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WŁOCHY I AUSTIUIA. 

Ze wszystkich kwestji IOCZ{!cych si~ dziś w Polityce Europrjskirj -
mało jest zapewne l.tilrahy mogła błizćj obchodzić Sprawę 1'11bki! jak 
kwestjia niepodległości Włoskiej. - Wii_1ze się ona z interesem Polski 
nielyłko wsp-Słnościi! myśli narodowćj i poslępem zasady l\.011styl11cyj
no · \lonarchiczn(~j. na,strasmiejszćj dla zab11rczych i absolutnych Hzi.t · 
d!\w - ale i koni(·cm~1 polrzel>i.1 pobicia u siebie jednego co i 111y nie
Jlrzyjacil'ła - zrucenia jarzma zarówno gniuti.lcego Polskę i Wiochy -
jarzma Habsburgów. -

Straszny to i łupirzki jak wsiędzie był nieprzyjaciel Włoskićj naro
dowości, ta zgrz) biała rlziś i rozpadajilra się · ,\ ustrjia. - Kto najn1'>cnićj 
przyo.ynił się do rozbicia na1:odowości Włoski(',j ? -- K Io padźc3ał tam 
i pielęgnował wojny domowe? ·- Kto w śrt'dnich wiekach nzhraj<d 
przl:'ciw sobie miasta i moźne rodtiny? - We11ecią przeciw Ge1111i, p„ 
zę przeciw Flm·e11cji, Gwelfów przed w Gif1clino111? K Lo kl1iril Uzy11t 
z l'jl'llpole111? K Lo niedozwolił ro;. wiu\IĆ się świ,11lemn herl11 Jfrd!Jceu
.szoiv -a p11konawszy niezgodne i slab(• Ue.1publifri narwcil im pano
wanir sw{•j biórokracji - nb1fal'ł pii:knil 1.iemię \\· łoski_I z dawnćj sła
wy i bogactw? Kto przez dlugir wi1·ki riężał przernnqi zaboru i 11 pł~ wu 
na cały pc\łw~s1•p Włoski - i dot~d trz~ ma w S\\')l'h szponach pii_lti.I 
część zil'm1 i ludności włoskiej? Kto przez długie wieki kn;p•mał 1a111 
wzro~t oś\1 i:1ty i bogactwa narodo\H'go - i u~itowat zrnroz1ć w pi(·r~i 
tego grnialnrgo In.lu natrhni(•JJie g1·niuszu i heroizmu - a za~zl'zepić 
nalomiast upadlaj{!• il demora!izacjiil ? -

Uiugo rozdzielone przez tego ui„pny_;acida, Wlnchy zaczynaj\\ ~ię 
dziś jednoczyć we wspólnej m1śli \arodowl-j. - Lud PieJ11011tu i S11-
b11w1ji, Flore11cji, Rolo11j1 i RŻy1Jm podaje już rę''ę uciśnionym swoim 
braciom llodeuy i Mediolanu. - Opinija publiczna coraz się oŚll ieca 
o pl'aw lziwych p:>trzebach Ojcz)zny - wchodzi na drog-ę umiarkowa-

PAJ\llĘl'NIKI H.\.\SA SZLilZAKA 

Z XVI WIEKU. 

( Dokońcuni1·.) (*) 

Ze wszystkiemi swojemi przywarami H:tns hył dobrym synem, srr
drcw~ 111 prz~jacif·lem, cnnlliw~ m po swojemu człowiekiem: mriwi o 
swoj(·j Mal re z ż~ W\! i i.:nrntowni! cwlośriiJ. XiOJŻl' Li'.!;nicki wr1icit 
nakoni•·c imojóJ ~askę mt 1tłemu paziowi, kt<iry gn porl\'C'nir .. ,yszy
dził: odt\1d czas Jego podzielony na dwojr, w pośród rodziny i na rłwo
rzr npl~wał. Lub1rnnik rosko~zy. zafrly zewnętrmyrn blaskiem. rnz
lochany w przepychu, w okazał:iśri, a do tego rozkochany we wsz\'~t
kich kobi(•tach razem, !lans j1·~t pocltł, kiedy opisujP zahawy Dwom i 
Ll1 szrz~rc na nim ucil'cliy. Wil'lb: szcz1•g1\lnićj piękny ogr<l<I Li;.(nic
kiPgo zamku, jego wielkie i w rti_ld sadwne ul ce, miękkir, trawniki i 
Jlrz1·rhadzaji_1CC się Damy z sokolami na pię :ci w allasowyclt s11kn;ach 
z \\ł1•kt1cr111i się ognna111i. 1mn~zon1·mi przpz młodych pazi!\w. - Połnj{!, 
lli1·gajil do pierśrirnia ; wicczon·m taił Zi! przy światłach: wino wy 
borni·, kobiety prz1·ślirz1w. 

