i obyczajów nie 
mo emy uwa a  za doskona e, a podobno w pa stwie Wszechmocnego 
i Wszechwiedz cego ma panowa  bezwzgl dna doskona o .

Czy ze stanowiska ludzkiego, ze stanowiska sprawie dliwo ci, od-
czuwanej po ludzku, tj. nie zbrodniczo, ale uczciwie po ludzku, mo na 
uwa a  za sprawiedliwe skazywanie jedynie kobiet na cierpienia i m ki 
po czone z rodzeniem dzieci?
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Czy sprawiedliwym jest skazywanie niektórych niemowl t na bez-
ustanne choroby i cierpienia, bez jednej chwili odpo czynku, bez jednej 
chwili rado ci w ci gu ich kilkotygodniowego lub nawet tylko kilkodnio-
wego istnienia? Przysz y biedactwa na wiat jedynie po to, a eby bez 
przerwy cierpie  i w cierpieniach skona .

Przypomnijmy te  sobie niemowl ta, duszone przez w asne matki 
lub us u ne akuszerki, przez uprawiaj ce t  specjalno  swoiste opie-
kunki i wychowawczynie.

Uprzytomnijmy sobie Ew  Pobratymsk  z Dziejów grzechu e-
romskiego, która rodzi swoje niemowl  w wychodku, ka c niewinnemu 
stworzeniu dusi  si  w otch ani nieczysto ci kloacznych. To tak e ma 
by  objawem sprawiedliwo ci opatrzno ciowej. A przecie  takie dziecko 
jako niechrzczone jest skazane po mierci na m ki wiekuiste.

Je eli chodzi o powi kszanie grona anio ków, maj cych s awi  
Pana Zast pów, to mo na by przecie  uciec si  do jakiego  innego, mniej 
okrutnego sposobu ich fabrykacji.

Niemowl ta zmar e bez chrztu, na równi z „poganami” i wszyst-
kimi niekatolikami s  skazane na pot pienie wieczne. Czy zgadza si  
to ze sprawiedliwo ci  wmawian  w stwo rzonego na obraz i podobie -
stwo ludzkie Stwórc ? Tak  sprawiedliwo  spod ciemnej gwiazdy ka e 
uprawia  swemu dobrotliwemu Ojcu marne i plugawe bydl  ludzkie.

Niektóre ludy „dzikie” czcz  zwierz ta jako bóstwa. Tak np. Gilacy 
w Syberii Wschodniej ubóstwiaj  psów, a na dowód czci zarzynaj  je 
i po eraj , chc c wraz z ich mi sem i krwi  wessa  w siebie ich bosk  
moc i pot g . Oddaj c pi knym za nadobne, zwierz ta po eraj  ludzi, 
ale ju  bez przymieszki czci boskiej. Równie  ludo ercy, po eraj c mi-
sjonarza, nie kieruj  si  pobudk  okazania mu w ten sposób czci bo-
skiej. 

[1 Przed kilku laty w Bolszewii okrutny g ód zmusi  ludzi do po e-
rania „bli nich”, a nawet w asnych dzieci. Pewien ojciec, zar n wszy 
swego syna kilkoletniego i spo rz dziwszy z niego piecze , pos a  niezje-
dzon  jeszcze có reczk  do s siadki po musztard , bo by  przyzwyczajony 

1 Fragment umieszczony w nawiasach kwadratowych nie znalaz  si  
w przedruku tej broszury w t. VI Dzieł wybranych (Warszawa 1983). W przy-
pisie obja nienie: Wydawca dokonał koniecznego skrótu.
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do spo ywania pieczeni z musztard . Czy to tak e mie ci si  w ramach 
rozlanej we Wszech wiecie i wmawianej w Opatrzno  Sprawiedliwo-
ci?]

Czy przy sprawiedliwo ci praktykowanej przez mi o sierne bóstwa 
mo liwe by by o istnienie chorób, mierci przedwczesnej, n dzy, niewoli 
wszelakiej, ha bi cej cz owie cze stwo prostytucji itd., itd?

Czy Ojciec kochaj cy naprawd  swoje dzieci, a b d cy zarazem 
Wszechmocnym, móg by je skazywa  na wzajemn  nienawi , na wza-
jemne t pienie si  i prze ladowanie, na pope nianie wszelakich zbrodni 
pojedynczych i zbiorowych, na prowadzenie wojen, na orgie rewolucji 
itd., itd.? Czy Ojciec kochaj cy a wszechmocny nie urz dzi by swym 
umi owanym ycia w sposób uniemo liwiaj cy wszelkie cierpienia, 
wszelk  n dz  i zbrodni ?

Czy Ojciec kochaj cy swoje córki, b d c wszech mocnym, móg by 
skazywa  je na ha b  prostytucji?

Czy Ojciec wszechmocny, maj cy cho by dziebe ko mi o ci ku 
swym dzieciom b d cym rodzicami na ziemi, móg by te swoje umi owa-
ne dzieci pogr a  w bezbrze nej rozpaczy po stracie ich dzieci duszo-
nych w sposób równie bezmy lny, jak okrutny?

Oczywi cie takie pytania mo na stawia , jedynie przyj muj c 
sprawiedliwo  we Wszech wiecie i wmawiaj c j  w Boga osobistego, 
stworzonego na obraz i podobie stwo ludzkie. Staj  si  za  one ca kiem 
bezprzedmiotowymi, je eli staniemy na stanowisku, e sprawiedliwo  
jest wytwo rem ludzkim i e nie ma podstawy do szukania jej we wszech-
wiecie, niewspó miernym z psychik  ludzk , we wszech wiecie, któ-

rym „rz dz ” „ ci le okre lone” „prawa”, ale nigdy ani „sprawiedli-
wo ”, ani „lito ”, ani „mi osierdzie”.

Wspania  ilustracj  „mi o ci” Ojca niebieskiego do jego ziem-
skich dzieci s  wiwisekcje urz dzane przeze  nad biblijnym Hiobem, 
co  w rodzaju wiwisekcji, o której z dum  opowiada  mi  zjolog i pa-
tolog rosyjski, Wiktor Wasiljewicz Paszutin, profesor Uniwersytetu Ka-
za skiego, a nast pnie profesor i naczelnik (rektor) Akademii Medyko-
Chirurgicznej w Petersburgu. 

Chcia  zbada  eksperymentalnie dusz  psa. Naby  wi c psa, ob a-
skawi  go; pies si  do niego przywi  za  i liza  mu r ce. Wtedy Paszu-
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tin obla  psa ukropem. Z psa zlaz a skóra, ale pies liza  r ce swego 
oprawcy. Wtedy Paszutin po raz drugi obla  psa ukropem. Mo na 
sobie wysta wi  jego (psa, a nie Paszutina) m czarnie. A pomimo 
to nie przestawa  liza  r ki kap ana nauki. Jeszcze raz oblano psa 
ukropem, ale tu ju  nie wytrzyma  i wyzion  ducha. Dopóki jed-
nak y , liza  r k  swego pana. By  „do zgonu wierny jak sobaka”. 
A mo e rozumia , e cierpi i po wi ca ycie dla dobra nauki. (Reha-

bilitacja psubrata i sukin syna, „MW” 1924, nr 8, str. 9)1.

Chocia  g ówn  pobudk  do tego zarówno g upiego, jak okrutne-
go „eksperymentu” by  cyniczny sadyzm „bada cza”, to jednak „badacz” 
móg  si  zas ania  pretekstem, e chce si  czego  dowiedzie . Gdyby by  
wszechwiedz cym jak Jehowa, to nawet Paszutin powstrzyma by si  
chyba od okrucie stwa bezcelowego. Chc c wi c zrozumie  wiwisekcje 
urz dzane przez Jehow  nad Hiobem, nie pozostawa oby chyba nic inne-
go, jak przypu ci , e z jednej strony wszechmoc i wszechwiedza, z dru-
giej za  strony wszechsprawiedliwo , wszechmi osierdzie i wszech-
mi o  godz  si  doskonale z m ciwo ci  bezgraniczn  i z sadyzmem 
bezgranicznym.

1 Do tego w tku, nawi za  M. Zdziechowski w swojej ksi ce O okru-

cieństwie (Warszawa 1928), polemizuj c z wnioskami wyci gni tymi przez 
Baudouina: Prof. Baudouin de Courtenay ogłosił w r. 1927, pt. Mój stosu-

nek do Kościoła, rzecz straszną przez swoją nieustraszoną, tołstojowską, 

niecofającą się przed żadnymi konsekwencjami logiczność. […] Rozprawę 

swoją prof. Baudouin de Courtenay był łaskaw mnie przysłać. Dziękując, 

odpowiedziałem mu, że zgadzam się na wiele rzeczy, które tam są, tylko 

inny wyciągam wniosek, podyktowany Galileuszowskim e pur si muove. 

Wprawdzie moje e pur si muove ma podstawę swoją nie w nauce, lecz 

w potrzebie serca, niemniej jednak jest mocne. Rozmyślania nad zagad-

nieniem religii doprowadzały mnie zawsze i tak samo utwierdzają dziś we 

wniosku, że wiara jest gwałtem zadanym rozumowi; zbyt głośno to, co się 

na świecie dzieje, świadczy, krzyczy przeciw Bogu. Silniejszą jednak nad 

to wszystko jest tęsknota za Pięknem przedwiecznym, absolutnym, którego 

blaski pociechą są nam i otuchą w życiu; głód rzeczy wiecznych, głód Boga, 

w którym tęsknota nasza ma ujście, staje się fundamentem wiary. Religia 

zaś nie daje się pomyśleć bez społeczności religijnej, bez Kościoła, Kościół 

bez wspólnej modlitwy i kultu.
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Dlaczego  tedy wmawiacie w swego Ojca Wszechmoc nego, a za-
razem nie tylko sprawiedliwego, ale tak e mi o siernego, takie okrucie -
stwa, jakie z cz owieka na ziemi robi yby potwora, wyrodka i zbrodnia-
rza?

Wprawdzie pocieszaj  nas rozkoszami czekaj cymi nas rzekomo 
po mierci. Ci b d  to naiwni, b d  te  ob udni pocieszyciele powinni by 
chyba zrozumie , e najwi ksze rozkosze pozagrobowe nie mog  zrów-
nowa y  i zatrze  wspomnienia o m kach doznanych za ycia na tym 
wiecie.

Nie szukajmy wi c Sprawiedliwo ci poza sob , nie wma wiajmy jej 
w stworzone przez nas bóstwa. Jak to wspaniale wykaza  Maeterlinck 
(Le temple enseveli), sprawiedli wo ci obiektywnej, sprawiedliwo ci 
poza psychik  ludzk  nie ma ani w przyrodzie, ani w wymy lonych przez 
cz owieka istotach ludzkich i nadludzkich. Sprawiedliwo  mie ci si  
bez reszty w duszy ludzkiej i zwierz cej zarówno odoso bnionej, jako te  
wspó yj cej z innymi duszami, ale i tutaj by a dotychczas i pozostanie 
na zawsze idea em niedo ci gnionym.

Nie miertelno  duszy ludzkiej (i zwierz cej)

Przyjmowanie nie miertelno ci duszy i wiara w ni  jest objawem 
potwornej megalomanii n dznych robaków ziem skich. Urodzi o si  to, 
poniewa  mia o rodziców, i wydaje mu si , e powinno y  wiecznie. e 
jednak pod wiadomie od czuwa si  ca y absurd podobnej pretensji, wi c 
owa niby-wiara w nie miertelno  duszy wygl da bardzo podejrzanie. 
Gdyby ludzie naprawd  wierzyli we w asn  nie miertelno , nie baliby 
si  mierci, ale, przeciwnie, wygl daliby z uprag nieniem uwolnienia od 
cierpie  na tym padole p aczu i za st pienia ich rozkoszami zwi zanymi 
z nieustaj cym wpatry waniem si  w oblicze Pana nad Pany.

Wed ug mego niekompetentnego rozumienia przymus nie miertel-
no ci by by najwi ksz  kar , jak  by by w stanie wymy li  wyra  no-
wany okrutnik. By oby to prawdziwe piek o prze ywane czy to w piekle, 
czy w czy cu, czy te  w samym raju. Urz dowe patentowane „piek o” 
sta oby si  zbytecznym. Wystarczy aby prosta nie miertelno . Bo czy  
mo e by  wi ksze piek o, jak sta a, nieustaj ca, nigdy si  nieko cz  ca 
wiadomo  krzywd wyrz dzonych przez nas innym i dozna nych przez 
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nas samych za ycia? Dosy  chyba tego, e ta prze kl ta wiadomo  za-
truwa nam ycie za ycia, e dzi ki pie kielnemu bólowi przez ni  spra-
wianemu mamy wstr t do ycia, t sknimy do Nirwany, do absolutnego 
niebytu, a  tu nagle pocieszaj  nas zapewnieniem, e ta m ka istnienia 
przeci gnie si  za grobem w niesko czono . Jak  straszn  rzecz  
by aby ta wieczna, nigdy nieko cz ca si  wiadomo  prze ytej n dzy, 
wiadomo  krzywd wyrz dzonych i do znanych!

Z g bin udr czonego serca wznosi si  okrzyk pani L. Ackermann 
w jej wierszu Les malheuereux z cyklu Poesies philosophiques:

Laisse nous oublier que nous avons v é c u!

(Pozwól nam zapomnie , e my yli!).
Nasze  istnienie  osobiste  jest  buntem prze  c iw jed-

no ci  wszech wiata ;  za  t  zbrodni  je  ste my skazani  na 
mier 1, na mier  prawdziw , na mier  absolutn .

I to jest prawdziwa aska.
mier  porównywamy ze snem. mier  nazywamy snem wiecz-

nym. A o nie prawdziwym, o nie g bokim my limy dlatego z tak  b o-
go ci , e pozwala on nam zapomina  o troskach i zgryzotach ycia.

Pie  ludowa nazywa sen słodkim. Litewskie saldżei miegoti, 
serbski sladki sanak.

W zastosowaniu do mierci Havliczek-Borovsky powiada: Vierzim, 

že velmi tiežce jest umrziti, nic sladsziho pak, neż umrlym byti (Wie-
rz , e bardzo ci ko jest umrze , nic s odszego jednak ni  by  umar-
ym).

Humorystycznie traktuje t  spraw  poeta publicysta wie de ski 
Oskar Blumenthal w czworowierszu Auf mein eigenes Grab (na mój 
w asny grób):

Nun bin ich ledig aller Erdenplag,

Mich kann kein Glück, kein Hoffen mehr betrügen,

Und wenn einst kommt der Auferstehungstag,

Ich bleibe liegen.

(Oto jestem wolny od wszelkich dolegliwo ci ziemskich, nie mo e 
mnie ju  oszuka  adne szcz cie, adna nadzieja; a je eli kiedy  nadej-
dzie dzie  zmartwychwstania, ja si  nie po rusz ).

1 W asny aforyzm [przyp. BdeC].
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* * *

Innego rodzaju „nie miertelno ”, nie miertelno  w cu dzys owie, 
nie miertelno  ludzi g o nych i s awnych, któ rych imiona yj  w pa-
mi ci pokole  i s  przekazywane przez tak zwan  histori , jest równie  
objawem megalomanii, i to megalomanii obustronnej: z jednej strony 
subiekt dwunogi szumi cy i zwracaj cy na siebie uwag  czy to swymi 
zbrod niami lub cnotami, czy te  swymi czynami lub utworami pragnie 
y  „nie miertelnie” w pami ci takich samych dwunogich, z drugiej za  

strony ci inni dwunodzy w swej zaro zumia o ci s dz , e mog  swym 
wybra com zapewni  nie miertelno .

Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę (Adam Mi-
ckiewicz).

Marna to nie miertelno , nie miertelno  zapewniana mar-
niakom przez takich samych marniaków. Nie miertelno  prochów 
i py ów, nie miertelno  pluskiew, wszy i innego robactwa. Niech 
z ziemi  jako z miejscem pobytu robactwa ludzkiego stanie si  jaka  
radykalna a zbawcza dla rodu Kainów katastrofa, a wszystkie owe 
wielog bne nie mier telno ci rozwiej  si  i znikn  na wieczne czasy.

Je eli uznajemy nie miertelno  duszy ludzkiej, jeste  my obo-
wi zani uzna  tak e nie miertelno  duszy zwierz cej. Co wi cej, 
mierz c prawo do nie miertelno ci cnotami i zas ugami osobnika, 
powinni my si  zgodzi , e pies, góruj cy sw  wierno ci  i przywi -
zaniem, ma wi cej prawa do nie miertelno ci ni  nikczemne, okrutne 
i zn caj ce si  nad psem bydl  ludzkie. Ale s dz , e i pies zaprotesto-
wa by przeciw swej nie miertelno ci zwi zanej z pami ci  o krzyw-
dach doznanych, a wi c równaj cej si  piek u.

A jak te  stoi sprawa z dzie mi-embrionami, które nie mog y si  
urodzi  i udusi y si  w onie matki? Czy one tak e maj  by  nie mier-
telne? Bo co do niemowl t, które prze y y kilka tygodni lub nawet 
kilka dni w nieustaj cych cierpieniach, to sprawa jest jasna i roz-
strzygni ta: skazane s  one na nie miertelno  i na wieczn  pami  
takiej strasznej krzywdy.

Ale uspokójmy si . Nie ma obawy. Nie grozi nam nie miertelno . 
Do tego wystarczy troch  zastanowienia si  i pomy lenia na zimno, 
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bez ulegania emocjom, bez ulegania irracjonalnym t sknotom i bez-
podstawnym nadziejom.

1. Bez cia a nie ma warunków dla istnienia psychy, dla istnienia 
tego, co nazywamy dusz  ludzk  i zwierz c . Co si  urodzi o, musi 
mie  te  koniec. Jak mówi Me  stofel w Fauście Goethego:

Denn alles was entsteht

ist wert, dass es zu grunde geht;

drum besser wäres, wenn nichts entstünde.

(Bo wszystko, co powstaje, zas uguje na to, a eby gin o; dlate-
go by oby lepiej, gdyby nic nie powstawa o.)

2. Wszystko, co ludzkie, jest sko czone zarówno w prze strzeni, 
jak i w czasie. Wszelka wieczno  i w ogóle wszelka niesko czono  
znajduje si  poza sfer  ludzkiego bytowania i ludzkiego cis ego my-
lenia. Jest ona nie do uchwycenia i nie do prze ycia. Mo na o niej 

marzy  i bajdurzy , ale my le  niepodobna. Przy tym niesko czono  
w jedn  stron  zwi zana jest ze swym przeciwstawieniem w drug  
stron . Niesko czono  przysz o ciowa jest niemo liwa bez niesko -
czono ci przesz o ciowej. Nie miertelno  jednostkowej duszy ludz-
kiej i zwierz cej by aby niesko czono ci  jedynie przysz o ciow , 
a wi c w logicznym my leniu ludzkim niedopuszczaln .

Wmawianie w Boga pró no ci i dzy s awy

Modl c si  czy to pojedynczo, czy te  zbiorowo, czy to w domu na 
osobno ci, czy te  w wi tyniach, czy to na pa mi , czy te  z ksi ek 
do nabo e stwa, klepi c ró a ce, go dzinki, nowenny, litanie, pacie-
rze za pokut , uprawiaj c e branin  w stosunku do Boga, pochlebia-
j c mu, wmawiaj c w niego lito  i mi o  do „dzieci”, traktujemy 
tego Boga jak sobie równego, obarczonego wadami i u omno ciami 
ludzkimi. Tak te  by  powinno, bo Bóg osobowy, stworzony na obraz 
i podobie stwo cz owieka, mo e si  wprawdzie ró ni  od cz owieka 
ilo ciowo, ale nigdy jako ciowo. Bóg-cz owiek jest wra liwy na po-
chlebstwa, ma oczy i uszy, lubuje si  wi dokiem t umów modl cych 
si , ust puje natr tnym i wrzask liwym pro bom zbiorowym, jednym 
s owem przypomina as kawego w adc  ziemskiego, monarch  lub 
wp ywowego dyg nitarza.
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Opanowanemu dz  s awy nie wystarczaj  chóry dwunogich 
chwalców na ziemi; dodaje do nich chóry anielskie i archanielskie 
z rozmaitymi „szar ami” o  cerskimi i jeneralskimi. Chwalcie Pana, 
zast py.

Na wzór syksty skiej kapelli papieskiej w przybytku Boga na 
niebiesiech rozbrzmiewaj  d wi czne g osy anio ków, anio ów i ar-
chanio ów.

Ja ze swej strony uwa am to za obmawianie Boga, za oszczer-
stwo. Nie wierz  w pró no  Istoty Najwy szej, w jej kabotynizm, 
w jej dz  s awy u robaków ziemskich i wy bra ców niebieskich.

Kilka uwag o wszechwiedzy i wszechw adzy kleru

Dotychczas dla prawdziwie wierz cych ksi dz jako spadkobier-
ca znachora jest ostateczn  wyroczni  w spra wach higieny, w spra-
wach po ywienia, w sprawach ycia osobistego i spo ecznego. To 
uznawanie uniwersalno ci ka p a skiej i uprawnienia kap anów do 
wyrokowania we wszel kich kwestiach spornych pochodzi z epoki nie-
zró niczkowania specjalno ci, z epoki spe niania wszelkich funkcji 
spo ecznych przez jedn  i t  sam  osob . Z dzisiejszym pogl dem na 
ustrój spo ecze stwa nie da si  to w aden sposób pogodzi .

W stosunku do Boga ksi dz jest obdarzony nies ychan  moc . 
Jest on pot niejszy od Boga. Kiedy bowiem przy od prawianiu Mszy 

wi tej rozkazuje Bogu Wszechmog cemu wcieli  si  w op atek 
i w wino, Bóg nie mo e mu odmówi  i musi si  wcieli . A takim nad-
boskim potentatem, pot niej szym od samego Boga (co  w rodzaju 
przewodnicz cego Trójcy wi tej), jest ka dy osobnik odznaczony 
sakramentem kap a stwa, a wi c tak e wzmiankowany powy ej 
Pietkiewicz dorpacki, Macoch cz stochowski i tylu, tylu innych s -
siaduj cych z krymina em.

Dla wiernych synów Ko cio a jest to ca kiem w porz d ku. Ja 
za , o ile wmy l  si  i wczuj  si  w dusz  prawdzi wie wierz cego 
i dba ego o czysto  wyznaniow , podobne uznawanie pot gi „s ug 
bo ych” musz  uwa a  za blu nierstwo.

Inny dowód megalomanii hierarchów ko cielnych. Oto papie  
mianuje b ogos awionych i wi tych, awansuje z ni  szej rangi „b o-
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gos awionego” na wy sz  rang  „ wi tego”, a Bóg nie mo e si  temu 
sprzeciwi . Jest on bowiem tylko ci le ograniczonym monarch  kon-
stytucyjnym, a papie  autokra tycznym, samow adnym premierem 
i ministrem wojny.

Nie tylko papie , ale tak e ni si dostojnicy, urz dnicy i funkcjo-
nariusze ko cielni udzielaj  odpustów na tyle i tyle dni, a Bóg, stosu-
j c si  do ich rozporz dze , musi przenosi  delikwentów z czy ca 
do raju. Bo do autonomicznego piek a rz dzonego przez Lucyferów, 
Me  stofelesów, Belzebubów, biesów, szatanów, diab ów i ca y zast p 
piekielnej Czrezwyczajki, nawet Bogu Wszechmog cemu wtr ca  si  
nie wolno. Odpusty w mniejszej lub wi kszej porcji nie mog  si  od-
nosi  do piek a.

A ten kler wszechw adny, rz dz cy ziemi  i niebem, uprawia ot-
warcie ob ud . G oszone przeze  zawodowo przy kazanie nie zabijaj 
w yciu praktycznym do niczego go nie obowi zuje. Nie walczy on ani 
z wojn , ani z „kar  mier ci”, z t  chroniczn  zbrodni  legalizowan , 
b ogos awi r ce bra tobójcze, odbiera od o nierzy przysi gi blu nier-
cze. Co wi cej, sam skazuje na mier , sam torturuje, sam pali na sto-
sie (przynajmniej praktykowa  to niezbyt dawno). Rozsmakowuj c 
szóste przykazanie, nie przeciwstawia si  ani prostytucji, ani innym 
objawom niewoli p ciowej.

Na podobie stwo w asne zaleca ob ud  swym owiecz kom i ba-
rankom. Byle nie wyst powa  otwarcie, byle nie manifestowa , byle 
udawa  pobo no  i w razie potrzeby uczestniczy  w uroczystych urz -
dowych obchodach i nabo e stwach; poza tym mo na sobie wierzy  
lub nie wierzy . Na praktykowanie ob udy skazuj  ju  dzieci szkolne, 
sekun dowani us u nie przez panów ministrów i w adze szkolne.

Mo e dla braku przykazania „nie k am, nie oszukuj, nie fa szuj, 
nie uprawiaj ob udy” nie tylko nie zabraniaj  uprawiania ró nych 
„fa szywych fasji”, ale sami w nich uczestnicz . Komu za  „fa szywa 
fasja” wydaje si  grze chem, ten bez trudno ci dostaje rozgrzeszenie 
z niem  zgod  na kontynuowanie grzechu: da capo al fine. Klerowi 
mi e s  fa sz i ob uda, bo sam je gorliwie uprawia.

Degenerat, fanatyk i szaleniec Eligiusz Niewiadomski, mor derca 
prezydenta Narutowicza, zosta  uznany przez znaczn  cz  kleru ka-
tolickiego w Polsce za bohatera, m czennika i nieomal e za wi tego. 
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Odprawiano na jego intencj  demonstra cyjne nabo e stwa i z g bi 
duszy aprobowano jego czyn patriotyczny, dokonany, mo na powie-
dzie , pod skrzyd em opieku czym Ko cio a. Trzeba odda  sprawied-
liwo  klerowi in nych wyzna  w Polsce. O ile wiem, ani ewangelicy, 
ani pra wos awni, ani ydzi nie pochwalali czynu Niewiadomskiego. 
W danym wypadku przykazanie nie zabijaj traktowali bardziej na se-
rio.

Niedawno jeden (a mo e i niejeden) ksi dz na kresach wschod-
nich dowodzi  na kazaniu, e obecny rz d zaprowadzi nowe porz dki, 
e nie wolno b dzie bra  lubów w ko ciele, a e luby b d  dawali 
ydzi. S  to dalsze konsekwencje z twierdzenia dostojników ko ciel-

nych, e luby cywilne wy my lili bolszewicy.

* * *

W Wadowicach istnieje i dzia a zakon ksi y Pallotynów, prote-
gowany przez kurie biskupie, a ziej cy nienawi  ci , zatruwaj cy ser-
ca i og upiaj cy s abe g owy ludzkie. Wpad  mi w r ce wydany przez 
tych trucicieli i pod egaczy Kalendarz Królowej Apostołów, Nak a-
dem Kongregacji misyjnej ks. ks. Pallotynów w Wadowicach, 1927.

W Kalendarzu tym przewa aj  artyku y, pe ne b d  to nieuctwa, 
b d  te  umy lnego fa szowania historii, a uprawiaj ce agitacj  po-
gromow . Pozwalam sobie z artyku u Żyd (szp. 105-114) przytoczy  
nast puj ce ust py, zawieraj ce w sobie b d  to prawdziwe lub te  
rzekome cytaty z dzie  i okoliczno ciowych wypowiedze  ró nych zna-
komito ci, nawet Woltera, b d  te  samodzielne wywody szanownego 
autora:

1. Rozrzuceni po ca ym globie, a jednak ci le z sob  z czeni y-
dzi – to istoty podst pne, niebezpieczne i wrogo usposobione do 
reszty ludzi. Nie wolno patrze  oboj tnie, gdy podnosz  oni eb do 
góry, lecz natychmiast wybija  ich tak, jak wybija si  jadowite mi-
je. W przeciwnym razie k sa  b d  – a uk szenie ydowskie jest 
miertelne. (szp. 105).

2. Nie rozumiem, czemu dot d nie wyt piono doszcz t nie tych ja-
dowitych w ów. Wszak zabija si  drapie ne zwierz ta po eraj ce 
ludzi. A kim e jest yd jak nie ludo erc . (szp. 105).
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3. Ta zadra w ywych organizmach innych narodo wo ci wywo uje 
choroby, gnicie i mier . W ród narodów europejskich ydostwo jest 
elementem obcym, wnosz cym jedynie rozk ad.
Z trychinami i bakcylami nikt nie zawiera paktów – ani te  usi uje 
przerobi  drog  wychowania, lecz stara si  jak najpr dzej wyt pi .
Przede wszystkim odebra bym ydom to, co stanowi ich si  – mia-
nowicie pieni dz. (szp. 106–107).
4. Nale a oby ydów pozbawi  praw cywilnych i stwo rzy  dla nich 
prawa specjalne. (szp. 107).
5. Zjawisko zrozumia e: yd wzgardzi  prac   zyczn . U siebie – na 
w asnej ziemi – i pod w asnym niebem nie chcia  on ani ora , ani 
sia  – ani przy fabrycznym m ocie, kowadle, warsztacie tkackim. 
Porzuci  w asn  ziemi , j  si  w ócz gostwa z najmocniejszym po-
stanowieniem unikania wszelkiej roboty – a ycia cudzym wysi -
kiem, cudzym po tem – na cudzy koszt. Jak wesz, pluskwa, szara -
cza, zarazek tyfusu, bakcyl cholery i d umy. (szp. 107).
6. Ale gdy z zaro li wychodzi na ci  tygrys, czo ga grzechotnik, 
a z m tnych uj  Missisipi aligator – wolno ci strzela : si a na si , 
zr czno  za zr czno  – twoja mier  lub jego. Nie usypia ci  on 
swym cz owiecze stwem – nie powo uje na dyplom uniwersytecki 
– na przykazania boskie – na etyk  i prawo – nie da, by  – w imi  
mi o ci bli  niego – rzuci  na ziemi  lub jemu odda  strzelb , k o-
nic , wid y czy te  oszczep – i w asnor cznie bez wszelkiej obro ny 
wytoczy  dla  sw  krew.
Aby nie ebra  – lecz bez pracy na cudzy rachunek dostatnio y  – 
musia  on wykl  wszelk  uczciwo  i cno t  – a nadto rozgrzeszy  
ca  mas  „wybranego ludu” z kradzie y, fa szerstwa, rabunku, 
krzywoprzysi stwa, podpa le , lichwy, kontrabandy tudzie  zabój-
stwa. Jego ksi gi wi te wiadcz , i  uczyni  to bez waha . Wi cej 
nawet: za da  równouprawnienia i „tolerancji”. Jakiego równo-
uprawnienia i „tolerancji” – nie mówi. Jego ksi gi wi te da y mu 
wszelkie prawa do takich nawet potworno ci, o ja kich pomy le  nie 
wolno chrze cijaninowi, stworzy  on wi c dla siebie najwy sz  to-
lerancj  – nie ma bowiem zbrodni, której by nie uznawa . Zatem 
przez „równouprawnienie” i „tolerancj ” rozumie  nale y ydow-
skie ultimatum do ca  kowitego poddania si  wiata chrze cija -
skiego ydowskiej nawale i abdykuj, chrze cijaninie – wyrzekaj si  
wiary, na rodowo ci, ziemi, nieba – oddaj co  nagromadzi  – spal 
Pismo wi te, obal Papiestwo, przebuduj ko cio y na syna gogi, za-
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pu  pejsy, w ó  „cyce e” – i pójd  na ydowskiego parobka. (szp. 
108).
7. Szanujmy ohydne zbrodnie wy uszczone w cyto wanych protokó-
ach1: wi c gwa tem, si , podst pem, ob ud , korupcj  pieni n , 

oszustwem, zdrad , rozbojem, zwyradnianiem przeciwnika, os a-
bieniem jego rozumu, oduczaniem od rozwa a , niszczeniem wp y-
wu rodziny oraz jej warto ci wychowawczej, m ceniem stosunków 
narodowych, przem cze niem, og upianiem, demoralizacj , g odem, 
n dz  i szczepie niem chorób. Oto jakim jest arsena  narodu ydow-
skiego do walki z innymi narodami – oto rodki, którymi powalo no 
tak  wielk  pot g , jak  by a Rosja.
Lecz samego arsena u za ma o – potrzeba ludzi. Któ  to zaj  si  
ma wprowadzeniem programu ydowskiego w czyn – kogo wyzna-
czy  yd do zwyradniania gojów, os abiania ich rozumu, oducza-
nia od rozwa a , niszczenia wp ywu rodziny, m cenia stosunków 
narodowych, og upiania, demoralizacji – komu wypad a rola og a-
dzania tudzie  szcze pienia w ród narodów nie ydowskich takich 
plag jak choroby? Odpowied  krótka: pozostawiaj c w swym r ku 
naczel ne kierownictwo, yd gojom powierzy  misj  wyt pienia go-
jów. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe. Có  znaczy oby 447 

ydziaków w Rosji, gdyby dawniejsi kadeci tudzie  partie wywro-
towe nie podwa y y ustroju pa stwowego, nie zdemoralizowa y 
cara – a dziki mu yk rosyjski nie sformo wa  czerwonej armii do 
wyt pienia rosyjskiej arystokracji, rosyjskiego ziemia stwa, rosyj-
skiego duchowie stwa i rosyj skiej inteligencji narodowej – gdyby 
pod naczeln  komend  ydowskich komisarzy nie pali , zabija , 
niszczy  – pozostawia j c za sob  cmentarze i zgliszcza – zgliszcza 
i cmentarze? (szp. 109–110).
8. Nie od dzi  – i nie od wczoraj ydostwo demora lizowa o sfer  
inteligenck , wszelkimi sposobami wci gan  do ló  maso skich. 
(szp. 110).
9. Nikczemnym jest yd. Ale po stokro , po tysi c kro  nikczemniej-
szym jest goj wys uguj cy si  w lo ach maso skich ydowi. Tamten 
niszczy pa stwa cudze, by na ruinach wznosi  gmach pa stwowo-
ci w asnej. Ten za  dla pieni dzy lub stanowiska sztylety wbija 

w serce Ojczyzny w asnej, by jej trupa w prezencie zanie  na sza-
bas Judejczykowi. Je eli yd jest wampirem – na okre lenie goja 

1 Mowa o Protokołach Mędrców Syjonu.
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w s u bie ydowskiej s ownictwo nie zna odpowiedniego wy razu. 
(szp. 113).
10. Ca e legie zdrajców w asnego kraju, duszami i mózgiem za-
przedanych judaizmowi, dziesi tkami lat pope niaj  nieustaj c  
zbrodni  zaprza stwa narodowego ambasa dorów, prezesów naj-
wy szych instytucji, delegatów kraju na mi dzynarodowe kongre-
sy, s dziów wojennych, profeso rów, wydawców, redaktorów. Ca e to 
zbiegowisko opryszków najgorszego gatunku wyciska na masach 
narodowych odpowiednie pi tno, kieruje tak zwan  „opini ”, a co 
naj wa niejsza – decyduje. Zmasonizowana reprezentantka p ci 
„nadobnej” rozsiad a si  w ministerium wyzna  i o wiecenia pub-
licznego, ciga uczciwych Polaków, rozdaje stanowiska dyrektorów 
szkó  ch opcom z kilkuklasowym wykszta ceniem, wydziera naj-
zas u e szym Polakom szko y przy pomocy za maskowanych oraz 
bezmaskich prowokatorów z Wiednia i Petersburga, by poprzez szu-
mowiny rosyjskie odziera  dziatw  polsk  z wszelakich wi to ci. 
W ci gu czterech lat niepodleg o ci rozdar o ydostwo kraj, znisz-
czy o jego pieni dz, skupi o kopalnie i fabryki w akcjach, spó kach 
tudzie  obligacjach – i poci gn o naród ca y na kraw d  nieuni-
knionej zag ady. To samo co w Rosji – i tak samo jak w Rosji. (szp. 
114).

Oto kilka kwiatków uszczkni tych w ogródku wielebnych „ojców” 
czy te  „braciszków”, wyst puj cych w imieniu Je zusa i jego matki, 
„królowej aposto ów”, którzy oboje byli ydami, urodzonymi w ziemi y-
dowskiej i wywodz cymi si  z rodu króla ydowskiego Dawida.

A nie zapominajmy, e Kalendarze Królowej Apostołów rozchodz  
si  tysi cami pomi dzy ludem wch aniaj cym w sie bie t  zatrut  stra-
w .

Sprzedaj cy truj ce po ywienie dla cia a bywaj  karani; handla-
rzom trucizn  dla duszy, o ile s  protegowani przez w adze duchowne, 
przy yczliwej neutralno ci w adz wiec kich, uchodzi to na sucho. Im 
wolno bezkarnie szczu , pod judza  i j trzy  1.

1 Zob. tak e J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y , Czarny terror, 
„Robotnik” 1927, nr 199.
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* * *
W ogóle daje si  stwierdzi , e powszechno  ko cielna jest 

w znacznej cz ci band  b d  to za lepionych fanatyków, b d  te  cy-
nicznych ob udników i oszustów. Szczerze wie rz cych, a zarazem nie-
sfanatyzowanych jest tylko nieznaczny procent. Ob udnicy duchowni 
i ob udnicy wieccy podaj  sobie r ce, oddaj  sobie wzajemne us ugi, 
zawieraj  konkor daty i inne umowy w celu ujarzmienia i og upiania 
mas biernych i pos usznych. Rozczulaj ca wzajemna asekuracja. 
R ka r k  myje, noga nog  wspiera. O godno  ludzk , o wolno  su-
mie  nikt si  nie troszczy; chodzi przede wszystkim o w adz , pano-
wanie i wyzysk.

Z klerem czy to fanatycznym, czy te  ob udnym nic mnie wi za  
nie mo e. Wi c ju  z tego powodu – cho bym nawet by  religijnie uspo-
sobiony i t skni  do jakiego  bóstwa – nie móg bym by  katolikiem. 
A có  dopiero b d c che micznie oczyszczonym z wszelkiej religijno-
ci, z wszelkich t sknot do Boga, z wszelkiego mistycyzmu.

Dla mnóstwa ludzi Bóg osobisty, tj. wyobra enie stwo rzone 
przez cz owieka na obraz i podobie stwo cz owieka, jest przedmio-
tem wiary. Dla mnie to ró nopostaciowe, jednopostaciowe i wielo-
postaciowe wyobra enie, zale nie od czasu, od umiejscowienia na 
kuli ziemskiej i od indywidual no ci ludzkiej, wraz ze wszystkimi in-
nymi zwi zanymi z nim wyobra eniami jako te  wraz z prze yciami 
religijnymi, z nastrojami modlitewnymi, z wierzeniami osobistymi 
i gromadnymi, z wiar  w objawienie itd., stanowi jedynie cie kawy 
przedmiot badania. Istniej  te  takie nauki i dyscy pliny naukowe, jak 
religioznawstwo, historia kultury i umys owo ci ludzkiej (i zwierz -
cej), socjologia, psychologia, psychiatria po wi cona badaniu zbo-
cze  umys owych itp. 

Wolnomy licielstwo

Swój pogl d na my l ludzk  woln  od wszelkich dog matów, prze-
s dów i zabobonów, czyli na tak zwane wolno my licielstwo w prawdzi-
wym znaczeniu tego wyrazu, wy o y em m.in. w artykule Od Redakcji 
w „My li Wol nej” z r. 1925 nr 1, str. 1–4. Przytaczam tu dos ownie g ów-
ne ust py tego artyku u:
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My l wolna to my l badawcza, my l naukowa. Jedynie tylko 
oczyszczona od wszelkich przes dów i narzuconych wierze  my l 
wolna wydziera tajemnice przyrodzie, przyro dzie w najobszerniej-
szym znaczeniu tego wyrazu, a wi c nie tylko przyrodzie tzw. mate-
rialnej, ale tak e psychicznej, duchowej. Specjalno ci my licielskie, 
czyli „nauki” wycho dz ce z za o e  dogmatycznych, s  sprzeczne 
z my l  woln  i niezale n , a wi c nie s  naukami.

W wydzieraniu tajemnic przyrodzie my l wolna, my l naukowa 
nie mo e si  wznie  ponad cz owieka. Najwspa nialsza, najdalej si -
gaj ca hipoteza mo e by  uj ta tylko po ludzku. „Nadludzko ”, a ra-
czej pozaludzko  jest przy tym stanowczo wykluczona.

