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DEMORALIZACYA POLITYCZNA. 
(wPrzegląd wszechpolski®, 1898). 

Coraz częstsze objawy demoralizacyi politycznej w zaborze 
rosyjskim są, jak już zaznaczyliśmy niejednokrotnie, bezpośredniem 
następstwem polityki ugodowej. W ostatnim okresie walki z 
uciskiem moskiewskim społeczeństwo wyrobiło sobie odpowiednią 
do warunków, w jakich żyć i działać musiało, etykę polityczną. 
Nakazy tej etyki były ściśle przestrzegane, nietylko w stosunku do 
rządu i narodu rosyjskiego, ale i w naszych stosunkach 
wewnętrznych, w sprawach życia publicznego i prywatnego. 
Niewola stuletnia — choć nie upadla, to nie uszlachetnia; 
przeciwdziałanie demoralizacyi, której asłudzy niewolników® 
uniknąć nie mogą, było głośnem tej etyki zadaniem. Surowy, często 
bezwzględny sąd opinii stał na straży przepisów moralności 
narodowej, potępiał wszelkie przeciw nim wykroczenia, nawet w 
najlepszej myśli, w chęci służenia sprawie publicznej popełniane. 
Wrażliwość opinii na te wykroczenia była nawet za wielka, 
uniemożebniała czasem krytycyzm społeczny i polityczny. 

Ma się rozumieć, w stosunkach prywatnych zdarzały się często 
wykroczenia przeciw kanonom tej etyki i uchodziły bezkarnie, 
nieraz świadomie były tolerowane, jako konieczne ustępstwa 
wymaganiom życia praktycznego. Była jednak sfera nietykalna 
działalności narodowej, nieograniczona formalnie, ale powszechnie 
uznana. Otaczała ją »święta bruzda® wyorana w sumieniu ogółu, 
niedostrzegalna, jak ta bruzda, która opasywała starą Romę w jej 
czasach późniejszych, ale tak utrwalona w pamięci wszystkich, tak 

szanowana za 
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dobrowolną zgodą, że każde jej znieważenie poczytywanem było za 
świętokradztwo, za zdradę. 

Istniała sfera nietylko pewnych pojęć i przekonań, zwyczajów i 
obyczajów, ale i pewnych urządzeń, wytworzonych lub 
zastosowanych do obrony samodzielności i odrębności życia 
narodowego, mianowicie tych nielicznych instytucyi, istniejących 
legalnie lub wpółlegalnie, które można było nazwać polskiemi, 
których zadaniem bezpośredniem lub pośred- niem było 
utrzymywanie bytu narodowego w skromnym zakresie pracy 
kulturalnej, jedynie dostępnej działalności publicznej. 

Przyszły historyk naszego społeczeństwa w zaborze rosyjskim 
niejedną poświęci kartę tym skromnym i cichym wysiłkom w celu 
obrony zagrożonego bytu, podniesienia lub chociażby utrzymania na 
pewnym poziomie kultury narodowej, tej płodnej i ofiarnej pracy 
organicznej, której znaczenie bezpośrednie, jako programu 
politycznego, najprzód przeceniono, a później nielitościwie 
skrytykowano, ale której skutków pośrednich nie oceniono dotychczas 
należycie. Dziś nie można jeszcze o tej pracy powiedzieć 
wszystkiego, co jej doniosłość wyjaśnia, wolno mówić o tern tylko, co 
ugo- dowcy umyślnie na światło dzienne wywlekli, lub co żandarmi 
rosyjscy przypadkowo przy śledztwach lub przez agentów swoich 
wykryli. Tych faktów, już właściwie ujawnionych, chociaż nie 
opublikowanych, i ich znaczenia nie ma słusznego powodu ukrywać, 
owszem należy je raczej ogłaszać dla informowania społeczeństwa 
polskiego. 