" hln) ray zi:-mski! wykrzykuic młody entuzjasta: nic zdarz)ło 
« mi si~ nigdy spo lJ..ać .Hlu(>_j s111 11 tnrj. jednej zam. ~lonćj twarzy: ża
" loba i zl~ h11111or wygnau1· były na za1\ sze. » 

lla11s skladal CZl'Śt' 111e jrd11(·j mi1 ·szkancc Lignickirgo rnju : n st!\p 
nic jednć.1 piękn<·j ~apalat ofiary. Nie SLtdźcie azeby wi<·k s1.esna~1y i 
nwlancholicwc• i'\ im1ry IPpszl'mi od nas być miały Hans hyl wielki 
bałan1111. Sp11s·;r1 j1·go posl\'fl"'''ania zaw~ze jest jl·den : nic zmi(•nia 
nwtod~: w p11CZ\1lki.rh 111il1 śt' jego j1•s1 wielka: w miarę, jak się r11z
Wi\1Zani1• prz~ hłi:; a, 111ilośc': jego slygnie ; a 1;dednie w u~zach j('go za
brzmi fa1al11y W) raz 111ał.5eń.11H"u, rzuca s1,oje zalot!' i z c;if1.1 zimni.I 
krwi1.1, z talii Hoirz111.1 obojęlnoś ·i\1 zry11a miło~ni! osnowę. L1 1c)lla 
p,_ ~11m11z. J1111gf"1: ~l:·rlrc, f\'1kd111e Geiss/r:r slaj\1 się z koki f'liara· 
n11 J1•g11 prz~rz'. · cz1·11 1 J~dwah11)d1 l<i\nk. - Prz~jmufo jrp;o rękę, a 
gdl' przychodzi do konlraklu, zalolnik lauii1• 11111ow\' : orłhi<•"a od je
dnćj, ho za \\.i'.'.le uż~ ~va cukru i na raz .i<•dcn za cl wa duk;1~y gfi zja. 
dla; od drngirJ, ho Jl'st za mfoda; od lrzeri!·j, bu się nie zna na ku
chni i cia~_la .it'J ~ię nic 11 iod~ - \Y ci~g11 miłości z 111lod~1 /\. irtlit zen 
w~ pa11Pk Jl'dl'n I~ lko ro go do tl'go slauowrzego kroku nie sk(„nił. 
Siary 1.~d, bar~lz1_i hogaly, o~wia1lrz~ł się ojcu .dzh•wczyuy: sam Xiuże 
n~mawial 1 <l'lla zdiy diuźl·J ni(~ z11lck<tl; małzuukom doslojni! swojil 
i~kę zapewnia!. 

- (1) Vide Trzccl-!llaj N• 22 i 25. 

nia i ścisłćj ,jednooci - a każdy krok na tćj drodze prowadz;icy w ko
nieczućm na.;tępstwie d:1 energicznego czynu - jest uow~ m ciosem 
p pychaji_IC} m ,\u str.iii w przepaść - wracajilcym chorowiti.I struktur~ 
Habsburgów do pierwotnrj jej nicości. 