My l wolna opiera si  na logice, na my leniu logicznym. W za-
stosowaniu do etyki, do wspó ycia ludzi, my le nie logiczne prowa-
dzi do poczucia sprawiedliwo ci, do uzna nia równouprawnienia we 
wszystkich kierunkach, równou prawnienia ró niczkowanego warun-
kami indywidualnymi.

My l wolna porusza wszystkie tematy, roztrz sa wszyst kie kwe-
stie, a czyni to sine ira et studio, tj. bezstronnie, bez nami tno ci, bez 
uprzedze  czy to osobistych, czy te  zbiorowych. My l wolna wystrze-
ga si  dzia ania na wyobra ni , kierowania si  afektami i emocjami, 
podniecania na mi tno ci. Przy roztrz saniu kwestii spornych praw-
dziwy wolnomy liciel chowa do szu  ady i zamyka na klucz wszel kie 
swoje wstr ty i poci gi, wszelkie swoje antypatie i sympatie.

Przez zawi e zagadnienia intelektualne i etyczne pro wadz  wol-
nomy liciela czysty rozum i, w sferze etyki, wzgl d na dobro ogólne, 
które ze swej strony rozk ada si  na do bro jednostek nale cych do 
danego zbiorowiska spo eczne go, a na wy szym stopniu do ca ej ludz-
ko ci.

Je eli szcz cie danego cz owieka zale y od ignorancji, od pozo-
stawania w dziecinnej wierze, wolnomy liciel nie jest na tyle okrut-
nym, a eby burzy  to szcz cie, wyrywaj c z du szy b ogie i uszcz li-
wiaj ce iluzje.

Ze wzgl du na szcz cie ludzi wolnomy liciel stoi tymczasem 
na gruncie danego ustroju politycznego i spo e cznego. Kieruje nim 
przy tym nie ubóstwienie molocha pa  stwowo ci, nie bzdurne powie-
dzenie, e wszelka władza po chodzi od Boga, ale ta jasna i zdobyta 
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przez do wiadczenie prawda, e wszelki przewrót, wszelka wojna, 
wszelka rewo lucja zwi zane s  z t pieniem mnóstwa istnie  ludz-
kich, z waleniem w gruzy dobytków kultury, a wi c prowadz  do 
kl ski i nieszcz cia niezliczonej rzeszy cichych i maluczkich, ponie-
wieranych przez wszech wiatowych krwawych „ideow ców” i zbrod-
niarzy.

Wobec tego spokojna my l wolna, my l krytyczna, my l indy-
widualna, niepozwalaj ca okie zna  si  zaciek ym i na nic si  nie-
ogl daj cym doktrynerom, nie uprawia ad nego szczucia, nie g osi 
konieczno ci po wi cenia milionów ludzi wspó czesnych dla chimery 
raju maj cego uszcz li wi  przysz e, mniej lub wi cej odleg e poko-
lenia.

Prawdziwy wolnomy liciel nie mo e by  t umicielem adnej my-
li ludzkiej i nikomu ust nie knebluje. Nie patrzy on ani na twarz 

ludzk  jak na pysk do nak adania kaga ca, ani te  na r ce ludzkie jak 
na piszczele do p tania i zaku wania w kajdany. Nie uwa a on adnej 
my li, o ile jest tyl ko my l , za objaw zbrodniczy. Nie zionie nienawi -
ci  i nie wpada we w ciek o  na widok „heretyka”. Nie wo a ani „na 
stos!”, ani „pod topór kata!”, ani „pod cian !”.

Wolnomy liciel nie mo e si  uwa a  za nieomylnego. Pozosta-
wia on uprawianie tego procederu zawodowcom i ochotnikom, poczy-
naj c od urz dowo uznanego nieomylnika, rezyduj cego w Rzymie, 
a ko cz c niezliczon  zgraj  pospolitych g upców nieomylnych.

Zgodnie z tym „My l Wolna” b dzie i nadal starannie unika a 
wszelkich napa ci osobistych, wszelkich wyzwisk, wszelkich obelg. 
W arsenale polemicznym „My li Wolnej” brak pocisków, utkanych czy 
to z „rozmi kczenia mózgu”, czy te  z pomawiania przeciwnika ideo-
wego o rozmaite beze ce stwa z zakresu kryminalistyki, niemoralno-
ci i antypa stwowo ci, wypominane zwykle w celach denuncjator-

skich.
Co innego jednak, je eli chodzi nie o przekonania i argumenty, 

ale o akty gwa tu i przemocy, o rozmaite nadu ycia i objawy „dyktatu-
ry”, o zamachy na wolno  su mienia, o wyra  nowane og upianie pod-
w adnych i o wszel kie inne tego rodzaju czyny praktykowane przez 
inkwizyto rów, przez bandytów, przez obrońców wiary i ojczyzny 
i innych tp. W takich razach „My l Wolna” uwa a za swój obowi zek 
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wyst powa  otwarcie i stawa  w obronie wszystkich o  ar przemocy, 
wyzysku i fanatyzmu.

Poza tym „My l Wolna” uznaje zasad  bezwzgl dnej wyrozumia-
o ci i tolerancji. Chce ona by  woln  trybun  dla my li wolnej we 

wszystkich kierunkach. Pod warunkiem przestrzegania przyzwoito-
ci i pow ci gliwo ci w wyra eniach zapraszamy do wymiany my li 

wszystkich ludzi szczerych i nieob udnych, od jezuitów i rabinów do 
komunistów w cznie.

Mo emy si  ró ni  diametralnie w zdaniach, ale obok tego mo emy 
si  szanowa  i d y  do wzajemnego przeko nywania si  drog  rozumo-
w , bez obelg i bez zacietrzewienia.

Zestawiam t  dan  przeze mnie de  nicj  my li wolnej z obowi -
zuj cymi ka dego prawdziwego, niefarbowanego ka tolika dogmatami 
i zapytuj : czy, b d c wyznawc  i g osi cielem my li wolnej, mog  by  
jednocze nie katolikiem? A nie jest to kwestia gustu. Z jednej strony 
prawdziwa in dywidualna my l wolna, z drugiej za  zdogmatyzowane 
i sfanatyzowane my lenie, „my l karna i zorganizowana”, b d ca pod-
staw  judaizmu, katolicyzmu, komunizmu i wszelkich in nych wyzna  
opartych na pochodzeniu, na przymusie par tyjnym itd.

Kto ma takie jak ja wyznanie wiary, „wyznanie pozawyznaniowe”, 
nie mo e by  ani katolikiem, ani adnym innym wyznaniowcem, a chc c 
by  cz owiekiem uczciwym, nie mo e udawa  wyznaniowca i uchodzi  
za niego w oczach innych ludzi.

ROZDZIA  5

Moje zerwanie z Ko cio em nie tylko de facto, ale tak e de iure.
Pobudki do otwartego wyst pienia z Ko cio a

Przytaczam niektóre swoje o wiadczenia, obowi zuj ce mi  do 
wyci gania z nich koniecznych konsekwencji.

Stosuj c swój sposób traktowania spraw wyznanio wych, uwa a bym 
za w a ciwe radzi  wszystkim ydom, któ rzy przestali wierzy  w na-
kazy swego wyznania, a eby, o ile nie s  przekonani o wy szo ci czy 
to katolicyzmu, czy te  jakiego innego wyznania, nie zmieniali urz -
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dowo wyzna nia na wyznanie, ale tylko a eby po prostu wyst powali 
z gminy wyznaniowej ydowskiej i og aszali si  za bezwy znaniowych. 
Tak  sam  rad  daj  ludziom,  guruj cym w spisach ludno ci jako 
katolicy lub te  jacy inni wyznaniowcy. Je eli przestali wierzy , je e-
li nie uznaj  dogmatów swego rzekomego wyznania i je eli nie chc  
uprawia  k am stwa i ob udy, powinni otwarcie wykre li  si  z listy 
wyznaniowców i przej  do bezwyznaniowców. Nale y mie  odwag  
do walki o swe naj wi tsze prawa. (Przechrzta i neofityzm z przyle-

głościami, „MW” 1924, nr 12, str. 9).

Do tego lub owego zrzeszenia wyznaniowego cz owiek mo e nale-
e  szczerze i uczciwie tylko o tyle, o ile sam w g bi duszy uznaje 

siebie za wyznaj cego zasady tego wyznania. Je eli za  adne z ist-
niej cych wyzna  go nie zadawalnia, ma on nie tylko prawo, ale 
tak e obowi zek wobec pa stwa i wspó obywateli og osi  si  za 
bezwyzna niowego. Udaj c takiego lub innego wyznaniowca, a nie 
b  d c nim w samej rzeczy, cz owiek staje si  publicznym k am c , 
ob udnikiem i oszustem.
Ludzie zmuszaj cy nas do udawania, ludzie nieuznaj  cy bezwyzna-
niowo ci, ludzie niechc cy mi dzy innymi upraw ni  statutu gmi-
ny bezwyznaniowej, ka  obywatelom wolnej Rzeczypospolitej by  
k amcami, ob udnikami i oszustami. (Zagajenie wiecu protestacyj-

nego z dn. 1 czerwca r. 1924, „MW” 1924, nr 7, str. 8).

Je eli takie rady i wskazówki daj  innym, powinienem tak e sam 
si  do nich stosowa . Pozwólcie i mnie nie by  k amc , ob udnikiem 
i oszustem.

Spraw  t  traktuj  powa nie, na serio, a nie konwenansowo, nie 
salonowo. Przecie  zaszczytna nazwa katolika, rycerza Marii, czciciela 
Boga w Trójcy wi tej Jedynego chyba do czego  obowi zuje. Nobles-

se oblige. Przy nale no  do tego lub owego wyznania nie mo e by  sta-
wiana na równi z przeznaczaniem przez w adze wojskowe bezwolnych 
rekrutów do ró nej broni. Jak s  przymusowi infanterzy ci, kawalerzy-
ci, artylerzy ci, tak te  maj  by  przymusowe chrze niaki, obrzezaki, 

jednopostaciowcy, dwupostaciowcy i inni niewolnicy przymusu wyzna-
niowego. Re krut pod batem i pod gro b  kary sk ada zbrodnicz  kaino-
w  przysi g ; nad niewinnym i nie wiadomym niemowl ciem pope nia 
si  gwa t chrztu, obrzezania i innych tego rodzaju obrz dków.
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Przestrzegana przez ewangelików kon  rmacja ma by  wiado-
mym potwierdzeniem przez dane indywiduum pope nionego na nim 
w niemowl ctwie gwa tu. Oczywi cie sprowadza si  to zwykle do pu-
stej formalno ci.

Je eli bra  rzeczy nie powierzchownie, nie konwenansowo, nie 
formalnie, nie policyjnie, ale zgodnie z prawd , to ja wyst pi em z Ko -
cio a katolickiego przed przesz o sze dziesi ciu (60) laty. Moje mil-
czenie o tym fakcie, a wi c ob udne, k amliwe, fa szywe przyznawa-
nie si  do ka tolicyzmu, daj ce mi mo no  korzystania z przywilejów, 
które mi si  nie nale a y, by o po prostu nieuczciwo ci  i pod o ci .

Wprawdzie moje dotychczasowe wyst py publiczne wiadczy y 
dostatecznie o moim faktycznym wyst pieniu z Ko cio a; ale do ta-
kich junackich wyst pów ludzie s  przy zwyczajeni i uwa aj  je za 
rodzaj fanaberii i swoistego sportu. Obja nia si  je b aze sk  donki-
szoteri , akowskim popisywaniem si , brawur , megalomani , tym, 
e wierzbi j zyk, a r ka pisz ca jest mu pos uszna. I istotnie, je li 

si  troch  zastanowi  i pomy le  spokojnie, mo na zapyta : czy warto 
traci  czas i energi  umys ow  na wynurzenia, które nikomu nie s  
potrzebne i pozostaj  g osem rozlega j cym si  w pustyni?

Obecnie mog  zapewni , e przy zg oszeniu mego urz  dowego 
wyst pienia z powszechno ci rzymskokatolickiej po woduj  mn  nie 
pró no , nie megalomania, ale nakazy mojej etyki osobistej, mi dzy 
którymi jedno z czo owych miejsc zajmuje niezawarte w Dekalogu 
przykazanie: nie kłam, nie udawaj, nie oszukuj, nie fałszuj, nie bądź 

obłudnikiem.

Je eli fa szowanie materia ów spo ywczych, fa szowanie pie-
ni dzy itd. uwa ane jest za grzech i wyst pek, to tym bardziej powin-
no by  uwa ane za grzech i wyst pek, i okry wane pogard  fałszowa-

nie sumień własnych i cudzych.

Zastrzegam si  przy tym, e nie jestem fanatykiem prawdy. 
Rozró niam prawd  w nauce a prawd  w yciu. W nauce obowi zuje 
prawda bezwzgl dna, dla której nale y by  gotowym nawet na m -
cze stwo. W yciu obowi zek g oszenia prawdy wygl da nieco ina-
czej. S  sprawy wa ne, sprawy spo eczne, sprawy polityczne; a s  
te  sprawy pry watne, osobiste, sprawy mniej wa ne, a przynajmniej 
wzgl d nie wa ne. W stosunku do spraw osobistych zatajenie „praw-
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dy” bywa czasem obowi zkiem, a mówienie prawdy mo e graniczy  
ze „zbrodni ”.

W danym wypadku, gdy chodzi o mój stosunek do Ko cio a, praw-
da naukowa zbiega si  z prawd  spo eczn , a wi c ma si  do czynienia 
ze spraw  wa n . Kontynuowa nie milczenia i t umienia prawdy by oby 
fa szowaniem istot nego stanu rzeczy. Niech inni fa szuj , ale ja nie chc  
i nie mog  d u ej fa szowa .

Od d u szego czasu trapi y mi  wyrzuty sumienia, które (tj. nie 
wyrzuty, ale sumienie) na swoje nieszcz cie posiadam. Doznawa em 
nieustaj cego dr cz cego niepokoju. Wzmaga a si  we mnie dokuczliwa 
i bolesna pogarda dla samego siebie za tchórzostwo i za brak odwagi do 
zdobycia si  na krok stanowczy. Musia em sobie ul y . Musia em odby  
t  „spo wied  powszechn ”. Musia em dać świadectwo prawdzie.

W ci gu swego bezmy lnego, g upiego, splugawionego, ludzko-
bydl cego ycia pope ni em mnóstwo nieuczciwo ci, „grzechów”, wy-
st pków, ajdactw, objawów tchórzostwa, wy krocze  przeciw cz owie-
cze stwu w podnios ym znaczeniu tego wyrazu. Bezcze ci em godno  
ludzk , cudz  i w asn . Wyrz dza em niepowetowane krzywdy innym 
i samemu sobie. Marnotrawi em i trwoni em posiadane skarby pod ka -
dym wzgl dem.

Wiem na pewno, e ani katolicyzm, ani adne inne wy znanie nie 
uchroni oby mnie od tych wszystkich zdro no ci i b dów. Nie uchroni a 
mnie moja w asna etyka osobista. Przemog a natura, przemog y zdro -
ne na ogi i bydl ce pop dy.

Od przesz o sze dziesi ciu lat praktykowa em chro niczne oszu-
stwo co do swej przynale no ci wyznaniowej. Chc  przynajmniej pod 
koniec ycia oczy ci  si , by  uczci wym, nie ob udnym, nie mówi  fa -
szywego wiadectwa o sa mym sobie.

Nie chc  uprawia   irtu z Panem Bogiem obowi zuj  cego „kato-
lików” z inteligencji i z „towarzystwa”. Niech po zostaj  „katolikami” 
ró ni wiatowcy czy to ob udnie „prak tykuj cy”, czy to wcale nieprak-
tykuj cy, ale podtrzymuj cy przyjazne stosunki z klerem dla oddawania 
sobie wzajem nych us ug.

Odgraniczam si  od „katolików”, odgraniczam si  od obro ców 
wojny, od obro ców kary mierci, od obro ców wszelkiego rodzaju nie-
wolnictwa, odgraniczam si  od jegomo ciów twierdz cych, e luby cy-
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wilne wymy lili bolszewi cy i e obchodzenie si  bez lubu ko cielnego 
jest sprośnym konkubinatem. Odgraniczam si  od zbiorowiska, do 
którego nale  i którego broni  t pi, bezduszni, pozbawieni logiki i po-
czucia sprawiedliwo ci biurokraci (urz dnicy Min. WRiOP i cz onko-
wie Najwy szego Trybuna u Administracyjnego), wbrew wyra nym 
nakazom konstytucji pozbawiaj cy praw oso b , która zda a bardzo 
dobrze egzamin maturalny ze wszystkich przedmiotów naukowych, 

ale, jako urz dowo bezwyznaniowa, nie mog a zdawa  z wypowiada-
j cej walk  nauce „religii”. Takiego pozbawiania praw nie by o nawet 
w Rosji carskiej.

Uznaj  s uszno  przys owia co po psie w kościele, kiedy pa-

cierza nie mówi; nie chc  by  „parszyw  owc ” zanieczyszczaj c  
ko ció  i dlatego wychodz .

Gorliwcy „katolicy” obawiaj cy si  zgorszenia, niech si  pocie-
sz . Nie ma si  co martwi . I beze mnie pozostan  w onie Ko cio a 
katolickiego tysi ce, miliony ob udników, fa szywych katolików, far-
bowanych lisów, a przecie  o nich przede wszystkim chodzi Ko cio-
owi wojuj cemu i roszcz cemu pretensj  do wszechw adzy, do pano-

wania nad ca  ludzko ci .
Przez moje wykre lenie ze spisu rzymskich katolików statysty-

ka urz dowa nic nie ucierpi. B dzie to kropla w morzu.
Rozstaj c si  publicznie z mymi rzekomymi wspó wy znawcami, 

wspó obywatelami wszech wiatowej monarchii pa pieskiej, nie y-
wi  do nich adnych nieprzyjaznych uczu . Przeciwnie, egnam ich 
z prawdziw  wdzi czno ci  za to, e mnie nie prze ladowali i nie wy-
magali ode mnie ob udnych praktyk wyznaniowych.

S ysza em, e w czasie mojej ostatniej choroby w nie których 
kongregacjach modlono si  za mnie. Jest to bardzo rozczulaj ce i roz-
rzewniaj ce. Dzi kuj  gor co tym yczliwym dla mnie osobom. Tym 
bardziej jestem wzgl dem nich obo wi zany do szczero ci i do nieuda-
wania katolika.

Zanadto szanuj  ludzi prawdziwie wierz cych, a ebym ich mia  
nadal oszukiwa . A o ob udników, umizgaj cych si  do kleru i  irtu-
j cych z „Panem Bogiem” nie dbam.

Mo e jeszcze b d  wspó pracowa  ze szczerze wierz cymi 
w obronie prawdy i sprawiedliwo ci. Gdyby jednak dano ode mnie 
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„pojednania si  z Bogiem”, uwa a bym to za objaw potwornej mega-
lomanii. By oby mieszne, gdyby np. wesz lub pluskwa chcia y si  
pojedna  z cz owiekiem, a przecie  odleg o  mi dzy cz owiekiem 
a Bogiem, cho by nawet stworzonym na obraz i podobie stwo cz o-
wieka, jest niesko czenie wi ksza ani eli odleg o  mi dzy wsz  lub 
pluskw  a cz owiekiem.

Gdyby po sze dziesi ciokilkoletniej nieobecno ci po wróci a 
wiara i ja wróc  do Ko cio a. Nie ma jednak o to obawy. Jak powie-
dzia  jeszcze Goethe w Aus meinem Leben Wahrheit und Dichtung, 
powrót do istotnie utraconej wiary jest absolutn  niemo liwo ci . 

ysa g owa w osiem nie po rasta. Chyba ebym dosta  rozmi kczenia 
mózgu.

Argumenty przeciw memu postanowieniu

Niektóre osoby, którym wspomina em o zamiarze wy st pienia 
z Ko cio a, stanowczo przeciwko temu protesto wa y, twierdz c, e by-
oby to „zgorszeniem publicznym” i krokiem szkodliwym pod ka dym 

wzgl dem. A trzeba doda , e osoby te wcale nie nale  do prawdziwie 
wie rz cych.

Tak wi c jawne i otwarte stwierdzenie faktu, e si  nie jest tym, 
za kogo si  uchodzi, ma by  „zgorszeniem”. A prak tykowanie ob udy, 
zawieranie konkordatów i robienie ust pstw klerowi wbrew zdrowemu 
rozs dkowi i ze szkod  dla spo ecze stwa nie jest zgorszeniem? A po-
pieranie mor dercy Niewiadomskiego przez kler nie jest zgorszeniem? 
A twierdzenie dostojników ko cielnych, e luby cywilne to wymys  
bolszewików, nie jest zgorszeniem? A ci g e naru szanie 5 przykazania 
przy b ogos awie stwie zawodo wych g osicieli „mi o ci bli niego” nie 
jest zgorszeniem? A cyniczne praktykowanie k amstwa i ob udy nie jest 
zgor szeniem?

Jak ju  powiedzia em, owe osoby obawiaj ce si  zgor szenia nie 
nale  wcale do osób wierz cych. Im chodzi tylko o zachowanie pozorów, 
jako te  o panowanie, do spó ki z klerem, nad ludkiem g upiutkim i po-
korniutkim, bo , jak mówi Karol Havliczek-Borovsky, bez boha se spro-

stym lidem neni vydrženi (bez boga z prostym ludem nie podobna wy-
trzyma ). (Komu i na co potrzebny jest Bóg, ,,MW” 1925, nr 1, str. 7).
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Stara to, od wieków znana polityka. Do  wspomnie  kap anów 
egipskich, augurów rzymskich i innych zawodowych okpiwaczów. Ja 
jednak nie potrzebuj  nikogo durzy , tumani  i okpiwa .

Inni znowu byli przeciwko memu wyst pieniu, poniewa  przez 
wyst pienie traci si  wp yw na rzekomych wspó wy znawców. 

Uwa am za po yteczniejsze pozostanie i walcze nie wewn trz. 
Pisze Pan: „do  ob udy i udawania”, ale w da nym wypadku nie 
ma ani ob udy, ani udawania, gdy  Pan nigdy z swoimi pogl dami 
si  nie kry … Ja staram si  nie zrywa  z moimi „bli nimi”, tylko 
stwierdza , e o wiele wi cej by oby mi dzy nami zgody i blisko ci, 
gdyby nas nie ró ni y ko cielne przes dy, a wi c s  one przeszko-
d , a wi c usuwajmy je stopniowo razem, obopólnie. Tylko w ten 
sposób mo na ciera  „kanty”. Inna sprawa masowe wyst pienie. 
Na to oczywi cie jeszcze u nas za wcze nie, ale agitowa  mo na. 
Ale wszystko na nic wobec roli, jak  odgrywa katolicyzm u nas; 
musi by  zrównany z innymi wyznaniami, a wszystkie wyznania 
musz  by  oddzielone od pa stwa; winny by  prywatnymi religij-
nymi stowarzyszeniami.

Tak pisa  do mnie jeden z bardzo mi yczliwych wol nomy licieli. 
Jego zarzuty odpieram nast puj cymi uwagami:

Mój przyjaciel twierdzi, e przez wyst pienie urz dowe z ona da-
nego wyznania traci si  wp yw i pozbawia si  mo  no ci oddzia ywa-
nia na innych rzekomych wspó wyznawców. Ale  ja nie chc  wywiera  
adnego wp ywu, nie chc  na ni kogo oddzia ywa . Nikogo nie tylko nie 

zmuszam, ale nawet nie namawiam do udawania niewierz cych. Nie 
wdzieram si  nieproszony do tajników duszy ludzkiej. Chc  by  sam 
i na wet najbli szych mi osób nie namawiam do na ladowania mnie. -
dam tylko od nich absolutnej tolerancji dla samego siebie. Obcy mi jest 
duch prozelityzmu, propagandy, nawraca nia. Nie chc  odbiera  duszom 
wierz cym pociechy i os ody, jak  znajduj  w religii. Co wi cej, jestem 
tego zdania, e Religia serc naiwnie wierzących zasługuje na uzna-

nie i szacunek choćby dlatego, że wprawia duszę do dążeń idealnych 

i uszla chetniających. (Myśli nieoportunistyczne, Kraków 1898, nr 8). 
Wierzcie sobie, w co chcecie, przestrzegajcie nauk i wskazówek swych 
duszpasterzy, tylko mnie dajcie wi ty spokój i nie troszczcie si  o zba-
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wienie mojej duszy, które mnie samego nic nie obchodzi. Pozwólcie mi 
by  tym, czym jestem. Nie zmuszajcie mnie i nie namawiajcie mnie do 
udawania kato lika, kiedy nim nie jestem. Nie stosujcie do mnie gwa tu 
i przemocy. Stosujcie do mnie tolerancj .

Inkwizytorowie palili na stosach setki i tysi ce dla zba wienia 
duszy sma onych. Krzewiciele katolicyzmu i „chrze cija stwa” t pili 
ogniem i mieczem ca e ludy przez „mi o  bli niego”, dla zbawienia 
grz zn cych w „poga stwie” i w „herezji” dusz. Z powierzchni zdoby-
tej przez „chrze cijan” Ameryki znikn y ca e ludy ze swoist  kultur  
i z odr bnymi wierzeniami. Wyt piono albigensów, wyt  piono arian. 
Wszystko ad maiorem Dei gloriam (na wi ksz  chwa  Boga). Ja 
nie móg bym uczestniczy  w podob nych czynach apostolskich. Pod 
tym wzgl dem nie czuj  w sobie ani krzty sadyzmu niezb dnego do 
krwawych ca o pale  na chwa  Boga ydowsko-chrze cija skiego. 
Nie chc  nikogo nawraca  ani mieczem, ani stosem, ani s owem.

Mego absolutnego indyferentyzmu co do wierze  innych ludzi 
nie mo na zestawia  z post powaniem ydów asymilatorów, a raczej 
zasymilowanych, którzy, zlawszy si  ze spo ecze stwem ich otacza-
j cym, wyrzekli si  wszelkiej stycz no ci z ydostwem. Przecie  nie 
stawali si  oni pozawyznaniowcami, ale, przeciwnie, przechodzili 
do obozu innego wyznania, wrogiego ich poprzedniemu wyznaniu, 
a wi c nak a dali na siebie pi tno odszczepie ców i ju  przez to samo 
za mykali sobie drog  do kulturalnego oddzia ywania na swych daw-
nych, pogr onych w ciemnocie wspó wyznawców. Ja za  nie bawi  
si  w namawianie kogokolwiek b d  do zmiany wyznania na wyzna-
nie, narodowo ci na narodowo . Wszyst kie one posiadaj  w moich 
oczach jednakow  warto .

Wed ug zdania mego przyjaciela, nale y d y  do zbio rowego, 
gromadnego wyst powania z Ko cio a, co  w rodza ju stadowego 
chrzczenia „pogan”. Ja wcale do tego nie d . Liczba mi nie imponu-
je. Jeden Kopernik wart w moich oczach nierównie wi cej ani eli ca e 
miliony wspó czesnych mu dwunogich. Sam sobie wystarczam. Sam 
zrywam z Ko cio em, by cho  pod koniec ycia nie by  oszustem i nik-
czemnym tchórzem.

Mój przyjaciel powiada, e katolicyzm musi by  zrów nany z innymi 
wyznaniami, a wszystkie wyznania oddzielone od pa stwa. Bardzo to 
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pi kne pia desideria (pobo ne yczenia), ale kto si  zajmie ich zrea-
lizowaniem? Kto b dzie zrównywa , kto b dzie oddziela  wyznania od 
pa stwa? Prze cie  chyba nie my; vanae sine viribus irae (pró ne bez-
silne gniewy). Wi c mo e sejm i senat, instytucje pra wodawcze z o one 
w wi kszo ci z ob udników i obskurantów? Mo e rz d, graj cy w tych 
sprawach rol  pokornego s u ki Rzymu i kleru miejscowego? A mo e 
nareszcie Ko misja Kody  kacyjna, której pojedynczy cz onkowie w czte-
ry oczy czupurz  si , s  niezmiernie wolnomy lni i daj  u wiecczenia 
ycia spo ecznego, a gdy przyjdzie co do cze go, tul  uszy i przy g osowa-

niu kieruj  si  wzgl dami oportunizmu i obaw  nara enia si  klerowi 
i „opinii publicznej”.

Dajmy wi c pokój tym „musom”. W Polsce wspó czes nej nie 
mo e by  mowy ani o zrównaniu katolicyzmu z in nymi wyznaniami, 
ani o oddzieleniu ko cio ów od pa stwa. Konstytucja jest na pokaz, 
a ycie idzie swoj  drog . Zreszt  i konstytucja przyznaje katolicy-
zmowi pierwsze stwo. A có  dopiero konkordat, przed którym wszel-
ka „sanacja moralna” i inne obiecanki-cacanki staj  na baczno  lub 
te  chowaj  si  w k t i nie miej  pisn . Wi c ze swymi zuchwa ymi 

daniami mo emy czeka  do s dnego dnia.
Posiadaj c zmys  rzeczywisto ci, ja tak daleko nie si  gam i nie 

d  do masowych wyst pie . Sam chc  by  wol nym i we w asnych 
oczach uczciwym, a inni nic mnie nie obchodz .

Ale mój przyjaciel namawia mi  do czego  bardzo szpetnego i na-
gannego, mianowicie do tego, a ebym pozornie nale a  do Ko cio a, 
a w duszy knu  podst p, oszustwo i zdrad . Bo  przecie chyba zdrad  na-
le y nazwa  podkopywanie si  pod ca o , do której jest si  zaliczanym. 
By aby to zaszczytna rola konia troja skiego, albo, co gorzej, rola Azefa 
b d  cego jednocze nie spiskowcem-rewolucjonist  i szpiclem, ajentem 
Ochrany carskiej. Inni znowu jednocze nie s u  w defensywie polskiej 
i s  ajentami komunistów bolszewi ków. Jest to niecna, pod a robota.

Nale c do Ko cio a, cho by tylko nominalnie, nie wolno dzia a  
na jego szkod . Je eli walczy , to walczy  otwarcie, a nie podst pem 
i zdrad .

To, co tylko co powiedzia em, brzmi szlachetnie i wspaniale. Ale 
istnieje tak e odwrotna strona medalu i, je eli ona bie rze gór , mój 
przyjaciel b dzie mia  s uszno . Rycersko  i gra w otwarte karty 
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obowi zuje tylko wtedy, kiedy i prze ciwnik przestrzega tych samych 
metod. Je eli za  przeci wnik walczy za pomoc  gwa tu, przymusu, 
represji, prze la dowania za przekonania, za pomoc  wi zienia, kon-
 skat, pozbawiania praw itp., nie mog  go uwa a  za zas uguj  cego 

na szacunek i otwart  walk  i musz  zamiast tego ucie ka  si  do pod-
st pu i roboty tajemnej. Ja sam to praktyko wa em. Poniewa  w Rosji 
carskiej nie wolno by o sprowa dza  z zagranicy wielu wydawnictw, 
cho by tylko z powodu u ywanego w nich alfabetu (np. alfabetu aci -
skiego w wy dawnictwach z tekstem litewskim, ukrai skim, bia oru-
skim), poniewa  szala a tam cenzura i andarmeria graniczna, wi c 
uwa a em za swój wi ty obowi zek, ile razy wyje d a em za gra-
nic , przemyca  kontraband  pewn  ilo  wydawnictw zakazanych 
i przez cenzur  prze ladowanych. By o to nielojalne wobec pa stwa, 
ale pa stwo oparte na podstawach k óc cych si  z wymaganiami ety-
ki, pa stwo, t umi ce my l, s owo, wszelk  wolno  obywatelsk  nie 
zas ugiwa o na za chowywanie wobec niego lojalno ci; przeciwnie, 
prowokowa o najdalej id ce zamachy „wywrotowe”, a có  dopiero 
niewinn  kontraband  ksi ek zakazanych.

Wychodzimy z ró nych za o e . Mój przyjaciel zapatru je si  na 
nasze obecne po o enie pesymistycznie i stoi na stanowisku przed-
wojennym, kiedy pa stwo kneblowa o usta i kr powa o r ce i kiedy 
jedynym skutecznym sposobem wal ki z tym potworem by y spiski 
i zamachy. Ja za  jestem na iwnym optymist  wierz cym konstytu-
cji, która podobno zabez piecza wolno  sumienia, wolno  wyznania 
i inne niezb dne w yciu nowoczesnym wolno ci. Oczywi cie gdyby 
Ko ció  mia  nieograniczon  i niczym niekr powan  w adz , inaczej 
wygl da yby te nasze wolno ci. Mo e wtedy zi ci yby si  ma rzenia 
niektórych przedstawicieli kleru o powrocie dawnych czasów, kiedy 
to Ko ció  krwi nie przelewa , ale za to sma y  na stosach mi so he-
retyków i wszelkich swoich wrogów.

Oko o roku 1875 Aleksander wi tochowski, bawi cy si  wów-
czas w wolnomy licielstwo i jeszcze daleki od idea ów endeckich, 
wyst powa  w Krakowie przeciwko klerowi katolickiemu z powodu 
g o nej sprawy Barbary Ubryk. Gro mi cy wrogów Ko cio a s ynny 
kaznodzieja ksi dz Golian zagrzmia  wtedy w ko ciele Panny Marii: 
Gdyby się wróciły dawne czasy, rzuciłbym na niego czarną świecę!
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Niestety r ce za krótkie. Ko ció  wojuj cy musi si  do stosowywa  
do zmienionych warunków ycia i zapatrywa  spo ecze stwa, z którego 
te  sam si  rekrutuje. Takich ama torów sma onego mi sa ludzkiego jak 
ksi dz Golian jest chyba niewielu. Wi c pomimo wszelkich konkorda-
tów kon stytucja gwarantuje do pewnego stopnia wolno  sumienia, tak 
e mo na bez obawy wojowa  ustnie i pi miennie nawet z Ko cio em 
wi tym. A ja nie wojuj  z nim, tylko, nie chc c go oszukiwa , w najlep-

szej komitywie z nim si  rozstaj  i wyja niam powody rozstania. Co wi -
cej, chodzi  mi przy tym o pod niesienie  poziomu moralno ci 
w ogóle, tj. nie tylko poza Ko cio em, ale tak e w onie samego Ko cio a. 
D  do  uzdro  wienia  moralnego,  do  oczyszczenia  i  do 
uszlachetnie  nia  zarówno osób wierz cych,  jak  i  n iewie-
rz cych.

Niestety po ostatnich wyst pach najwy szych interpretatorów i re-
alizatorów konstytucji dochodzi si  do wniosku, e ja udz  si , a s usz-
no  ma mój przyjaciel, odradzaj cy traktowanie Ko cio a i jego obro -
ców jako uczciwych prze ciwników. Przypomnijmy sobie g o n  spraw  
panny Ireny Stró eckiej, która uczy a si  w gimnazjum jako urz dowo 
bezwyznaniowa, wi c, zdaj c matur , nie mog a zdawa  z tzw. religii, 
który to przedmiot jako co do swych „prawd” zale ny od pochodzenia 
wyznaniowego osoby egzaminowa nej, jest sprzeczny z wszelk  praw-
dziw  nauk . Zdawszy bardzo dobrze egzamin, mia a prawo na otrzy-
manie wiade ctwa maturalnego. Ministerstwo jednak odmówi o zatwier-
dzenia wiadectwa, poniewa  brakuje w nim stopnia z re ligii. Matka 
abiturientki, pani Estera Stró ecka, zaskar y a t  decyzj  Ministerstwa 
WRiOP do Najwy szego Try buna u Administracyjnego, uwa aj c go za 
obiektywnego i bezstronnego stró a prawa, konstytucji i zaprzysi o-
nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej i przez ca y rz d praw i swobód 
obywatelskich. Tymczasem Najw. Tryb. Adm. za pomoc  ró nych rozu-
mowa , k óc cych si  poniek d z logik  i z poczuciem sprawiedliwo ci 
i praworz dno ci, skarg  pani Stró eckiej oddali , zatwierdzaj c orze-
czenie ministerstwa.

Okazuje si , e odziedziczone po naje d cach ze Wscho du przy-
zwyczajenie do gwa cenia sumie  i poniewierania godno ci  ludzk  ma 
przewag  nad konstytucj  niepodleg ego pa stwa polskiego, e konsty-
tucja jest sobie tym czasem tylko pró nym marzeniem i obiecank  ca-
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cank , e u o ono j  jedynie na eksport, dla mydlenia oczu zagranicy 
i naiwnym prostakom w samej Polsce. Po dawnemu naj wy sze instancje 
rz dowe ka  obywatelom chc cym ko rzysta  z przynale nych im praw 
ucieka  si  do apówek, do k amstwa, oszustwa i ob udy. Zapewniano 
mi , e za 60 z o tych czy co  oko o tego mo na dosta  wiadectwo o zda-
niu egzaminu z „religii”, o ile si  nie ucz szcza o na wyk ady tej swoistej 
nauki. Tak to rz d sanacji moralnej i walki ze złem pracuje nad umo-
ralnieniem i uzdrowieniem spo e cze stwa.

Pod tym wzgl dem w Polsce dzisiejszej jest gorzej, ni  by o w Rosji 
carskiej. Przed wojn  sam widzia em kilkana cie matur, czyli prawo-
mocnych wiadectw dojrza o ci, bez stopnia z „religii”. Je eli w danej 
szkole nie by o nauczy ciela pewnej religii, zwalniano eo ipso abiturienta 
czy abiturientk  od obowi zku sk adania egzaminu z tego „przed miotu”. 
Mi dzy tymi wiadectwami widzia em nawet kilka wydanych katolikom, 
poniewa  w ich szkole redniej nie by o katechety katolickiego. Tylko 
prawos awny nie móg  si  obej  bez stopnia z „religii” uprzywilejowa-
nej i przo duj cej innym.

Chocia  jestem stanowczym przeciwnikiem wszelkiej walki za po-
moc  gwa tu, to jednak odczu em to orzeczenie Najwy szego Trybuna u 
Administracyjnego jako wyzwanie rzucone wszystkim obywatelom wal-
cz cym o wolno  su mienia i o poszanowanie godno ci ludzkiej. A có  
dopiero mówi  o ludziach ma o krytycznych, atwo zapalnych i goto wych 
do walki czynnej. Tacy ludzie mog  doj  do wnio sku, e w Polsce drog  
legaln  niepodobna korzysta  z za wartych w konstytucji praw obywa-
telskich i e konieczn  jest walka konspiracyjna, spiskowa, zamachowa, 
krwawa. Wniosek b dny, ale nastroju tych ludzi nie wolno lekcewa y  
i bagatelizowa . Same za  represje mog  zawie  i zwy kle zawodz .

Otó  wobec tego wszystkiego mój przyjaciel, zaleca j cy mi granie 
roli kreciej i dwulicowej, mo e mie  s usz no .

Sprawa „pow oki cielesnej”

Mnie osobi cie niewiele si  ju  nale y: tylko w „proch si  obróci ”.

Mam prawo uwa a  siebie za prawdziwego wolnomy li ciela i bez-
wyznaniowca, chocia  nie obnosz  si  z t  swoj  charakterystyk  
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jak kura z jajkiem. I w a nie jako „wol nomy liciel” i „bezwyznanio-
wiec” chc  tu okre li  swój sto sunek do w asnego cia a po mierci, 
której jako  nie mog  si  doczeka  i musz  ci gle jeszcze znosi  
gorycz i m k  istnienia.
Mnie samego ju  wtedy nie b dzie. Ten najsubtelniejszy wytwór 
i szczyt istnienia rozwojowego, jakim jest „dusza” jednostkowa, 
jakim jest wiadomo , my lenie, chcenie, odczuwanie itd. zniknie 
absolutnie, pozostawiaj c na placu tylko swe martwe pod o e or-
ganiczne, skazane na rozk ad i zlanie si  ze wiatem chemiczno-
 zycznym. W a ciwie wi c powinno by mi by  ca kiem oboj tne, co 

si  stanie po mierci z tymi moimi zw okami, z tym moim trupem. 
Je eli jednak pozwalam sobie wypowiedzie  co do tego jakie  da-
nia i wymagania, to kieruj  mn  przy tym z jednej strony wzgl dy 
oszcz dno ciowe, z drugiej za  strony ch  przys u enia si  nauce, 
badaj cej cia o ludzkie zarówno ze stanowiska teoretycznego, jako 
te  dla potrzeb praktycznych.
Dla swego tzw. cia a mam za ycia wstr t i pogard . Gdyby nie 
ono, nie pope nia bym wielu tzw. grzechów, przest pstw, a nawet 
zbrodni, nie ulega bym szkodliwym dla siebie samego i dla innych 
podszeptom i autosugestiom, nie wyrz dza bym niepowetowanych 
krzywd zarówno sobie samemu, jako te  innym osobom. Je eli 
wi c nie mam dla swego cia a najmniejszego szacunku za ycia, to 
z jakiego powodu mia bym zmienia  ten swój do niego stosunek po 
mierci, kiedy ja sam ju  istnie  nie b d ?