Nie pamiętam, który socyolog powiedział, że istotą działalności 
publicznej jest wytwarzanie instytucyi, odpowiadających potrzebom 
życia zbiorowego. W zaborze rosyjskim twórczość zbiorowa w 
dziedzinie życia politycznego jest niemożliwą na gruncie legalnym, w 
dziedzinie spraw społecznych i kulturalnych bardzo ograniczoną. To 
ograniczenie jej nadawało takim nawet instytucyom, które zajmowały 
się jedynie sprawami gospodarczemi, lub które wogóle miały 
specyalny i bardzo szczupły zakres — charakter instytucyi dobra 
publicznego, instytucyi narodowych, a w dalszej kon- sekwencyi 
przywilej nietykalności, jeśli tak wyrazić się wolno. 
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Polityka rosyjska systematycznie tłumiła i tłumi wszystkie 
objawy samodzielne naszego życia narodowego, ochranianie więc 
każdego takiego objawu jest zarazem ochranianiem tego życia od 
grożącej mu zagłady. Śmiesznem wydać się może przyznawanie 
takim np. towarzystwom jak wioślarskie lub ogrodnicze charakteru 
instytucyi narodowych, ale skoro polityka rządu rosyjskiego zaczyna 
wywierać nacisk na ich stosunki wewnętrzne i działalność, to nawet 
tego rodzaju towarzystwa stają się instytucyami narodowemi. W za-
borze rosyjskim, z większą słusznością niż w zaborze pruskim, 
każde towarzystwo, które jest polskiem, każda działalność zbiorowa, 
mająca na celu zadośćuczynienie dążeniom i potrzebom 
społeczeństwa polskiego, przez to samo i tylko przez to, że są 
polskiemi, mają w pewnej mierze znaczenie polityczne, właściwie 
— narodowe. 

Pojmowała to świadomie lub bezwiednie odczuwała in- 
teligencya polska w zaborze rosyjskim i dlatego opinia publiczna 
zgodnie przyznawała instytucyom i działalności zbiorowej, mającym 
charakter pracy narodowej, przywilej, z którego niejednokrotnie 
niewłaściwie korzystano, którego nawet nadużywano. 

Miało to niewątpliwie ujemne nieraz skutki, które wyższe 
względy dobra ogólnego nakazywały tolerować. Zresztą w opinii 
publicznej wyrobiło się jakby instynktowne poczucie: co i kiedy o 
działalności tego rodzaju mówić wolno, co powinno być w niej 
jawnem i podlegaj ącem krytyce, a co trzeba osłaniać i ochraniać. W 
poszczególnych wypadkach to poczucie było prawie nieomylnem, 
niemal nigdy nie zawodziło. Pisma, bez względu na ich przekonania, 
z tej nie- uniówionej, ale powszechnie uznanej solidarności nie 
wyłamywały się, jeżeli się to zdarzało, to bywało zazwyczaj na-
stępstwem braku doświadczenia, lub zbyt krewkiej gorliwości o 
dobro publiczne. 

Organy demokratyczne i postępowe, zajmujące w sprawach 
społecznych stanowisko krytyczne, musiały zapęd swój najsilniej 
hamować, co za tern większą poczytać im należy zasługę, że 
instytucye w pewnym zakresie ich działania przywilejem 
nietykalności ze względów politycznych obdarzone, znajdowały się 

niemal wszystkie pod kierownictwem 
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lub wpływem sfer zachowawczych. Krytykowano, czasem nawet 
ostro, działalność tych inslytucyi, ale zawsze w pewnych granicach, o 
ile można było przypuszczać, że krytyka nie ściągnie interwencyi, nie 
obudzi baczności policyjnej władz rosyjskich. 