Czem ~ Hnskie ziemie dl I llfos!civy, czem żyzne i śmiej{!ce się ró
wniny Wołyniu, Podola i Ukrainy dla głodnych armji i czynowników 
Moski(•wskich - Iem j1'st dla Auswji obfita Lomh1mlji11 - Szpichlerz 
i klejnot w koronie llaubsburg!lw. - Nic było tez takich '''Y~iłktiw -
broni{! i podstl'pem - na drodze polityki i dyplomacji - kt<iryd1hy już 
niepnibowali, hyle zatrzymać w swojem panowaniu tę bogali.I ~ pu~cizn~ 
zagrabion\t p:i dawn)ch Hespuhlikach Włoskich. - Pięć arm11 straco
n}···h w zapasach z ideq wielki(~j Hewolucji Francuskiej, i dal1·kie wy
prawy do Neapolu, nieh~ ły uwaźane przez nich za zhytrczn~1 ofiarę dla 
okupienia zdobytego łupu; jak szikal lub hyemut 1lajc się racz~j po
siekać, a niewypuśd z paszczy raz odgrzebanej pastwy - rak A11strja 
wołała otworz1ć zwycięzcom bramy Wiednia, aniżeli szczerze wyrzec 
się Lomb111 dji- aniźeli wypuścić ze swych szponów 1w1·odu1v1 ść Wło
ską. - A kiedy zbirg rozmaitych okoliczności, błędy rc\wnic jal; .1ie
szczęścia Franrji, dały Austrji niespodziewane zw,cięztwo nad wielki! 
Hewołurji1.1, kiedy po Kongrcssie Wiedeńskim mogła ona jeszcze roz
sZl'rzyć i zaokr~głić swoje pnsiadtościc we Włoszech - wc\wrzas aby 
zahespi(·czyć swe panowanie - i rnocnićj nadal usadowić się w s 1 oicłt 
zahorach, ni<'miała ona nic pilniejszego, jak rozrłzif'łać i rozhi;ać naro
dowość Wlo~ki.I - odgradzać się przeciwko jedności \\ łoski(~j wewnę
trwil niemnc1.1 narodow - kłucić władze narodowe z łurlami - hufy 
zaś rozclzidać na kasly i obracać jedu.~ przeciw dru:;irj - z jNłnćj 
strony, przylłumiać postęp światła--krępować wol:t0ść ~11111ienia i dru
ku - wysu~za<' zrz1idla 11arod1mćj pomyślności- popyrhać Hzi1dy Wło
skie 11a drogę despot} zm11. - Z drugii!j, podniecać pa's.;e ana1 chiczne i 
paraliŁować radykalnrmi marzeniami usiłowania patr~ otfiw Włoskirh. -

Przez trz)dzieśc1c lat 11iemal służyła Austrji ta pil'kit•l11a polil) ka na 

« Była t!1 dla 11111ie. plm ia<ła prostorlu:;zny au lor slarodawnych wy
" zna1i, chwila prz1•silenia i pomięszania. Miotała 11111~ śmiertelna nie
" pt•wność: pdoż~ frm się ~pać i zasn1.1ć nic mogkn1: nie wil'd1.i:iłcm 

co pur.z1.1ć, pol oh!l'wal moje czoło i zraszał pud uszki;: t~~iOJC razy 
" po mrn iane p) t;1 nit• bn.miało w moich uszach : ruwuże .~ię :: nią ie
'' 111ć~ - Z1·rn;tł1·m ~ię 11aglc. -Jasuy pan za~i;ty j('szczc h~I piciem 
« w wielkiej sali. - Wszetł 'em na wp6l ubrany; podziękowałem Xię~ 
" ciu za j(•go dobroć i oświa<łczylcm, źe stan 11111ich inieresów uie 

pozwalał mi m~śleć o malże1istwie. Lićj mi się zaraz i wesdt~j no 
" sercu zrobiło: dowlid oczywisty ze tego Btig nir chc1at. l'iękflość, 
« hngart-.va, młodoś<'·, cnotę, niewinność, przedziwny charaklcr, Anna 
" /(,1 ;lit:en posiadała wszystko; ale B·.JJ jest Wslcd1111Jcny i uic<lo
« puśril L1•go. „ 