Gdybym y  „w pierwszych wiekach chrze cija stwa”, mo e by mnie 
przedzierzgni to ca kiem darmo w jedn  z „pochodni Nerona”. Gdy-
by my yli w „wiekach rednich”, kiedy to „Ko ció  wi ty”, „matka 
nasza”, wojuj ca a dba a o zbawienie dusz, „krwi nie przelewa-
a”, mo e by ksi dz Lutos awski i Spó ka urz dzili mi darmowe 

krematorium na stosie. Gdybym y  we Francji w czasie „Wielkiej 
Rewolucji” „wielkiego narodu”, mo e by mi ca kiem darmo oddzie-
lono g ow  od kad uba i pochowano kosztem skarbu u stóp gilotyny. 
Gdybym y  dzi  w Europie Wschodniej „pozakresowej”, mo e bym 
jako „bur uj” i „kontrrewolucjonista” zosta  najprzód postawiony 
„pod ciank ”, a nast pnie znalaz  darmowy „wieczny odpoczynek” 
w dole w asnymi r koma wykopanym.
Niestety, nie mog  chyba liczy  na aden z tanich sposobów prze-
niesienia si  na tamten wiat. Czeka mi  prawdopodobnie (o ile 
nowy wybuch sztucznie przez w adze wojskowe urz dzonych w Cy-
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tadeli warszawskiej wulkanów1 nie przy pieszy mego „przeniesie-
nia si  do wieczno ci”) tzw. „ mier  naturalna”, bez szczególnych 
wzgl dów ze strony „ wi tych hermandad”, patriotycznych „komi-
tetów ocalenia publicznego” i „czrezwyczajek” przenajró niejszego 
auto ramentu.
Dla tego, co zostanie po mnie, a nie b dzie mn , nie chc  ani spale-
nia w krematorium, ani te  uroczystego pogrzebu. Zarówno jedno, 
jak drugie poci gn oby za sob  ogromne koszta, a nara anie czy to 
rodziny, czy te  kogo innego na takie zb dne wydatki by oby g upot  
lub przest pstwem. Le piej te pieni dze u y  na co innego. Nie nale-
y krzywdzi  ywych na korzy  cmentarzy i krematoriów.

W razie tedy mego „przeniesienia si  do wieczno ci” wymagam 
stanowczo:
1) a eby nie robiono o tym adnych og osze  ani w dziennikach, ani 
na ulicach, bo szkoda tych „milionów”2 na nekrologi i klepsydry;
2) a eby nie wystawiano cia a „na pokaz”;
3) a eby nie urz dzano adnych ceremonii ani reli gijnych, bo te 
same przez si  s  wykluczone przy zw okach bezwyznaniowca, ani 
te  wieckich;

1 Mowa o wybuchu w prochowni Cytadeli, który mia  miejsce 13 X 1923 
r., w czego wyniku zgin o 25 osób. Oskar ono wówczas o pod o enie bomby 
dwóch o  cerów, por. W. Bagi skiego i ppor. A. Wieczorkiewicza. Sformu o-
wanie sztucznie przez władze wojskowe urządzonych jest zapewne aluzj  
do ca ej tej sprawy. Oskar eni w czasie, kiedy nast pi  wybuch, przebywali 
w wi zieniu, co jednak nie przeszkodzi o s dzi  ich i skaza  na mier . Pro-
wokacyjny charakter tego zdarzenia wykryli dwaj cz onkowie komisji sejmo-
wej (g ówny wiadek okaza  si  policyjnym kon  dentem, a raporty policyj-
ne sfa szowano). Obaj o  cerowie zostali u askawieni od kary mierci przez 
prezydenta Wojciechowskiego i mieli by  wymienieni na osoby znajduj ce si  
w wi zieniach sowieckich. Do wymiany nie dosz o, poniewa  o  cerowie zo-
stali zastrzeleni w poci gu przez policjanta, notabene potem skazanego za 
to zabójstwo na 2 lata wi zienia i zwolnionego po roku. Baudouin pisa  o tej 
sprawie w artykule Niewiadomski a Bagiński, Wieczorkiewicz i Spółka, 
„G os Polski” 1924, nr 112.

2 Pisano to za czasów panowania marki, kiedy to dzisiejszemu z o-
temu polskiemu odpowiada y co do warto ci prawie dwa miliony marek 
[przyp. BdeC].
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4) a eby nie marnowano adnych ubra  przez nak adanie ich na 
trupa, który przecie  adnych ubra  nie potrze buje. Co najwy ej 
mo na go zawin  w jak  star  p acht .
Rozumie si  samo przez si , e wszelkie nabo e stwa a obne i „za 
spokój duszy” s  stanowczo wykluczone. W zastosowaniu do takie-
go „niedowiarka” jak ja by yby one po prostu mieszne. Niech si  
nikt nie niepokoi o spokój duszy, która nie b dzie istnia a.
Zw oki moje nale y odda  do ca kowitego rozporz dze nia prosek-
torium anatomicznemu i innym zwi zanym z nim instytucjom, pod 
warunkiem oczywi cie, e transport tej ru chomo ci z mieszkania 
do miejsca bada  odb dzie si  ich kosztem.
S dz , e moja miertelna pow oka z jej mózgiem, z jej nerwami, 
musku ami, gruczo ami, ko mi i innymi cz ciami sk adowymi 
mo e przedstawia  pewien interes naukowy. Tyle nieraz trudno-
ci przedstawia dla prosektorium uzyska nie trupów przeci tnych 
miertelników ko cz cych ywot w szpitalach. Niedost pnymi dla 

bada  sekcyjnych s  przede wszystkim trupy ydowskie. Rzadko -
ci  za  bywa na stole sekcyjnym trup profesora, a w dodatku „nie-
dowiarka”, wprawdzie nie „ ydomasona”, ale co  oko o tego.
Dzi ki w asnemu niedo stwu i niepomy lnym okolicz no ciom, 
niewiele mog em przynie  po ytku nauce za ycia jako subiekt 
badaj cy. Niech e to cho  w cz ci wynagrodz  po mierci, ka c 
swym zw okom wyst powa  w roli obiektu badanego. (Orientacje 

trupie. W związku ze sprawą krematorium), „MW” 1924 r., nr 3, 
str. 5–8).

„Odwaga cywilna” tylko do pewnych granic

By  mo e, i  niektórzy ojcowie duchowni z gatunku p. ksi dza 
Goliana nie uznaj  mej pokojowo ci, b d  mi  uwa ali za krn brne-
go heretyka i rzuc  na mnie kl tw . Perspektywa kl twy wcale mnie 
nie trwo y. Kl twa i ja s  to rzeczy niewspó mierne. Kl twa mnie 
wcale nie ugodzi i przejdzie mimo moich uszu. Szkoda wi c na ni  
czasu i fatygi. I w ogóle kl twy, anatemy, chajremy itp. wysz y teraz 
z mody.

Prawdopodobnie w wiekach rednich, za panowania In kwizycji 
wi tej i wi tej Hermandady zabrak oby mi odwa gi do uczynienia 

podobnego kroku. Perspektywa powolnego sma enia si  na stosie 
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wcale by mi si  nie u miecha a. Jestem w ogóle wytrzyma y na ból 
 zyczny, ale tylko do pewnego stopnia. Pomimo wi c, eby mi  mo e 
wierzbia  j zyk, trzyma bym go za z bami, a nawet nikomu bym si  

nie zwierza  ze swymi w tpliwo ciami i heretyckimi zapa trywaniami 
na Ko ció  rz dz cy a m ciwy.

Podobnie w Bolszewii zachowywa bym si  skromnie i potulnie, 
nie zdradza bym si  ze sw  „ obuzerk  wolnomy licielsk ” i, stuliw-
szy uszy, podporz dkowa bym si  nowoczesnej „my li karnej i zorga-
nizowanej”. Dzia aj ca w imieniu „dyktatury proletariatu” Inkwizy-
cja wi ta naszych cza sów, sowiecko-socjalistyczna Czrezwyczajka 
czy to pod w a ciwym szyldem, czy te  pod pseudonimem GPU, nie 
przebaczy aby mi mych buntowniczych my li i jako „bur uja” i „kontr-
rewolucjonist ” postawi aby „pod stienku”. Gdybym by  pewny, e roz-
strzelanie spowoduje mier  natychmiastow , nie mia bym nic prze-
ciwko temu. Ale mier  mo e nast pi  nie od razu, tak e jaki  czas 
wypad oby m czy  si  i doznawa  dotkliwego bólu. Nie zapominajmy 
te , e, za przyk adem swych siostrzyc, Inkwizycji wi tej i Herman-
dady wi tej, i wi ta Czrezwyczajka ucieka a si  do tortur.

Zwa ywszy to wszystko, trzeba by  wyrozumia ym i nie rzuca  
kamieniem na tych nieszcz liwców, co, pozostawszy w pa stwie 
terroru, ugi li karki przed komunistami i bolsze wikami, a przedtem 
przed hordami uzbrojonymi, przed rozzbrodniczonymi przez wojn , 
rozw cieczonym i rozbestwionym o dactwem i przed zgraj  towa-
rzyszy, wcielaj cych w ycie zawiet Iljicza: grab’ nagrablennoje. B -
d c przykutym do a cucha, trudno si  bawi  w „odwag  cywiln ” 
i w „wolnomy licielstwo”.

Jest jeszcze jeden kraj europejski, gdzie prawdopodobnie nie od-
wa y bym si  wypowiada  szczerze i otwarcie swych my li o stosun-
ku do Ko cio a: kraj tyrana imperialisty, kraj czarnych koszul, kraj 
band faszystowskich.

Mo e si  myl , ale zdaje mi si , e w Polsce pomimo wszystkiego 
tolerowan  jest jeszcze tolerancja, tolerowan  jest pewna swoboda 
sumienia, wolno  s owa i wypowiadania si . Mo na wi c sobie po-
zwoli  na takie tanie „bohater stwo”, jak publiczne, urz dowe zerwa-
nie z Ko cio em, zw aszcza pod koniec ycia, kiedy mi si  ju  niewiele 
nale y.
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Gdybym si  zawiód , gdyby w adze decyduj ce nie uwzgl dni y 
mego dania, musia bym w dalszym ci gu stosowa  metody niewol-
nicze, tj. g osz c zasady przez Ko ció  pot pione, pozostawa  o  cjal-
nie w jego onie, a wi c upra wia  fa sz i ob ud .

Zobaczymy.

Podania do w adz

1) Do Zarz du para  i rzymskokatolickiej ko cio a w. 
Krzy a w Warszawie

Od przesz o sze dziesi ciu lat przesta em by  katoli kiem. Nie 
odprawiam adnych mod ów, nie ucz szczam na nabo e stwa, w ogó-
le nie uczestnicz  w adnych praktykach religijnych. Ostatni raz spo-
wiada em si  w roku 1861.

Nie wierz  w adne dogmaty ani katolickie, ani adne inne, cz-
nie z g oszonym przez „dyktatorów proletariatu” dogmatem bezbo -
nictwa.

Nie mam adnych t sknot religijnych, nie potrzebuj  adnych 
pociech religijnych.

Wobec tego pozostawanie formalne w onie Ko cio a rzymsko-
katolickiego by o z mej strony ob ud  i nikczemno ci . D u ej wytrzy-
ma  nie mog . Urz dowe wyst pienie z Ko cio a jest nakazem mego 
sumienia.

Aby przynajmniej pod koniec ycia da  wiadectwo prawdzie 
i cho by przez szacunek dla Ko cio a, pojmowane go nie jako instytu-
cja andarmsko-policyjna, ale jako zrze szenie ludzi prawdziwie wie-
rz cych i istotnie potrzebuj cych wskazówek od duszpasterzy, posta-
nowi em wyst pi  z niego otwarcie i z ca  odwag .

Na podstawie art. 111 i 112 Konstytucji Rzeczypospo litej Pol-
skiej prosz  o wykre lenie mnie z listy para  an i w ogóle wyznawców 
Ko cio a rzymskokatolickiego.

  Dr Jan Baudouin de Courtenay,
  profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 1 czerwca r. 1927. Ul. Smolna No 28 m. 6.
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2) Do II Ekspozytury Komisariatu Rz du na m. st. War-
szaw  (Obo na 4)

Zwróci em si  do Zarz du para  i rzymskokatolickiej w. Krzy a 
w Warszawie z nast puj cym o wiadczeniem:

(Tutaj powtarzam powy ej, przytoczony tekst o wiadczenia).
Na dowód wys ania przeze mnie tego o wiadczenia i otrzymania 

go przez Zarz d para  i za czam zwrotne po wiadczenie odbioru z 2 
czerwca r. 1927.

Zawiadamiaj c o tym Ekspozytur  Komisariatu i za  czaj c 
swój dotychczasowy dowód osobisty z 30 kwietnia r. 1922 pod Nr 
6633/7710, prosz  o wpisanie w rubryce 6. „Wyznanie” zamiast „rz. 
katolickie” – pozawyznaniowy.

Za czam te :
1) wypis z ksi g ludno ci domu nr 26/28 przy ul. Smolnej,
2) odpis mojej metryki chrztu z 25 marca r. 1845,
3) odpis przysposobienia (adoptacji) mego ojca Ale ksandra 

przez jego stryja, 
Kacpra Baudouin de Courtenay, z 5 lipca r. 1859.
  Dr Jan Baudouin de Courtenay,
  profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 15 czerwca r. 1927. ul. Smolna 28 m. 6.

Uwaga: W ko cu lipca r.b. 1927 sprawa ta zosta a za atwiona 
pomy lnie. Otrzyma em nowy dowód osobisty bez okre lenia wyzna-
nia.

[Warszawa 1927. Nak adem Spó dzielni 
Wydawniczej „Bez Dogmatu”]
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IV

TEKSTY DROBNIEJSZE

OBŁĘD KOMUNISTYCZNY

I

W tych dniach zwraca  si  do mnie z pro b  o rad  jeden z mo-
ich m o dych znajomych. Wobec najnowszych wypadków znajduje si  
on w rozterce i nie wie, co pocz . Jest on z jednej strony antymilita-
ryst , z drugiej za  komunist  nieuznaj cym w asno ci prywatnej. 
Przed wojn  bawi  w Petersburgu i przysta  tam do „bolszewików”, 
tj. do od amu bol szewickiego w obozie socjalno-demokratycznym. 
Wróciwszy do War szawy, zachowa  sympati  do „bolszewizmu” i do 
„komunizmu”, chocia  w ogóle trzyma si  z dala od po lityki i czynnie 
nie wyst puje, zada-walniaj c si  kontemplacj  i rozmy laniem  -
lozo  cznym. Jego przeko nania nie pozwalaj  mu zg asza  a dnych 
„ wiadcze ” wojennych. Z po cz tku przypuszcza , e by oby naj-
lepiej, gdyby si  kaza  aresztowa  jako komunista, ale pó niej od-
st pi  od tego zbyt stanowczego kroku. Dusza jego znajduje si  na 
rozdro u. O tej swej tragedii mówi  z wielkim wzruszeniem i ze zami 
w oczach. Prosi  o rad  i o wskazówki, do których móg by si  zasto-
sowa . 

Z pewno ci  nie jest to wypadek odosobniony. Przypuszczam, e 
takich jak ów mój znajomy jest mi dzy m odzie  inteligentn  pewna 
liczba, tylko e nie wszyscy s  tak i otwarci i tak powa nie spraw  
t  traktuj . Ze wzgl du tedy na przypuszczaln  mnogo  g ów w ten 
sposób spreparowanych s dz , e nie b dzie bez znaczenia zastano-
wienie si  nad t  spraw  i o wiecenie jej w ten mniej wi cej sposób, 
jak sta ra em si  j  o wieci  w prywatnej rozmowie z moim znajo-
mym.

Nie b d  oczywi cie powtarza  szcze gó ów tej rozmowy. Rozpa-
trz  tylko w ogóle kwestie potr cone przez mego znajomego i rozwin  
motywy, za pomoc  których stara em si  zbija  jego zdania. 
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Nieuznawanie w asno ci prywatnej jest sprzeczne z natur  
ludzk . Bez poczucia pewnej w asno ci osobistej nie da si  pomy le  
nie tylko cz owiek, ale nawet zwierz . Je eli kto nie uznaje w asno ci 
prywatnej, po winien si  zgodzi  na to, e mu za bior  jego ubranie, 
jego mieszkanie, jego narz dzia pracy czy to  zycznej, czy to umys o-
wej, a w ten sposób uniemo liwi  mu sam  t  prac . Czy to nazwie-
my w asno ci , czy te  prawem u ywalno ci, to  to wszystko jedno. 
W ka dym razie z yciem cz owieka ko czy si  tak e jego w a sno .

Kto nie uznaje „w asno ci prywatnej”, ten powinien uznawa  
prawo wszystkich m czyzn do wszystkich kobiet i przyklaskiwa  
gwa tom do konywanym na kobietach przez hor dy uzbrojone. Ca y 
wiat ludzki za mienia si  wtedy na wszech wiatowy dom publiczny.

Tym zagwo d onym g owom niepodobna wyt umaczy , e zabór, 
gwa t i przymusowe pozbawienie rzeczy niezb dnych do ycia nie jest 
wcale „komunizmem”, pojmowanym idealnie jako dobrowolne wyrze-
czenie si  cz ci swojej w asno ci na korzy  ogó u. Co wi cej, pod 
has em rzekomego „komunizmu” rozpasa a si  orgia najwyuzda sze-
go kapitalizmu, kapitalizmu najskrajniejszego, bo barbarzy skiego. 
Najlepszym tego dowodem jest chyba to, e typowi wy raziciele bez-
wzgl dnego kapitalizmu, bezduszni handlarze Wielkiej Brytanii zw -
chali si  i pokumali si  z rosyj skimi g osicielami „zniesienia w asno-
ci prywatnej” i „komunizmu”. Zra bowana „w asno  prywatna” 

„bur ujów” znalaz a si  w kieszeniach „komunistów” jako ich „w as-
no  pry watna”.

W zamroczonych i s abo funkcjonuj cych g owach niepokonan  
jest pot ga wyrazów. Posiadacze takich g ów czuj  nieprzeparty po-
ci g do „bolszewizmu”, poniewa  jest on jakoby wcieleniem w ycie 
skrajnego kierunku „lewicowego”. Nie wszystko co „lewe” jest bez-
wzgl dnie dobre. A poniewa  Polska broni si  prze ciwko najazdowi 
w czasie istnienia rz du „prawicowego” i „reakcyjnego”, wi c szanu-
j cy si  „komunista” nie mo e bra  udzia u w tej obronie o charakte-
rze „kontrrewolucyjnym”.

Niepoczytalny dzi ki swemu za le pieniu „komunista” nie jest 
w stanie zrozumie , e to, co si  dzieje obecnie we wschodniej Eu-
ropie i w pó nocnej Azji, jako cofni cie si  do stanu barbarzy stwa 
i zapanowanie najokrutniejszej tyranii i despotyzmu jest chyba naj-
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straszniejsz , najczar niejsz  reakcj . Dalej wstecz nie po dobna si  
ju  cofn . Ale pan „ko munista” zachwyca si , bo dzieje si  to pod 
has em „lewicowo ci” i „re wolucji”.

Gdyby taki niewolnik wyrazów ubóstwianych mia  w g owie 
cho  troch  zdrowego sensu i trze wego patrzenia na rzeczy, musia -
by przyj  do wniosku, e w danym wypadku nie chodzi wcale o adne 
zasady i teorie, nie chodzi nawet o „komu nizm” i „bolszewizm”, ale 
chodzi po prostu o fakt naj cia barbarzy ców, pustosz cych i zamie-
niaj cych w pe rzyn  wszystko, co spotkaj  po dro dze, a wi c chodzi 
o stawianie opo ru niszczycielom, podpalaczom, dr czycielom, gwa -
cicielom. W s awet nej kawalerii Budionnego ma by  oko o 50 proc. 
zara onych chorobami wenerycznymi (por. art. F. Wolskie go w „War-
szawskim S owie”, nr 149), a zuchy te, z którymi sympatyzuj  pano-
wie komuni ci warszawscy, nie daruj  adnej kobiecie.

II

Nawiasem mówi c, te szlachetne zast py jenera a Budionnego 
mia y by  podobno skierowane ku Indiom przeciwko Anglii; na skutek 
kon szachtów dyplomatycznych rzucono je na Polsk . To powodzenie 
okru tnych bezdusznych handlarzy dosko nale o wietla „komunizm” 
ich obecnych sprzymierze ców.

Ów mój znajomy, o którym wspo minam na pocz tku tego arty-
ku u, nie mo e bra  udzia u w akcji obrony Polski przed najazdem 
bolszewi ckim tak e z tego powodu, e jest antymilitaryst , czyli prze-
ciwnikiem wojny, co jednak nie przeszkadza mu sympatyzowa  z jed-
n  ze stron wo juj cych, mianowicie z Rosj  bolsze wick .

Otó  ja tak e jestem antymilitaryst  i to do tego stopnia, e 
wszelk  wojn  jako wojn  uwa am za zbro dni . Zastrzegam si  jed-
nak, e w moich oczach wojna prowadzona dla odparcia napastnika 
nios cego zniszczenie i gro cego zag ad  przestaje by  zbrodni , 
a nawet staje si  obowi zkiem ka dego niezwyrodnia ego obywa-
tela.

Ja jestem antymilitaryst  przede wszystkim dlatego, e dla 
mnie na pierwszym planie stoi cz owiek i jego prawo do szcz cia, 
do dobrobytu i do mo no ci korzystania z dobrodziejstw kultury. Dla-
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tego te  w cza sie wojny uwa am za obowi zek ko rzystanie z wszel-
kiej nadarzaj cej si  sposobno ci rozpocz cia rokowa  pokojowych, 
a omijanie podobnych sposobno ci jest w moich oczach albo umy ln  
zbrodni , albo te  objawem g upoty.

Kiedy kilka miesi cy temu „bolszewicy” wyst pili z propozycj  
rozpocz cia rokowa  pokojowych, umie ci em w „Trybunie” (nra 15, 
16 i 17) artyku  pt. Chwila stanowcza: albo…, albo…, w którym do-
wodzi em, e koniecznie trzeba z tego skorzysta .

Wówczas mo na by o zawiera  po kój, a przynajmniej rozpocz  
rokowania pokojowe, ca kiem wiadomie, bez cudzej aski i opieki, 
jako pa  stwo ca kiem niezale ne. W ka dym razie wytworzono by at-
mosfer  poko jow  i zrzucono by z siebie odium dalszego krwi rozle-
wu. Tymczasem trzymano si  Borysowa jak pijany p otu i doprowa-
dzono do tego, e dzi  trzeba b aga  o pomoc i o in terwencj .

Do tego przyczynili si  tak e rosyjscy „antybolszewicy” oraz 
inni podszczuwacze, którym chodzi o to, a eby Polacy walczyli w ich 
interesie do ostatniej kropli krwi.

Obecny smutny wynik owego krótkowidztwa politycznego ma 
mo e jednak pewn  dobr  stron . W ka dym razie kie kuj cy i roz-
rastaj cy si , zw aszcza w kierunku wschodnim imperializm polski 
zosta  st umiony w zarodku; a to Polakom jako ludziom mo e wyj  
tylko na dobre. Straszno tylko pomy le , jakimi to o  arami okupuje 
si  t  zbawienn  nauczk .

W ka dym razie ówczesna dyplo macja polska, dawszy tak po-
t ny atut w r ce wroga, wystawi a sobie wymowne wiadectwo ubó-
stwa. By  mo e, i  po sko czeniu wojny i po zawarciu pokoju wypad-
nie wy wietli  t  spraw , odda  winowajców pod s d i przeprowadzi  
dok adne le dztwo.

Teraz jednak nie czas na skargi, na ale i wyrzuty. Teraz trzeba 
skupi  si  i odpiera  wroga wszelkimi si ami.

Malkontenci twierdz , e rz d obe cny niewiele jest wart, e trze-
ba by go zast pi  przez inny. Ale czy no wy rz d by by w danej chwili 
lepszy? W ogóle brak jest ludzi. Ale gdzie s  w ogóle ludzie doro li 
do dzisiejszych wypadków i stoj cy na wysoko ci zadania? Czy mo e 
kr tacze i bez lito ni handlarze w rodzaju uk adaj  cych si  z „Rosj  
sowieck ” o wy mian  towarów? Na ten „brak ludzi” nie ma rady.
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Kiedy pali si  dom, trzeba go ra towa , a nie k óci  si  o to, kto 
móg  by w nim lepiej gospodarowa .

Jestem wrogiem wszelkiego militaryzmu, wszelkiego imperiali-
zmu, wszelkiego posuwania si  naprzód w celach zaborczych, w ce-
lach ujarzmia nia w ten lub ów sposób narodów i krajów o ciennych. 
W danej jednak chwili obraz si  zmieni . Trzeba bro ni  siebie, trzeba 
broni  bliskich i da lekich.

Gdybym by  m odszym, zapisa bym si  do szeregów obro ców 
czynnych, a nie potrzebowa bym do tego po budek patriotycznych. Wy-
starczy aby mi solidarno  ogólnie ludzka, wy starczy aby potrzeba 
ocalenia ludzko ci, potrzeba ocalenia cz owieka w lepszym znaczeniu 
tego wyrazu.

Jest to jedna z tych nader rzadkich w historii ludzko ci chwil, 
kiedy „patriotyzm” brzmi unisono z uczuciami ogólnoludzkimi, kiedy 
sprawa „ojczyzny” staje si  spraw  ludzko ci. Tylko bezduszne k ody, 
tylko auto maty nakr cone r kami „bolszewickimi”, tylko g owy oba-
amucone i serca zatrute jadem uczu  antyspo ecznych nie s  w sta-

nie tego zrozu mie  i mog  jeszcze si  waha .
Te wykolejone i wynaturzone indywidua, których mózgi przesi -

k y „zasadami” „komunizmu”, nie maj  lito ci nad swym otoczeniem 
skazanym na zag ad  przez pr c  ze wscho du dzicz wszechplemien-
n , ale za to wspó czuj  w a nie tej dziczy i nie mog  z ni  walczy .

Owszem, i ja „wspó czuj ” tej dzi czy. Nie mog  mie  do niej 
alu za to, e jest g odna, zdeprawowana, wyuzdana i moralnie nie-

poczytalna. Ale  tak samo s  g odne i moralnie niepoczytalne wilki, 
szczury, szara cza, a jednak staramy si  je ubezw adni  i, o ile si  
da, t pi . A prze cie  dwunogie dzikie bestie s  o wie le straszniejsze 
od wszelkich szczu rów, wilków, tygrysów.

Memu znajomemu „antymilitary cie” i „komuni cie” da em 
nast pu j c  rad  praktyczn :

Poniewa  pa skie przekonania i pa skie sumienie nie pozwala-
j  panu bra  udzia u w obronie kraju i spo ecze stwa przed naj ciem 
dziczy wschodniej pod sztandarem „bolszewizmu”, wi c nie zg aszaj 
pan adnych „ wiadcze ”. Nikt pana do tego nie zmusza. Gdyby za  
chciano bra  pana do wojska drog  poboru przymusowego, mo esz 
pan wytrwa  na swym stanowisku i jako konse kwentny antymilita-
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rysta przyj  wszel kie konsekwencje, a nawet da  si  rozstrzela . 
Zgin by  pan „ mierci  bohatersk ” w obronie zasad „komu nizmu”, 
„nieuznaj cego w asno ci prywatnej”.

W n. 153 „Warszawskiego S owa” ukaza  si  wietny felieton 
A. Buchowa pt. Towariszcz Anglija. Ko  czy si  on nast puj cym 
zwrotem (w polskim przek adzie):

Ach, towarzyszu Anglio, towarzy szu Anglio, czy  to uchodzi w na-
sze dni by  tak cynicznym a  do naiwno ci, albo te  tak naiwnym a  
do cy nizmu, a eby na widok krewnej, gwa  conej przez watah  chu-
liganów, o wiadcza  z ca ym spokojem: Ja w ogóle nie mięszam się 

do spraw miłosnych bliskich mi osób.

Tak samo zachowuj  si , nasi „ko muni ci”, nieuznaj cy w as-
no ci prywatnej. Jako wyznawcy zasady „niesprzeciwiania si  z u” 
patrz  oni spokojnie i oboj tnie na niszcze nie kraju i obracanie go 
w pustyni , na katowanie, torturowanie i mordo wanie tysi cy ludzi 
bez ró nicy p ci i wieku, na gwa cenie kobiet itd., a to tym bardziej, 
e z o, dokonywa ne przez „rycerzy” walcz cych pod wi tym dla nich 

znakiem „komuni zmu” i „bolszewizmu”, musi si  im wydawa  do-
brem.

[„Kurier Polski” 1920, cz. I, nr 196; cz. II, nr 209]

NIEWINNE FAŁSZYWE ŚWIADECTWA 

W WYŻSZYCH UCZELNIACH

Jak wiadomo, w wy szych uczelniach s uchacze dostaj  tak zwane 
indeksy, do których co semestr wpisuj  tytu y wyk adów, na które maj  
zamiar ucz szcza , a odno ni wyk adaj cy nasamprzód w odpo wiednich 
rubrykach wpisuj  swe nazwiska oraz dat  na dowód, e pozwalaj  s u-
chaczowi ucz szcza  na swe wyk ady (tak zwane nomen receptum), 
nast pnie za , pod koniec semestru, w innych rubrykach wpisuj  zno-
wu swe nazwiska oraz dat , jako po wiadczenie, e s u chacz istotnie 
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ucz szcza  na te wy k ady (tak zwane testa). Tak jest w uniwersytecie, 
tak jest na politechnice, tak jest w Wolnej Wszech nicy Polskiej, a mo e i 
w innych zak adach.

Nie jest to wcale wynalazek war szawski ani nawet polski. Prakty-
kuje si  on przede wszystkim w Niemczech, jako te  w krajach wzoru-
j cych si  pod wzgl dem szkolnictwa wy szego na Niemcach: w by ej 
i obecnej Austrii, w Szwajcarii, a dzi  prawdopodobnie w Czechos o-
wacji i w innych pa stwach, zwi zanych tradycjami ze wiatem ger-
ma skim. Datuje si  za  ten s awetny zwyczaj od wie ków rednich, 
w których s uchacze uniwersytetu praktykowali u pro fesorów tak, jak 
w ogóle terminatorzy i czeladnicy u majstrów. Pro fesor-majster nasam-
przód przyjmowa  s uchacza-ucznia do terminu, a nast pnie po przepi-
sanym zwyczajowo przeci gu czasu wy zwala  go.

Bez w tpienia organizacja nau czania wy szego w porównaniu 
z innymi krajami sta a w Niemczech w ogóle na najwy szym stopniu.

Do szkó  niemieckich udawali si  zwolennicy studiów wy szych ze 
wszystkich krajów europejskich, z Ameryki, z Japonii, z Chin. W Niem-
czech bowiem to, co si  na zywa „szko ”, „wyszkoleniem”, a co si  naby-
wa pod kierunkiem profesora w zak adach naukowych, w seminariach 
itp., uchodzi o za doskona e. I ca kiem s usznie. Ale obok tych dobrych 
stron dzi ki wiadomemu i gorliwie uprawiane mu konserwatyzmowi 
konserwowano te  i uprawiano w Niemczech ró ne, ca kiem zb dne, ze 
stanowiska nowszych poj  nieuzasadnione, a niekiedy nawet wprost 
szkod liwe prze ytki. 

Do takich prze ytków nale  honoraria profesorskie, czyli tak zwa-
ne czesne, op acane przez pojedynczych s uchaczów od godziny wyk a-
dów, a id ce nie do ogólnej kasy uniwersyteckiej, ale do kieszeni danego 
profesora. W ten sposób najznakomitszy uczony i profesor, maj cy z na-
tury swego przedmiotu niewielu s uchaczów, dostawa  niewielkie wyna-
grodzenie, dochody za  niejednej miernoty naukowej, ale wyk adaj cej 
przedmiot obowi zkowy dla prawników lub medyków, mog y dochodzi  
setek tysi cy marek lub koron. Zwyczaj bez w tpienia niesprawiedliwy 
i demoralizuj cy. Tote  w Austrii uznano go za taki i w ko cu ubieg ego 
stulecia zniesiono, zast piwszy go wy cznie sta ym wynagrodzeniem 
profesorskim. Natomiast w Rosji, staraj cej si  ma powa  „zagranic ” 
nie tyle w dobrym, ile raczej w z ym, wpro wadzono czesne profesorskie 
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do piero w ustawie uniwersyteckiej z r. 1884, podczas gdy dawniej nie 
znano tam tego zwyczaju. 

O ile osobne wynagrodzenie za prace indywidualne, jak np. za za-
j cia w laboratoriach, w gabine tach itd., za egzaminy i inne nadetato-
we zu ycie czasu jest ca  kiem usprawiedliwione, to nato miast nie ma 
najmniejszej racji bytu mno enie dochodów profesor skich za wyk ady, 
które wymagaj  jednakowego zawsze przygotowania i jednakowej ilo ci 
czasu, bez wzgl du na liczb  s uchaczy. 

Do prze ytków redniowiecznych nale  te  zreszt  ca kiem 
niewin ne, kolorowane (z czapeczkami i wst gami) korporacje studen-
ckie, niezwi zane z jak  specjalno ci , ale stanowi ce lu ne kluby 
towa rzyskie.

Prze ytek notowania w „indek sach” czy te  „matryku ach” przyj-
mowania s uchaczów na wyk ady oraz testowania pilno ci frekwencji, 
czyli ucz szczania na wyk ady, przyj  si  np. w Rosji jako co  tchn ce-
go aromatem nowo ci dopiero w ostatnich dziesi tkach lat. Praktykuje 
si  on obecnie w Polsce na chwa  i pociech  endemicz nego wzajemnego 
ok amywania si  i podkpiwania sobie z prawdy i ze zdrowego rozs dku. 
Ile to papieru, atramentu, czasu i innych tp. lekcewa onych warto ci 
marnuje si  bez najmniejszej potrzeby! Ile to razy nieszcz liwy pro-
fesor musi uwiecznia  swe na zwisko, przeklinaj c w duszy ten g upi 
wynalazek! Jeszcze pó  biedy, kiedy profesor wyk ada przedmiot ma o 
ucz szczany, obowi z kowy dla niewielkiej ilo ci s u chaczy. Ale jak musi 
si  czu  me dyk, prawnik lub cho by historyk wyk adaj cy nie tylko „  -
lozofom”, ale tak e „prawnikom”! A z dru giej strony ile to czasu mu-
sz  traci  biedni s uchacze, wystaj cy ca ymi godzinami dla zdobycia 
upragnionego podpisu, raz na pocz tku, drugi raz na ko cu semestru! 

I jakiemu to bóstwu przynosi si  te o  ary z czasu i energii umys o-
wej? 

Czy znajdzie si  cho  jeden wyk adaj cy, który by odmówi  s ucha-
czowi lub s uchaczce podpisu wyra aj cego zgod  na to, a eby dawny 
s uchacz lub s uchaczka mieli prawo wst pu na jego wyk ady? A taki 
podpis w indeksie jest konieczny, bo bez niego kwestura nie przyjmie 
op aty za dany kurs lub te  za udzia  w wiczeniach prak tycznych.

A nast pnie, czy za wiadczenie pilno ci ucz szczania, czyli 
frekwen cji, ma jakiekolwiek powa ne zna czenie? A eby profesor móg  
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zgodnie z sumieniem za wiadczy , e s uchacz istotnie ucz szcza  na 
jego wyk ady, powinien by posiada  list , za ka dym razem odczytywa  
i odnotowywa  sobie wszystkich nieobecnych. Profesor maj cy kilkaset 
albo nawet przesz o tysi c s uchaczów, potrzebowa by na samo spraw-
dzanie frekwencji nie trzech kwadransy, ale kilku godzin, czyli e nie 
tylko ca y czas przeznaczony na wyk ad schodzi by na kontrolowaniu 
obecno ci, ale jeszcze musiano by go przed u a  a  do zupe nego wy-
czerpania listy. O samym wyk adzie nie mog oby by  mowy; ca y czas 
maj cy by  po wi cony wyk adom schodzi by na policyjnym kontrolo-
waniu. 

Nie by by to jednak pedantyzm, ale tylko ch  sanicznego wiad-
czenia, zgodnie z przepisami obowi zuj cymi. Je eli bowiem w asnym 
podpisem stwierdzam, e kto  chodzi  na moje wyk ady, a ten kto  
wcale nie chodzi , pope niam k amstwo i fa szerstwo.

A z drugiej strony wielu studen tów i studentek pomimo najszczer-
szej ch ci nie mo e wcale ucz sz cza  na wyk ady, bo w a nie w tych 
godzinach s  zaj ci prac  zarobko w , bez której nie mogliby istnie .

Inni znowu mog  zast pi  s uchanie wyk adów czytaniem dzie  
specjalnych, z których cz stokro  mog  si  nauczy  daleko wi cej, ani-
eli odsiaduj c godziny obowi zko we na wyk adach. Przecie  bywa j  

indywidua roztargnione, niezdol ne do s uchania ze skupieniem, a nato-
miast wybornie umiej ce ko rzysta  z dzie  uwa nie czytanych. Czy wo-
bec tego nie by oby na gann  pedanteri  a nawet okrucie  stwem odma-
wia  swego podpisu? 

A wi c mamy do wyboru: albo wiadome oszukiwanie i fa szer-
stwo, albo te  okrucie stwo. Tertium non datur (nie ma do wyboru nic 
trzeciego). Albo pereat mundus, fiat iustitia (niech zginie wiat, byle 
si  dzia a sprawiedliwo ), albo te  pereat iustitia, fiat mundus (niech 
przepadnie sprawiedliwo , byle istnia  wiat). I jedno, i dru gie jest g u-
pie, wstr tne i ohydne, tym g upsze, tym wstr tniejsze i tym ohydniejsze, 
e mo na by z wielk  atwo ci  pozby  si  obu alternatyw.

Na dowód, jak piln  bywa frek wencja s uchaczów ubiegaj cych 
si  o „test ” mog  przytoczy  dwa przyk ady z w asnej praktyki w Uni-
wersytecie Warszawskim.

Par  tygodni temu w szatni pro fesorskiej uwiecznia  swe imi  
w indeksach profesor Smole ski, szczyc cy si  niesko czonymi ogona-

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia526   526Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia526   526 2007-03-06   08:52:172007-03-06   08:52:17



527TEKSTY DROBNIEJSZE

mi „  lozofów” i „prawników” spragnionych s awetnej testy. Zbli y em 
si  do tego samego sto u i wpisa em „test ” do indeksu jednego z w as-
nych s uchaczów. Wtedy przyst puje do mnie jaki  nieznany mi m odzie-
niec i podaje mi swój indeks. Zobaczywszy w in deksie nazwisko prof. 
Cybichowskiego, yskowskiego i innych pra wników, a nie widz c wcale 
w a snego przedmiotu, zapytuj  pacjenta: „Za kogo mi  pan bierze?”. Od-
powied : „Pan profesor Smole ski”. Jak e pilnie ucz szcza  na wyk ady 
profesora Smole skiego ten spra gniony „testy” s uchacz! 