Tę uświęconą odrębność naszego życia publicznego, naszej 
zbiorowej działalności narodowej, pogwałciła dopiero polityka 
ugodowa. Skoro kierownikom jej, a zwłaszcza wyznawcom, wydało 
się, że ich propaganda zatryumfowała w opinii, rozpasali się na 
rozpustę polityczną, dali folgę swoim instynktom nikczemnym, 
swoim zachceniom i interesom osobistym lub klasowym. Na słońce 
łaski carskiej wypełzły i swobodnie poruszać się zaczęły wszystkie 
namiętności poziome, wszystkie barwy nienawiści tajonej, głupoty 
zawistnej, chciwości, wszystkie pożądania plugawe. Z tajników dusz 
ludzkich wyroiło się wszystko, co było w nich podłego, co musiało się 
dotychczas ukrywać, hamować. Dzięki polityce ugodowej, właściwie 
wytworzonemu przez nią rozstrojowi opinii publicznej, mogło to 
paskudztwo wziąć czynny udział w działalności publicznej, a 
swobodę postępowania zapewniła mu marka lojalności. 

Praca legalna, ale w duchu obywatelskim prowadzona, mająca 
na celu oświatę ludu, cieszyła się i dziś cieszy się powszechnem 
uznaniem. Wszelkie usiłowania w tym kierunku, podejmowane przez 
ludzi dobrej woli, były troskliwie ochraniane i szanowane. Ci ludzie 
dobrej woli nie byli jednak i nie są ludźmi jednolitej barwy, wszystkie 
odcienia przekonań religijnych, poglądów filozoficznych, programów 
politycznych i społecznych mają między nimi swych przedstawicieli. 
Ale łączy ich cel wspólny i dlatego robili dobrowolnie ustępstwa 
wzajemne, nie umawiając się o nie, ustępstwa nieraz sięgające tak 
daleko, że ludziom, którzy na tę pracę zblizka nie patrzyli, wydać się 
mogą nieprawdopodobnemu Młodzi zapaleńcy z własnego popędu, 
żeby nie narażać na niebezpieczeństwo działalności pożytecznej ludzi, 
stojących na gruncie legalnym, postanawiają dawać do czytelni 
tajnych po wsiach tylko książki cenzuralne. Socyaliści i bez-
wyznaniowcy rozpowszechniają pomiędzy ludem książki religijne, 

naodwrót księża i szlachcice tolerują broszury wy 
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raźnie socjalistyczne, jeżeli te mają zarazem tendencyę pa- 
tryotyczną. 

Pamiętamy tę chwilę, gdjr niemal jednocześnie rozwijać się 
zaczęła żywsza praca nad oświatą ludu na wsi i w mieście i 
rozdzielać się następnie, raczej wyodrębniać w dwóch kierunkach, w 
dwóch, jeśli tak wyrazić się można, instytu- cyach. Przed dwudziestu 
kilku laty grono studentów uniwersytetu warszawskiego zajęło się 
urządzeniem i prowadzeniem czytelni bezpłatnych pod opieką 
warszawskiego Towarzystwa dobroczjmności, podówczas gdj' luźne 
kółka studenckie postanowiły za pieniądze, zebrane ze składek 
groszowych zakupywać nieliczne wtedy, tanie, popularne książeczki 
i rozpowszechniać je wśród ludu wiejskiego podczas świąt i wa- 
kacyi. 

Jedni i drudzj' z przezornością, zadziwiającą poniekąd u 
młodzieży, postanowili trzymać się ściśle gruntu legalnego. I 
chociaż później pomiędzy taj nem towarzystwem oświaty ludowej, 
które pozostało przeważnie studenckiem, a czytelniami bezpłatnemi 
nie było właściwie żadnego związku, chociaż tu i tam zmieniali się 
wciąż ludzie, a nawet warunki działania, nigdy nie przeniewierzano 
się obowiązkowi przezorności obywatelskiej. Zdarzyło się tak, że z 
grona studentów, którzjr pracowali w czytelniach, wyszli pierwsi 
apostołowie socyalizmu wśród robotników warszawskich. Otóż ci 
młodzi zapaleńcy, chociaż odznaczali się gorliwością neofitów, 
zobowiązali się wzajemnie, że nie będą urządzali propagandy w 
czytelniach, nie będą wyznaczali w nich schadzek, przechowywali 
pism zakazanych. I temu zobowiązaniu nie przeniewierzono się 
bodaj nigdy. 