Tu ko1'u·zy się romans naszego bnhatćra: zaczyna się jrgo l>rammat. 
Piiatyki zamkowe, zbi Lek, damy i bly-;zcLJCC piękwiśri LignicJ..iego 
ogrod11 wypri'>żnily xi1.1ż..:ci.t sz'rntułę. Trzeba źyć; pok!\j pa:iuje w kra
ju. a dochody :strwonione. - Uou Khzot żebr~: ctwa, hlęd11y rycerz 
pożyczki wycho<łli w pile ze sweg'> zamkrzyska. l\owy plan p : >sl~·po
wania od hi je ciosy fortuny: żyć b~dzic Zl'ęcz: ~1ości~ -·· wsz~dzie 1111esz
czani11 zb·1g,1ca się; roś 1ie ha:iclel, ztolo płynie strugami w kantorach 
,\ 11g,b•11·ga i ~lagclcb11n.~a. - fllożna ri;ig111.1ć daninę z kramarzy, 111oż11a 
blln.iistrz<\w wyprowadzić na fryców. - Minęły hlog c cz;1sy, kio·dy 
banda okl') ta ż ,·Jaz('m i wiedzion:l przez swego Sut.l'n•na, wyriskała 
na ,,t,ściach i grn<lach dt.il'sii:cinę {a-rsu·cchw. X1i.l'i<' l.ignicki zro- · 
Zilłni . ił d11skonale swofo <'pokę: o l I :172 do 157() spolow.it 1·ali.1 Ger
ma11j<,.1, pn.l'hil'gl wsz~s1k1e miasta, grcdy, zamki, \\fosri, lda~z1t,ry i 
xi\11.~ce ()wory, z~foc kosztl'lll iunyrh poż~czaj 1.1c z 1,azdt'•j ręki. żc
brZ\!C b:·z skrupułu, fra11l ja1,irh mato, Zl'\'.czny tud1.iriel, 11iez1111żo11y 
J>a!llirge, pi~1.1c \\ino ghurc\w, banfd !)tllj{1c przy xi~Ż \'l'l rh stolac11, je
neralnv diuz111k cahch N1e111iec, ualr.ł w t('m t11!arkić111 rz , •111i „śłc 
lal\\Oś;·i wysłowi<·ni;i, mlzięrznego ul~tadu i kuglarskiej Zl'ęCJ.n uści, 
w kt.-1r~ch (ll'Z1'\1' yZsZ)Ć go irutlno. - Hans tt»1a Z)~zył 11111 we 
wszystkich wyri(•nkach i \\spierat W wyprawach: wykonywał z su
mit·11111.1 poCi'ciwości;.1 wszelkie zlecenie swojego pana, o~zn k i1,al 111icsz
cza11 ua korz~ ść X i<:cia i ze wspc\łnycti prz~chod 1\w .1rdne~o d.a >iebie 
nie rnlrz~ 111al ff•nig1t . - l'rzl'chodzi1i z zamku do za111k11, z 111ias1a do 
miasta: '.\ i{!Z~la i111,1er~ i, s1.ł1ch1a, kmiecie, wil'lki1• damy. żydzi, xię
ża. zak11n111ce, gi•!rmkowie, k11Pchly. zał tnicc. k<11łv. na 1·e1 i h"1zny 
xii.IŻ\Ct', jedur111 s1owem, świal cały pkclt d~ninę Lignicki(•11111 „jęciu 
i uicspracow;mcmu je~o (.aow11 ·. Naju11ue.Jsza i;un,ka przy,ęta była 



miębienie narodowo'ci Włoskiej - i przez cały ten czas patryotyzm 
tego J1.1d .1 pflf„niet:.o„egu pod Jarzmem, przecl1od.o1il prze.o1 kr.va .ve i 
boleśne proh). - Kumuz. nie jest wiadom.1 historya cierpie1i Silvio 
Pehco i jPgo towarzyszy, zt;ou /Jandicróu: i l~l11srt iunycli któr.ty wy
gnaniem, więzieniem lub rus1.towaniem, przypłacili miiość 0,czizuy; 
bistona sruu11wgo i bezoworuego sza11101a11ia się lwrbunrll'ÓW i tak 
zwane.go zwi~zku \iłodyrh Wioch - dopóki puJ godłem [,t Giuvi11e 
Italia, chciano tylko iozumicć marzenia glów uiedojrzalych i radikal
ne szaly z;1palei'irow - kllire Austryja ua więk~z;i uiemoc \\'łnch sta
raimie utr:t)my11ata na drodze ~Larych przesijd1iw Jakub1ńskich. 