Inn  znowu raz  wzi to mi  za profesora Szer kowskiego, które-
mu, jako m odemu przystojnemu brunetowi, gdyby si  o tym dowiedzia , 
nie by oby to chyba bardzo przyjemne. Pomi szanie z prof. Smole skim 
usprawiedliwia przynajmniej ta okoliczno , e obaj jeste my w wieku 
s dziwym i mamy w osy przyprószone siwizn  lat, co najmniej szpako-
wate, cho cia  w ka dym razie wygl damy cokolwiek inaczej.

Czy wi c wszystkie owe „nomina” i „testy” nie s  po prostu nie-
dorzeczn  komedi ?

Te fa szywe wiadectwa w in deksach studenckich przypominaj  
poniek d „fa szyw  fasj ” mieszka niow , uprawian  ongi, a mo e i do-
tychczas w Galicji alias w Ma opolsce, która to fa szywa fasja polega 
na tym, e w ksi gach mie szkaniowych lokator musi stwier dzi  w as-
nym podpisem, równo wa nym przysi dze, e p aci ko mornego znacznie 
mniej, ani eli p aci istotnie. Je eli odmówi pod pisu, nie znajdzie nigdzie 
mieszka nia. Owa „fa szywa fasja” jest ci le zwi zana z moimi losami, 
gdy  za zwrócenie uwagi na demoralizacj  b d c  skutkiem po dobnego 
endemicznego k amstwa i krzywoprzysi stwa zosta em wyrzucony 
z Uniwersytetu Krakow skiego i w ogóle z Krakowa; mu sia em wraca  
do Rosji.

K amstwo i krzywoprzysi stwo tkwi ce w „fa szywej facji” miesz-
kaniowej mia o charakter powa ny, bo godzi o w interesy skarbu kra jów 
i pa stw. Usankcjonowane i wymagane przez w adze uniwersy teckie 
k amstwo i fa szywe wiadec two, ujawniaj ce si  w indeksach studen-
ckich, jest sobie niby nie winnym sportem uprawianym za pomoc  pióra 
i ka amarza. Ale mi dzy tymi dwoma objawami mo ralno ci konwenan-
sowej i prawomy lnej zachodzi ró nica jedynie ilo ciowa. Jako ciowo 
s  to jagody z tego samego ogródka, z tego ogródka, gdzie wystarczy 
spe nia  przepisane obrz dki, a nawet, nie spe niaj c obrz dków, tylko 
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sie dzie  cicho i nie protestowa , a eby uchodzi  za wierz cego ka tolika 
lub te , zgodnie z metryk  i z paszportem, za innego wyznaniowca. Jest 
to sta e przyuczanie do my li, e nale y i  przez wiat, uprawiaj c 
k amstwo i ob ud , a wyrzekaj c si  prawdy i stosowa nia si  do wy-
maga  etycznych. Jak przysta o na wszelkie insty tucje i zwyczaje obo-
wi zuj ce, wy onione z g bin wiatopogl du i wytycznych moralnych 
spo e cze stw istniej cych, równie  zwyczaj uwieczniania podpisów 
profesorskich w indeksach studenckich zwi zany jest z pewnego ro-
dzaju apówkami lub, co najmniej, napiwkami. Oto niektórzy s uchacze, 
niemaj cy czasu lub nawet nieobecni w Warszawie, oddaj  swe indek-
sy wo nym, a ci za atwiaj  wymagane formalno ci, dostaj c od sztuki 
pewn  ilo  marek. Jest to zarobek godziwy, ale niekonieczny.

G ównym za  z em jest bezmy l ne marnowanie czasu na kontro-
l  powierzchownie policyjn , uw aczaj c  godno ci tak zwanych wy -
szych uczelni.

Czas po o y  koniec tej bezmy lno ci cho by dlatego, a e by nie 
dawa  powodu do mnie mania, e uczeni stanowi  kategori  ludzi od-
znaczaj cych si  wpraw dzie brakiem zdrowego rozs dku, ale za to 
przedziwn  umiej tno ci  trwonienia czasu i energii umys o wej na 
rzeczy bezu yteczne, a na wet szkodliwe. 

[„Naród” 1921, nr 189]

NIE SKANDAL, A PO PROSTU OBJAW ZNAMIENNY 

I POUCZAJĄCY

Przeczytawszy w „Narodzie” (nr 43, z dn. 13 lutego, art. pt. Nowy 

skandal w świecie nauko wym) dotycz c  mojej osoby wia domo , 
sprawdzi em j  u ród a i tam dowiedzia em si , e istotnie Wydzia  
Filozo  czny Uniwersytetu Warszawskiego, przyj wszy do swe go gro-
na innych „profesorów ho norowych”, mnie osobi cie jako indywiduum 
niepo dane zabalotowa . Podana wi c przez „Naród” wiadomo  jest 
zgodna z faktycznym przebiegiem sprawy, chocia  przy tej sposobno ci 
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stra szliwie przeceniono moje zas ugi naukowe. Mój dorobek naukowy 
jest znikomo ma y, w ka dym ra zie bez porównania mniejszy od tego, 
który móg by mie  miejsce, gdyby mojej dzia alno ci naukowej nic para-
li owa y z jednej strony moja nieumiej tno  koncentrowa nia si , roz-
praszanie si  na wszyst kie strony, marnotrawstwo pod ka dym wzgl -
dem, jednym s owem moja nieudolno , z drugiej za  strony, przewa nie 
przeze mnie samego stworzone, op akane warunki ycia, zmuszaj ce 
mi  do sta ego szukania ró norakiej pracy za robkowej.

Posiadam bardzo wiele szpetnych i ohydnych w a ciwo ci; do ich 
liczby jednak nie nale y zarozu mia o . Powinien bym wi c i w danym 
razie nie zajmowa  czy telników swoj  osob , tj. pomi n  ca  t  spraw  
bezwzgl dnym milczeniem, gdyby nie ta okolicz no , e to, co w zwi z-
ku ze mn  sta o si  ostatnimi czasy w Uniwersytecie Warszawskim, 
charakte ryzuje dosadnie poziom umys owy i etyczny znacznej cz ci 
„szczytów inteligencji” warszawskiej i indywiduów, które zawodowo 
niosą przed narodem oświaty kaganiec.

Zreszt  wykre laj c mi  osta tecznie ze sk adu Wydzia u Filozo-
 cznego, spe niono, niestety tylko cz ciowo, yczenia licznego od amu 

„m odzie y uniwersyteckiej”, która ju  do  dawno w swym organie 
„Pr d” domaga a si  ca kowitego usuni cia mnie z Uniwersy tetu War-
szawskiego.

Obok sta ych oszczerstw i potwarzy rzucanych na mnie przez ró -
norodnych „patriotów” i „zas u onych obywateli” Rosji i Polski, obok za-
ciekle prowadzonej nagonki i ujadania rozmaitych pismaków oskar a-
j cych mi  o najrozmaitsze zbrodnie i wykroczenia przeciw uznawanym 
przez ogó  prawdom i dogmatom, doznaj  po raz trzeci „prze ladowania 
za przekonania” w ostrej urz dowej formie.

Bawi c przez siedem lat (1893–1900) w Krakowie, zmuszony stale 
do uczestnictwa w endemicznym oszustwie zwanym „fa szyw  fasj ” 
mieszkaniow , nie mog em w ko cu wytrzyma  i wypu ci em w wiat 
broszur  Jeden z objawów moralności oportunistyczno-prawomyślnej 
(Kraków 1898), w której stara em si  udowodni , e podobny zwyczaj 
powszechny zeznawania pod przysi g  (bo podpisywanie „fa szywej fa-
sji” by o równowa ne przysi  dze), e si  p aci znacznie mniej, ani eli 
si  istotnie p aci, e po dobny zwyczaj, przy którym wszys cy bez wyj tku 
mieszka cy kraju s  oszustami i krzywoprzysi cami, musi ooddzia y-
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wa  nader ujemnie i zgubnie na moralno  i uprawnia  do powiedzenia: 
ja jestem złodziej, pan jesteś złodziej; wszyscy je steśmy złodzieje i mo-

żemy sobie tego nawzajem powinszować. 
To moje wyst pienie wywo a o straszne oburzenie „patriotów” pol-

sko-galicyjskich. Nazwano mi  pta kiem, co własne gniazdo kala, bo  
wolno kra  i oszukiwa , byle tylko o tym nie mówi . Jeden z wielkich 
m ów galicyjskich, pó niej minister austriacki, a dzi  pose  do sejmu 
polskiego zakwali  kowa  mi  w „S owie Polskim” jako wariata. Mata-
dory administra cji krajowej i gwiazdy wiedzy miejscowej pot pi y mi  
z kretesem, a pos owie galicyjscy do parlamentu wiede skiego zarówno 
z „prawicy”, jak i z „lewicy” dali od ministra o wiaty, a eby mi  stante 

pede wyrzucono z Uniwersy tetu Krakowskiego. Pan minister chcia  im 
dogodzi , ale szef sekcji wyt umaczy  mu, e jako zatwier dzony na pi  
lat przez samego cesarza, mog  by  usuni ty dopie ro po up ywie tych 
pi ciu lat przez nieodnawianie kontraktu. Tylko znikomo ma a cz stka 
inteligencji galicyjskiej widzia a w moim wyst pieniu nie zbrodni  i nie 
b d ale czyn obywatelski. 

Pó niej wahano si  i chciano mi  zatrzyma  w Krakowie, ale 
pod warunkiem, e odszczekam zarówno publicznie, jako te  prywat-
nie, przed panami hr. Tarnowskim (prezydentem Akademii Umiej tno-
ci i dyktatorem uniwersytetu), hr. Pini skim (namiestni kiem Galicji) 

i prof. dr. Bobrzy skim (wiceprezydentem Rady Szkolnej) niecne potwa-
rze rzucone przeze mnie na Galicj  i uznano, e „fa szywa fasja” nie 
tylko nie jest oszustwem, ale przeciwnie, jest cnotą obywatelską obo-
wi zuj c  ka dego patriot . 

Na to si  jako  zgodzi  nie mog em, tak e po up ywie pi ciu lat 
kontraktowych wypad o zbiera  manatki i wraca  do Rosji.

W ci ga kilku dziesi tków lat, przebywaj c w Dorpacie (1883–
1893), w Krakowie (1893–1900) i w Petersburgu (1900–1917), gdzie tyl-
ko mog em i jak tylko mog em, wyst powa em stale i wytrwale w obro-
nie uci nionych i protestowa em przeciwko gwa tom spe nia nym czy to 
na jednostkach, czy te  na ca ych zbiorowiskach ludzkich za ich wyzna-
nie i narodowo .

W Dorpacie broni em Esto czyków i otyszów przeciw poniewie-
raniu ich przez Niemców, a nast pnie w imi  równouprawnienia obywa-
telskiego i narodowego broni em zarówno Niemców, jako te  otyszów 
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i Esto czyków przeciw brutalnej rusy  kacji. Pó niej Niem cy ba tyccy 
przyznali mi, e mia em s uszno .

W Krakowie, jednocze nie z broszur , za któr  mnie wy rzucono 
z Uniwersytetu Krakow skiego, wyda em broszur  rosyjsk  Cenzurnyje 

„miełoczi”. Kniaz’ Bismark i gonienije „Sławian”, w której wyst po-
wa em przeciwko gwa tom dokonywanym na Pola kach przez Niemców, 
wyznawców Bismarcka. Na t  broszur  ci, co mi  poddali ostracyzmowi 
za cios wymierzony w ich kieszenie, nie raczyli zwróci  najmniejszej 
uwagi.

W Petersburgu wyrywa em ka tolików wierz cych ze szpon policji, 
która wbrew ich o wiadczeniu i wbrew ich metrykom zapisywa a ich 
w ksi dze paszportowej jako prawos awnych. I walk  t  prowadzi em 
z powodzeniem.

Nie pretenduj  z tego powodu do orderu wi tego Grzegorza, bo 
robi em to nie jako katolik, partyjnie zainteresowany, ale jako cz owiek 
szanuj cy godno  ludz k  i przekonany, e ani policjant i andarm, ani 
popi jakiegokolwiek wyznania, cznie z bezwyznaniowo ci , nie maj  
prawa zapuszcza  swej brudnej apy do g bi duszy ludzkiej i wyrywa  
z niej to, co dany cz owiek uwa a za swe sanctiss imum  i co cz -
stokro  stanowi jego jedyny pierwiastek idealny, przemieniaj c go ze 
zwy k ego zjadacza chleba i bydl cia dwunogiego na cz owieka w szla-
chetnym znaczeniu tego wyrazu. Z równ  energi  i z równym upo rem 
broni bym prawos awnego przeciw zach anno ci katolickiej, yda prze-
ciw zamachom ze strony tych lub owych „chrze cijan” oraz wszelkiego 
innego cz owieka szcze rze wierz cego przeciwko napa ciom ze strony in-
nowyznawców. Ale za to wymagam, a eby równie  bezwyznaniowca nie 
ograniczano w jego prawach obywatelskich i pozwalano mu by  otwar-
cie tym, czym jest w g bi duszy, a nie jakim  fa szowanym subiektem.

W ci gu ostatniego lat dziesi t ka przed zbrodnicz  wojn  wszech-
wiatow , kiedy to niektórzy ucze ni warszawscy – nie tyle starsi, ile ra-

czej m odsi i dopiero poczynaj cy – godzili si  najzupe niej z uprawian  
przez Uniwersytet War szawski rusy  kacj  i, stoj c na tyl nych apkach, 
nadskakiwali rusy  katorom, ja, nie ho duj c zasadzie nieinterwencji 
i spokojnego stania na uboczu, protestowa em w miar  si  i mo no ci 
przeciwko wszela kim zamachom rusy  katorskim na prawa Polaków 
i innych inorodców Rosji. A robi em to czy to jako cz onek kolegium pro-
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fesorskiego Uniwersytetu Petersbur skiego, czy to jako cz onek rozmai-
tych zwi zków i stowarzysze , a zw aszcza jako cz onek i czasowo 
przewodnicz cy Zwi zku Autonomistów-Federalistów, czy te  nareszcie 
jako cz owiek wyst puj cy publicznie b d  to na wiecach i zgromadze-
niach, b d  te  w szere gu broszur i artyku ów dziennikarskich.

Nareszcie kiedy w r. 1913 wy pu ci em broszur  Nacjonalnyj 

i terrritorialnyj priznak w awtonomii, w której przepowiada em, e 
je eli Rosja nie zejdzie z drogi prze ladowania wyzna  i narodowo ci, 
je eli nie uzna zasady jak najszerszej autonomii i federacji, b dzie mu-
sia a rozpa  si  i w gruzy si  rozwali , „czynniki miarodajne”, cen-
zura i s downictwo carskie do patrzy y si  w niej cech zbrodni, a Izba 
S dowa petersburska skaza a mi  na dwa lata twierdzy, czyli pó tora 
roku wi zienia. Dzi ki zabiegom Akademii Nauk w Petersburgu i osób 
wysoce wp ywowych miano mi  „u askawi ”, ale, korzystaj c z wojny, 
zmniejszono tylko dwa lata na trzy miesi ce czyli pó tora roku na dwa 
miesi ce i tydzie , któr  to „kar ” od siedzia em w „Krestach” peters-
burskich. Oczywi cie w zwi zku z tym wyrzucono mi  z Uniwersytetu 
Petersburskiego.

A teraz trzeci wypadek „prze ladowania za przekonania”. Wi k-
szo  Wydzia u Filozo  cznego Uni wersytetu Warszawskiego poddaje 
mi  ostracyzmowi za to, e pozwalam sobie mie  w asne zdanie, nie 
poddaj c si  cenzurze senatu akademickiego i samozwa czych „stró-
ów pami tek narodowego ko cio a”.

Warto porówna  zachowanie si  „szczytów inteligencji” i „ wiata 
uczonego” w tych trzech wypad kach.

W Krakowie pot piono mi  wprawdzie powszechnie, ale pomimo 
to uniwersytet chcia  mi  w ten lub ów sposób zatrzyma . Z dwudziestu 
kilku czy te  nawet wi cej ni  trzydziestu cz onków Wydzia u Filozo  cz-
nego tylko o miu by o za bezwzgl dnym usuni ciem mnie z uniwersyte-
tu, reszta g oso wa a za mn . Nie poparto wprawdzie energicznie tego 

wyniku g o sowania, ale w ka dym razie ujawniono dobr  wol .
W Petersburgu gwa t dokonany nade mn  przez s dy carskie wy-

wo a  w onie inteligencji nie tylko miejscowej, ale nawet pozamiej-
scowej, powszechne oburzenie. Za równo profesorowie uniwersytetu 
i innych zak adów naukowych, zarówno s uchacze i s uchaczki tych za-
k adów, jako te  dzia acze spo eczni i inni przedstawiciele inteligencji 
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nie mogli si  z tym pogodzi  i wyra ali mi uznanie. Na wet niektórzy tzw. 
„czarnoseci cy”, naznaczaj c, e si  ze mn  nie zgadzaj  i pot piaj  
moje wyst  pienia, wyra ali mi wspó czucie, oburzali si  na wyrok Izby 
S do wej i o  arowywali mi sw  po moc.

Kiedy za  upad  rz d carski, jednym z pierwszych kroków Uni-
wersytetu Petersburskiego by o powo anie mnie na nowo do swego 
grona. Trwa o to nied ugo, bo ju  w r. 1918, nie mog c wytrzyma  
pod rz dami „bolszewików”, pozostawi em w Petersburgu ca e moje 
mienie wraz z bibliotek  i ze wszystkimi materia ami naukowymi 
i uciek em do Warszawy, przypuszczaj c, e tu b d  móg  by  u ytecz-
ny jako jeden z wyk adaj cych w uniwersytecie. Istotnie przyj to mi  
i dano mi mo no  pracowania w charakterze wyk a daj cego.

Obecnie wi kszo  Wydzia u Filozo  cznego uzna a, e jako 
cz owiek innych przekona , a wi c dla tych panów „niesympatycz-
ny”, a mo e nawet niebezpieczny, nie po winienem by  dopuszczony do 
przyzwoitego prawomy lnego towarzystwa.

S ysza em od niektórych prawników, jakoby owo g osowanie 
w Wydziale Filozo  cznym nie daje si  obroni  ze stanowiska praw-
nego. Nie wchodz  w to, ale zdaje mi si , e by  to tylko dalszy ci g 
ca ego szeregu omy ek i nieporozumie  zasadniczych.

Utworzenie w Uniwersytecie Warszawskim osobnej kategorii 
upo ledzonych „profesorów hono rowych” by o pomys em arcyniefor-
tunnym. Przy tym tak zw. „ko misja stabilizacyjna” pozwoli a so bie bez 
ceremonii naruszy  instrukcj  wyra nie j  obowi zuj c . W instruk-
cji powiedziane by o, e komisja stabilizacyjna nie ma pra wa kwali-
 kowa  tych wyk adaj cych tymczasowego Uniwersytetu Warszaw-

skiego, którzy ju  przedtem wyk adali w jednym z uniwersytetów czy 
to polskich, czy te  zagranicznych. Tymczasem wbrew instrukcji ko-
misja stabilizacyj na pozwoli a sobie usun  kil ku wyk adaj cych, de-
graduj c ich na „honorowych”. Powiadaj , e w ten sposób chciano si  
pozby  niepo danych go ci, os adzaj c im pigu k  „honorowo ci ”.

Dzia a o te  oczywi cie zapatrzenie si  na praktyki austriackie, 
które przewa y o instrukcj , dan  komisji stabilizacyjnej przez Mi-
nisterstwo O wiecenia. Zapomniano jednak, e w Austrii, usuwaj c 
profesorów z powodu wieku, po zostawiano im pe n  pensj  wraz 
z rozmaitymi dodatkami, ale za to nie nazywano ich „honorowy-
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mi”. W Warszawie za  „honorowi” dostali tylko niewielkie odczepne. 
A tymczasem co po tytule, kiedy pustki w szkatule. Pó niej starano 
si  zaradzi  cz ciowo temu pokrzywdzeniu  nansowemu, pozosta-
wiaj c jednak „honorowych” poza wydzia ami. Dzi  samowolnie jed-
nych si  wprowadza do grona uprzywilejowanych, innych za  uznaje 
si  za niegodnych tego zaszczytu.

Chocia  nieboszczka Rosja carska nie mo e nam w ogóle s u y  
za wzór, to jednak w danej kwestii urz dzi a si  ona chyba bardzo 
racjonalnie. Profesor, przes u ywszy lat 30, nie móg  ju  zajmowa  
katedry, a eby nie przeszkadza  m odszym uczonym; zachowywa  
jednak swe ca kowite wynagrodzenie, a za wyk ady pobiera  osobny 
dodatek. Oprócz tego pozostawa  do ywotnim cz onkiem kolegium 
profesorskiego, ze wszystkimi prawami, a przede wszystkim prawem 
obieralno ci na dziekana, rektora i inne urz dy uniwersyteckie. To 
oczywi cie wyklucza o mo no  tego rodzaju „kazusów paskudeu-
sów” jak ten, który si  niedawno wydarzy  na Wydziale Filozo  cznym 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Ja osobi cie nie mam najmniejszego alu do tych panów, którzy 
mnie nie dopu cili do uczestnictwa w prawach wydzia u. G osowali 
wed ug wskazówek w asnego sumienia, które im nie pozwala o cier-
pie  w swym gronie cz owieka „innych przekona ”. Co wi cej, jestem 
im bardzo wdzi czny za to e nie b d  potrzebowa  traci  czasu na 
branie udzia u w zgromadzeniach, których wi kszo  uwa a aby mi  
za niepo danego i nienawistnego intruza1.

[„Naród” 1921, nr 48]

1 W kilka miesi cy pó niej ten e Wydzia  Filozo  czny UW nada  Bau-
douinowi doktorat honoris causa, o czym sam zainteresowany pisa  tak: A po 

kilku miesiącach [od nieprzyj cia w sk ad Wydzia u – M.S.] takiego profe-

sora wątpliwej wartości naukowej robi się doktorem honorowym. Czyż nie 

jest to krzyczący błąd logiczny, czy to nie rażąca niekonsekwencja? […] 
Ale to jeszcze nic. Ów zaszczytnie odznaczony jegomość został przedtem na-

piętnowany przez większość decydujących jako „wróg Polski”, „całe życie 

działający na jej szkodę”. I to, zdaje się, było głównym powodem wyklucze-

nia go z grona wydziału. J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y , Zaszczytne 

odznaczenie „wroga Polski”, „Robotnik” 1922, nr 55.
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Mały fejleton

ZE WSPOMNIEŃ O P.P. METONIE

Ludzie w Polsce dziel  si  na takich, którzy po mierci staj  si  
„ .p.”, i na takich, którzy po mierci staj  si  „b.p.”. Poniewa  sam nie 
nale  ani do jednych, ani do drugich, wi c wymawiam sobie, a eby 
po mierci nie tytu owano mnie ani „ .p.”, ani „b.p.”. Jak nie by em 
nigdy spragnio ny orderów i rang, tak te  nie chc  mie  i po mier ci 
adnych zaszczytnych dodatków.

Podobnie te  wymagam, a eby nie marnowano grosza na og o-
szenia o moim „przeniesieniu si  do wieczno ci” ani te  nie wyrzuca-
no pieni dzy na ceremonie pogrzebowe. Dlatego to zapisuj  swo je tak 
zwane zw oki do prosektorium, pod warun kiem atoli, e zostan  one 
sprowadzone z domu na miejsce krajania przez sam zak ad b d  to 
anatomii normalnej, b d  te  anatomii patologicznej. Przypuszczam 
bowiem, e badania makroskopijne i mikroskopijne zw ok osobnika 
patentowanego przez rzeczo znawców od patriotyzmu na wroga Pol-

ski, dzia łającego całe życie na jej szkodę mog  przedsta wia  pewien 
interes naukowy.

Jestem wprawdzie cz owiekiem, z czego, mówi c nawiasem, nie 
jestem wcale dumny; wola bym bo wiem by  psem, a cho by nawet 
wilkiem. Zw asz cza w dzisiejszych czasach ze wzgl dów moralno-
ci nierównie zaszczytniej jest nale e  do rz du takich lub owakich 

czworonogów, dwunogów skrzydlatych, p azów, gadów, insektów, ro-
baków i innych istot tego rodzaju ani eli do dwunogich a bezskrzyd-
ych bestii ludzkich.

Zazdroszcz  p.p. Metonowi, e by  w a nie psem, psem zarówno 
rozumnym, jak zacnym i szla chetnym. 

Podobnie jak i ja by  on bezwyznaniowym i beznarodowym. A ja 
musz  by  nie tylko bez wyznaniowym, ale tak e beznarodowym, bo nie 
mog  si  solidaryzowa  z zach anno ci , imperializmem, nietoleran-
cj  i megalomani  adnego narodu upa stwowionego. Mog  nale e  
tylko do ca ej ludzko ci, czyli do ca ego wiata ludzkiego, podobnie 
jak Meton nale a  do ca ego wiata psiego. Tylko e mnie nale enie 
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do wiata ludzkiego nie przynosi wcale zaszczytu, gdy tymczasem p.p. 
Meton nie po trzebowa  si  wstydzi  tego, e by  psem. 

Jako bezwyznaniowemu, nie nale a by si  w a ciwie Metonowi 
aden dodatek przed imieniem. Dlaczego jednak pozwalam sobie u y-

wa  dodatku „p.p.”?
Nie jest to skrócona nazwa partii, w rodzaju ND, LND, Ch-D, 

PPS, SD itp., gdy  psy na szcz cie do adnych partii nic nale .
Ten zagadkowy skrót obja nia si  bardzo pro sto: „p.p.” znaczy, 

zgodnie z faktem, „psiej pami  ci”. Wprawdzie, mówi c o nieboszczy-
kach rodzaju ludzkiego, nie piszemy „l.p.”, tj. „ludzkiej pami ci”. Ale  
za to mamy rozpadni cie si  ca ej ludzko ci na „ .p.” i „b.p.”, a przy 
bezwyznaniowcach powinni my si  obchodzi  bez takich ozdób dwuli-
terowych, czyli u ywa  dodatku zero. No, ale co innego cz owiek, a co 
innego pies.

Prawd  powiedziawszy, „psia pami ” jest bar dzo krótka i nie 
przechowuje imion nieboszczyków. „Psia pami ” sprowadza si  
w a ciwie do „ludz kiej pami ci” o psach.

Zna em pewn  pani , która swemu ulubionemu pieskowi kaza a 
wystawi  wspania y pomnik i na tym pomniku uwieczni a imi  swego 
ulubie ca. Same psy s  na szcz cie wolne od tej pró no ci i mega-
lomanii i nic trac  czasu na pami tanie o tym, czego pami ta  nie 
warto.

P.p. Meton by  przede wszystkim pudlem, z g  st  i ob  t  szer ci  
koloru habitu kapucy skiego. By  pudlem rozumnym i poj tnym. Od-
gadywa  my li ludzkie, a spojrzawszy cz owiekowi w oczy, wie dzia  
od razu, czego od niego wymaga.

P.p. Meton by  sta ym mieszka cem Warsza wy. Mnie za , pomi-
mo e m odo  sp dzi em w Warszawie, pomimo e zosta em niegdy  
zapisa ny do ksi g sta ych mieszka ców Warszawy i po siada em od-
powiedni  „ksi eczk  legitymacyjn ”, dzi , po powrocie ostatecz-
nym na „ziemi  ojczyst ” z wieloletniej tu aczki, policja warszawska 
odma wia tego zaszczytu i ka e mi by  „mieszka cem niesta ym”.

P. p. Meton nie nale a  do nikogo osobi cie; na le a  do ca-
ego domu, a mianowicie do jednego z domów na Tamce wprost 

Solca. Odwiedza  ró  nych mieszka ców tego domu i by  przez 
nich ywiony i askawie traktowany. Chocia  ja tylko przejazdem 
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z Kazania i z Dorpatu za granic  i od wrotnie bywa em w tym domu, 
gdzie zatrzymywa em si  zwykle tylko po kilka dni, by  jednak do
mnie bardzo przywi zany. Kiedy, bawi c na podwórzu, ujrza  mi  
pierwszy raz po moim przy je dzie przez okno pierwszego pi tra, wpa-
da  w sza  rado ci, przybiega  na gór  i wita  si  ze mn  jak z najlep-
szym przyjacielem.

P.p. Meton by  nie tylko rozumnym i poj tnym, ale tak e szla-
chetnym; kierowa  si  wznios ymi pobudkami altruizmu. Kiedy w tym 
domu oszczeni a si  do nikogo nienale ca suka i y a ze swymi szcze-
ni tami w wiel kiej n dzy, szlachetny Meton odwiedza  j  stale i przy-
nosi  jej otrzymywane och apy i inne sma ko yki. A prosz  nie my le , 
e mog y tu dzia a  jakie  uczucia ma e skie i ojcowskie. Jak mnie 

zapewniano, Meton y  w bezwzgl dnym celibacie i by  osamotnionym 
starym kawalerem. Jego po st powanie z ow  ubog  suk  by o obja-
wem czy stej „mi o ci bli niego”, wed ug zasady: res sacra miser.

Kiedy podczas ogromnych upa ów daj cych si  we znaki kud a-
temu zwierz ciu moje kuzynki mieszkaj ce w tym domu ostrzyg y Me-
tona, po pa ru dniach przyprowadzi  on do nich swego koleg  i wspó -
towarzysza upalnej niedoli, daj c wymow ne znaki, a eby jego tak e 
uwolniono od dokuczaj cej mu we ny.

W uznaniu tych zas ug p.p. Metona ozdobi em jego szyj  b d -
cym w moim posiadaniu orderem. I musz  przyzna , e jedwabna 
wst ga ciemnoczerwona z bia ymi brzegami by a Metonowi daleko 
bardziej do pyska ani eli mnie do twarzy. Do skonale odbija a od jego 
brunatnego ow osienia. Niestety, nied ugo cieszy  si  Meton t  za-
szczytn  odznak ; musia em mu j  zabra , bo pokazywanie si  tak 
udekorowanego czworonoga na ulicach ów czesnej Warszawy mog o 
poci gn  za sob  niepo dane dla mnie nast pstwa.

Ale i do Metona musia a si  stosowa  gadka starość nie radość. 
Do ywszy s dziwego psiego wieku, doznawa  objawów sklerozy, ar-
tretyzmu starczych dolegliwo ci, o lep , po cz ci og uch , owrzo-
dzia  i wzbudza  ku sobie wstr t  zyczny. A e nie nale a  do nikogo, 
kto by si  za nim uj , wi c stró  domu, czyli po dzisiejszemu do zorca, 
zawlók  go do Wis y i tam przemoc  utopi . Tak wi c w „tragiczny 
sposób” przeniós  si  biedny Meton do lepszego psiego wiata.
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Pochodz  wprawdzie z kraju, gdzie podobno …do pana przy-

wiązańszy sługa, niż w innych kra jach małżonka do męża; gdzie 

żołnierz dłużej ża łuje oręża, niż tu (tj. w Pary u) syn ojca; po psie 

płaczą szczerze i dłużej, niż tu lud po bohaterze; nie mog  jednak od-
tworzy  w sobie uczu  przypi sywanych Polakom przez Mickiewicza. 
Zostawmy na boku pana i s ug , ma onk  i m a, o nierza i or , 
syna i ojca…, a ograniczmy si  psem, ludem i bohaterem.

Po „bohaterze” nie by bym w stanie p aka , a tym mniej po 
uwielbianym przez Mickiewicza, a przelewaj cym potoki krwi i wyci-
skaj cym stru mienie ez Napoleonie, gdy  jego to w a nie mia  nasz 
poeta na my li. Nie jestem jednym z dwóch grenadierów i nie mog  
przej  si  psi  wierno ci  dla ubóstwianego cesarza.

Po psie jednak prawie e p aka em. Smutny los mego kud atego 
przyjaciela g boko mi  wzru szy .

[„Tydzie  Polski” 1921, nr 32]

PRAWDZIWA WOLNOMYŚLICIELKA

W pewnej szkole by a dziewczynka, która za nic nie chcia a po-
wtarza  za nauczycielem, e Ziemia obraca si  dooko a S o ca.

Przecież ja widzę, że Słońce się porusza, a Ziemia stoi.
Dawano jej za to z e stopnie. Nic to nie pomog o. Dziewczynka 

trwa a uparcie w „b dzie”, pot pionym przez prawowiern  nauk .
A poniewa  by o to w czasach, kiedy za taki upór karano ciele -

nie, wi c nareszcie o wiczono biedn  dziewczynk  za niepos usze -
stwo i za lekce wa enie nauki szkolnej.

Zalana zami, dzielna dziewczynka o wiadczy a: Ponieważ 

mnie bijecie, więc już będę powtarzała, że Ziemia obraca się koło 

Słońca, ale nigdy temu nie uwierzę.
Jej w asny umys  mówi  jej wyra nie, e s o ce zmienia po o-

enie w ci gu dnia, od wschodu do zachodu, a tymczasem kazano jej 
powtarza  bezmy lnie oczywisty dla niej nonsens. Wymaga a ona 
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przekonania jej dowodami niezbitymi, a nie nakazem i terro-
rem. Gdyby j  przekonano, zgodzi aby si  i zmieni aby zda-
nie.

By  to umys  samodzielny a nie papuga powtarzaj ca b d  to 
utarte i przez tradycj  i konwenans u wi cone zdania, b d  te  mod-
ne i powabne dzi ki swej nowo ci has a.

By a to prawdziwa wolnomy licielka, stoj ca godnie obok Ga-
lileusza.

[„My l Wolna” 1922, nr 2]

„DOBRY POLAK” A „WRÓG POLSKI”

W artykule Zaszczytne odznaczenie „wroga Polski”1 opowiada-
em dzieje swego „doktoratu honorowego” i zwi zanych z nim niepo-

rozumie  i sprzeczno ci. Ale czytelnik nie dowiedzia  si , kto w a -
ciwie mia  s uszno : czy ci, co mi  napi tnowali niezbyt zaszczytn  
i niezbyt honorow  nazw  wroga Polski, czy te  ci, co pomimo tych 
napa ci i oskar e , nadali mi ca kiem szczerze i z czystym sumieniem 
istotnie za szczytny tytu  doktora honorowego.

Jednym s owem powsta a niewyja nio na kwestia, jakim sposo-
bem w oczach lu dzi sk din d nieg upich i uczciwych, a na wet niepo-
spolitych i spo ecznie, i naukowo zas u onych ciesz  si  opini  wroga 

Pol ski, całe życie działającego na jej szko dę.
Pierwsze moje wyst pienie publiczne w r. 18652 by o w obronie 

polsko ci, nad któr  dokonywano eksperymentów rusy  kacyjnych. 
Nast pnie, o ile tylko mia em spo sobno , broni em polsko ci i wal-
czy em (oczywi cie tylko s owem i piórem) zarów no z rusy  kacj , jak 

1 „Robotnik” 1922, nr 55.
2 Chodzi o broszur  pt. Kilka słów z powodu wzmianki Tygodnika 

Ilustrowanego o rozprawie dr J. Ew. Purkyniego „O korzyściach z ogólnego 

rozprzestrzenienia łacińskiego sposobu pisania w dziedzinie języków sło-

wiańskich”, Warszawa 1865.
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te  z germanizacj . Wyst powa em z odpowiednimi protesta mi i -
daniami na posiedzeniach rad uni wersyteckich, na zgromadzeniach 
publicz nych, na zjazdach, w prasie, w artyku ach dziennikarskich, 
w osobnych broszurach itd. Odg osy moich wyst pie  w latach woj-
ny japo skiej i nast pnych, umieszczo ne w gazetach ameryka skich, 
zjedna y mi entuzjastycznych wielbicieli mi dzy Pola kami w Stanach 
Zjednoczonych.

Kiedy w marcu r. 1914 s dzono mi  za broszur  o pierwiast-
ku narodowym i tery torialnym w autonomii1 i skazano na dwa 
lata twierdzy, jednym z motywów, które wprawia y we w ciek o  
przewodnicz ce go izby s dowej Kraszeninnikowa, by a w a nie moja 
„polsko ”, której zreszt  w swej broszurze nie wyodr bnia em i nie 
przeciwstawia em prawom innych narodo wo ci. W swym votum se-

paratum, skierowanym do senatu z powodu, e skazano mi  tylko 
za jedno przest pstwo, a unie winniono co do drugiego, ten zacny 
m , Kraszeninnikow, nazwa  mi  etot pychtiaszczij nienawistju k’ 

Rossii inorodiec (ten ziej cy nienawi ci  do Rosji innoplemieniec). 
Ten wybuch „patriotyzmu”, wprawdzie tylko rosyjskiego, powinien 
by znale  przyjazny odd wi k w pokrewnych duszach „patriotów” 
polskich, widz cych we mnie wroga Polski, całe życie dzia łającego 

na jej szkodę.
Sk d wi c taka charakterystyka dawa na mi przez znaczny od-

am inteligencji polskiej, a w tej liczbie tak e przez wielu uczonych 
i profesorów? Spróbuj  da  wy ja nienie.

Oto przede wszystkim nigdy nie by em wyznawc  „egoizmu na-
rodowego”, uwa a j c go za ob d szkodliwy i zgubny.

Nigdy nie by em wielbicielem Bismarcka i jemu podobnych 
zbrodniarzy wszech wiatowych.

Nigdy nie uznawa em konszachtów2 i w tej liczbie tak e naro-
du polskiego za naród wybrany, uprzywilejowany i maj cy prawo do 
pomiatania innymi narodami i do uwa ania ich za materiał etnogra-

ficzny.

1 Nacjonalnyj i territorialnyj priznak w awtonomii, Pietierburg 
1913.

2 Oczywisty b d zecera.
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Nie nale a em do ko cio a panuj cego w Polsce na polu politycz-
nym, tj. nie nale a em do „Endecji” (obecnie „Luendecji”)1, a przeciw-
nie, by em jej stanowczym przeciwnikiem, uwa aj c jej metody za 
zgubne dla Polski.

Nigdy nie zaznawa em2 konszachtów i szachrajstw politycznych 
maj cych na celu wytargowywanie jakich  ust pstw dla Polaków 
z pomini ciem, a nawet z upo le dzeniem innych narodów. Nigdy nie 
wyod r bnia em sprawy Polski, ale zawsze traktowa em j  w zwi zku 
ze spraw  wszyst kich innych narodów uci nionych.

W czasie wojny wszech wiatowej nie plu em na legionistów ga-
licyjskich, nie na zywa em ich lancknechtami Wilhelma, nie przykla-
skiwa em formowaniu w War szawie legionów, walcz cych po stronie 
rosyjskiej3.

Nie sta em na tylnych apkach przed „Koalicj ”4, widzia em bo-
wiem jej egoizm i jej lekcewa enie sprawy polskiej, która w jej oczach 
by a tylko sprawą wewnętrz ną państwa rosyjskiego. Nie pot pia-
em bezwzgl dnie Niemców i nie uwa a em tyl ko ich za wy cznych 

sprawców wojny i za barbarzy ców. Mieszka em bowiem w Ro sji i wi-
dzia em, co si  tam doko a dzia o i dzieje.

Nie mog em te  pot pi  „aktywistów”5, bo widzia em w nich lu-
dzi staraj cych si  wykorzysta  nowe warunki dla k adzenia podwa-
lin pod pa stwowo  polsk .

Nie zach ca em ludno ci Polski i ziem przyleg ych do ucieka-
nia przed Niemcami i do towarzyszenia ust puj cej armii ro syjskiej 

1 Tak nazywa Baudouin Zwi zek Ludowo-Narodowy (od 1919 r.), czyli 
wcze niejsz  Narodow  Demokracj  (endecj ). 

2 B d zecera, powinno by : uznawałem.
3 Chodzi o plany utworzonego w listopadzie 1914 r. przez Narodow  

Demokracj  Komitetu Narodowego Polskiego, kierowanego przez R. Dmow-
skiego. 

4 Tj. pa stwami Ententy.
5 Tak nazywano w okresie okupacji Królestwa Polskiego przez wojska 

austriacko-niemieckie zwolenników wspólnego dzia ania z Austro-W grami 
i Niemcami przeciwko Rosji, w przeciwie stwie do zwolenników orientacji 
prorosyjskiej, których nazywano pasywistami.
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w charakterze jej inwentarza dwunogiego, skazanego na zag ad  lub 
upodlenie.