Z biegiem czasu, gdy sprawa oświaty ludu zj^skiwać zaczęła 
popularność w społeczeństwie, czytelnie bezpłatne przeszłjr pod 
kierownictwo ludzi starszych. Na czele wydziału czytelń w 
Towarzystwie stali ludzie poważani w społeczeństwie i znani z 
przekonań umiarkowanych, ś. p. prof. Pawiński, pp. A. Suligowski, 
Rembowski, adwokat Leszczyński i inni. Czjdelnie uporządkowano, 
sporo książek niewłaściwych tu, nie mających żadnej wartości, 
wyrzucono, nowe książki nabywano i wogóle przyjmowano tylko na 
zalecenie wydziału. Naturalnie, ponieważ w wydziale zasiadali 
ludzie 
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rozumni, przy wyborze książek nie kierowano się ciasnymi poglądami 
stronniczymi, nie wyznawano zasady, że lud powinien czytać tylko 
książki, specyalnie dla niego przeznaczone, tj. zazwyczaj posiadające 
treść lichą i licho napisane, ale za to moralne w znaczeniu 
prawomyślnem. Zresztą klientela czytelni była i jest bardzo 
różnorodna, jak różnorodną wogóle pod względem pochodzenia, 
wykształcenia, obyczajowości i upodobań jest klasa pracująca w 
Warszawie, rekrutująca się z rozmaitych grup społecznych. Robotnik 
lub rzemieślnik warszawski — to często syn niegdyś zamożnego 
szlachcica lub urzędnika, czasem nawet zachowujący stosunki 
towarzyskie ze sferą, z której wyszedł; to często człowiek, który 
skończył kilka klas gimnazyalnych, nie ustępujący wykształceniem 
przeciętnemu urzędnikowi, lub obywatelowi wiejskiemu, lub nawet 
specyaliście zawodowemu. 

Kontrola książek, przeznaczonych do czytelni bezpłatnych, była 
nawet zbyteczną, bo przecie wszystkie te książki przechodziły przez 
cenzurę rosyjską, starannie tępiącą nie- tylko to, co trąciło 
patryotyzmem, ale i wszelkie dążności przewrotowe i antyreligijne. 

B. Prus, którego raczej o zbytni lojalizm, niż o radykalizm 
posądzać można, publicznie niedawno zaświadczył, że dobór książek 
w czytelniach był zupełnie odpowiedni i chyba tylko wypadkowo, 
skutkiem przeoczenia, mogła się zaplątać rzecz niewłaściwa. 
Nazwiska ludzi, którzy na czele wydziału stali i gorliwie zajmowali 
się czytelniami, nie pozwalają wątpić o tem. 

Czytelnie bezpłatne przez dwadzieścia lat unikały szczęśliwie 
kontroli władzy rosyjskiej, która by je niewątpliwie zniszczyła. Dla 
uniknięcia tej kontroli doprowadzono nieraz ostrożność do przesady, 
nie pozwalano na najmniejsze zboczenie z drogi legalnej, byle władzy 
nie dać powodu wmieszania się w sprawy instytucyi. Pierwszy 
zwrócił uwagę żandarmów na czytelnie bezpłatne szpieg Antoni 
Wiśniewski. W raporcie swym, którego dosłowny odpis posiadamy, 
poda je szczegóły o urządzeniu czytelni bezpłatnych, mówi, że 
obawiają się one kontroli, ale w swej czynności szpiegowskiej jest po 
swojemu sumiennym i, można powiedzieć, uczciwym, bo 

denuncyując nie zmyśla faktów. 
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Zapewne na podstawie tego raportu pułkownik Mark- grafskij 
wystąpił przeciw czytelniom, ale nie jako żandarm, tylko jako 
publicysta. P. Markgrafskij działał w porozumieniu z księciem M. 
Radziwiłłem, b. prezesem Towarzystwa dobroczynności. Ten ostatni 
z gorliwości klcrykalno-zachowawczej, a bardziej jeszcze z pobudek 
osobistych intrygować zaczął przeciw czytelniom bezpłatnym, 
któremi powinien był się opiekować, oskarżając je o 
bezwyznaniowość i radykalizm. 