O mieli em si  od czasu do czasu wskazywa  na zgnilizn  mo-
raln  tocz c  spo ecze stwo polskie dzi ki fa szom i k am stwom 
konwencjonalnym. Za to zosta em wyrzucony z Uniwersytetu Kra-
kowskiego. Osiad szy w Warszawie w r. 1918, pomimo niepowodze  
i kl sk doznanych nie uspokoi em si .

W wyk adzie wst pnym w Uniwersytecie Warszawskim (28 
pa dziernika 1918 r.), mówi c o prostytuowaniu nauki, wyrazi em 
nadziej , e odradzaj ca si  Polska nie stanie si  nowym gniazdem 

zbójeckim, zagrażającym pokojowi świata i powiększającym licz-

bę bestii apokaliptycz nych w menażerii wszechświatowej („Ty dzie  
Polski” 1920 r., nr 4). Za to zosta em nazwany żydolubem na kate-

drze, pomimo e o ydach nie tylko wcale nie wspomnia em, ale nawet 
o nich podczas ca ego wyk adu ani razu nie pomy la em. Nie mog em 
wraz z prof. Zdziechowskim nie protestowa  przeciwko przy  czeniu 
si  polskiej Akademii Umiej tno ci do postanowienia o niedopuszcze-
niu Niemców i ich sprzymierze ców do Rady Mi dzynarodowej Bada  
Naukowych (Paroksyzm zemsty i nienawiści w świątyni nauki, „Ty-
dzie  Polski”1920, nr 15 i 16).

O mieli em si  bez dostatecznego sza cunku mówi  i pisa  o to-
gach z biretami, o sztandarach, o krzewieniu militaryzmu i innych tp. 
wi to ciach1.

Nast pnie w artyku ach o Uniwersyte cie Wile skim („Tydzie  
Polski” 1920, nr 20 i 31; 1921, nr 21) wypowiedzia em zdanie, e uni-
wersytet ten powinien unika  podejrzenia o tendencje polonizacyj-
ne. Otó  te moje artyku y wywo a y wi te oburzenie tak e po ród 
pewnego od amu in teligencji warszawskiej, z niektórymi wy bitnymi 
uczonymi w cznie. O wiadczano prywatnie i urz dowo, e Polak nie 

powinien tak pisać. „Dobry Polak” ma prawo pisa  tylko to, co przej-
dzie przez cenzur  senatu akademickiego, zwierzchno ci uniwersy-
teckiej i areopagu uczonego. „Polak” powinien, jak za pani  matk  

1 Mowa o artykule Togi profesorskie, „Kurier Polski” 1921, nr 23 oraz 
Sztandar, „Naród” 1921, nr 161, 162, 169, w których Baudouin pisa  o nie-
w a ciwo ci wydawania pieni dzy na rzeczy zb dne w zrujnowanym kraju..
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pacierz, po wtarza  tylko md e banalno ci, powinien by  zaopatrzony 
w powagi narodowe i basowa  im pokornie i bez adnej krytyki. „Po-
lak” powinien i  ladem tych g si w bajce Franciszka Morawskiego, 
które, za pytane o przyczyn  podj tego przez nie wrzasku, ustami jed-
nej z nich, lec cej w odwodzie, o wiadczy y:

Albo  my wiemy, co si  dzieje z nami, 
My tylko lecim za temi g siami, 
Które tam krzycz  na przodzie.
,,Dobry Polak” powinien by  typem Lechity scharakteryzowane-

go tak dosadnie przez laza w Lilii Wenedzie.
W zwi zku z oburzaniem si  na mnie za moje zdanie o Uniwer-

sytecie Wile skim twierdzono, e ca e ycie by em wrogiem Polski, 
e ca e ycie dzia a em na szkod  Polski, e nawet w ostatnich cza-

sach o mieli em si  obrazi  paskarzy francuskich (art. Spustoszenia 

w duszach ludzkich, „Tydzie  Polski” 1921, nr 3), a to mo e by  powo-
dem wielkiego nieszcz cia. Oto szlachetna i bezinteresowna Fran-
cja, solidaryzuj c si  ze swymi paskarzami, wypo wie nam sw  przy-
ja  i opiek  i pozostawi na ask  losu oraz innych wypróbowanych 
opiekunów i askawców, Anglików i W ochów. A czy  to nie krymina  
zas uguj cy na bezwzgl dne pot pienie?

Oceniaj c samego siebie ca kiem obiektywnie i bezstronnie, po-
zwalam sobie twierdzi , e ci, co mi  uwa aj  za wroga Polski: 

1) albo wcale nie czytali moich bro szur i artyku ów i nie znaj  
odno nych fa któw mego ycia, powtarzaj c bezmy lnie z o liwe plot-
ki i oszczerstwa, a w takim razie post puj  lekkomy lnie i niesumien-
nie;

2) albo czytali moje prace publicystyczne, ale ich nie byli w sta-
nie zrozu mie . By oby to jednym dowodem wi cej, e mo na by  zna-
komitym uczonym w za kresie pewnych specjalno ci, do królowej 
nauk, matematyki, w cznie, a pomimo to w zakresie spraw spo ecz-
nych i etycznych by  niezdolnym do samodzielnego orientowania si ;

3) albo nareszcie sami czytali i zrozumieli, ale ze wzgl dów par-
tyjnych lub innych tego rodzaju, udaj  g uptasków i wy powiadaj  
swe s dy ze z  wiar . W takim razie zas uguj  na osobn  kwali  ka-
cj , której tu nie b d  rozwija .
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* * *

Jako  mi doprawdy nieswojo, e wci  drepcz  oko o w asnej 
osoby i zajmuj  ni  cierpliwego czytelnika. Ale jak powiedzia em na 
pocz tku artyku u Zaszczytne od znaczenie wroga Polski, swej osoby 
u y wam tylko jako materia u do roztrz sa  ogólnych. A doprawdy 
rzadko kto tak jak ja doznawa  tylu napa ci i by  og aszany za wroga 
przez „patriotów” ró nonarodowych: i przez Polaków, i przez Rosjan, 
i przez Niemców, i przez Madziarów, i przez W ochów, i przez Fran-
cuzów…

Innych pozostawiam na boku, a okre l  tylko swój stosunek do 
polsko ci.

Obiektywnie i z urodzenia, i ze stosunków rodzinnych, i z wy-
chowania, i ze wspomnie  dzieci stwa i m odo ci, i z pó niejszego y-
cia, jestem Polakiem i niczym innym by  nie mog . By oby miesznie 
wypiera  si  tego, a by oby podle zaprzecza  temu dla kariery, jak to 
robili niektórzy priwislinskije urożency, uwa ani zreszt  za ca kiem 
porz dnych ludzi. Co za  do mej polsko ci wiadomej, subiektywnej, 
to rzecz si  ma, jak nast  puje.

Id  z Polsk , dopóki walczy o swoje prawa, dopóki broni si . 
Chocia  jestem zdecydowanym antymilitaryst  i przeciwnikiem 

wszelkich wojen, to jednak w roku 1920, podczas naj cia „bolszewi-
ków”, wst pi bym sam do szeregów, gdyby nie wiek cokolwiek spó -
niony. Bo by a to nie zwyk a wojna, ale obrona przed barbarzy cami, 
obrona przed gro cym nie tylko Polsce, ale i ca ej Europie ostatecz-
nym za mieniem kultury i cywilizacji.

O ile by jednak Polska czyha a na cu dze, krzywdzi a, zabiera a 
przemoc  i pod st pem, robi a zamachy na prawa ludzi po jedynczych 
i ca ych zbiorowisk ludzkich, powiedzia bym: wara od tego! i nie 
móg  bym si  solidaryzowa  z tak  Polsk  na pastnicz  i zbójeck . 
Wtedy sta bym si  istotnie „wrogiem Polski”; ale taki wróg to w a nie 
przyjaciel. Bo to, co by Polska wtedy robi a, by oby nie tylko zbrodni , 
ale czynem dla niej samej zgubnym i zabój czym. Zem ci oby to si  na 
niej czy pr dzej, czy pó niej.

Polska sz aby wtedy torem swych da wnych gn bicieli i innych 
zach anników, wyznawców zasady: oderint dum metuant (niech nie-
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nawidz , byle si  tylko bali). W najwy szej pot dze trzymaj  si  tej 
zasady dzisiejsi w adcy Rosji, fa szerze Mark sa; ale chyba i im nie 
ujdzie to na sucho. 

Uganianie si  za tak  „wielko ci ” i „pot g ” jest zgubne dla 
ka dego pa stwa. Niegdy  przy innej sposobno ci, wypowie dzia em 
zrównanie: wielikaja Rossija –nieszczastnaja Rossija (wielka Rosja 
– nieszcz liwa Rosja). Tak samo my l o „pot nej Polsce” w znacze-
niu straszyd a dla innych i gniazda zbójeckiego (w rodzaju Rzymów 
ró norakich) wstr t we mnie budzi.

Czuje si  solidarnym z Polsk  tam, gdzie chodzi o obron  nie-
zaprzeczonych praw Polski i Polaków, gdzie polsko  bierze udzia  
w twórczo ci umys owej, w wy twarzaniu nowych zdobyczy ducha 
ludzkiego, w piel gnowaniu uszlachetniaj cych idea ów wszechludz-
kich.

Do adnego za  spo ecze stwa, które by uprawia o polityk  
„egoizmu narodowe go”, polityk  g si  i barani , polityk  g u pi , za-
lepion  i samobójcz  nale e  bym nie chcia  i nie nale a bym.

Nie chc  by  „dobrym Polakiem”, je eli to wymaga wyrzecze-
nia si  rozumu i poczucia sprawiedliwo ci. Przyjmuj  ch tnie nazw  
wroga Polski, je eli wrogiem Polski jest ten, kto przestrzega przed na-
dymaniem si  na wielkopa stwowo  i przed po wi caniem wzgl d-
nego szcz cia i dobrobytu ludzi zarówno we w asnym kraju, jako 
te  gdzie indziej, na o tarzu histerycz nych i zbrodniczych zachcianek 
niepoczytalnych ambitników i megalomanów naro dowo ci upa stwo-
wionej.

Nie mog  si  solidaryzowa  z Polsk , która brutalnie odtr ca 
od siebie tych, co si  do niej garn . Nie mog  i  r ka w r  k  z „pa-
triotami”, którzy nie tylko dla osobników istotnie podejrzanych, ale 
tak e dla tych, co ukochali Polsk  mi o ci  prze czulon  i nie li jej 
ycie w o  erze, urz  dzaj  Jab onny, i którzy wol  g uptasa folbluta, 

ani eli rozumnego „inorodca”, czyli „allogena”. cho by ca ym sercem 
odda nego sprawie publicznej pa stwa polskie go.

Jestem wrogiem Polski tam, gdzie Polska sama jest sobie wro-
giem.

[„Robotnik” 1922, nr 58]
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POZIOM MORALNY I UMYSŁOWY SPOŁECZEŃSTWA

Trudno wydawa  rycza towe, uogólniaj ce wyroki, nie zbadaw-
szy sumiennie szczegó ów. Je eli jednak pozwalamy sobie wypo-
wiada  na poczekaniu s dy o stanie umys owym, moralnym i innym 
danego spo ecze stwa lub nawet kilku spo ecze stw, to czynimy to 
jedynie na podstawie impresji, na podstawie wra e  przemijaj cych. 
Przy tym zjawiska pe wnej kategorii wyst puj  nierów nie jaskrawiej 
ani eli inne, mo e nierównie donio lejsze.

To, co si  wylewa na ulic  i da je o sobie krzykliwe wiadectwo, 
usuwa na dalszy plan prac  cich , zamkni t  w sobie, a jednak zwy-
kle daj c  nierównie trwalsze wyniki. 

Zw aszcza w ostatnich dniach ulica wzi a stanowczo gór  nad 
tym, co dzieje si  wewn trz do mów, w gabinetach, w warszta tach, 
fabrykach itd. Niedawno mieli my ha a liwe wybory do sejmu i sena-
tu, nast pnie ha a liwe i wprost bandyckie protesty przeciw wyboro-
wi pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej, a nareszcie zako czenie 
tego wszystkiego przez mord dokonany na osobie Prezydenta, zniena-
widzonego bez adnego rozumne go powodu. A wszystko to odbywa o 
si  przy akompaniamencie wynurze  w „organach opinii publicznej”, 
wynurze  wiadcz cych w znacznej cz ci o nader niskim poziomie 
etycznym i intelektualnym ich autorów. 

Przede wszystkim okres wyborczy nasuwa smutne re  eksje 
i podszeptuje wnioski „reakcyjne” o bezsensie tak zwanego parlamen-
taryzmu. Przecie  z jakie dziewi  dziesi tych wyborców p ci obojej 
sz o do urn wyborczych jak lepe, odurzone i niezdaj ce sobie spra wy 
stado bydl t dwunogich a bezskrzyd ych. Sami nie wiedzieli, po co ich 
tam p dzono i co mia a znaczy  ca a ta komedia.

Niektórzy wyborcy, a w a ciwie wyborczynie zapytywali, czy nie 
b d  karani w razie, je eli wstrzymaj  si  od g osowania. Znakomite 
u wiadomienie i nie mniej znakomite rozumienie swych praw i obo-
wi zków oby watelskich! A przecie  takich obywateli i obywatelek 
uprawnionych do g osowania jest wcale poka na porcja.

Prawdopodobnie wszystkie partie zacietrzewione i d ce 
wszelkimi sposoby do zmia d enia swych przeciwników, dopuszcza y 
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si  nadu y , oszustw i fa szerstw. Tak mo na z góry przypuszcza , 
znaj c natur  ludzk . Trzymaj c si  z dala od zgie ku walk toczonych 
j zykiem i no em, mam bardzo ma o konkretnych danych na poparcie 
tego przypuszczenia. Mimo woli jednak uszczkn em par  kwiatków 
dzia alno ci agitacyjnej sympatyków partii zblokowanej1, której si  
wy daje, e wydzier awi a na swój wy czny u ytek prawdziw  „pol-
sko ”, prawdziwy „patriotyzm” i istotn  trosk  o „jedno  pa stwo-
w ” w duchu „chrze cija skim” i „narodowym”.

Niektórym wyborczyniom „z lu du” gro ono, e zostan  wyrzuco-
ne z mieszkania, je eli nie b d  g osowa y na „ósemk ”. Musia y da  
s owo, e spe ni  to danie, a e da y s owo, wi c uwa a y si  za 
obowi zane do jego dotrzyma nia. Da y za  s owo dzi ki pozio mowi 
swego u wiadomienia politycznego i dzi ki swoistej znajomo ci praw 
obowi zuj cych w Rze czypospolitej Polskiej. W swej bezdennej na-
iwno ci nie wiedz  one, e nie mog  by  wyrzucone z mie szkania, e 
nikt nie ma prawa wy musza  na nich zobowi zania do g osowania na 
tak  lub owak  liczb , e g osowanie jest tajne i e ni komu nie wolno 
wywiera  nacisku w kierunku tej lub owej liczby. Ale tym zahukanym 
i sterroryzowanym pos ugaczkom i innym „proletariuszkom” chodzi 
o dach nad g ow  i o nienara enie si  osobom, które im imponuj  pod 
tym wzgl dem. Niestety na tym sa mym poziomie w zakresie polityki 
stoj  nie tylko proste praczki i pos ugaczki, ale tak e osoby niby to 
wykszta cone i mia o zabiera j ce g os w kwestiach politycz nych.

W pewnej fabryce zagro ono robotnikom, e je eli nie b d  g oso-
wali na „ósemk ”, fabryka zostanie zamkni ta, a oni strac  zarobek. 
By  to oczywisty nonsens i tzw. strachy na lachy. A jednak podobno 
niektórzy robotnicy uwierzyli temu i dali si  sterroryzowa , co wiad-
czy nader pochlebnie o stopniu ich „u wiadomienia politycznego”.

Wszelkie tego rodzaju gro by, wymuszania, szanta e nale  do 
przest pstw, za które mo na by  skazanym na mniej lub wi cej su-
row  kar  wi zienn . Gdyby wi c obywatele lub obywatelki, którym 
ktokolwiek b d  grozi  represjami za nieg osowanie na t  lub ow  

1 Tj. Chrze cija skiego Zwi zku Jedno ci Narodowej (popularnie 
zwanego „Chien ”), koalicji Narodowej Demokracji, Chrze cija skiej Demo-
kracji i Narodowo-Chrze cija skiego Stronnictwa Ludowego.
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liczb , czyli list , znali przepisy o wyborach do sejmu i senatu i gdyby 
posiadali cho  odrobin  poczucia godno ci osobistej i obywatelskiej, 
powinniby byli o ka dej takiej próbie wymuszania donosi  do w adz 
kieruj cych wyborami lub cho by tylko do policji, a wtedy mo e ostyg-
by nieco zapa  w obrabianiu „byd a wyborczego”. 

Nie mamy prawa obwinia  o nadu ycia kierowników tej lub 
owej partii, ale e znaczna liczba gorliwców mog a si  posuwa  za 
daleko i nie tylko narusza  przykazania moralne, ale tak e pope nia  
prze st pstwa kryminalne, to nie ulega najmniejszej w tpliwo ci. 

Wprost anegdotycznie wygl da pog oska, jakoby agitatorowie 
„pi tki” zdo ali wmówi  niektó rym dewotkom, a eby g osowa y na 
„pi tk ”, czyli na „komuni stów”, poniewa  „komuni ci” to tacy, co 
przyst puj  co tydzie  do „komunii” wi tej.

Wszystko to s  wymowne wiadectwa o wysokim poziomie mo-
ralnym i umys owym przeci tnego spo ecze stwa.

O tym samym poziomie wiadczy tak e stosunek ludku bo ego 
do wyboru przez sejm i senat, czy li przez Zgromadzenie Narodowe, 
pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej.

Szczegó y objawów „gniewu narodu” za „wyrz dzon  mu znie-
wag ” przez obiór „ ydowskiego elekta” s  a  nadto znane. Dope  ni  
je paru drobnostkami, niemniej charakterystycznymi.

Pewnej damie „z towarzystwa” powiedziano, e Narutowicz by  
„Szwajcarem” (obywatelem Szwajcarii). Zrozumia a to ona po swo-
jemu i bardzo si  dziwi a, e nie mogli wybra  jakiego inteli genta, ale 
zatrzymali si  na cz o wieku, który drzwi otwiera.

Kumoszki na rynkach warszaw skich mia y za z e panom wybor-
com, e nie wybrali hrabiego Zamoyskiego. Hrabia jest przecie  bo-
gaty; nie tylko nie bra by nic od ludzi, ale, przeciwnie, sam by dawa . 
Nie by oby wi c wcale po datków, a ludzie biedni dostawali by zapomo-
gi od magnata. Tak za , jak si  sta o, wszystko pójdzie po staremu 
i w dalszym ci gu pano wa  b dzie „rz d z odziei”. Pi sudski krad , 
a teraz Narutowicz b dzie krad , tj. b dzie pobiera  po datki i chowa  
do w asnej kieszeni. 

A nie zapominajmy, e tego ro dzaju kumoszki króluj  nie tylko 
na rynkach i w halach za elazn  Bram . Ich siostrzyce znajd  si  
równie  w salonach i w onie tak zwanej „inteligencji”. Je eli np. po-
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psu y si  rury gazowe i gaz wydobywa  si  na schody, je eli w ogóle 
co  si  gdzie  popsu o, osoby wykszta cone wybu cha y oburzeniem: to 

wszystko rządy Piłsudskiego!

Agitatorowie partyjni czy to ze z  wiar , czy te  dzi ki ciasno-
cie umys owej wypisywali na rozle pionych a  szach, e coraz bardziej 
rosn c  dro yzn  zawdzi czamy rządom Belwederu i lewicy. Doda-
wano przy tym, e dla zwal czenia drożyzny trzeba koniecznie g oso-
wa  na t  lub ow  liczb . Jestem w posiadaniu nalepki na bochenku 
chleba z tekstem nast puj cym: Nr 8. Chcecie mieć chleb tań szy, gło-

sujcie na listę Nr 8.
Ale co tu dziwi  si  ludziom przeci tnym. Przecie  jeden z „Nesto-

rów” post pu polskiego wyrzuca  niewdzi czno  Pi sudskiemu, po-
niewa  ongi przed laty, kiedy Pi sudski musia  si  tu a  i ukrywa , 
on go przytuli  i pozwoli  mu nocowa  w swym w asnym mieszka niu, 
a teraz po wskrzeszeniu pa  stwa polskiego temu, kto si  nie gdy  
zlitowa  nad Pi sudskim, rekwiruj  mieszkanie. Jaka czarna nie-
wdzi czno !

I jaki zarazem dowód wiat o ci i si y umys u!
Kwiatkami z tego samego trz  sawiska s  wypadki, wywo ane 

wyborem pierwszego Prezydenta. Gro ono nawet wojną domową 
i morzem krwi. W tej ko owaci nie i w tym zam cie beznadziejnym 
nie tylko nadymano si  na najmroczniejsze redniowiecze, ale po pro-
stu tkwiono w mroku redniowiecza. Powinni my si  pogo dzi  z my-
l , e cofn li my si  do najciemniejszych wieków rednich, które 

zreszt  mo e nie by y tak straszne, jak je maluj , i które mo e nawet 
pod niejednym wzgl dem sta y wy ej od czasów przez nas prze ywa-
nych.

Blu nierstwem, w a nie ze sta nowiska ludzi szczerze wierz -
cych, by o nadu ywanie palca bożego i zrządzenia Opatrzności. Z po-
wodu mordu dokonanego na pierwszym Prezydencie pisano mi dzy 
innymi:

Palec Bo y. Fakt zabójstwa uczyni  na ludzie warszawskim g  bokie 
wra enie. W czynie niepo czytalnego szale ca widzi si  pa lec Bo y, 
twierdz c, e sk adanie zaprzysi enia przez cz owieka niewierz -
cego by o krzywoprzy si stwem, które nie mog o pozo sta  bez kary.

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia549   549Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia549   549 2007-03-06   08:52:212007-03-06   08:52:21



550 TEKSTY DROBNIEJSZE

Fakt ten stanowi  b dzie nie w tpliwie koniec jednego rozdzia u 
walki o narodowe zwyci stwo. 

Jak si  wam podoba to grzeba nie w duszy nieboszczyka? Sk d 
ta pewno , e by  on człowie kiem niewierzącym?

A niepoczytalny szaleniec odegra  rol  narz dzia kary za krzy-

woprzysięstwo. Kiedy za pogrzebem Prezydenta ci gn  si  d ugi or-
szak z ducho wie stwem katolickim na czele, widz ca to obywatelka 
prawo wierna i odpowiednio spreparowa na, mia a zawo a : Patrzcie 

no, Żyda księża chowają!. A takich obywatelek i obywateli jest ca y 
legion.

Żyd, przechrzta, mason, socjalista, bolszewik – wyrazy te dzia-
aj , zapadaj  g boko do du szy i wywo uj  odpowiedni nastrój i fer-

ment, pot niej cy w atmosfe rze beznadziejnego pomieszania poj .
Nasz (to jest nie tylko nasz pol ski, ale tak e nasz wszech wiato-

wy) poziom umys owy i moralny) obni y  si  ogromnie, ale nie doszed  
jeszcze do stopnia odpowia daj cego ogromowi zbrodni wszech wia-
towej, jak  by a ostat nia wojna i jej dalsze ci gi. Nale y oczekiwa  
coraz wi kszego obni ania si  i upadku.

Czy si  pod wigniemy, podejmuj c syzyfow  prac  przemijaj cej 
odbudowy? Na to pytanie trudno da  odpowied .

[„G os Polski” 1922, nr 371]

NIE WOLNO KALAĆ UST MILCZENIEM

W yciu powszednim s uszn  jest zasada, wyra ona w niemie-
ckiej gadce: Sprechen ist silber, Schweigen ist gold (mówienie jest 
srebrem, milczenie z otem). Bywaj  jednak wypadki nadzwyczaj-
ne, kiedy milczenie by oby obja wem oboj tno ci na sprawy spo ecz-
ne pierwszorz dnej wagi, obowi zkiem za  obywatela jest zabiera  
g os, je eli to, co si  dzieje, jest sprzeczne w jego oczach z nakazami 
najwy szej moralno ci i z wymaganiami dobra powszech nego. Tak  
w a nie jest chwila obecna.
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Przed ostatecznym rozstrzygni ciem losu Eligiusza Niewiadom-
skiego zwra cano si  do prezydenta Rzeczypospolitej z ró nych stron 
i w ró ny sposób z pro bami o ul enie losowi skaza ca, tj. o zamian  
„kary mierci” na inn , nie tak ju  bezwzgl dn  i uniemo liwiaj -
c , cho by w mniej lub wi cej odleg ej przysz o ci, wszelk  skruch  
i u wiadomienie sobie ca ej ohydy pope nionego „zbrodniczego czy-
nu”. Leo Belmont wyda  List otwarty do pana prezydenta Rzeczy-

pospolitej w sprawie Eligiusza Niewiadomskiego. Ukaza y si  te  
artyku y w prasie poruszaj ce t  sam  spraw . Grono osób podpisa o 
pro b  do p. prezydenta o z agodzenie wyroku. Nawet najbli sza ro-
dzina zamordo wanego prezydenta Narutowicza o wiadczy a, e po-
mna aktu mi osierdzia, który by  pierwszym aktem jego urz dowania, 
nie pragnie odwetu i prosi o darowanie ycia zabójcy ojca i brata.

Nale a em do tych, co podpisali zbiorow  pro b  o niezatwier-
dzanie wyroku mierci. Uwa am wi c, e mam prawo i obowi zek wy-
powiedzie  zdanie o tym, co si  sta o. Mam te  nadziej , e nie b dzie 
mi to wzi te za z e i e ani ja osobi cie, ani to, co powiem, nie ulegnie 
adnym represjom.

Je eli zasad  bezwzgl dnej wolno ci s owa stosowano i dot d 
stosuje si  do tych, co pozwalali i pozwalaj  sobie w sposób uliczni-
kowski znies awia , zniewa a  i zohydza  naczelnika pa stwa1, rz d 
i najwy sze w adze pa stwo we, je eli wolno by o pisa  lekcewa co 
i pogardliwie o panu Narutowiczu, ju  jako o Prezydencie Rzeczypo-
spolitej, je eli z drugiej strony wolno glory  kowa  i apoteozowa  jego 
morderc , to  chyba nale a oby stosowa  t  sam  zasad  wolno ci 
s owa do powa nej i pe nej uszanowania krytyki wyroków i postano-
wie  w adzy, zw aszcza je eli ta krytyka wyp ywa z po budek zarów-
no humanitarnych, jako te  utylitarnych, utylitarnych nie w sto sunku 
do w asnej osoby pisz cego, ale w znaczeniu dobra ogólnego, dobra 
pa stwa i spo ecze stwa.

Schylaj c g ow  z nale ytym szacunkiem zarówno przed wyro-
kiem s du, jako te  przed potwierdzaj c  ten wyrok decyzj  przed-

1 Baudouin ma na my li ataki prasy endeckiej na Pi sudskiego, pro-
wadzone, mówi c ogl dnie, w stylu rynsztokowym, acz charakterystycznym 
dla tego nurtu.
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stawiciela pa stwa, nie mamy jednak ani obowi zku, ani tym mniej 
prawa do uwa ania tych w adz za nieomylne. Chocia  dla ka dego 
wiernego poddanego wszelka władza pochodzi od Boga, to jednak nie 
mo e by  uwa ana za nieomyln . Ani s dziowie, ani g owa pa stwa 
nie s  papie ami. A nawet „dogmat nieomylno ci papieskiej” nie dla 
wszystkich jest obowi zuj cym.

Wszystkim tym, co starali si  w ten lub ów sposób wp yn  na 
z ago dzenie wyroku, wydawa o si  to tak naturalnym i tak samo przez 
si  rozumiej cym, i  ani na chwil  nie przypuszczali, a eby mog o by  
inaczej. Dowiedziawszy si  za , e decyzja wypad a wbrew ich prag-
nieniom i przewi dywaniom, nie wierzyli w asnym oczom i uszom. By  
to dla nich taki cios, jak gdyby wydarto im co  bardzo drogiego i wi -
tego. A drog  i wi t  jest wiara w tryumf idea ów humanitarnych.

Wiadomo  o zatwierdzeniu wyroku przyj li z zadowoleniem 
z jednej strony osobniki stosuj ce zasad  zęba za ząb, oka za oko, 
z drugiej za  strony ci, co, wypowiedziawszy wojn  pa stwu polskie-
mu, o ile nie jest ono przez nich rz dzone, pragn  mie  w asnych „m -
czenników”, „bohaterów” i „patronów”.

Ludzie marz cy o z agodzeniu wyroku znajdowali dostateczne 
do tego motywy zarówno w aktach sprawy, jako te  we w asnym su-
mieniu.

Akta sprawy mówi y im, e wyrok mierci zapad  niejednog o -
nie. Jeden z trzech s dziów by  stanowczo przeciwko niemu i poda  
votum separatum. Przecie  samo prawo obowi zuj ce nie przewi-
duje kary mierci; mog a ona by  zastosowan  tylko na podstawie 
przepisów dodatkowych, wydanych przez niemieckie w adze okupa-
cyjne. W ka dym razie kwestia to sporna i niedosta tecznie wyja nio-
na, a podobno  w razach w tpliwych prawo t umaczy si  na korzy  
obwinionego.

Co za  do sumienia, to sumienie niegodz ce si  na wyg aszanie 
pi knych hase  i przykaza  przy jednoczesnym post powaniu wed ug 
ca kiem innych wskazówek, sumienie takie zna w podobnych razach 
tylko jedno jedyne przykazanie: nie zabijaj.

Nie zabijaj: ani indywiduów, ani grup; ani ludów, ani ras; ani 
ycia, ani szcz cia; ani cia a, ani my li; ani dobrobytu, ani idea ów. 

Nie zabijaj: ani nielegalnie, ani legalnie; ani „niehonorowo”, ani „ho-
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norowo”; ani skryto bójczo, ani te  z ca  parad , przy odg osie tr b 
i b bnów.

Nie ulega w tpliwo ci, e mord dokonany przez Niewiadomskie-
go by  czynem okropnym, by  zamachem godz cym w majestat Pol-
ski, a mo e nawet w jej istnienie, zamachem, który przy odpowiednim 
napi ciu móg by by  wywo a  zam t ogólny, wojn  domow  i nieob-
liczalne nast pstwa wynik ego st d chaosu, przy akompaniamencie 
wszechnienawi ci. Je eli tak zwana „zbrodnia tchórzostwa”, równo-
wa na prawie ze „zbrodni ” zdenerwowania lub rozstroju o dka, 
bywa a karana mierci , to chyba „zbrodnia” doko nana przez Niewia-
domskiego zas ugiwa a na wielokrotnie pomno on  „kar  mierci”.

A jednak i jedna, i druga „zbrodnia” nale  do dziedziny niepo-
czytalno ci. Nie mówi c ju  o naukowym traktowaniu winy i kary, 
wykluczaj cym poj cie „kary”, gdy  nikt nie mo e post powa  ina-
czej, jak post puje, to nawet ze stanowiska prawnego, ze stanowiska 
odpowiedzialno ci i poczytalno ci nale a o uzna  Niewiadomskiego 
za niepoczytalnego. Przypuszczam, e z tym zapatrywaniem zgodz  
si  psychiatrzy i psychologowie.

Niewiadomski by  niepoczytalny nie w tym sensie, e nie wie-
dzia , co czyni, e nie rozumia , i  morduje cz owieka ca kiem niewin-
nego i niepospoli tego zarówno pod wzgl dem umys owym, jako te  
moralnym. Niewiadomski by  niepoczytalny, poniewa  znajdowa  si  
pod wszechpot nym wp ywem autosugestii, podsycanej przez to, co 
doko a widzia  i s ysza , poniewa  na adowa  si  nienawi ci  i dz  
pomszczenia krzywdy wyrz dzonej rzekomo Polsce, a na adowa  si  
w tak wysokim stopniu, e móg  si  uspokoi  dopiero po wy adowaniu 
tego rozpieraj cego jego istot  uczucia przez doko nanie morderstwa 
na symbolu znienawidzonej przez niego Polski dzisiejszej.

Uczucie sprawiedliwo ci w po czeniu z naukowym pogl dem 
na rzeczy nie pozwala o stosowa  kary mierci do takiego cz owieka.

Ale podobno kara mierci ma dzia a  odstraszaj co i zapobie-
ga  powta rzaniu przest pstw. Niestety, jest to z udzenie i k amstwo 
konwencjonalne, w które nie wierz  sami ci, co je sentencjonalnie 
wyg aszaj . Je eli kara mierci stosowana do zwyk ych z odziei, za-
bójców i bandytów nikogo z nich nie odstrasza i nie zmniejsza wcale 
ilo ci przest pstw, to tym mniej mo e ona wp ywa  odstraszaj co na 
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tego rodzaju „zbrodniarzy” jak Niewiadomski, którzy uwa aj  si  za 
powo anych do robienia porz dku na wiecie, którzy „w imi  idei” pe -
ni  samozwa czo rol  oskar ycieli, s dziów i wykonawców wyroku.

Przeciwnie, ostentacyjne wykonanie na Niewiadomskim wyroku 
mierci wraz z towarzysz cymi mu okoliczno ciami mo e dzia a  tyl-

ko zach caj co na wyobra ni  osobników, w których kie kuje dza 
stania si  swoistymi „bohaterami narodowymi”.

Powiadaj , e sam Niewiadomski da  dla siebie kary mierci, 
e wi c by o obowi zkiem spe ni  to jego danie. Dziwna dopraw-

dy uprzejmo ! Pot pia si  stanowczo „zbrodni ”, ale uwzgl dnia si  
„kaboty skie” zachcianki „zbrodniarza”, pozuj cego na „bohatera”.

W oczach swoistych entuzjastów Niewiadomski mia  „pi kn  
mier ”, mier  z parad , mier  z kwiatami; móg  sobie pozwoli  na 

„wspania y gest” i na wykrzyki pi tnuj ce znienawidzonych przeciw-
ników i oczywi cie nawo uj ce wspó ideowców do zg adzenia ludzi, 
którzy „gubi  Polsk ”. Czy  to nie zach caj ce?  

Wszystko to wygl da tak, jak gdyby Niewiadomski zabi  jednego 
ze swych g ównych przeciwników politycznych, a za to spotka  go od-
wet ze strony tych przeciwników. Takich pozorów nale a oby unika  
ze wzgl dów dobrze zrozumianego interesu pa stwowego.

Nast pstwem tego czynu nieopatrznego, jakim jest zabi-
cie Niewiadom skiego, mog  by  próby urz dzania manifestacji ku 
uczczeniu „m czennika i bohatera”, „pielgrzymki” do jego grobu itp. 
niepo dane wybryki. Przemówienia straconego w ten sposób prze-
st pcy urastaj  do znaczenia „testa mentu” przekazanego narodowi 
do rozwa ania, zapami tania i na ladowania.

Je eli za  w ogóle „kara mierci” ma by  aktem wysoce moral-
nym i przywracaj cym naruszon  równowag  spo eczn , to nale a o-
by wymaga , a eby sami s dziowie wykonywali w asnor cznie wyroki 
mierci, nie zmuszaj c m odych ch opców w mundurach wojskowych 

do amania na komend  góruj cego nad wszystkim przykazania bo-
skiego: nie zabijaj! Na te nie szcz sne o  ary, zmuszone wbrew woli 
spe nia  rol  katów, branie udzia u w zabójstwie zbiorowym musi 
dzia a  demoralizuj co.

Przeciwko zabiciu Niewiadomskiego nale y zaprotestowa  jesz-
cze w imieniu nauki. Nie ulega chyba w tpliwo ci, e Niewiadomski 
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by  cz owiekiem je eli nie niepospolitym, to w ka dym razie niezwy-
k ym, a wi c przedstawiaj cym pierwszorz dny interes naukowy. 
Jako taki, zas ugiwa  na dok adne i wszech stronne badanie. Cia o 
jego by o mniej interesuj ce ni  dusza1. A znowu w ciele najbardziej 
zajmuj c  cz ci  by  mózg. A tego w a nie nie mo na by by o zba-
da , bo mu roztrzaskano czaszk  i mózg uszkodzono.

Nauce w danym wypadku chodzi g ównie o dusz . Siedz c w wi -
zieniu, Niewiadomski pisa by z pewno ci  pami tniki, nie do pogar-
dzenia dla psy chiatry i psychologa. Mo na na pewno przypuszcza , e 
po niejakim czasie ten zaci ty „zbrodniarz” u wiadomi by sobie ca  
ohyd  swego czynu, ujaw ni by skruch  i al, a to by by o prawdziw  
ekspiacj , prawdziwym zado  uczynieniem, nierównie po da szym 
ani eli proste zg adzenie ze wiata zatwardzia ego i zaci tego prze-
st pcy.

Jednym s owem, dalsza ewolucja duszy takiego cz owieka, jak 
Niewia domski dostarczy aby nauce nadzwyczaj cennego materia u, 
który dzi  zosta  uniemo liwiony.

W ka dym razie wolno chyba zaprotestowa  przeciwko temu, 
o czym mo na powiedzie : c’est plus qu’un crime, c’est une faute. 
Tak, jest to wi cej ni  zbrodnia; jest to b d, niestety, nie do popra-
wienia.

* * * 

Napisa em to jeszcze przed ostentacyjnym i demonstracyjnym 
przeniesie niem zw ok „nie miertelnego bohatera narodowego” ze sto-
ków cytadeli na cmentarz Pow zkowski. Przewidywania moje spraw-
dzi y si  i to nawet w nie równie wy szym stopniu, ani eli przypusz-
cza em.

Pogrzeb nosi  na sobie wszelkie znamiona uwielbienia i ho du 
z o onego przez ojczyznę jej wielkiemu synowi. Odbywa  si  on przy 
akompania mencie ka , p aczu i ryku, wydobywaj cego si  z piersi 

1 Baudouin w swych pismach u ywa wyrazu dusza tak e w znacze-
niach ‘psychika’ oraz, co wida  w jego pismach j zykoznawczych, ‘mózg’.
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i z garde  „patrio tek” i „patriotów”, czcicieli i czcicielek niewinnie 

zgładzonej ofiary.
Jaki  posiadacz krzy a zas ugi wojskowej zerwa  go sobie 

z piersi i rzuci  na trumn  bohatera nad bohaterami, wojownika za 

polskość Polski.
M odzie  uniwersytecka wartowa a po nocach przy grobie 

Niewiadom skiego, a ludek bo y opowiada  sobie ze skupieniem, e to 
anio owie pe ni  stra  przy zw okach męczennika.

Je eli po wyborze Narutowicza duchowie stwo niektórych pa-
ra  i urz dza o a obn  „czarn  msz ”, „msz  sataniczn ”, to po za-
biciu Niewiadomskiego, który zrobił dobrze i zasłużył się ojczyźnie, 
zg adziwszy ze wiata Żyda i wybrańca Żydów, zapraszano patrio-

tów na niezliczon  ilo  mszy a obnych za spokój świetlanej duszy 

śp. Eligiusza Niewiadomskiego, który własnym życiem obudził du-
cha narodu.

Niewiadomski jest „nie miertelny”. Do niego to przede wszyst-
kim stosuje si  powiedzenie Mickiewicza: Ja czuję nieśmiertelność, 

nieśmiertelność two rzę, oraz Krasi skiego: Nieśmiertelny ten na 

ziemi, kto swą śmiercią życie pleni.
Dla widomego unie miertelnienia tego zacnego m a w niektó-

rych miastach zak adaj  si  biblioteki-czytelnie imienia Niewiadom-

skiego, a na pomnik dla niego zbiera si  sk adki dawane z zapa em 
nawet przez urz dników pa stwowych. Kto za  nie chce ich dawa , 
bywa do tego zmuszany.

Jeden z „wielkich pisarzów polskich” skomponowa  antycypan-
do, tj. w oczekiwaniu wykonania wyroku mierci, Testament tego, 
o którym wolno pisa  tylko przez du  liter : On, Jego, Jemu, Niego 
itd. Sam za  wielki męczennik, święty, a co najmniej błogosławiony 
Eligiusz zwróci  si  z kolportowan  w wielu tysi cach egzemplarzy 
odezw  Do wszystkich Polaków1.

1 Odezw  t  zamie ci  w swojej broszurze pt. Proces Eligiusza Nie-

wiadomskiego o zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Gabriela Narutowicza […], odbyty w sądzie okręgowym w Warszawie…, 
opracowa  i wyda  Stanis aw Kije ski, Pozna  1923. Na ten temat pisa  Bau-
douin w artykule „Nil nisi veritas”, „G os Polski” 1923, nr 326.
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Odezwa ta, pod nazw  Ewangelia narodowa Nie miertelne-
go Bohatera, kr y po kraju w niezliczonych odpisach, z dodaniem na 
ko cu uwagi: Naucz się na pamięć zdań podkreślonych i daj drugim.

W taki to sposób ob ka cy lub te  udaj cy ob ka ców staraj  
si  zatruwa  umys y i sumienia narodu.

Jacy wyznawcy, taki te  „prorok” i taka te  „ewangelia”, ewan-
gelia „bohatera narodowego”, który za mi  Ko ciuszk  i sta  si  naj-
wi kszym „patriot  polskim”, poniewa  zamordowa  pierwszego Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tej swoistej ewangelii świetlanej pamięci nieśmiertelnego 

proroka i bohatera narodowego zionie nieub agana nienawi  do 
Polski, rz dzonej nie przez spó k  „ND et Co”, a w zwi zku z tym za-
ch canie i wzywanie do mordowania ludzi wed ug w asnego widzi-
misi . Mo na si  spodziewa , e nowo upieczony „ wi ty Eligiusz” 
znajdzie ch tny pos uch i gorliwych na ladowców.

Najwymowniejsze i najgor tsze nawo ywania do zbrodni ze 
strony Nie wiadomskiego odsiaduj cego kar  w wi zieniu nie mia yby 
nigdy tego uroku i nie wywiera yby takiego wp ywu, co g os zza grobu 
męczennika sprawy narodowej.

Ongi podszczuwacze, a dzi  czciciele i wyznawcy Niewiadom-
skiego przeli cytowuj  si  w uwielbieniu dla niego. W ódzkiej gazecie 
„Rozwój” nr 47 (z niedzieli, dn. 18 lutego 1923 r.) czytamy:

O Polsko! Ty nie zginiesz, chocia  czarne moce oplot y Ci  intryg  
i tr dem, co plami wi te imi  Ojczyzny. Chwa  Twoj  pogr y  
pragn  z e syny w pomroce, a niepomni na wie e i krwawi ce bli-
zny, od a cucha niewoli i knutów siepaczy, niepomni lat ucisku, co 
w tajgi Sybiru s a y tysi ce braci na ywot tu aczy, chc  Ci  str ci  
do grobu, pod os on  kiru, który czerwon  p acht , has em bratniej 
walki, chce zas oni  ludowi bia ych Or ów skrzyd a, narodowego 
Znicza strzeg cej Westalki, chc  zaj  miejsce jakie  upiorne stra-
szyd a, szydz ce z polskiej mowy, z starej Ojców wiary, z Polsk  
ojczyzn  adnym czuciem nie zwi zane, obce has u z o enia z krwi 
w asnej o  ary; za ordery – zaszczyty. Dusze zaprzedane!!!
Z tej pomroki gro cej Ojczy nie zapadni , wy oni  si  duch czy-
sty, duch wielkiej wiat o ci, bola  nad jej upadkiem i zaprag-
n  nad ni , mocnym czynu piorunem zbudzi  do czujno ci, 
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wielkie serce narodu. Dobry syn Ojczyzny w chrzcie o  arnym 
krwi w asnej nie wzdraga  si  sp awi , rzucaj c razem z y-
ciem w grunt jej wi ty, yzny, has o walki o Polsk  – zgin  lub 
j  zbawi !
I zgin  tak jak Chrystus, w odkupienia m ce. I umiera  jak 
mocarz bez skargi i trwogi czystego ducha odda  w Boga Ojca 
r ce, a krwi  sw  obmy  tej wi tyni progi, gdzie honor Matki 
Polski na o tarzu stoi, gdzie si  czyni cudowne misterium 
mi o ci. Duch jego trzyma  b dzie stra  u tych podwoi. Duch 
i imi , co przejd  do nie miertelno ci.
Przez rodaków przelanej krwi Twojej rubiny, odrodzonej Ojczyzny 
wie  czy  b d  skronie, g osz c prawd , e maj c takie jak Ty 
syny, w chaosie i bezprawiu Polska nie zatonie.

Tego tylko brakowa o. Niewiadomski – chocia  przez ostro -
no  wyra nie niewymieniony – zosta  zestawiony z Chrystusem. Ale 
mi dzy Niewiadom skim a Chrystusem zachodzi cho by ta niewielka 
ró nica, e Chrystus nikogo nie nienawidzi  i nikogo nie mordowa , 
a Niewiadomski dysza  jadem nienawi ci i za g ówny cel swego ycia 
uwa a  morderstwo. Nie mówi  ju  w ogóle o ca ej potworno ci i ohy-
dzie podobnego zestawienia.

* * *

Na zako czenie zapytuj :
Czy tej glory  kacji, tej apoteozy mordercy yczyli sobie ci, co 

wydawali i zatwierdzali wyrok mierci?
Je eli tak, to ich yczeniom sta o si  w ca ej pe ni zado .
Je eli za  nie yczyli sobie tych wstr tnych objawów b d  to 

szczerej, b d  te  tylko udawanej ko owacizny, to m ci si  na nich 
sprzeniewierzenie si  wymaganiom moralno ci zarówno chrze ci-
ja skiej, jak i ogólnoludzkiej, i pogwa cenie jedynie obowi zuj cego 
przykazania: nie zabijaj!.

Ostatecznie zwyci  chyba ci, co porzuc  drog  krwawych od-
wetów i zemsty za lepionej.

[„My l Wolna” 1923, nr 3]
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KANDYDATURY DEMONSTRACYJNE

Zbli a si  9 grudnia, pierwsza rocznica wyboru pierwszego 
pre zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby obchodz ce rocznic  
doznaj  ró nych uczu , zale nie od przynale no ci partyjnej. W tpi  
jednak, czy w kimkolwiek roczni ca ta wywo a rado . Jedni bo wiem 
b d  si  z o ci  na wspo mnienie, e nie mogli przeprowadzi  swego 
kandydata, drugich za  ogarnie smutek przy my li, e, wybieraj c Na-
rutowicza, ska zali go mimo woli na mier .

Warto uprzytomni  sobie okoliczno ci towarzysz ce temu wybo-
rowi.

Tylko prawica, czyli tzw. popularnie „Chiena”, mia a tylko jed-
nego kandydata, przy którym wytrwa a do ko ca. „Lewica”, do której 
wówczas nale a  tak e „Piast”, rozstrzeli a swe g osy i wystawi a 
a  cztery kandydatury: dwie powa ne, a dwie tylko dla demonstra-
cji i ze wzgl dów taktyki wyborczej. Na podstawie bowiem ordynacji, 
obowi zuj cej przy wyborze prezydenta, wybory si  powtarza y, przy 
czym kandydat. który otrzyma  najmniejsz  ilo  g osów, odpada  
przy nast pnym wyborze. Dawa o to mo no  stopniowego koncentro-
wania si  a  do skutku. 

Powa nymi kandydatami byli Wojciechowski i Narutowicz. Przy 
pierwszym wyborze Narutowicz otrzyma  czterdzie ci kilka g os[ów] 
i by  drugim od ko ca kandydatem mi dzy dwoma kandydatami de-
monstracyjnymi. Wojciechowski by  przy pierwszym wyborze drugim 
od pocz tku i szed  zaraz po hrabim Zamoyskim, wystawionym jedno-
g o nie przez prawic . Demonstracyjny kandydat PPS Daszy ski jako 
ten, co otrzyma  najmniejsz  ilo  g osów przy pierwszym wyborze, 
odpad  przy drugim wyborze, a przy trzecim wyborze odpad  demon-
stracyjny kandydat „mniejszo ci narodowych”. Przy pi tym i ostat-
nim wyborze walka toczy a si  tylko mi dzy zwolennikami hr. Zamoy-
skiego a zwolennikami Narutowicza, na korzy  tego ostatniego.

Dzi ki jakiemu  nieporozumieniu i przypadkowi, i mnie tak e 
wypad o  gurowa  w liczbie kandydatów. Sta o si  to absolutnie bez 
mojej wiedzy i woli. 
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Kiedy w gazetach porannych wyczyta em swoje nazwisko jako 
nazwisko kandydata upatrzonego przez „mniejszo ci narodowe”, po-
my la em, e s  to kpiny albo te  taki sobie pomys  którego z pos ów. 
Nie przypuszcza em, e sprawa ta b dzie traktowana powa nie. Kie-
dy za  w po udnie, b d c przypadkowo w administracji jednej z gazet, 
wyczyta em zakomunikowany przez telefon rezultat pierwszego wy-
boru i znalaz em swoje nazwisko na trzecim miejscu, mi dzy Wojcie-
chowskim i Narutowiczem, to chocia  pog aska o to moj  pró no , 
do zna em jednak niemi ego uczucia przy my li, e pozwolono sobie 
nadu y  mego nazwiska. Gdyby mi  bowiem zapytano o zgod , sta-
nowczo bym odmówi , nie chc c gra  roli  guranta. 

Nast pnego dnia przychodzili do mnie dwaj przedstawiciele klu-
bów, które mi  zaszczyci y wyborem, przepraszaj c mi  za nadu y-
wanie mego nazwiska. Powiedzia em im, e w a ciwie powinien bym 
czu  do nich uraz , ale rozumiem pobudki, które ich do tego sk oni y.

Chcieli mi w ten sposób z o y  ho d uznania za moje wyst pie-
nia przedwojenne w Rosji w obronie wszystkich „mniejszo ci narodo-
wych”, w tej liczbie przede wszystkim Polaków. Zaprowadzi o mi  to 
nawet przed s d carski i do wi zienia, które odsiadywa em w ko cu 
r. 1914 i na pocz tku roku 1915.

O ile mog em wyrozumie , inicjatywa mojej kandydatury wysz a 
wcale nie od ydów, ale tylko od Bia orusinów i Ukrai ców, w ka dym 
razie od „wrogów Polski”, do których przy o yli si  ydzi i Niemcy, 
równie  „wrogowie Polski”. A to wystarcza. 

Poniewa  dotychczas niektóre pisma pozwalaj  sobie nazywa  
mi , przewa nie dla ubli enia mi „kandydatem na godno  prezyden-
ta”, wi c o wiadczam, e wiadomie i subiektywnie podobnej kandy-
datury nie wystawia em.

Zreszt  gdyby nawet wbrew wszelkiemu prawdopodobie stwu 
wybrano mi  ostatecznie, nie by oby adnego niebezpiecze stwa, a e-
bym wybór ten przyj .

Przede wszystkim nie przyj bym go ze wzgl du na to, e mnie 
nie pytano o zgod . 

Po wtóre nie przyj bym ze wzgl dów zasadniczych. Nie mo g  
si  podejmowa  zada , do których nie doros em.
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Nast pnie wiek mój mówi przeciwko podejmowaniu si  pracy 
obliczonej na kilka lat. 

Nareszcie, nie nale c do adnego wyznania, nie móg bym sk a-
da  przysi gi wyra nie wy znaniowej. Sumienie nie pozwala mi by  
ob udnikiem i korzysta  z praw, które mi si  nie nale .

Oczywi cie gdybym pomimo to zgodzi  si , mia bym po kilku 
dniach wspania y pogrzeb; bo  „bohater narodowy” z nierównie wi k-
szym prawem móg by skierowa  kule w moje plecy ani eli w plecy 
Bogu ducha winnego Narutowicza. Tego morderstwa nikt nie móg  
przewidzie  i obawa przed nim nie mog a by  w moich oczach czynni-
kiem przeciwdzia aj cym.

Powinien bym mie  wyrzuty sumienia, e po rednio sta em si  
przyczyn  mierci Narutowicza. Bo  przecie moja „kandydatura” 
ujawni a wyra nie liczb  g osów „mniejszo ci narodowych”, a te 
g osy pad y ostatecznie na Narutowicza. Czuj  jednak ulg  przy my-
li, e t py fanatyk nosz cy si  z zamiarem zamordowania Pi sud-

skiego by by wykona  swój zbrodniczy zamiar i bez skoncentrowania 
g osów „mniejszo ci narodowych” na mojej „kandydaturze demon-
stracyjnej”.

Dziwna jednak rzecz, e doko nany tymi samymi g osami w kil-
ka dni potem wybór Wojciechowskiego nie wywo a  w ciek o ci w ko-
ach wi kszo ci narodowej, nie wywo a  wrogich manifestacji prze-

ciw nowemu prezydentowi, nie wywo a  adnych zamachów. Wybór 
ten przyj to z rezygnacj .

Przy wyborze drugiego prezydenta „prawica” wystawi a jako 
swego kandydata znakomitego uczonego, Kazimierza Morawskiego. 
Zdaje mi si , e z jej stanowiska wybór ten nie by  wcale odpowiedni. 
Jako cz owiek prawdziwie wiat y i wysoce kulturalny K. Morawski 
nie popiera by wy bryków zdziczenia, t po ci moralnej, nienawi ci 
i ko owacizny nacjonalistycznej.

[„G os Polski” 1923, nr 332]
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ŁYSINA WYZNANIOWA

Jeden z moich znajomych, którego g owa jest go a jak kola no, 
musia  wyrabia  sobie paszport. Urz dniczka sporz dzaj ca ten do-
kument, bez którego cz owiek nie mo e by  cz owiekiem-obywatelem 
w pe nym znaczeniu tego wyrazu, uk ada a mi dzy innymi „rysopis” 
pacjenta. Gdy przysz a kolej na w osy, panna ta czy te  pani zapyta-
a: Jakie pan ma włosy?. Zgodnie z faktycznym stanem rzeczy odpo-

wied  brzmia a: Żadne; nie mam żadnych włosów.
– Ale ja musz  panu napisa  w osy.
– Ale  kiedy ja nie mam adnych w osów. 
– To nic; w rysopisie musz  by  w osy. 
– To niech sobie pani pisze, jakie si  pani podoba. 
Chocia  ani na g owie, ani na twarzy nie by o ani ladu jakiego 

b d  w osa, twarz bowiem goli mój znajomy bardzo staran nie, urz d-
niczka paszportowa zaliczy a go do jednego ze zbio rowisk ludzkich 
okre lanych wed ug uw osienia. W „rysopisie”  guruje on, zdaje si , 
jako „szatyn” czy te  „brunet”, chocia  w czasach swego dzieci stwa, 
ch opi ctwa i m odzie czo ci by  po dobno jasnym blondynem.

Mój znajomy przyj  bez szemrania ten podarek uw osieniowy 
z r k b d  to uroczej, b d  te  czcigodnej paszporcistki.

Przypomina to obdarzanie bezwyznaniowców obowi zkowym 
wyznaniem paszportowym. Chocia  pod tym wzgl dem du sza dane-
go indywiduum jest absolutnie ysa, to jednak gorliwiec paszporto-
wy nie uznaje tego i gwa tem wpisuje czy to „rzymsko-katolicko ”, 
czy „moj eszowo ”, czy te  jak  inn  „wyznanio-wo ”. Bo w oczach 
tych panów i pa  bezw osy ma w osy, bezr ki ma r ce, beznogi ma 
nogi, a bezwyznaniowy ma wyznanie.

Przeciwko wpisywaniu koloru w osów do paszportu osobni ka 
w osów pozbawionego mo na nie protestowa . Przeciwko je dnak 
narzucaniu przemoc  i gwa tem tego lub owego wyznania stanow-
czy protest obowi zuje ka dego cz owieka, traktuj cego swe w asne 
przekonania nie lekkomy lnie i frywolnie, ale powa  nie i sumiennie.

[„My l Wolna” 1923, nr 1]
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. 1–2.

1907

142. Margrabia Wielkopolski jako zbrodniarz, [w:] Elizie Orzeszkowej 

Polacy znad Newy, Petersburg 1906.
143. Illustracija k naszej „swobodie sowiesti”, „Towariszcz” 1907, 

nr 236.
144. Z ciemni wszechrosyjskiej, „Krytyka” 1907, z. 5.
145. Z niedawnych wspomnień, „Wolne S owo” 1907, nr 2.
146. Język pomocniczy międzynarodowy, „Kraj” 1907, nr 40–45.

1908

147. Wyroki „sankiulotów”, „Wolne S owo” 1908, nr 5.
148. Kilka uwag przelotnych z powodu „neoslawizmu” i „neopoloni-

zmu”, „Wolne S owo” 1908, nr 36– 37.
149. Wrażenia z Poznania, „Wolne S owo” 1908, nr 38– 39.
150. Po powodu wolnosłuszatielnic, „Sojuz en’szczin” 1908, nr 9. 
151. Do charakterystyki ś.p. Kazimierza Jawnisa, „Draugija” (Kow-

no) 1908, t. IV, nr 16.
152. W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich. (Odczyt 

publicz ny urządzony przez „Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Pokoju” 

a wygłoszony w Warszawie w wielkiej sali Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 

30 kwietnia 1908 roku), Warszawa 1908.
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153. O języku pomocniczym międzynarodowym. Odczyt publiczny, 

wygłoszony w Warszawie 5 maja 1908 r., „Krytyka” 1908, z. 10–12 [odb.]

1909

154. Epidemia krwiożerczości, „Krytyka” 1909, z. 6 [nadb.]

1910

155. Z państwa anarchii i chronicznego bezprawia, „Krytyka” 1910, 
z. 7 –8.

156. Derpt – Juriew. K woprosu o „rawnoprawii”, [w:] W Pribałtij-

skom kraje. Esty i łatyszy, ich istorija i byt, pod red. prof. M. A. Rejsnera, 
Moskwa 1910.

1911

157. Sport i kultura, „Ruch Warszawski” 1911, nr 52.
158. W sprawie „antysemityzmu postępowego”, „Krytyka” 1911, z. 2–

6 [odb., Kraków 1911].
159. Z powodu zamachu na Stołypina, „Krytyka” 1911, z. 10 [odb. 

Kraków 1911].
160. Grjaduszczije profiessora, „Szko a i izn’ ” 1911, nr 52.

1912

161. Baudouin de Courtenay Jan, [Feldman Wilhelm] W. F., O panu An-

drzeju Niemojewskim słów kilka, „Krytyka” 1912, z. l [odb., Kraków 1912].
162. W imię prawdy faktycznej, „Krytyka” 1912, z. 3.
163. W sprawie języka sztucznego międzynarodowego w ogólności 

a esperanto w szczególności, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1912, nr 187.
164. Wychowanie współczesne jako stała przyczyna zdenerwowania, 

Ksi nica „Ruchu”, t. 1, Warszawa 1912. 
165. Przemówienie na „uczcie” b. wychowanców Szkoły Głównej 

w Warszawie 25 (12) listopada 1912, „Dziennik Petersburski” 1912, nr 805.
166. Dziś inaczej: Echa rocznicy Szkoły Głównej, „S owo” 1912, 

nr 332.
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1913

167. Bracia Słowianie, „Krytyka” 1913, z. 9; z. 10 [nadb.]
168. Nacjonalnyj i territorialnyj priznak w awtonomii, Pietierburg 

1913.
169. „Ukrainskij wopros” s wnienacjonalnoj toczki zrienija (po po-

vodu ankiet „Ukrainskoj Żizni”), „Ukrainskaja izn’ ” 1913, nr 7–8 [odb. 
1913].

170. W „kwestii żydowskiej”. Odczyt wygłoszony w Warszawie 7 lu tego 

1913, Warszawa 1913.
171. [Artyku y o pomocniczym j zyku mi dzynarodowym], „Go os Bie-

ostoka” 1913.

1914

172. Słowo i „słowo”, „Otkliki” 1914, nr 7 [dodatek do gazety „Dien’”, 
nr 56].

173. Z sennych widziadeł ludzkości, [w:] Priwit Iwanowi Frankowi 

w sorolite jogo pis’mennoj praci 1874–1914, „Literaturno-naukowij zbir-
nik”, Lwiw 1914.

1916

174. Jedność słowiańska i stosunki wszechsłowiańskie, „My l Polska” 
1915, z. 3 [przedr. w: Polski Kalendarz Piotrogradzki na rok przestępny 

1916, Piotrogród 1916].
175. Gienrich Sienkewicz, „Dien’ ” 1916, nr 305.
176. Myślenie wyrazowe w polityce, „Kurier Nowy” 1916, nr 75–76.
177. Z powodu otwarcia Wyższych Kursów Polskich, „Kurier Nowy” 

1916, nr 78.
178. „Niemieckość” Uniwersytetu Krakowskiego, „Kurier Nowy” 1916, 

nr 128. 
179. Po powodu uczebnikow russkogo jazyka, „Bir ewyje Wiedomosti” 

1916, nr 15791, 15889, 15987. 
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180. Rok 1863 a Szkoła Główna Warszawska, [w:] Odgłosy. Książka 

zbiorowa wydana staraniem i nakladem Stowarzyszenia „Dom Polski 

w Moskwie”, Moskwa 1916, s. 9–17 [odb.]
181. Stosunek „Kaszubów” do „Polaków”, „Echo Polskie” 1916, nr 29.
182. Wozmożno li mirnoje sożitelstwo raznych narodnostiej w Rossii?, 

[w:] Otieczestwo. Puti i dostiżenija nacionalnych literatur Rossii. Nacio-

nalnyj vopros, t. 1, Petrograd 1916, s. 19–31.
183. Jedność słowiańska i stosunki wszechsłowiańskie, [w:] Polski Ka-

lendarz Piotrogradzki na rok przestępny 1916, Piotrogród–Moskwa–Kijów 
1916.

1917

184. Chołmszczyna, „Nowaja izn’ ” 1917, nr 85.

1918

185. „Sławjanskoje jedinienije” i Rossija, „Jewropa” 1918, nr 3.
186. Wyższe Kursy Polskie, „Dziennik Narodowy” 1918, nr 125.
187. Pod wrażeniem walnego zebrania PTS, „Dziennik Narodowy” 

1918, nr 190.
188. [List do Redakcji], „Kurier Warszawski” 1918, nr 327.

1919

189. Państwowość polska a Żydzi w Polsce, „Gazeta Polska” 1919, 
nr 272, 275–276 [przedruk w: Adolf Nowaczy ski, Mocarstwo anonimowe, 
Warszawa 1921].

190. Antysemityzm a nauka uniwersytecka w Polsce, „Gazeta Polska” 
1919, nr 283.

191. W sprawie granic Polski na wschodzie i południa-wschodzie, „Ga-
zeta Polska” 1919, nr 288, 290–291, 293.

192. Antysemityzm monarchów rosyjskich a „antysemityzm” polski, 
„Gazeta Polska” 1919, nr 294.

193. Jeszcze z powodu „brodobórstwa”, „Gazeta Polska” 1919, nr 317.
194. Epidemia „pogonotomii”, „Kurier Polski” 1919, nr 182,

Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia575   575Baudouin_Miejcie_odwage_myslenia575   575 2007-03-06   08:52:262007-03-06   08:52:26



576 BIBLIOGRAFIA PISM PUBLICYSTYCZNYCH…

195. Sprawy polsko-żydowskie, „Dziennik Poranny” 1919, nr 21, 24, 
35.

1920

196. O „zasadzie etnograficznej” w ogóle i o „Polsce etnograficznej” 

w szczególności, „Przymierze” 1920, nr 19.
197. Obłęd komunistyczny. I, „Kurier Polski” 1920, nr 196.
198. Obłęd komunistyczny. II, „Kurier Polski” 1920, nr 209.
199. W sprawie księgi zbiorowej ku uczczeniu nieboszczyka W. Feld-

mana, „Kurier Polski” 1920, nr 333.
200. Paroksyzm zemsty i nienawiści w świątyni nauki, „Tydzie  Polski” 

1920, nr 15–16.
201. „Polska etnograficzna”, „Tydzie  Polski” 1920, nr 24.
202. Uniwersytet Wileński. I, „Tydzie  Polski” 1920, nr 29.
203. Uniwersytet Wileński. II, „Tydzie  Polski” 1920, nr 31.
204. Chwila stanowcza: albo…, albo, „Trybuna” 1920, nr 15–17.

1921

205. Jazykonienawistijczestwo i mirnoje sożitielstwo jazykow, „War-
szawskie S owo” 1921, nr 2.

206. „Diktatura proletariata” w obłasti nauki, „Warszawskie S owo” 
1921, nr 23.

207. Spustoszenia w duszach ludzkich, „Tydzie  Polski” 1921, nr 3.

208. „Dyktatura proletariatu” w dziedzinie nauki, „Tydzie  Polski” 
1921, nr 12.

209. W sprawie prof. Baudouina de Courtenay, „Tydzie  Polski” 1921, 
nr 16.

210. O Uniwersytet Wileński. Odpowiedź krytykom, „Tydzie  Polski” 
1921, nr 21.

211. List do Redakcji, „Tydzie  Polski” 1921, nr 22.
212. Togi profesorskie, „Kurier Polski” 1921, nr 23.
213. Mały fejleton. Ze wspomnień o p.p. Metonie, „Tydzie  Polski” 

1921, nr 32.
214. Sentymenty a zmysł rzeczywistości, „Tydzie  Polski” 1921, nr 35.
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215. Spełnianie obowiązków a ordery, „G os Polski” 1921, nr 224.
216. Kamarinskij mużik, „G os Polski” 1921, nr 225.
217. Z moich wspomnień o W. Feldmanie, „G os Polski” 1921, nr 269.
218. Straszak kiereńszczyzny, „G os Polski” 1921, nr 325.
219. Nie skandal, a po prostu objaw znamienny i pouczający, „Na-

ród” 1921, nr 48.
220. Sztandar. I, „Naród” 1921, nr 161.
221. Sztandar. II, „Naród” 1921, nr 162.
222. Sztandar. III, „Naród” 1921, nr 169; tak e: „Naprzód” 1921, nr 141, 

145.
223. Niewinne fałszywe świadectwo w wyższych uczelniach, „Naród” 

1921, nr 189.
224. Nawracanie niewiernych przemocą i podstępem, „Naród” 1921, 

nr 193.
225. Jeszcze w sprawie tzw. „testowania” w wyższych uczelniach, 

„Naród” 1921, nr 196.
226. Samowolne zaliczanie do innej narodowości, „Naród” 1921, 

nr 206.
227. Delikatni jałmużnicy a harde i zuchwałe dziady, „Naród” 1921, 

nr 217.
228. „Wolny Chrześcijanin”, „Naród” 1921, nr 220.
229. Sprostowanie, „Kurier Polski” 1921, nr 65.
230. „Niedoszły prezydent” czyli dyssekcja „mądrej głowy”, „Has o” 

1922, nr 10.
231. W imię ścisłości i sprawiedliwości, „Robotnik” 1921, nr 90.
232. Diktatura proletarijata nad naukoju, „Syn Ukrainy” 1921, nr 5–6.

1922

233. W związku z wyznaniem paszportowym, „My l Wolna” 1922, 
nr 1.

234. Zadania etyczne do rozwiązania, „My l Wolna” 1922, nr 1.
235. Prawdziwa wolnomyślicielka, „My l Wolna” 1922, nr 2.
236. „Tolerancja” ludowa, „My l Wolna” 1922, nr 3.
237. Wyznaniowo nieprzyzwoite części ciała, „My l Wolna” 1922, 

nr 6. 
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238. W sprawie „Zwierciadła chamstwa”, „My l Wolna” 1922, nr 7.  
239. Zatrważający serwilizm, „My l Wolna” 1922, nr 8.
240. Jeszcze z wypraw naukowych polskich, „Trybuna” 1922, nr 15–16.
241. Uniwersytet ukraiński w państwie polskim, „Trybuna” 1922, 

nr 17.
242. Czecho-Słowacja spadkobierczynią Austro-Węgier, „Trybuna” 

1922, nr 18.
243. Szczerość czy obłuda w dziedzinie „etyki płciowej” „G os Polski” 

1922, nr 4.
244. Jeszcze o Stanisławie Rożnieckim, „Tydzie  Polski” 1922, nr 15–

16.
245. Ist noch eine Rettung möglilch?, „Neue Lodzer Zeitung” 1922, 

nr 93.

1923

246. Judeo-Polska, „G os Polski” 1923, nr 5.
247. Numerus clausus, „G os Polski” 1923, nr 6.
248. Blok mniejszości narodowych, „G os Polski” 1923, nr 50–51.
249. „Nil nisi veritas”, „G os Polski” 1923, nr 326.
250. Eligiusz Niewiadomski a Karolina Corday, „G os Polski” 1923, 

nr 329.
251. Kandydatury demonstracyjne, „G os Polski” 1923, nr 332.
252. Poziom moralny i umysłowy społeczeństwa, „G os Polski” 1922, 

nr 371.
253. Dusze służalcze i niewolnicze, „Robotnik” 1922, nr 46; tak e: „Na-

przód” 1922, nr 42.
254. Czyja wina? „Robotnik” 1922, nr 47.
255. Zaszczytne odznaczenie „wroga Polski”, „Robotnik” 1922, nr 55.
256. „Dobry Polak” a „Wróg Polski”, „Robotnik” 1922, nr 58.
257. Cmentarz a kolebka, „Robotnik” 1922, nr 275.
258. „Polak i katolik”, „Naród” 1922, nr 54.
259. Co nas ominęło, „Rzeczpospolita” 1923, nr 8.
260. Kwestia żydowska w państwie polskim, „Biblioteka Wolnomy li-

ciela”, 1., Warszawa 1923.
261. Łysina wyznaniowa, „My l Wolna” 1923, nr 1.
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262. W związku z wyznaniem paszportowym, „My l Wolna” 1923, nr 1.
263. Nie wolno kalać ust milczeniem, „My l Wolna” 1923, nr 3.
264. Chrystus i indyjski Krszna, „My l Wolna” 1923, nr 4.
265. Dwa morderstwa, „My l Wolna” 1923, nr 5.
266. Szabas przenajświętszy, „My l Wolna” 1923, nr 6.
267. „Młodzież ukraińska” a „młodzież polska”, „My l Wolna” 1923, 

nr 7/8.
268. Święty Eligiusz Morderca, „My l Wolna” 1923, nr 9.
269. Różnoraka psychologia modlitwy, „My l Wolna” 1923, nr 10.
270. Usprawiedliwienie, „My l Wolna” 1923, nr 10.
271. Militaryzm a wolnomyślicielstwo i bezwyznaniowość, „My l Wol-

na” 1923, nr 10.
272. Dobrodziejstwa celibatu czyli bezżeństwa księży, „My l Wolna” 

1923, nr 12.
273. Tolerancja, równouprawnienie, wolnomyślicielstwo, wyznanie 

paszportowe, Biblioteka Stowarzyszenia Wolnomy licieli Polskich, t. 1, War-
szawa 1923. 

1924

274. Rozbrojenie i uspokojenie, „G os Pozna ski” 1924, nr 2–3.
275. Co to jest narodowość i gdzie istnieje, „G os Pozna ski” 1924, gru-

dzie .
276. Cechy narodowości, „G os Pozna ski” 1924, nr z 20 XII.
277. Czy Ateizm i „Myśl Wolna” wykluczają się nawzajem? Artykuł 

dyskusyjny, „My l Wolna” 1924, nr 1.
278. Mieszanie pojęć, „My l Wolna” 1924, nr 1.
279. W związku z „kwestią żydowską” w Państwie Polskim, „My l Wol-

na” 1924, nr 2.
280. Orientacje trupie. (W związku ze sprawą krematorium), „My l 

Wolna” 1924, nr 3.
281. Mądralin, „My l Wolna” 1924, nr 4.
282. Jeszcze o militaryzmie a wolnomyślicielstwie i bezwyznaniowo-

ści, „My l Wolna” 1924, nr 5–6.
283. Zagajenie wiecu protestacyjnego z dn. 1 czerwca r. 1924, „My l 

Wolna” 1924, nr 7.
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284. Rehabilitacja psubrata i sukinsyna, „My l Wolna” 1924, nr 8.
285. Przechrzta i neofityzm z przyległościami, „My l Wolna” 1924, 

nr 11–12.
286. Niewiadomski a Bagiński, Wieczorkiewicz i Spółka, „G os Polski” 

1924, nr 103.
287. Prowokatorzy i płatni ajenci, „G os Polski” 1924, nr 112.
288. Albo pokój i rozbrojenie moralne, albo też zawalenie się w gruzy 

„świata cywilizowanego”, „G os Polski” 1924, nr 151.
289. Czy istnieje naród i język czesko-słowacki? „G os Polski” 1924, 

nr 158.
290. Fabryka świętych, „G os Polski” 1924, nr 161.
291. Zacietrzewienie narodowościowe a głos rozsądku. I, „G os Pol-

ski” 1924, nr 186.
292. Zacietrzewienie narodowościowe a głos rozsądku. II, „G os Pol-

ski” 1924, nr 187.
293. Krzewiciele bezprawia, „Naprzód” 1924, nr 38.

1925

294. Kilka ogólników objektywnej i subjektywnej odrębności „Ukrai-

ny” pod względem językowym, plemiennym, narodowym i państwowym, 
[w:] Album Societatis Scientiarum Ševcenkianae Ucrainensium Leopoli-

ensis ad sollemnia sua decennalia quinta 1873–1923, Lwów 1925, s. 1-19.
295. Od Redakcji, „My l Wolna” 1925, nr 1.
296. Komu i na co potrzebny jest Bóg, „My l Wolna” 1925, nr 1.
297. W związku z istnieniem odrębnej gminy wyznaniowej żydow-

skiej, „My l Wolna” 1925, nr 2.
298. Masowe nawracanie na „bezbożność”, „My l Wolna” 1925, nr 2.
299. Przyczynek do naszej wolności druku, „My l Wolna” 1925, nr 2.
300. Wierzyć w kogo lub wierzyć w co a wierzyć komu, „My l Wolna” 

1925, nr 2.
301. Odpowiedzi Redakcji, „My l Wolna” 1925, nr 2. 
302. Sierota jako pojęcie wszechludzkie, pozawyznaniowe i pozana-

rodowe, „My l Wolna” 1925, nr 3 [przedruk w przek . na jidisz w jednodniów-
ce „Dos einste kind”, Warszawa 1925.]
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303. Rozbrojenie moralne jako warunek pokoju i wolności myśli, 
„My l Wolna” 1925, nr 3. 

304. Stałe nieporozumienie, „My l Wolna” 1925, nr 3. 
305. Ze spraw bieżących. 1. Konkordat. 2. Studium teologii prawo-

sławnej. 3. [Poprawka]. 4. Redaktor pisma postępowego uznany przez po-

licję za wariata, „My l Wolna” 1925, nr 3.
306. Ze spraw bieżących. 1. Zmniejszenie liczby świąt. 2. Krzyże 

w Uniwersytecie Poznańskim. 3. Skazanie „Rosyjskiej grupy akademi-

ckiej”, „My l Wolna” 1925, nr 4.
307. Odpowiedzi Redakcji. Do wszystkich prenumeratorów i czytelni-

ków, „My l Wolna” 1925, nr 4.
308. Przypis Redakcji do artykułu M. I. Salomona „Homo Vorax”, 

„My l Wolna” 1925, nr 4.
309. Aforyzmy, potrącające o mord legalny, „My l Wolna” 1925, nr 4.
310. Konkordat na zimno, „My l Wolna” 1925, nr 4. 
311. Lekkomyślność i bezmyślność samobójcza, „My l Wolna” 1925, 

nr 4.
312. Uwagi Redakcji, „My l Wolna” 1925, nr 4.
313. [List do Redakcji], „My l Wolna” 1925, nr 5.
314. Zwierciadło chamstwa, „My l Wolna” 1925, nr 8.
315. Czy istnieje osobna kultura słowiańska?, „Przegl d Warszawski” 

1925, z. 44.
316. Die hebraeische Universitet in Iruszlim, „Lodzer Tageblat” 1925, 

nr z 8 kwietnia.

1926

317. W kwestii narodowościowej, Warszawa 1926.
318. Jakiem powinno być prawo małżeńskie w Polsce. Głos prof. Bau-

douin de Courtenay, „Dziennik Ludowy” 1926, nr 53.
319. Wyznaniowe i pozawyznaniowe śluby i rozwody. (Z powodu ocze-

kiwanej reformy prawa małżeńskiego), Warszawa 1926.
320. Do współtowarzyszy niedoli, „Kurier Warszawski” 1926, nr 93.
321. W sprawie mienia obywateli polskich zwróconego z Rosji czyli 

z ZSRR. I, „Nowy Kurier Polski” 1926, nr 182.
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322. W sprawie mienia obywateli polskich zwróconego z Rosji czyli 

z ZSRR. II, „Nowy Kurier Polski” 1926, nr 183.
323. Ostrzeżenia, „Nowy Kurier Polski” 1926, nr 188.

1927

324. Mój stosunek do kościoła, Warszawa 1927.
325. Towarzystwo opieki nad… Żydami, „ ycie Wolne” 1927, nr 1.
326. Śladami Rosji carskiej, „ ycie Wolne” 1927, nr 2.
327. Triumf przemocy, tchórzostwa i obłudy, „ ycie Wolne” 1927, 

nr 4.
328. Jeszcze o krzyżach w Uniwersytecie Poznańskim, „ ycie Wolne” 

1927, nr 5.
329. Czy istotnie szczerość?, „Epoka” 1927, nr z 5 lipca.
330. „Czarny terror”, „Robotnik” 1927, nr 199.

1928

331. Męczennik tajemnicy spowiedzi, „Wolnomy liciel Polski” 1928, 
nr 1.

332. Powitanie, „Wolnomy liciel Polski” 1928, nr 1.
333. Dowcip ś.p. Piusa IX, „Wolnomy liciel Polski” 1928, nr 2.
334. Obiecująca młodzież, „Wolnomy liciel Polski” 1928, nr 3.
335. Zacięte konflikty oceniane ze stanowiska wolnomyślicielskiego 

czyli obiektywnego. 1. Wzajemna wyrozumiałość. 2. Przywilej nieuctwa 

dla prawodawców. 3. Nietykalność suwerennych awanturników, „Wolno-
my liciel Polski” 1928, nr 3; nr 4; nr 5. 

336. Łańcuch dziekański, „Wolnomy liciel Polski” 1928, nr 7.
337. „Wandalizm” językowy, „Wolnomy liciel Polski” 1928, nr 7.
338. Rosja, Białoruś i Ukraina, „Przegl d Wile ski” 1928, nr 3–5.
339. Z legend o Waldemarasie, „Robotnik” 1928, nr 218.
340. Profesor Jan Baudouin de Courtenay o sporcie i zagadnieniach 

aktualnych. Rozmowa…, „Znicz” 1928, nr 1.
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1929

341. Oddźwięki na zgrzyty i kwiki w menażerii dwunogich a bez-

skrzydłych. 1. [bez tytu u]. 2. „Honor” pojedynkowiczów. 3. Bez bałwo-

chwalstwa i ubóstwiania, bez pielgrzymek i procesji, bez mauzoleów i re-

likwii ani rusz. 4. Komunizm w zastosowaniu do stosunków płciowych i do 

rodziny, „Wolnomy liciel Polski” 1929, nr 1–2, 4–5.
342. Zbrodnie i niegodziwości Mikołaja Mikołajewicza, „Wolnomy li-

ciel Polski” 1929, nr 7.
343. Pogadanki szkolne o „Bogu” i o innych sprawach pokrewnych 

a drażliwych, „Wolnomy liciel Polski” 1929, nr 11–12.
344. Czy kler jest nam potrzebny, „Wolnomy liciel Polski” 1929, nr 20–

21.
345. Ze wspomnień i rozmyślań o Słoweńcach i Słowianach w Italii, 

„Wiedza i ycie” 1929, nr 6 [odb., Warszawa].
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Ackermann Luiza (1813–1890), poetka francuska uprawiaj ca liryk   lo-
zo  czn . 488.