Kres zarówno napaściom na instytucyę, jak obronie jej 
położyła, ma się rozumieć, władza rosyjska. Książę Imere- tyński 
obwieścił swoje sic volo, sic jubeo. »Nad czytelniami bezpłatnemi 
została ustanowiona kontrola rządowa, którą będzie sprawował 
pozostający do rozporządzenia generał- gubernatora rzeczywisty 
radca stanu Kowzan. Naczelnik zakładów dobroczynnych p. Ziłów 
zawiadomił zarząd Towarzystwa dobroczynności, »że niezależnie od 
przejrzenia dotychczasowych katalogów książek, znajdujących się w 
czytelniach, na przyszłość książki mogą być kupowane lub przyj-
mowane do czytelni bezpłatnych dopiero po zaakceptowaniu ich 
przez p. Ziłowa«. Następstwem tego rozporządzenia będzie 
prawdopodobnie wyrzucenie książek, w których p. Ziłów znajdzie 
dążności patryotyczne, np. dzieł historycznych, poezja itp. — z 
pewnością zaś czytelnie bezpłatne zostaną zao- trzone w książki 
rosyjskie. Natomiast wydaje się bardzo wątpliwem, czy nawet 
kontrola rządowa przyzna słuszność podszeptom denuncyatorów. 

Ci ostatni muszą być takiem rozstrzygnięciem sprawy 
skonsternowani. Jednomyślnego oburzenia uczciwych ludzi nie 
przeciwwaźą podpisy dwustu Bogu ducha winnych prostaczków lub 
opojów, wybranych pośród majstrów i domagających się 
zreformowania czytelni. Nieuniknione spaczenie charakteru 
instytucyi, pożytecznie dla sprawy oświaty ludu w duchu 
narodowym pracującej, jest niewątpliwie klęską. Wierzymy jednak 
w żywotność lepszej części społeczeństwa naszego w zaborze 
rosyjskim i nie wątpimy, że chociaż może straconego posterunku nie 
odzyska, znajdzie inne środki i sposoby pracowania nadal w tej 
samej dziedzinie z pożytkiem dla sprawy publicznej, a 
przedewszystkiem powetowania szkody. Skupią się teraz tem łatwiej 
do pracy dla współ- 
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nego celu ci wszyscy, których rozdzieliły względy polityczne, skupia 
się w imię solidarności ludzi uczciwych, dobrych obywateli. 

Ogół nasz ma tyle jeszcze uczciwości politycznej, że oburza go 
szczerze każda wyraźna podłość w polityce. W danym wypadku 
nikczemność jest tak jawną, że komentarzy nie potrzebuje. Na ogół 
nawet inteligentny, takie właśnie fakty silniej działają, niż najbardziej 
przekonywujące argu- mentacye polityczne. 

Nie pierwszy to i nie ostatni raz z pewnością kompromitują 
gorliwcy politykę ugodową wobec opinii publicznej. Jest to 
konieczność nieunikniona. Szukając sojuszników na wszystkie 
strony, kierownicy tej polityki musieli przyjąć pod swój sztandar 
wszystkich wyrzutków społeczeństwa, musieli dać im pewną wolność 
działania i rozpasania swej podłości. A teraz mścić się na nich 
zaczynają konsekwencye tych sojuszów. 

Większość ludzi uczciwych skłania się przedewszyst- kiem do 
tej polityki, w której uczciwość wierzy. A polityka ugodowa nie 
może być uczciwą, chociażby chciała. Nie może więc zyskać 
zaufania ogółu, a gdyby je nawet za pomocą zręcznych manewrów 
zdobyć potrafiła, to rychło je stracić musi. Takie sprawy, jak ta, o 
której piszemy, są dla ugodo wcó w bodaj większą klęską, niż dla 
sprawy narodowej. 
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