Aleksander Macedo ski, 385.
Aleksander II, car Rosji. 171.
Aleksiejew, pose  do Dumy. 289. 
Andrejew Leonid (1871–1919), rosyjski pisarz i dramaturg. 23, 118. 
Annuzio Gabriele D’ (1863–1938), poeta w oski. 198.
Appel Karol Ludwik (1857–1930), polski j zykoznawca, wyk adowca To-

warzystwa Kursów Naukowych (1906–1915), od 1920 r. prof. Uniwer-
sytetu Warszawskiego, jeden z za o ycieli Towarzystwa Nau kowego 
Warszawskiego, cz onek PAU. 266–268, 271.

Apuchtin Aleksander L. (1822–1904), w latach 1879–1897 kurator war-
szawskiego okr gu szkolnego prowadz cy polityk  rusy  kacji szkolni-
ctwa w Królestwie Polskim przez zmian  programów szkolnych i pod-
r czników, wprowadzenie policyjnego systemu nadzoru nad uczniami 
i bezwzgl dn  walk  z j zykiem polskim. 271.

Arbues de Epila Piotr, inkwizytor Aragonii, zabity przez ydów 15 IX 
1485 r., u stóp g ównego o tarza katedry w Saragossie. 65.

Askenazy Szymon (1866 a. 1867–1935), historyk polski, profesor Uniwer-
sytetu Lwowskiego, cz onek Akademii Umiej tno ci. 306.

Asnyk Adam, 344. 
Auerbach S., autor artyku u w „Prawdzie”. 286, 314.
Azef Jewno F. (1869–1918), dzia acz partii socjalistów-rewolucjonistów, 

zarazem tajny wspó pracownik policji. Zdemaskowany po 15 latach 
(1908), skazany na mier  przez s d partyjny, zdo a  si  ukry  i wyje-
cha  do Niemiec. 175, 285.

Babia ski Aleksander (1853–1931), genera , adwokat i s dzia wojskowy. 
Po dymisji z wojska w 1899 r. dzia acz spo eczny i polityczny, pose  
do III Dumy z ramienia partii kadetów. Czynny by  tak e jako dzia acz 
w petersburskim rodowisku polskim; by  prezesem kulturalno-o wia-
towego „Ogniska”, stowarzyszenia robotniczo-inteligenckiego „Pro-
mie ”, a podczas I wojny za o y  Polskie Towarzystwo Pomocy O  arom 
Wojny. Wydawca i redaktor „Dziennika Narodowego (pó niej „Dziennika 
Pietrogradzkiego”). Od 1915 r. by  cz onkiem Zrzeszenia Niepodleg o -
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ciowego w Petersburgu. Znajomy Baudouina, bywa  u niego w domu, 
a w roku 1914 by  jego obro c  w procesie wytoczonym uczonemu za 
broszur  Nacional’nyj i tierritorialnyj priznak w awtonomii. 10.

Badeni Kazimierz, hr. (1846–1909), konserwatywny polityk, w latach 1888–
–1895 namiestnik Galicji, prezes rady ministrów i minister spraw we-
wn trznych w ck monarchii. Jego dzia alno  na rzecz ugody z Ukrai -
 cami doprowadzi a do utworzenia na uniwersytecie lwowskim katedry 
historii Ukrainy. 42, 92.

Bagi ski W., ppor., jeden z oskar onych o spowodowanie wybuchu w Cytade-
li warszawskiej w 1923 r. 513.

Bali ski Jan (1827–1902), profesor petersburskiej Akademii Medyko-Chi-
rurgicznej. Pierwszy w Rosji wyk ada  psychiatri  jako odr bny przed-
miot. By  wspó za o ycielem Towarzystwa Psychiatrycznego, za o y-
cielem pierwszej kliniki psychiatrycznej w Rosji, zaprojektowa  m.in. 
szpital w Tworkach k. Warszawy. 85.

Baranow Mikolaj M. (1837–1901), od 1883 do 1897 r. gubernator Ni nego 
Nowogrodu, wcze niej naczelnik Petersburga, znany z rz dów twardej 
r ki. 129.

Bartel Kazimierz (1882–1941), matematyk, polityk. Profesor Politechniki 
Lwowskiej od 1913. W wolnej Polsce pose  na sejm i w l. 1926–1930 
minister WRiOP, potem wicepremier, (trzykrotnie) premier. W latach 
1937–1939 senator. Rozstrzelany przez Niemców we Lwowie w akcji 
AB. 480.

Baudouin de Courtenay Bronis awa (1847–1919), m odsza siostra Jana. 
448.

Baudouin de Courtenay Jadwiga z Dobrzy skich (1822 a. 1823–1870), 
matka Jana. 448.

Beaufront Louis de w a c. Louis Chevreux, (1855–1935), pierwszy francu-
ski esperantysta, za o yciel Société Pour la Propagation de l’Espéranto 
(1888), pó niej jeden z projektodawców j zyka ido. 267.

Beaupré Antoni (1860–1937), publicysta i dzia acz polityczny, w latach 
1901–1914 redaktor „G osu Narodu”, potem wspó pracownik „Czasu”. 
Od 1910 r. cz onek Rady Naczelnej Stronnictwa Prawicy Narodowej. 
83.

Beck Adolf (1863–1942),  zjolog, profesor uniwersytetu we Lwowie, od 
1912 r. rektor. 330, 339.
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Bejlis Mendel (1873–1934 a. 1937) pracownik cegielni w Kijowie, oskar o-
ny o rytualny mord na rosyjskim ch opcu Andrieju Juszynskim. Osta-
tecznie uniewinniony. 329, 330.

Belmont Leo (Leopold Blumental) (1865–1941), adwokat, obro ca w proce-
sach politycznych, literat, t umacz, redaktor „Wolnego S owa” (1907–
1913), za o yciel Polskiego Towarzystwa Esperantystów, autor powie-
ci psychologicznych i sensacyjnych, przek adów z literatury rosyjskiej 

i niemieckiej oraz t umacze  na esperanto. 267, 272–275, 305, 315, 
551. 

Bismarck Otto von (1815–1898), niemiecki polityk, minister spraw zagra-
nicznych, premier Prus, pierwszy kanclerz zjednoczonych Niemiec od 
1871 r. 65, 160, 163, 164, 168, 334, 453, 531, 540.

Blizi ski Józef (1827–1893), komediopisarz nawi zuj cy w swych utwo-
rach do tradycji komedii A. Fredry, autor m.in. Marcowego kawalera, 
Rozbitków, Pana Damazego. 287.

Blumental Leopold zob. Belmont Leo.
Blumenthal Oskar (w a . Oskar Schötau) (1852–1917), austriacki publi-

cysta, krytyk teatralny. 488.
Bobrzy ski Micha  (1849–1935), historyk, wspó twórca krakowskiej szko-

y historycznej, profesor honorowy Uniwersytetu Lwowskiego, cz o-
nek Akademii Umiej tno ci. Tak e konserwatywny polityk, przywódca 
sta czyków, pose  do Sejmu Krajowego, cz onek austriackiej Rady Pa -
stwa. Od roku 1891 by  wiceprezydentem Rady Szkolnej Krajowej; po-
o y  du e zas ugi dla rozwoju o wiaty w Galicji. W latach 1908–1913 

by  namiestnikiem Galicji, a w 1917 r. ministrem dla Galicji. 288, 453, 
530.

Bocian Józef, biskup. 428. 
Sydaczoff Bresnitz von (pseud.) 83, 288.
Buber Rafa , dzia acz PPS. 24.
Buchow Arkadij. S. (1889–1937), pisarz, satyryk, od 1922 wydawca rosyj-

skiej gazety „Echo” na Litwie, po wi conej literaturze litewskiej i emi-
gracyjnej literaturze rosyjskiej. 523.

Budi owicz Anton S. (1846–1908), slawista, profesor uniwersytetów 
w Warszawie i Dorpacie, publicysta, dzia acz polityczny, propagator 
pogl dów prof. W. amanskiego o jedno ci wiata s owia sko-greckie-
go i idei zwierzchnictwa Rosji nad S owianami. Czynny rusy  kator na-
rodowo ci nierosyjskich w Rosji. Jako rektor uniwersytetu w Dorpacie 
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(1892–1901) prze ladowa  Niemców. Jako cz onek rady Ministerstwa 
O wiecenia zwalcza  w 1905 r. Zwi zek Wyk adowców Szkó  Wy -
szych. 288.

Budionny Siemion M. (1883–1973), w latach 1919–1921 dowódca bolsze-
wickiej I Armii Konnej, w pó niejszych latach (od 1935) marsza ek 
ZSRR. 520.

Bujwid Odo (1957–1942), lekarz, bakteriolog, immunolog, twórca polskiej 
szko y mikrobiologii, profesor Uniwersytetu Jagiello skiego, tak e 
dzia acz spo eczny. Ucze  Pasteura, pierwszy w Polsce wprowadzi  
jego metody leczenia w cieklizny i zapobiegania jej. Zorganizowa  
w Warszawie drugi w wiecie instytut pasteurowski oraz stacj  bada-
nia ywno ci, za  w Krakowie uniwersytet ludowy. Ze sw  on , Kazi-
mier , dzia a  na rzecz praw kobiet do kszta cenia si . Wspólnie za o-
yli pierwsze gimnazjum e skie (w Krakowie), a w tych dzia aniach 

Bujwidów wspomagali zaprzyja nieni z nimi Baudouinowie. 415.
Burcew W odzimierz L. (1862–1942), pocz tkowo czynny w Narodnoj Woli, 

aresztowany i skazany na zes anie, sk d uciek  za granic . Na emigra-
cji zaj  si  dzia alno ci  wydawnicz  i pisarsk . Wróci  do Rosji, gdy 
obj a go amnestia. Wydawa  gazet  „By oje”. Od roku 1906 jego g ów-
nym zaj ciem sta o si  „polowanie na prowokatorów”. Ujawni  wielu 
agentów Ochrany, m.in. E. Azefa. W 1907 r. emigrowa  ponownie, tym 
razem do Francji, gdzie powróci  do dzia alno ci wydawniczej. Jego 
próba przedostania si  do Rosji w 1914 r. zako czy a si  aresztowa-
niem i krótkim zes aniem na Syberi , Po powrocie (do Piotrogrodu) wy-
dawa  gazety, „Obszczeje Die o” i „Buduszczeje”, tym razem o pro  lu 
antybolszewickim. Aresztowany po przewrocie bolszewickim, zwolnio-
ny dzi ki interwencji M. Gorkiego, wyjecha  do Francji. 275.

Bursche Juliusz, superintendent polskiego ko cio a ewangelickiego. 431, 
432, 436.

Bystro  Jan Stanis aw (1892-1964), etnolog, socjolog, profesor Uniwersy-
tetu Jagiello skiego, Pozna skiego, Warszawskiego. 22, 386.

erny Adolf, pseud. Jan Rokyta (1864–1939), czeski slawista, s owiano  l 
i poeta, t umacz polskiej poezji, zaprzyja niony z Baudouinem. er-
ny za o y  tak e pismo „Slovansky P ehled” (wychodzi o w latach 
1898–1914 i 1925–1932), z którym Baudouin de Courtenay wspó pra-
cowa . Listy A. ernego do Baudouina wyda  T. Bešta (Wroc aw 1972). 
68.
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Campoamor Ramon de (1817–1901), hiszpa ski poeta uprawiaj cy poezj  
 lozo  czn . 65.

Cezar Gaius Iulius, 385.
Cha ubi ski Tytus (1820–1889), przyrodnik, lekarz, profesor Akademii Me-

dyko-Chirurgicznej w Warszawie, potem Wydzia u Lekarskiego Szko y 
G ównej. By  wspó za o ycielem i pierwszym przewodnicz cym Kasy 
im. Mianowskiego. 306.

Chmielnicki Bohdan (ok. 1595–1657), hetman kozacki. 161.
Chmielowski Piotr (1848–1904), historyk i krytyk literatury, w l. 1881–

–1897 redaktor „Ateneum”, od 1903 r. profesor historii literatury pol-
skiej na Uniwersytecie Lwowskim. By  tak e wspó redaktorem Wiel-

kiej encyklopedii powszechnej ilustrowanej, Encyklopedii wycho-

wawczej i Poradnika dla samouków. 7.
Chomyszyn Grzegorz, biskup. 427.
Cotourat Louis (1868–1914), francuski matematyk, profesor na uniwersyte-

cie w Tuluzie i w College de France, esperantysta. 267.
Creizenach Wilhelm (1851–1919), germanista i anglista, profesor j zyka 

i literatury niemieckiej w Uniwersytecie Jagiello skim. 454.
Cybichowski Zygmunt (1879–1946), prawnik, profesor Uniwersytetu 

Lwowskiego, od 1916 r. Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w za-
kresie prawa mi dzynarodowego. 527.

Cywi ski Bohdan, historyk, publicysta. 27.
Czerkawski Euzebiusz, inspektor szkolny. 44.
Darwin Karol (1809–1882), angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji ga-

tunków. 60, 410, 464, 469.
Daszy ski Ignacy (1866–1936), polityk, publicysta, za o yciel i przywódca 

Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i l ska Cieszy skiego. 
Od 1897 r. pose  do austriackiej rady Pa stwa. Wspó pracowa  z PPS 
(potem z PPS-Frakcj  Rewolucyjn ), wspó dzia a  w tworzeniu Legio-
nów Polskich. W 1918 r. by  premierem Rz du Tymczasowego w Lubli-
nie, potem wicepremierem Rz du Obrony Narodowej 1920/21. Pose  na 
sejm II Rzeczypospolitej, wicemarsza ek i marsza ek sejmu. Po 1926 r. 
w opozycji wobec polityki J. Pi sudskiego. 310, 559.

D browska Malwina, s u ca w petersburskim domu Baudouinów. 404.
D browski Ignacy, brat Malwiny. 404.
Diamand Herman (1860–1931), prawnik, socjolog, publicysta, dzia acz 

Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i l ska Cieszy skie-
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go, wspó pracownik I. Daszy skiego. Od 1904 delegat PPS w Mi dzy-
narodowym Biurze Socjalistów. By  te  pos em do austriackiej Rady 
Pa stwa. W wolnej Polsce pose  na sejm. By  zwolennikiem asymilacji 
i polonizacji ydów. W latach 1902–1905 wydawa  wspólnie z L. Krzy-
wickim i S. Stempowskim tygodnik „Ogniwo”. 274, 307.

Dickstein Samuel (1851–1939), polski matematyk, pedagog i historyk, pro-
fesor Uniwersytetu Warszawskiego. 7, 276, 306.

Dmowski Roman (1864–1939), dzia acz niepodleg o ciowy, polityk, publi-
cysta, ideolog polskiego nacjonalizmu i wspó za o yciel Narodowej De-
mokracji. By  delegatem polskim na konferencj  parysk  w 1919 i syg-
natariuszem traktatu wersalskiego. 541.

Dobrza ski Stanis aw (1847–1880), aktor, komediopisarz, re yser. Wy-
st powa  we Lwowie, Krakowie i Poznaniu. Autor m.in. Żołnierza 

królowej Madagaskaru, wodewilu grywanego te  w naszych czasach 
w opracowaniu J. Tuwima. Komedia Złoty cielec wystawiana by a 
w 1880 r. we Lwowie. 53, 451.

Dostojewski Fiodor, 23, 118.
Dreyfus Alfred (1859–1935), francuski o  cer, z pochodzenia yd, oskar ony 

w 1894 r. o szpiegostwo na rzecz Niemiec i skazany na degradacj  oraz 
do ywotnie wi zienie. Jego proces wywo a  wzburzenie, zw aszcza gdy 
okaza o si , e Dreyfus by  niewinny, a do skazania go przyczyni y si  
m.in. nacjonalistyczne i antysemickie nastroje w armii i w cz ci rodo-
wisk politycznych. W akcji protestów przeciwko procesowi bra  udzia  
tak e Emil Zola, którego za list otwarty do prezydenta skazano na rok 
wi zienia i który ostatecznie zmuszony schroni  si  w Anglii. W 1906 
Dreyfus zosta  uwolniony i zrehabilitowany. 54, 70, 269, 397.

Dygasi ski Adolf, 7.
Dubrowin Aleksander I. (1855–1918 a. 1921), lekarz i dzia acz polityczny, 

zwolennik tezy o obronie interesów narodu rosyjskiego przed ydami. 
W 1905 r. wspó za o yciel nacjonalistycznego i antysemickiego Zwi z-
ku Narodu Rosyjskiego. Za o y  gazet  „Russkoje Znamia”, inicjowa  
wydawanie broszur i ulotek propaguj cych antysemityzm. Zamordowa-
ny w bolszewickim wi zieniu. 273.

Duchi ski Franciszek (1816–1893), historyk, etnograf, publicysta, na-
uczyciel. Pochodzi  ze spolszczonej rodziny ukrai skiej lub polsko-
ukrai skiej. Od 1834 r. prawdopodobnie studiowa  w Kijowie, na 
pewno za  obraca  si  w kr gach liberalnej inteligencji, w ród której 
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ywe by y has a zbli enia Polaków i Ukrai ców. W 1846 r., obawiaj c 
si  aresztowania, Duchi ski wyjecha  do Turcji, potem do W och. Pod-
czas wojny krymskiej by  w intendenturze brytyjskiego korpusu ekspe-
dycyjnego. Po zako czeniu wojny osiad  we Francji, gdzie zosta  pro-
fesorem historii w Szkole Polskiej w Pary u. Od 1872 by  kustoszem 
Muzeum Polskiego w Rapperswilu. G ówne jego prace to: Zasady dzie-

jów Polski i innych krajów słowiańskich (t. I–II, 1858–1861); Polacy 

w Turcyi (1858); Treść lekcyi historyi polskiej wykładanych w Paryżu 
(1860); Pologne et Ruthenie. Origines slaves (1861); Dopełnienie do 

trzech części zasad dziejów etc. (1863); Necessité des reformes dans 

l’exposition de l’histoire des peuples Aryas-Européens et Tourans 
(1864); Peuples Aryas et Tourans, agriculteurs et nomades (1864). 
Duchi ski zas yn  dzi ki stworzonej przez siebie teorii o pochodzeniu 
Rosjan, którzy (w przeciwie stwie do Polaków, Ukrai ców i Bia oru-
sinów) nie s  S owianami, a nawet nie nale  do rasy „aryjskiej”, ale 
s  jednym z plemion „tura skich”, podobnie jak Mongo owie. O j zyku 
rosyjskim s dzi , e jest to zapo yczony i zepsuty j zyk cerkiewno-s o-
wia ski, u ywany zamiast w a ciwego j zyka „tura skiego”. Duchi -
ski opar  si  na teorii o nierówno ci ras g oszonej przez Josepha Go-
binau (Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855)). S dzi  
tak e, e w interesie „aryjskiej” Europy jest powstanie wolnej Polski, 
która, skupiaj c w sobie Polaków Ukrai ców i Bia orusinów, sta aby 
si  tam  dla wielkorosyjskiego (moskiewskiego) turanizmu. Teoria 
Duchi skiego zdoby a du e uznanie u cz ci rodowisk polskich, ale 
i w rodowisku francuskich historyków. Wzbudzi a natomiast sprzeciw 
Rosjan (np. polemika historyka Miko aja I. Kostomarowa publikowana 
w pi mie „Osnowa”, z artyku ami opublikowanymi w „Czasie” i „Revue 
contemporaine” w roku 1861). 140–173, 289.

Dymitr Samozwaniec (?–1610), w a c. Grogorij Otrepjew, w 1604 r. poda  
si  za nie yj cego syna Iwana Gro nego, a zyskawszy pomoc polsk , 
zasiad  na tronie moskiewskim. Zabity podczas powstania przeciwko 
Polakom okupuj cym Moskw . 396.

Dzieduszycki Wojciech, hr. (1845–1913), polityk, literat i  lozof, prof. 
estetyki Uniwersytetu Lwowskiego, tak e jeden z przywódców partii 
konserwatywnej w Galicji, pose  do sejmu i parlamentu, prezes Ko a 
Polskiego, minister dla Galicji. 288.
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Dzier y ski Feliks (1877–1926), polski i rosyjski dzia acz komunistyczny. 
398.

Ehrenberg Kazimierz (1870–1932), dziennikarz i publicysta pisz cy naj-
pierw w krakowskim „Czasie” i „G osie Narodu”, pó niej sekretarz 
redakcji w warszawskim „Wieku”. Redaktor „Kuriera Porannego (od 
1905 r.), dalej „Echa Polskiego” i „Dziennika Polskiego”, od 1918 r. 
redaktor polityczny w „Gazecie Polskiej”. Od 1931 r. by  jej korespon-
dentem w Genewie i cz onkiem zarz du Mi dzynarodowego Zwi zku 
Dziennikarzy przy Lidze Narodów. 269, 283, 288.

Ehrenkreutzówna Krzysia (1917–1927), wnuczka Jana, córka Cezarii 
z Baudouinów de Courtenay i Stefana Ehrenkreutza. 448.

Ewert Józef, prezes zboru ewangelicko-augsburskiego w Warszawie. 431, 
435, 436.

Feldman Wilhelm (1868–1919), historyk literatury, krytyk literacki, publi-
cysta, pisarz i polityk zwi zany z galicyjskimi socjalistami. By  jednym 
z za o ycieli Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Krakowie. 
W l. 1901–1914 redagowa  „Krytyk ”, w której publikowa  tak e Bau-
douin de Courtenay, który z kolei kolportowa  to pismo w ród Polaków 
mieszkaj cych w Rosji. Baudouin napisa  s owo wst pne do ksi gi 
opracowanej dla uczczenia pami ci Feldmana i wydanej w 1922. 9, 105-
106, 121, 305, 322, 355.

Feli ski Zygmunt (1822–1895), arcybiskup metropolita warszawski 
w l. 1862–1863, wywieziony do Rosji, gdzie do roku 1883 przebywa  na 
zes aniu. 469, 470.

Ferdynand I Koburg (1861–1948), najpierw ksi  Bu garii (od 1887 r.) 
dzi ki poparciu Austro-W gier i Niemiec, potem car od 1908 r. Abdyko-
wa  w roku 1918 na rzecz swego syna Borysa. 203.

Fischer Karol, biskup. 428.
Forster, 267.
France Anatol (1844–1944), francuski pisarz. 93, 397.
Frankiewicz S., autor listu do „My li Niepodleg ej”. 278.
Franko Iwan (1856–1916), poeta i pisarz ukrai ski, dzia acz polityczny. 

Jego dzia alno  by a przyczyn  szykan tak ze strony Ukrai ców, jak 
i Polaków. Tekst nt. A. Mickiewicza, wywo any stosunkiem do Franki 
strony polskiej i opublikowany w 1897 r. w wiede skim czasopi mie 
„Die Zeit” sta  si  powodem szczególnie d ugiej i ci kiej nagonki na 
poet . 92, 93, 97.
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Freitag, autor sztuki Journalisten. 270.
Gall Stanis aw, biskup. 428.
Garszyn Wsiewo od M. (1855–1888), rosyjski pisarz, autor m.in. opowia-

da  o wymowie pacy  stycznej. 132.
Gierymski Maksymilian (1846–1874, polski malarz. 7.
Gloger Zygmunt (1845–1910), polski historyk, archeolog, etnograf, folklory-

sta, krajoznawca, autor m.in. Encyklopedii staropolskiej, 1900–1903. 
7.

Glinka Micha  I. (1804–1857), rosyjski kompozytor. 396.
Glusker, 269.
G bi ski Stanis aw (1862–ok. 1943), ekonomista, prawnik, polityk, profe-

sor uniwersytetu we Lwowie, ideolog i dzia acz Narodowej Demokracji. 
By  pos em na sejm krajowy galicyjski (1902–1918) i do parlamentu 
austriackiego. W tym ostatnim by  prezesem Ko a Polskiego. W 1912 r. 
zosta  austriackim ministrem kolei. W Polsce niepodleg ej pe ni  funk-
cje ministerialne, by  te  krótko wicepremierem, potem senatorem. 
Aresztowany przez NKWD zgin  w ZSRR. 288, 452.

Gobineau Joseph A. (1816–1882), francuski my liciel spo eczny, historyk, 
pisarz, dyplomata, etnolog. Autor m.in. ksi ki Badania nad nierów-

nością ras. 396.
Godunow Borys (1552–1605), car rosyjski. 396.
Goethe Johann Wolfgang, 41, 490, 505.
Gogol Miko aj W., 396.
Golian Zygmunt (1824–1885), kaznodzieja walcz cy z ruchami wolno cio-

wymi, w l. 1862–1867 profesor Akademii Duchownej w Warszawie. Od 
1868 r. pracowa  w Krakowie. 96, 401, 470, 509, 514.

Gomulicki Wiktor (1848–1919), pisarz i publicysta, autor m.in. Wspomnień 

niebieskiego mundurka. 7, 344.
Gonta Iwan (?–1768), jeden z przywódcow koliszczyzny. 161.
Grabowski Antoni (1857–1921), in ynier chemik, publicysta, dzia acz ru-

chu esperanckiego i prezes Polskiego Towarzystwa Esperantystów od 
1908 r. Przek ada  poezj  polsk , m.in. Pana Tadeusza na esperanto. 
267.

Gregor i  Simon (1855–1906), poeta s owe ski. 57.
Gresser Piotr A. (1833–1892), od 1882 naczelnik Petersburga. 257, 275, 

276.
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Guriewicz Jurij G. (nie: J., jak w oryginale) (1846–1906), nauczyciel gim-
nazjalny, wyk adowca Wy szych Kursów e skich, na których praco-
wa  te  Baudouin, redaktor i wydawca od 1890 r. czasopisma „Russka-
ja Szko a”. Autor prac historycznych. 246.

Gurland Ilia J. (1868–?), pochodzi  z ydowskiej rodziny, prawnik, literat, 
konserwatysta, od 1904 r. w s u bie pa stwowej. Jeden z g ównych 
wspó pracowników P. A. Sto ypina. Od 1907 r. redaktor pisma „Rossi-
ja”. Po rewolucji lutowej wyemigrowa  do Pary a. W wydanej w l. 90. 
jego biogra  i znajduj  si  zaskakuj ce informacje na temat jego za y-
ych stosunków korespondencyjnych z nacjonalist  i antysemit  W. P. 

Puryszkiewiczem. 275.
Habsburgowie, 167, 378.
Haeckel Ernst (1834–1919), niemiecki biolog,  lozof i podró nik. By  zwo-

lennikiem darwinizmu, opracowa  drzewo genealogiczne wszystkich 
organizmów. 60.

Haecker Emil (Samuel Haker) (1875–1934), dziennikarz-publicysta, histo-
ryk literatury i badacz dziejów socjalizmu, polityk, cz onek Polskiej 
Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i l ska Cieszy skiego, redak-
tor gazety „Naprzód”. 275, 277, 307.

Hartmann Karl Robert Eduard von (1842–1906), niemiecki  lozof, autor 
Philosophie des Unbewussten (1869), Phänomenologie des sittlichen 

Bewusstseins (1879), Religionsphilosophie. I: Das religiose Bewusstein 

der Menschheit, II: Die Religion des Geistes (1882). 164.
Harusiewicz Mieczys aw, deputowany endecki cz onek Ko a Polskiego 

w Dumie Pa stwowej. 179.
Hausner Otto (1825 a. 1827–1890), galicyjski dzia acz polityczny, pose  do 

Sejmu Krajowego (od 1873), delegat do Rady Pa stwa (od 1878) i przy-
wódca Ko a Polskiego w parlamencie austriackim. Hausner znany by  
z g o nych wyst pie  przeciwko gwa tom rosyjskim i austriackiej oku-
pacji Bo ni. Za wyst powanie w obronie interesów polskich otrzyma  
tytu  honorowego obywatela Lwowa. 208.

Havli ek-Borovský Karel (1821–1856), czeski poeta i publicysta, t umacz 
i dzia acz w czasie Wiosny Ludów. Baudouin de Courtenay bardzo ce-
ni  jego twórczo  literack  (zob. np. liczne wzmianki w listach do 
A. ernego), a gdy prowadzi  w Petersburgu zaj cia z j zyka czeskiego, 
korzysta  z jego utworów, w asnor cznie przepisuj c je dla studentów. 
43, 410, 488, 505.
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Heine Henryk, 271, 313, 335.
Helmling Ernst, matematyk, profesor uniwersytetu w Dorpacie. 470.
Hempel Jan (1877–1937), publicysta, krytyk literacki. Cz onek PPS-Lewi-

cy, potem KPRP, ostatecznie dzia acz KPP. Wspó pracowa  z wieloma 
czasopismami, m.in. z „My li Niepodleg ”. W 1932 r. wyemigrowa  do 
ZSRR. W 1937 zosta  skazany na mier  (zrehabilitowany w 1956 r.). 
Hempel i skupiona wokó  grupa komunistów zwalczali Baudouina, 
co doprowadzi o do jego wycofania si  z redakcji „MN” i do roz amu 
w Stowarzyszeniu Wolnomy licieli Polskich. 23, 399.

Hercen Aleksander (1812–1870), rosyjski my liciel, pisarz, dzia acz poli-
tyczny. 225. 

Heryng Teodor (1847–1925), jeden z pionierów laryngologii polskiej, ordy-
nator w szpitalu w. Rocha w Warszawie; profesor honorowy Uniwer-
sytetu Warszawskiego (1922). 306.

Herzenstein Micha  J. (1859–1906), prawnik, ekonomista, zajmowa  si  
kwestiami  nansowymi i agrarnymi. Z powodu pochodzenia niedopusz-
czony do pracy dydaktycznej, pracowa  przez 15 lat w Moskiewskim 
Banku Ziemskim. Od 1903 r. docent prywatny Uniwersytetu Moskiew-
skiego, od 1904 r. profesor pomocniczy ekonomii politycznej w Instytu-
cie Rolniczym. Cz onek partii kadetów, wybrany do I Dumy Pa stwowej 
z Moskwy. Zajmowa  si  w niej zagadnieniami agrarnymi, co przyspo-
rzy o mu wrogów w rodowiskach w a cicieli ziemskich. Po rozwi -
zaniu Dumy przeniós  si  do miejscowo ci Terijoki w Finlandii, gdzie 
zosta  zamordowany w 1906 r. 177.

Hilferding Aleksander F. (1831–1872), uczony rosyjski, historyk, slawi-
sta, folklorysta, zbieracz ruskich bylin. Jeden z wa niejszych przed-
stawicieli s owiano  lów. Znaczna cz  jego dorobku po wi cona jest 
historii i j zykom S owian zachodnich i po udniowych. W roku 1864 
by  cz onkiem Komitetu Urz dzajacego kierowanego przez namiestni-
ka Królestwa Polskiego F. F. Berga. By  pomys odawc  wprowadzania 
gra danki jako alfabetu dla j zyka polskiego (tak e w ogóle jako przy-
sz ego alfabetu ogólnos owia skiego), o czym pisa  w pracy Obszcze-

słowjanskaja azbuka s priłożenijem obrazcow slawjanskich nareczii, 
1871. Baudouin napisa  na ten temat broszur  Hilferding czy ksiądz 

Malinowski. Moskale czy Polacy dadzą Słowianom Wszechsłowiań-

skie abecadło… Pozna  1872. 288.
Hirschsohn, in ynier 372.
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Hiszpa ski Stanis aw (1872–1939), w a ciciel znanej bardzo pracowni 
szewskiej w Warszawie, z wykszta cenia prawnik, dzia acz „Soko a”, 
wspó pracownik „Dziennika Kijowskiego”. O  arowa  Kasie im. Mia-
nowskiego posiad o  w widrze pod Warszaw , z przeznaczeniem na 
fundacj  „M dralin”, maj c  utrzymywa  dom wypoczynkowy dla pol-
skich uczonych. 456.

Hlond August (1926–1946), arcybiskup metropolita warszawsko-gnie nie -
ski (1946–1948), prymas Polski, S uga Bo y. 428.

Huzarski, autor artyku u w „Wolnym S owie”. 272, 275.
Jackan Samuel Jakub (1874–1936), dzia acz syjonistyczny, dziennikarz, 

za o y  w 1908 r. w Warszawie gazet  „Hyant”. 277.
Jakowlew Miko aj N. (1870–1966) geolog, paleontolog, profesor petersbur-

skiego Instytutu Górniczego, cz onek Rosyjskiej Akademii Nauk. 408, 
409, 466, 467.

Ja brzykowski Romuald, biskup. 428.
Ja d ewski Ludwik (1838–1911), ksi dz, pose  do sejmu pruskiego i do 

parlamentu Rzeszy. Z przekona  konserwatysta i zwolennik wspó pra-
cy z niemieckimi katolikami. 470.

Jele ski Jan (1845–1909), dziennikarz, publicysta, wydawca od 1882 r. kon-
serwatywno-klerykalnego tygodnika „Rola” o antysemickim nastawie-
niu. 283.

Je owiecki Adolf Józef, biskup. 428.
Jespersen Otto (1860–1943), du ski fonetyk i teoretyk j zyka, profesor uni-

wersytetu w Kopenhadze. 267.
Joselewicz Berek (1764–1809), kupiec ydowski. W roku 1794 uformowa  

pu k kawalerii z o ony z ydów i walczy  w powstaniu ko ciuszkow-
skim. Od 1798 r. w Legionach, od 1807 podpu kownik w armii Ksi stwa 
Warszawskiego. Zgin  w bitwie pod Kockiem. 306, 344.

Juszczinski Andrzej, rosyjski ch opiec, o którego zamordowanie oskar ono 
Bejlisa. 329, 385.

Juszkiewicz Jan (Jonas Juška) (1815–1886). Baudouin wspólnie z nim ba-
da  litewskie dialekty, a tak e opracowa  i wyda  zbiór ludowych pie -
ni litewskich, b d cy dorobkiem ycia brata Jana – Antoniego (1819–
–1866), ksi dza, leksykografa i etnografa. 371.

Kakowski Aleksander (1862–1938), arcybiskup metropolita warszawski, 
kardyna . Cz onek Rady Regencyjnej (1917–1918) Królestwa Polskie-
go. 427.
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Kalkstein Ludwik Chrystian (ok. 1630–1672), szlachcic z Prus Ksi -
cych, jeden z przywódców opozycji przeciwko elektorowi Fryderykowi 
Wilhelmowi, porwany z terytorium Polski, nast pnie skazany na mier  
i stracony. 322.

Kamie ski Henryk S., 275, 278.
Kant Immanuel, 163.
Kapustin, kurator okr gu naukowego dorpackiego. 473.
Karo Yosef Ben Efraim (1488–1565), ydowski uczony autor kodeksu praw 

Szulchan Aruch. 280.
Karol I Hohenzollern-Siegmaringen (1839–1914), ksi  rumu ski od 

1866 r., król Rumunii od 1881 r. 208.
Karol Wielki, 385.
Kasso Lew A. (1865–1914), prawnik, docent uniwersytetu w Dorpacie, 

prof. uniwersytetu w Charkowie, potem w Moskwie. Rosyjski minister 
o wiecenia publicznego. Zas yn  z pacy  kacji niepokojów studenckich 
na Uniwersytecie Moskiewskim i w in. uczelniach w 1911 r., usuwania 
profesorów, relegowania wszystkich s uchaczek e skiego Instytutu 
Medycznego w 1912 r. oraz represji w stosunku do uczniów szkó  red-
nich. 374.

Kaufman Mieczys aw (1864–1916), lekarz, dzia acz spo eczny, inicjator 
utworzenia w odzi biblioteki miejskiej. 407.

Kawelin Konstantyn D. (1818–1885),  lozof, prawnik, profesor uniwersy-
tetów w Moskwie i Petersburgu. 303.

Kennan George (1845–1923), podró nik, autor m.in. wspomnie  z podró y 
po Syberii. 472.

Kieszkowski Czes aw, 42, 43.
Kije ski Stanis aw, 556.
Kleingels Micha  W., gen. kawalerii, naczelnik Petersburga w l. 1895–1904. 

257.
Klingenberg Miko aj M., gubernator kowie ski. 252.
Klunder Jakub, biskup. 428.
Kocy owski Józefat, biskup. 428.
Konopnicka Maria, 344, 372.
Konstantinow, komisarz policji w Warszawie. 285.
Kopernik Miko aj, 507.
Kordecki Augustyn (1603–1673), przeor klasztoru cz stochowskiego. 315.
Korsakowa, siostra profesora K. D. Kawelina. 303.
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Korzon Tadeusz (1839–1918), badacz historii nowo ytnej, przedstawiciel 
warszawskiej szko y historycznej. By  nauczycielem w Szkole Handlo-
wej L. Kronenberga, potem dyrektorem Biblioteki Ordynacji Zamoy-
skich. Cz onek Akademii Umiej tno ci. 295.

Ko ciuszko Tadeusz, 41, 212, 344, 557.
Kotarbi ski Tadeusz (1886–1981),  lozof, logik, prakseolog, profesor Uni-

wersytetu Warszawskiego, po II wojnie pierwszy rektor Uniwersytetu 
ódzkiego. Cz onek PAU, PAN. Baudouin zna  si  z nim z dzia alno ci 

w ruchu wolnomy licielskim. 12, 24.
Krafft-Ebing Richard von (1840–1902), niemiecki psychiatra, profesor 

uniwersytetów w Grazu i Wiedniu, zajmowa  si  psychiatri  kliniczn , 
s dow  i seksuologi . 61.

Kramsztyk Zygmunt (1849–1920), okulista, dzia acz spo eczny, za o y-
ciel redaktor pisma „Krytyka Lekarska”, redaktor „Medycyny Spo ecz-
nej” i jeden z za o ycieli Towarzystwa Higienicznego Warszawskiego. 
306.

Krasi ski Zygmunt, 184, 385, 556.
Kraszeninnikow, przewodnicz cy s du. 540.
Kraszewski Józef Ignacy, 19, 119.
Kraushar Aleksander (1842–1931), adwokat, historyk, wydawca róde  

historycznych, publicysta. Wspó za o yciel Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego w 1907 r., prezes Towarzystwa Mi o ników Historii. 
Zajmowa  si  histori  polityczn  Polski. Napisa  m.in. Historię Żydów 

w Polsce (t. 1–2, 1865–1866), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół 

Nauk 1800–1832 (t. 1–8, 1900–1911), Miscellanea historyczne (t. 1–73, 
1903–1920). 277, 306.

Kronsztadzki Jan (Iwan I. Siergiejew) (1829–1908), protojerej, pisarz reli-
gijny, kanonizowany przez Cerkiew w 1990 r. Zwolennik idei monarchii 
rosyjsko-prawos awnej i sympatyk nacjonalistycznego Zwi zku Na-
rodu Rosyjskiego W 1903 r. pod wp ywem kiszyniewskich pogromów 
napisa  Mys’li moi po powodu nasilii christian s jewrejami w Kiszy-

niewie. 224.
Krupi ski Franciszek Salezy (1836–1898), ksi dz,  lozof i jeden z pierw-

szych polskich pozytywistów. 464.
Kruszewan Pawe  A. (1860–1909), deputowany do II Dumy, skrajny reak-

cjonista i antysemita. W Kiszyniowe wydawa  od 1897 r. gazet  „Bessa-
rabiec” o wyj tkowo antysemickim charakterze. By  organizatorem po-
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gromu ydów kiszyniowskich i inspiratorem szeregu innych. W 1903 r. 
za o y  gazet  „Znamia”, w której po raz pierwszy zosta y opublikowa-
ne Protokoły mędrców Syjonu. 273, 283.

Kruszewski Miko aj (1851–1887), j zykoznawca, ucze  Baudouina na uni-
wersytecie w Kazaniu i od 1883 r. profesor tej uczelni. Obaj weszli do hi-
storii lingwistyki wiatowej jako twórcy tzw. szko y kaza skiej. 8, 13.

Krynicki W adys aw, biskup. 428.
Kry ski Antoni A. (1844–1932), kolega Baudouina ze Szko y G ównej,  -

lolog i j zykoznawca, profesor  lologii s owia skiej na Uniwersytecie 
Lwowskim, cz onek AU, wspó za o yciel „Prac Filologicznych”, Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego. 7, 11.

Krzywicki Ludwik (1859–1941), socjolog, ekonomista, pedagog, dzia acz 
spo eczny i polityczny, uwa any za jednego z najwybitniejszych pol-
skich marksistów. 108.

Kubicki Pawe , biskup. 428.
Kubina Teodor, biskup. 428.
Kulczycka-Saloni Janina, historyk literatury, profesor Uniwersytetu War-

szawskiego. 13.
Lange Antoni (1861 a. 1863–1929), poeta,  lozof, pisarz, krytyk literacki. 

Tu przywo any jako autor broszury, w której przedstawi  pogl d nt. 
biologicznego wyeliminowania rasy ydowskiej w drodze przymuso-
wych ma e stw mieszanych, co mia a doprowadzi  (poza znikni -
ciem ydów w Polsce) do wzmocnienia narodu polskiego „now , obc  
krwi ”. 356.

Lassalle Ferdynand (1825–1864), niemiecki my liciel, dzia acz ruchu so-
cjalistycznego, za o yciel Powszechnego Niemieckiego Zwi zku Robot-
ników. 61.

Laubitz Antoni, biskup. 428.
Leau Leopold, francuski matematyk; zajmowa  si  zagadnieniem j zyka 

mi dzynarodowego. Wspó autor (z L. Couturat) Histoire de la Langue 

Universelle (1903), Les Nouvelles Langues Internationales (1907). 
267.

Ludwik XIV, król Francji. 415.
Ludwik XV, król Francji. 242.
Ludwik XVI, król Francji. 85, 145.
Luksemburg (Luxemburg) Ró a (1870–1919), dzia aczka ruchu socjali-

stycznego. 277.
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Lutos awski Kazimierz (1880–1924), ksi dz, lekarz, ekonomista, peda-
gog, dzia acz Narodowej Demokracji i harcerstwa. By  wspó pracowni-
kiem Romana Dmowskiego, cz onkiem kierownictwa Zwi zku M odzie-
y Polskiej „Zet”, od 1912 cz onkiem Naczelnej Komendy Harcerskiej na 

Królestwo Polskie. W wolnej Polsce pose  na sejm. Redagowa  tygodnik 
„Sprawa” w l. 1919–1920, wspó pracowa  z „My l  Narodow ” i „Ga-
zet  Warszawsk ”. 512.

Lutos awski Wincenty (1863–1954),  lozof, wyk ada  na wielu uniwersy-
tetach polskich i zagranicznych, cz onek Akademii Umiej tno ci. Bau-
douin mówi tu o pierwszym ma e stwie Lutos awskiego z hiszpa sk  
pisark  Zo   Perez Equia y Casanova. W latach, w których Baudouino-
wie mieszkali w Krakowie, pozostawali w bliskich kontaktach z Luto-
s awskimi. Kontakty z W. Lutos awskim przerwa y si , gdy ten opu ci  
on . Pogl dom Lutos awskiego na kwestie moralne w stosunkach mi -

dzy p ciami po wi ci  Baudouin artyku  Szczerość czy obłuda w dzie-

dzinie „etyki płciowej”, „G os Polski” 1922, nr 4. 425, 446.
amanski W adimir I. (1833–1914), historyk, slawista, docent, potem pro-

fesor w katedrze  lologii s owia skiej Uniwersytetu Petersburskiego, 
cz onek Akademii Nauk, wyk adowca w Akademii Duchownej i w Aka-
demii Sztabu Generalnego. Badacz historii Rosji i jej kultury, szczegól-
nie XVIII w. historii nauki rosyjskiej, przesz o ci i kultury S owian. 
382.

opuchin Aleksiej A. (1864–1928), dyrektor departamentu policji (1902), 
który ujawni  partii socjalistów-rewolucjonistów agenturaln  rol  J. 
Azefa. 224.

osi ski Augustyn, biskup. 427.
ozi ski Zygmunt, biskup. 427.
ukomski Stanis aw, biskup. 428.
uniewski W., doktor medycyny, autor artyku u w „Nowym Kurierze War-

szawskim”. 437.
yskowski Ignacy (1864–1945), prawnik, profesor Uniwersytetu Warszaw-

skiego, rektor UW 1923/24. 527.
Macoch Damazy, zakonnik z Jasnej Góry, aresztowany w 1909 r. za kradzie  

pieni dzy pochodz cych z datków wiernych, wotów z obrazu jasnogór-
skiego i fa szerstwo oraz za zamordowanie stryjecznego brata, którego 
ona by a kochank  Macocha. 302, 304, 315, 319, 481, 591.

Maeterlinck Maurycy, 487.
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Malinowski Lucjan (1839–1898), kolega Baudouina ze Szko y G ównej, j -
zykoznawca, dialektolog, profesor  lologii s owia skiej na Uniwersy-
tecie Jagiello skim od 1877, cz onek Akademii Umiej tno ci od 1880. 
Wydawca szeregu zabytków staropolskich. 7.

Ma achowska- empicka Ewelina z Baudouinów de Courtenay (1892–
–1985), trzecia córka Jana. Studiowa a w Petersburgu histori , potem 
pracowa a tam jako nauczycielka, a od 1917 r. w Warszawie. Jej m em 
by  Stanis aw Ma achowski- empicki, historyk i prawnik. Podczas 
II wojny bra a udzia  w tajnym nauczaniu, po 1945 r. by a lektork  ro-
syjskiego w Szkole In ynierskiej w Cz stochowie, a potem lektork  ro-
syjskiego i angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim. 10.

Ma achowska- empicka Teresa (Terenia), wnuczka Baudouina. 448.
Markow Miko aj E. (1866–1945), in ynier, jeden z za o ycieli Zwi zku Na-

rodu Rosyjskiego, deputowany w III i IV Dumie. Wyznawa  skrajnie 
nacjonalistyczne pogl dy. 283, 293.

Marks Karol, 61, 91.
Martin Henri (1810–1893), francuski historyk i polityk, profesor Sorbony, 

usuni ty za pogl dy polityczne, cz onek Akademii Francuskiej. Autor 
m.in. Pologne et Moscovie (1863), La Russie et l’Europe (1866), zwolen-
nik europejskich ruchów niepodleg o ciowych, tak e powstania stycz-
niowego. 164.

Martynoff, ksi dz. 465.
Meillet Antoine (1866–1936), francuski indoeuropeista i teoretyk j zyka, 

profesor Collége de France, a tak e m.in. cz onek Akademii Umiej t-
no ci. 267.

Messalina, 53.
Mezzofanti Joseph Caspar (1774–1849), w oski kardyna , zna  ponad 

38 j zyków. 373.
Michalkiewicz Kazimierz, biskup. 428.
Michelis Zygmunt, pastor, redaktor „Zwiastuna Ewangelicznego”. 431, 

436.
Mickiewicz Adam, 84, 86, 92, 133, 344, 372, 379, 489, 538, 556.
Mienszykow Micha  O. (1859–1917), rosyjski dziennikarz o przekonaniach 

mnarchistycznych i nacjonalistycznych, od 1901 r. pracowa  w gazecie 
„Nowoje Wriemia”. Uwa any za zwolennika czarnej sotni. Rozstrzela-
ny przez bolszewików. 273, 275.

Miko aj I, car Rosji. 179, 418.
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Miko aj II, car Rosji. 175, 179.
Miko aj Miko ajewicz (Romanow), wielki ksi , (1856–1929), naczelny 

dowódca wojsk rosyjskich do sierpnia 1915 r. 455.
Mill John Stuart (1806–1873), angielski  lozof, logik, ekonomista. 60.
Miniszewski Józef Aleksander (1821–1863), literat i publicysta wspó -

pracuj cy z Aleksandrem Wielopolskim, rzecznik jego polityki, wyst -
powa  w swych publikacjach przeciw ruchom niepodleg o ciowym. Za-
mordowany przez cz onków organizacji spiskowej. 91, 93.

Morawski Franciszek (1783–1861), poeta, krytyk literacki, o nierz. 91, 
543.

Morawski Józef Nikodem (1813–1902) pose , cz onek austriackiej Izby Pa-
nów. 101.

Morawski Kazimierz (1852–1925),  lolog klasyczny, historyk, profesor UJ, 
cz onek Akademii Umiej tno ci i jej prezes (1925). 561.

Moszcze ska (-Rzepecka) Izabella (1864–1941), dzia aczka o wiatowa, 
spo eczna, polityczna, publicystka. By a wspó redaktorem „Przegl -
du Pedagogicznego”, wspó pracowa a z „G osem”, wspó redagowa a 
w l. 1908–1909 „Prawd ”. Organizatorka strajku szkolnego w 1905 r. 
W 1913 r. za o y a Lig  Kobiet Pogotowia Wojennego, w której dzia a a 
podczas I wojny wiatowej; pracowa a tak e w Biurze Prasowym De-
partamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1915 r. 
by a wspó za o ycielk  Ligi Pa stwowo ci Polskiej, organizacji g o-
sz cej koncepcj  po czenia Galicji i Królestwa Polskiego. 269, 276.

Multatuli (w a c. Eduard Douwes Dekker) (1820–1887), holenderski pisarz, 
autor m.in. autobiogra  cznej powie ci Maks Havelaar (1860). Polskie 
t umaczenia jego utworów wysz y w 1903 r. Wyst powa  przeciwko ko-
lonializmowi i kolonialnej polityce Holandii, w czego wyniku musia  
emigrowa . 335.

Murawiew Micha  N. (1796–1866), genera  rosyjski, w 1863 r. mianowany 
naczelnikiem Kraju Pó nocnozachodniego (tj. Litwy), gdzie ws awi  si  
brutalnymi t umieniem powstania styczniowego, st d zyska  przydo-
mek „Wieszatiel”. 214. 

Mutermilch Wac aw, 266, 268, 275.
Napoleon I, cesarz francuski. 133, 145, 160, 181, 311, 385, 464.
Napoleon III, cesarz francuski. 145, 164, 229.
Narutowicz Gabriel (1865–1922), in ynier konstruktor, profesor politechni-

ki w Zurichu, budowniczy elektrowni wodnych w Europie Zachodniej. 
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Podczas I wojny przewodniczy  Polskiemu Komitetowi Spo ecznemu 
w Zurichu i by  jednym z kieruj cych Komitetem Generalnym Pomo-
cy O  arom Wojny w Polsce. Powróci  do Polski po odzyskaniu przez 
ni  niepodleg o ci, stawiaj c si  do dyspozycji odradzaj cego si  pa -
stwa. By  ministrem robót publicznych (19219–1922), potem ministrem 
spraw zagranicznych (1922). W grudniu 1922 r. zosta  wybrany na 
pierwszego prezydenta RP, g ównie g osami centrum, lewicy i mniej-
szo ci narodowych. Wybór ten wywo a  ordynarne napa ci endecji i jej 
zwolenników na Narutowicza, nieustaj c  nagonk  prasow , demon-
stracj  w dniu sk adania przez niego przysi gi prezydenckiej, a nawet 
czynn  napa  na powóz, którym jecha . W tej atmosferze dosz o do za-
mordowania Narutowicza przez Niewiadomskiego. 16, 492, 548, 556, 
551, 559, 560, 561.

Natanson Jakub  (1832–1884), chemik (zajmowa  si  syntez  zwi zków or-
ganicznych), profesor Szko y G ównej Warszawskiej, wspó za o yciel 
Muzeum Przemys u i Rolnictwa i Kasy im. Mianowskiego. 306.

Natanson W adys aw (1864–1937), syn Jakuba,  zyk, profesor Uniwersy-
tetu Jagiello skiego, cz onek Akademii Umiej tno ci, pierwszy prezes 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, autor wa nych prac z zakresu ter-
modynamiki procesów nieodwracalnych, optyki, tak e podr czników 
i prac z historii nauki. 276, 306, 339.

Neron, cesarz rzymski. 122.
Niemojewski Andrzej (1986–1921), literat, publicysta, dzia acz spo ecz-

ny, religioznawca. W l. 1890–1891 w ruchu socjalistycznym w Galicji 
i Zag biu D browskim, potem w Warszawie (aresztowany w 1899 r.), 
czynny podczas strajku szkolnego 1905, za o y  te  w tym e roku mie-
si cznik „Ku nica”. Wydalony z Królestwa. Po powrocie do Warsza-
wy zaj  si  religioznawstwem i propagowaniem wolnomy licielstwa 
(m.in. Katechizm wolnomyśliciela, 1909). W 1911 r. skazany na rok 
twierdzy z artyku u kodeksu karnego dotycz cego blu nierstwa. Za o-
y  (z pomoc  Baudouina) i redagowa  (w l. 1906–1931) czasopismo 

„My l Niepodleg a”. Mia o ono pocz tkowo charakter wolnomy liciel-
ski, z czasem jednak, w miar  ewoluowania pogl dów Niemojewskie-
go ku ideologii nacjonalistycznej i antysemickiej, zmieni o swój pro  l. 
Wtedy te  rozesz y si  drogi Niemojewskiego i Baudouina. W 1920 r. 
Niemojewski, wówczas ju  autor wielu publikacji antysemickich, za o-
y  Instytut ydoznawstwa (zob. w niniejszym wyborze Z powodu an-
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tysemityzmu postępowego). Legendy (1902), cykl opowie ci nawi zu-
j cy do ksi ki E. Renana Żywot Chrystusa (A. Niemojewski prze o y  
j  na j zyk polski w 1904 r.), w których autor przedstawia Chrystusa 
jako „pierwszego proletariusza”, wywo a y znaczne oburzenie a w ko -
cu decyzj  prokuratury o kon  skacie. Decyzja ta sta a si  przedmiotem 
interpelacji parlamentarnej, co spowodowa o jej z agodzenie – kon  -
skata obj a tylko tytu  cyklu, st d utwór funkcjonowa  te  pt. Tytuł 

skonfiskowamy. 82, 86, 93-95, 97, 99, 100, 271, 273-77, 281-83, 285-
287, 291, 310, 314, 351. 

Niewiadomski Eligiusz (1869–1923), malarz, wyk adowca i krytyk sztuki, 
dzia acz ruchów nacjonalistycznych, zabójca pierwszego prezydenta 
RP Gabriela Narutowicza. Skazany zosta  w jednodniowym procesie 
na kar  mierci, za  prezydent Stanis aw Wojciechowski odrzuci  jego 
pro b  o u askawienie. Pogrzeb Niewiadomskiego, w którym wzi o 
udzia  ok. 10 tys. osób, sta  si  demonstracj  poparcia dla jego czynu, 
a samego zabójc  cz  opinii publicznej uzna a za bohatera narodo-
wego i męczennika sprawy narodowej. 16, 341, 475, 492, 493, 551, 
553-558.

Nikolin, genera  andarmerii rosyjskiej. 472.
Nitsch Kazimierz (1874–1958), j zykoznawca, dialektolog, profesor Uni-

wersytetu Jagiello skiego (od 1910), cz onek AU (1911), jeden z twór-
ców krakowskiej szko y j zykoznawczej, twórca polskiej dialektologii, 
prezes PAU. Baudouin pozostawa  z nim w bliskich stosunkach. 19, 
26.

Nowak Anatol, biskup. 427.
Nowowiejski Antoni Julian, biskup. 427.
Nusbaum Henryk (1849–1937), lekarz,  zjolog,  lozof, dzia acz spo eczny, 

autor prac z zakresu deontologii lekarskiej, zwolennik czenia si  kul-
tury ydowskiej z polsk . Autor Filozofii medycyny (1926). By  cz on-
kiem Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, Kasy Mianowskiego, 
prezesem Towarzystwa Ochrony Kobiet, Rady Nadzorczej Towarzystwa 
Opieki nad Dzie mi, a tak e Komitetu Obywatelskiego Pomocy Robot-
nikom w roku 1905. Zaprzyja niony z Eliz  Orzeszkow , przemawia  
na jej pogrzebie w imieniu spo eczno ci ydowskiej. W 1918 r. prze-
szed  na katolicyzm. W r. 1920 mianowany docentem  lozo  i i etyki 
lekarskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a w 3 lata potem profesorem 
honorowym. 276, 306.
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Okoniewski Stanis aw, biskup. 428.
Orzeszkowa Eliza, 23, 344, 350.
Ostaszewski-Bara ski Kazimierz (1862–1913), dziennikarz, pisarz hi-

storyczny, statystyk. Wspó w a ciel i redaktor naczelny „Dziennika 
Polskiego”, komisarz w magistracie lwowskim, gdzie przyczyni  si  
do powstania biura statystycznego i reaktywacji komisji statystycznej 
Rady Miasta. Wyda  7 tomów nowej serii Wiadomości statystycznych 

o Lwowie. By  tak e wspó za o ycielem Zwi zku Dziennikarzy S o-
wia skich w Austrii. Autor wielu ksi ek, w których opisywa  swoje 
podró e, i opowiada  historycznych. 92.

Ostwald Wilhelm F. (1853–1932), chemik, profesor politechniki w Rydze 
i Lipsku, jeden z twórców chemii  zycznej. Laureat nagrody Nobla 
(1909) z dziedziny chemii. 267.

Pasteur Ludwik (1822–1895), chemik, mikrobiolog, tworca imunologii. 41.
Paszutin Wiktor W. (1845–1901),  zjolog, jeden z pionierów pato  zjologii 

w Rosji, profesor Uniwersytetu Kaza skiego, autor pierwszego rosyj-
skiego podr cznika z tego zakresu. 485-86.

Petra ycki Leon (1867–1931), prawnik, socjolog i  lozof, by  profesorem 
Uniwersytetu Petersburskiego, od 1918 r. profesorem socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. W czasie, którego dotyczy tekst, Petra ycki 
by  cz onkiem Partii Konstytucyjno-Demokratycznej, potem pos em do 
I Dumy Pa stwowej. 11, 177.

Pietkiewicz Krzysztof, ksi dz, proboszcz polskiego ko cio a w Dorpacie. 
469-473, 481, 491.

Pietuchow, rotmistrz andarmów. 224.
Piltz Erazm (1851–1929), prawnik, dziennikarz i polityk, do 1882 r. reda-

gowa  w Petersburgu z W. Spasowiczem polski tygodnik „Kraj”. By  
jednym z przywódców ugodowego Stronnictwa Polityki Realnej. 140.

Pi sudski Józef, 330, 548, 549, 551, 561.
Pini ski Leon (1857–1938), prawnik, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. 

Namiestnikiem Galicji by  w latach 1898–1903. 453, 530.
Platon, 61.
Plehve Wiaczes aw K. von (1846–1904), polityk, senator, wiceminister, 

a od 1902 r. minister spraw wewn trznych Rosji. Zwolennik rusy  -
kacji, inspirator pogromów ydów, dzia a  pacy  kacyjnych. Zgin  
w zamachu zorganizowanym przez socjalistów-rewolucjonistów. 242, 
257.
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Pobiedonoscew Konstanty P. (1827–1907), prawnik, dzia acz pa stwowy, 
senator, cz onek Rady Pa stw, oberprokurator wi tego Synodu, wy-
chowawca Aleksandra III. Zwolennik samow adztwa, reakcjonista, 
przez wiele lat mia  wp yw na decyzje najpierw Aleksandra III, a potem 
Miko aja II. Inicjator polityki rusy  kacyjnej wobec mniejszo ci naro-
dowych w Rosji, prze ladowania unitów i ydów. Wraz z D. To stojem 
i redaktorem „Moskowskich Wiedomosti” M. Katkowem uwa any by  
uosobienie najgorszych tendencji politycznych w Rosji. 83, 283, 288.

Pompadour Jeanne Antoinette Poisson de (1721–1764), metresa Ludwi-
ka XV. 242.

Posner Stanis aw (Salomon) (1868–1930), prawnik, publicysta, dzia acz 
PPS, podczas pobytu w Pary u wspó za o yciel Uniwersytetu Ludo-
wego im. A Mickiewicza. W 1904 r. Posner zwraca  si  do Baudouina 
w sprawie podj cia stara  i nagrod  Nobla dla Elizy Orzeszkowej. 
306.

Prus Boles aw, 7, 13, 25.
Prze dziecki Henryk, biskup. 428.
Przyborowski Walery (1845–1913), pisarz, historyk i publicysta. 7.
Przybyszewski Stanis aw (18667–1927), pisarz, autor manifestu M odej 

Polski Confiteor. Baudouin zna  go z czasów krakowskich. 61.
Puryszkiewicz W odzimierz M. (1870–1920), dzia acz polityczny, w 1904 r. 

urz dnik do specjalnych porucze  w Ministerstwie Spraw Wewn trz-
nych. Razem z Dubrowinem zak ada  Zwi zek Narodu Rosyjskiego, 
a po frondzie w 1908 r. za o y  Rosyjski Zwi zek Narodowy im. Mi-
cha a Archanio a. Pose  do II, III i IV Dumy Pa stwowej. Przypuszcza 
si , e nale a  do grupy osób, które zabi y G. Rasputina. Po rewolucji 
pa dziernikowej utworzy  konspiracyjn  monarchistyczn  organizacj  
o  cerów. Skazany przez „trybuna  rewolucyjny” na 4 lata robót przy-
musowych. 273, 283, 289, 293.

Purkyn  Jan Evangelista (1787–1869), czeski uczony, anatom,  zjolog, 
prof. Uniwersytetu Karola w Pradze. By  tak e j zykoznawc , za o y-
cielem Towarzystwa Literacko-S owia skiego we Wroc awiu. 288.

Puszkin Alekander S., 389.
Puzyna Jan (1842–1911), biskup krakowski, kardyna  (1901). 288.
Radek Karol (1885–1939), w tym czasie dzia acz SDJPiL. 277.
Radziwi  Karol zw. „Panie Kochanku” (1734–1790), wojewoda wile ski. 

268.
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Riazin (Razin) Stienka (Stepan T.) (ok. 1630–1671), Kozak do ski i przy-
wódca powstania kozackiego w 1670 r., uj ty i skazany w Moskwie na 
mier . By  bohaterem legend i pie ni ludowych; szczególnie popular-

nych w ród biedoty kozackiej. 197.
Rokyta Jan zob. erny Adolf.
Roszkowski Gustaw (1841–1915), prawnik, profesor Uniwersytetu Lwow-

skiego, pose  do parlamentu austriackiego. 453.
Ryx Marian, biskup. 427.
Russow Aleksander (1847–?), rosyjski etnograf. 372.
Ruzski, genera  rosyjski, dowódca 3. Armii w 1914 r. 455.
Rzepecki Ludwik W adys aw (1832–1894), ksi garz polski, dzia acz spo-

eczny, redaktor „Go ca Wielkopolskiego”, za o yciel konserwatywno-
katolickiego tygodnika „Warta”, przeznaczonego dla inteligencji i wyda-
wanego w latach 1874–1890. 288.

Rzymowski Wincenty (1883–1950), prawnik, literat, publicysta, dzia acz 
polityczny. Od 1908 r. pisa  artyku y do „My li Niepodleg ej”, w l. 1912-
15 by  redaktorem naczelnym „Prawdy”. By  wspó za o ycielem Klubu 
Demokratycznego (1937) i Stronnictwa Demokratycznego (1938). Po 
II wojnie minister kultury i sztuki, potem spraw zagranicznych. 277.

Sade Donatien Alphonse Francois de markiz (1740–1814), pisarz fran-
cuski. 117.

Sa tykow-Szczedrin Micha  E. (1826–1889), rosyjski pisarz. 23, 41, 231, 
242, 373-74, 398.

Sapieha Adam, arcybiskup metropolita krakowski. 427.
Sauerwein Georg (1831–1904), Niemiec z pochodzenia, publicysta, poeta, 

poliglota, obro ca praw uciskanych narodowo ci, w tym Polaków, Li-
twinów, u yczan. Zna  62 j zyki, pisa  poezj  w ponad 30. Ceniony 
bardzo przez Litwinów. Wspó pracowa  z litewsk  pras  okresu odro-
dzenia narodowego. Po litewsku napisa  ponad 300 tekstów poetyckich, 
jeden z nich, Lietuvninkai mes esam gimę (1879) uwa any nawet za 
hymn Ma ej Litwy (in. Pruskiej Litwy, obecnie cz  obwodu kalinin-
gradzkiego) jest do dzi , w wersji skróconej (Lietuviais esame mes 

gimę), popularn  pie ni  litewsk . 373.
Saussure Ferdynand de (1857–1913), szwajcarski j zykoznawca, pro-

fesor uniwersytetu w Pary u (1881–1891) i w Genewie (1891–1913). 
Zarys teorii j zyka i koncepcja j zykoznawstwa przedstawione przez 
niego w cyklu wyk adów genewskich, a wydane z notatek studentów 
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jako Kurs językoznawstwa ogólnego (1916) sta y si  podstaw  roz-
woju strukturalistycznych szkó  w lingwistyce europejskiej wieku XX. 
Baudouin korespondowa  z de Saussurem, którego pozna  w Pary u 
w 1882 r. 8.

Schleyer Johann Martin (1831–1912), ksi dz katolicki, poeta,  lantrop. 
W 1880 r. opracowa  projekt mi dzynarodowego j zyka o nazwie vola-
pük. 383.

Schuchardt Hugo (1842–1927), austriacki indoeuropeista i romanista, pro-
fesor uniwersytetów w Grazu i Halle. 267, 383.

Sienkiewicz Henryk, 7, 23, 120, 306, 425.
Sieroszewski Wac aw (1858–1945), pisarz, dzia acz socjalistyczny, zes a-

niec, legionista. 305.
Ska on Georgij A. (1847–1914), genera , od 1905 r. gubernator warszawski, 

który krwawo st umi  rewolucj  1905 r. w Królestwie Polskim. 181, 
190.

Smole ski W adys aw (1851–1926), historyk, profesor Uniwersytetu War-
szawskiego (od 1919), cz onek AU, potem PAU. 526, 527.

Spasowicz W odzimierz (1829–1906), prawnik, publicysta, krytyk litera-
cki, profesor Uniwersytetu Petersburskiego, obro ca w procesach poli-
tycznych. Cz onek Akademii Umiej tno ci. By  wspó wydawc  Volumi-

na legum, wspó za o ycielem i wydawc  warszawskiego „Ateneum” 
i petersburskiego „Kraju”. Zwolennik zbli enia polsko-rosyjskiego. 
140

Spencer Herbert (1820–1903), angielski  lozof i socjolog. 60.
Steinherz Samuel (1857 a. 1859 a. 1867– 1942(?)), historyk, autor prac 

dotycz cych historii ydów w Czechach, profesor niemieckiego uniwer-
sytetu w Pradze. Jego wybór na rektora w roku 1922 wywo a  strajk 
i antysemickie demonstracje zorganizowane przez niemieckie organi-
zacje nacjonalistyczne, Zwi zek Narodowy i Ludowy Zwi zek Studen-
tów. Steinherz z o y  dymisj , nieprzyj t  przez ministra o wiaty. Osta-
tecznie wzi  urlop na okres kadencji rektorskiej. 16 XII 1942 zosta  
wywieziony przez Niemców do O wi cimia. 339.

Stevenson Robert L. (1850–1894), pisarz angielski. 287.
Stró ecka Estera,  511.
Stró ecka Irena, 509.
Sulimierski Filip (1843–1885), geograf i literat, redaktor naczelny „W -

drowca”, jeden z za o ycieli Kasy Mianowskiego, wydawca Słownika 
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geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich. 
306.

Swift Jonathan (1667–1745), pisarz angielski. 98.
Szachowski, ksi  85.
Szczeg owitow Iwan G. (1861–1918), rosyjski polityk, zwi zany z ruchem 

nacjonalistycznym, m.in. ze Zwi zkiem Narodu Rosyjskiego, w l. 1906–
1915 minister sprawiedliwo ci. Zamordowany przez bolszewików. 
329.

Szcze niak W adys aw, biskup. 428.
Szujski Józef (1835–1883), historyk, pisarz i publicysta, profesor Uniwer-

sytetu Jagiello skiego, rektor UJ, cz onek Akademii Umiej tno ci. Je-
den z przywódców sta czyków. By  te  pos em do galicyjskiego sejmu 
krajowego, a nast pnie do Rady Pa stwa. 37, 433.

Szulman Baruch (1885–1906), cz onek Organizacji Bojowej PPS. 285.
Szyma ski Adam (1852–1916), prozaik i publicysta, tak e dzia acz kon-

spiracyjny Konfederacji Narodu Polskiego, aresztowany, zes any. Autor 
opowiada  z ycia zes a ców syberyjskich Szkice (t. 1–2, 1887–1890). 
344.

wi tochowski Aleksander (1849–1938), publicysta i literat, ideolog pol-
skiego pozytywizmu, redaktor pism warszawskich („Przegl d Tygo-
dniowy”, „Nowiny”, „Prawda”). Jeden z za o ycieli w 1905 r. liberalne-
go Zwi zku Post powo-Demokratycznego. Podczas I wojny wiatowej 
zbli y  si  do Narodowej Demokracji, a w wolnej Polsce pisa  do jej 
gazet. By  koleg  Baudouina de Courtenay ze Szko y G ównej. 7, 13, 96, 
302, 306, 401, 509.

Tarnowski Stanis aw (1837–1917), historyk literatury, krytyk, polityk 
i publicysta, jeden z twórców Teki Stańczyka. By  pos em na sejm 
galicyjski, cz onkiem wiede skiej Izby Panów. Profesor Uniwersyte-
tu Jagiello skiego, dwukrotnie rektor, prezes Akademii Umiej tno ci 
w l. 1890–1917. 288, 453, 530.

Taxil Leo (Gabriel-Antoine Jogant-Pages) (1854–?), za o yciel Unii Antykle-
rykalnej i wydawca pisma „L’Anticlerical”, autor ksi ek o takiej e wy-
mowie, m.in. Groteskowe sutanny, Święci pornografowie, Papieskie 

metresy, Joanna d’Arc, ofiara księży. Te publikacje mia y pono  wp yw 
na ustawy antyko cielne wydawane w okresie III Republiki. W pewnym 
momencie pozornie nawróci  si  na katolicyzm, zosta  nawet przyj ty 
na prywatnej audiencji przez Leona XIII i zacz  publikowa  artyku y 
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przeciwko wolnomularstwu, w których przypisywa  masonom praktyki 
satanistyczne. Artyku y te wzbudzi y ogromn  sensacj  w ród czytel-
ników, dopóki Taxil nie og osi , e by y one misty  kacj . Miss Diana 
Vaugan to  kcyjna osoba, której „wspomnienia” Taxi sprokurowa . 88.

Teodorowicz Józef, arcybiskup. 427.
Tichanowskij, pp k dragonów rosyjskich. 257, 285, 320.
To stoj Lew N., 15, 23, 61, 84, 85, 93, 94, 120, 121.
Tomaszewski, o  ara zabójstwa. 118.
Torquemada Tomasz de (1420–1498), dominikanin, organizator inkwizy-

cji, wielki inkwizytor Kastylii i Aragonii. 65.
Towia ski Andrzej (1799–1878), reprezentant jednego z nurtów polskiego 

mesjanizmu. Za o y  w Pary u w 1842 r. Ko o Sprawy Bo ej, zyskuj c 
dla swej ideologii osoby z polskiej emigracji, przede wszystkim A. Mi-
ckiewicza, na którego wywar  silny i fatalny wp yw. 344.

Traugutt Romuald (1826–1864), genera , dyktator w powstaniu stycznio-
wym. 212.

Trefolew Leonid N. (1839–1905), poeta rosyjski. 396.
Truskier Efroim (pó n. Franciszek Fiedler) (1880–1956), w tym czasie 

dzia acz SDKPiL. 277.
Turgieniew Iwan S., 23, 120.
Twardowski Boles aw, arcybiskup metropolita. 427.
Tymieniecki Wincenty, biskup. 427.
Ubryk Barbara (1818–1898), zakonnica w klasztorze Karmelitanek w Kra-

kowie. 96, 401, 509. 
U aszyn Henryk (1874–1956), j zykoznawca, profesor uniwersytetów we 

Lwowie, Poznaniu, po wojnie w odzi. Ucze  Baudouina podczas jego 
pracy na Uniwersytecie Jagiello skim. Kontakty korespondencyjne 
utrzymywali ze sob  do ko ca ycia Baudouina. 22, 399.

Unszlicht Julian (1883–1944?), z pochodzenia yd. Studiowa  we Francji. 
Pocz tkowo cz onek SDKPiL, potem zwalcza  t  parti , uwa aj c j  za 
antypolsk . Wyst powa  przeciwko rosyjskim ydom przenosz cym si  
do Królestwa Polskiego, tzw. litwakom, których nazywa  litwacką Tar-

gowicą. W tej sprawie napisa  m.in. ksi ki: Socjallitwactwo w Polsce 
(1911) i O pogromy ludu polskiego. (Rola socjal-litwactwa w niedaw-

nej rewolucji). W 1914 r. wst pi  do armii francuskiej, dosta  si  do 
niewoli niemieckiej, gdzie w obozie jenieckim przyj  chrzest. W 1924 r. 
po studiach w seminarium duchownym w Meaux przyj  wi cenia ka-
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p a skie i by  duszpasterzem wychod stwa polskiego we Francji. 275, 
278, 279, 280.

Urusow Siergiej D. ksi  (1862–1937) wicegubernator tambowski, po po-
gromie ydów w Kiszyniowie w 1902 r. mianowany gubernatorem Be-
sarabii. Na tym stanowisku, b d c przeciwnikiem pogromów, represji 
i prze ladowa , przyczyni  si  do uspokojenia rodowisk ydowskich, 
za co Towarzystwo Pomocy Biednym ydom guberni besarabskiej wy-
bra o go 12 XI 1905 r. swoim cz onkiem honorowym. Urusow by  na-
st pnie (1904) mianowany gubernatorem twerskim, ale po podporz d-
kowaniu, wbrew prawu, gubernatorów D. F. Trepowowi, znanemu ze 
swych antysemickich pogl dów, poda  si  do dymisji. W pa dzierniku 
1905 r. zaj  miejsce Trepowa, a w ród powierzonych mu zada  by o 
opracowanie planu reformy zarz dzania w jednostkach terytorialnych. 
Nieprzyj cie projektu spowodowa o dymisj  Urusowa. W 1906 roku by  
deputowanym do I Dumy. Skazany w procesie de facto politycznym na 
3 miesi ce. W 1913 r. Urusow zosta  skazany za Zapiski gubernatora 
na 4 miesi ce wi zienia. W Rz dzie Tymczasowym w 1917 r. by  krótko 
wspó pracownikiem ministra spraw wewn trznych. Po przewrocie bol-
szewickim prze ladowany, wi ziony, pozbawiony praw obywatelskich. 
224.

Vaugan Diana zob. Taxil Leo
Wahl Wiktor W. von (1840–1915), genera  kawalerii, w l. 1892–1895 naczel-

nik Petersburga. 257, 275.
Wa ga Leon, biskup. 427.
Warski (Warszawski) Adolf (1868–1937), dzia acz robotniczy, socjalistycz-

ny i komunistyczny, dziennikarz i publicysta. cz onek I Proletariatu, 
za o yciel Zwi zku Robotników Polskich i SDKPiL. Bra  udzia  w re-
wolucji 1905 r.. By  redaktorem „Robotnika”, „Czerwonego Sztandaru” 
i „Sprawy Robotniczej”. W 1918 r. wspó za o yciel KPP. Zamordowany 
w ZSRR. 275.

Weryho-Darowski, pose  na sejm w I Rzeczypospolitej. 293.
Wieczorkiewicz A., por., jeden z oskar onych o spowodowanie wybuchu 

w Cytadeli warszawskiej w 1923 r. 513.
Wielopolski Aleksander hr. (1803–1877), polityk polski. 166, 344, 370, 

470.
Wikszemski, prorektor uniwersytetu w Dorpacie. 469.
Wilde Oskar, 118.
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Winawer Maksym M. (1862 a. 1863–1926), absolwent Uniwersytetu War-
szawskiego, prawnik, dzia acz polityczny. W 1905 r. by  jednym z za-
o ycieli i przywódców Partii Konstytucyjno-Demokratycznej. Rok pó -

niej wybrano go z Petersburga deputowanym do I Dumy Pa stwowej. 
Zajmowa  si  te  prac  naukow , publikowa  prace z zakresu prawa 
i jego historii. Dzia a  w Zwi zku na Rzecz Równouprawnienia ydów 
w Rosji, mia  udzia  w wydawaniu ydowskich prasy („Jewriejskaja 
Starina” i „Nowyj Woschod”). Pod jego kierownictwem Komisja Hi-
storyczno-Etnogra  czna Towarzystwa Szerzenia O wiaty mi dzy y-
dami w Rosji wyda a zbiór materia ów do dziejów ydów rosyjskich. 
Po rewolucji bolszewickiej aresztowany, nast pnie zwolniony, ukrywa  
si  w Moskwie, potem bra  udzia  w dzia alno ci antybolszewickiej 
na Krymie. Wyjecha  z resztkami Armii Ochotniczej do Francji, gdzie 
dzia a  w rosyjskich organizacjach emigracyjnych, wyk ada  prawo cy-
wilne na rosyjskim uniwersytecie przy Sorbonie, którego by  jednym 
z za o ycieli. 177.

Wi niowiecki Jeremi (1612–1651), wojewoda ruski. 161.
Witte Sergiej J. (1849–1918), rosyjski polityk, minister  nansów (1893–

–1903), reformator gospodarki i  nansów Rosji. W 1905 r. przedstawi  
Miko ajowi II projekt liberalnych reform. Po wp ywem Wittego car pod-
pisa  Manifest 17 pa dziernika oraz ukaz o reformie Rady Ministrów, 
mianuj c go premierem. Na tym stanowisku Witte prowadzi  do  nie-
jednoznaczn  polityk , okazuj c si  raz libera em, innym razem znowu 
zwolennikiem rz dów twardej r ki. 174.

Wojciechowski Stanis aw (1869–1953), dzia acz ruchu spó dzielczego, 
ZMP „Zet”, wspó za o yciel PPS i cz onek jej kierownictwa w l. 1895–
1905. W latach 1919–1920 by  wiceministrem spraw wewn trznych. Od 
1922 r. (po mierci Narutowicza) prezydent RP. Ust pi  z tej funkcji 
w wyniku przewrotu majowego, pó niej by  profesorem WSH i SGGW, 
dyrektorem Spó dzielczego Instytutu Naukowego. 476, 513, 559, 560, 
561.

Wojcieszak A., autor listu do „My li Wolnej”. 479.
Wolski Ludwik (1833–1887), adwokat, pisarz, pose  do Rady Pa stwa ze 

Lwowa. 208.
Wolski Franciszek, autor artyku u w „Warszawskim S owie”. 520.
Wo odkowiczówna Maria, ona H. Sienkiewicza. 425.
Wyspia ski Stanis aw, 379.
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Zamenhof Ludwik (1859–1917), lekarz okulista, twórca sztucznego, mi -
dzynarodowego j zyka esperanto. W 1887 r. wyda  pod pseud. dr Espe-
ranto Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, 
w 1893 s ownik Universala vortaro, który wraz z podr cznikiem na-
zwany zosta  Fundamento de Esperanto. 266, 383.

Zamoyski Maurycy, hr. (1871–1939), polityk i dzia acz spo eczny, od 1903 
prezes Towarzystwa Rolniczego. Cz onek Ligi Narodowej, pose  do 
I Dumy rosyjskiej. W wolnej Polsce pose  we Francji, od 1924 r. mini-
ster spraw zagranicznych. 548, 559.

Zdziechowski Marian (1861–1938), historyk i krytyk literatury, od 1899 
wyk ada  na Uniwersytecie Jagiello skim, w l. 1919–1932 na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie (przez 8 lat rektor USB). Cz onek 
Akademii Umiej tno ci. 15, 83, 92, 93, 486, 542.

Zdzitowiecki Stanis aw, biskup. 427.
Zola Emil, 23, 28, 70, 119, 269.

abotinski W adimir a. aboty ski W odzimierz (1880–1940), ydow-
ski dziennikarz i dzia acz polityczny, zwi zany z radykalnym ruchem 
syjonistycznym. 277, 288, 290.

ele ski-Boy Tadeusz, 22.
ele niak Maksym (?–po 1768), Kozak, jeden z przywódców koliszczyzny. 

161.
eromski Stefan, 23, 28, 120, 121, 123, 128, 131, 133, 212, 484.
yli ski Wac aw (1803–1863), biskup wile ski i ostatni arcybiskup mohy-

lewski. 481.
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