P»l wieku potrzeba b)ło aby ukczyć Wiochy z dwóch moralnych 
chorób które Si! śm;erci\l każdej podoi tej uarod1m ości-to jest, z anar
cbji i oglijdau1a hię na obq1 pumoc. - Geniusz bi strego lu.lu WJ os
kiego 11ajlcp1ej muże wysz.edl na jaw tern pojęciem potr1.eb swnich, 
tero sa111odz1elm·n1 otrzi!śBi1·niem się z przywar uarodo 11 y„h. ktfire 
kazali już uiemal w..itp1ć Europie o podob1e1istwie niepodlt·glćj jego 
exys1eucji. - I dziś Wiochy 11iegardzi! prz.)c .1 ił11ości\l i przy111it•rz1·m 
~&iad<iw - nie \\ aZ\l subie lekce moi ałtH:go poparcia na drnclle dy
plomacji i publicznej opinji Europejskićj, ale 111eogl<Jdajl! się, tak jak 
niegd)ś, ślepo i.a pom >C l•'raucyi - na zbn1j11e iutenve cje 1. za.'lrani
cy. - I dziś walet~ wpływ Austryacki pod gudll'm la Giuvlne Italia, 
ale Ud·1·łudnieu11: Włuch nie znaczy juz dla nich jak uiegcl~ś - nie
r~du repub tika11ckich roje1i, podeptania wiary i mouarchji, rozbicia 
wewnęlrmego i woju~ prz.edw wJasnym rz.;.td.iill. - Miuile Włuc/1y 
zuacz\l dziś moc i Jedność; pogodzenie .'larotlow z Rzijdarni ; za pat 
ludu a kiernnek wladzi; wol1111ść i porz.1dek; usz.anowdnie kośL:ioła 
obok sw"body sum1e111a; dijzuość konstytucyjni! obok m rnarclucwej 
zasady; poparcie dla s..vojej narodowej wlatlzy - a wojuę tyl.'w obce
mu w jezduilo.wi. 

Teu szcz~śliwy kierunek jaki od lat kilku wzięła raptem narochwa 
d~ność we Włoszeclt, Je~t zatlziwiaji!C}lll i niezmiernćj w.igi faktem 
w polityce Europejskićj. - To czeg1> Polska przy tak ogrournćj i je
dnor.id11ej (}Odsta.vie 11arndow(•j nicumi<ila dot.id dokonać - to Włu~ 
chy rozdi'.ieloue u~. kilka odlarn:\w potrali<J uskutecznić, jeśl i wytrwaj\! 
w zg11dzie i mucy jak~t daje kazdćj 11arodowości zaufanie w sieb'e i rZ<J
dua organ'i;icjia 11ew1uttrzna. - .Już tam 1110c publicznr·j opinj1 w po
ło\\ ie zrz11cii, jarzmo .~uslryjackie; pierwszy pr1.i kłud dal rz~d Sanły 11-
ski - W)bmujJC się z pod ohcego wpływu - b101\1C w opiekę uś.viatę 
i przl'my~t narodu I') ; a Ojciec Swię1 y wywicszaj<JC na Watykanie cho
r~g ew Spra wiedli v1.ści - '' szys1 kie serca, wszy~tkie uczucia i naj
droższe 11adzieje tego ludu peine,;o ognia zdaje się już zgro111atlz.il pud 

uprzejmie i płacon:i skrupnlatnie wdzięcznościu i brzmi~cemi ~iw, ami. 
Dwa razy zatrzymany za długi w Kolonji i w Emerych, tak dobrze 
ogóln~ summ~ Ojcowskiego de/icyw p111nnozył, że Cesarz znudzony 
tylu niedorzecznościami, odelirai 1uu xi\•i\CJ wladzę, podob11ie jak 
ojcu i mitrę jego ua glllwę mtodszr•go jego brata Fryderyka przeło
żył. - Frydryk nie okazał się lepszym ekonumikiem od br;ita. 

Tny części dzicdzicl11a Han~a pochfo11ęlo marnotrawswo xięcia, 
kt'1ry od włi1S11Pgo git:rmka pożyczał. WiPruy sługa nie uzald się ni
gdy, żadnej sobie nie pozwoli! uwagi i z cali! dusz<J panu się swemu 
poświęcił. Sam z rc:>Zti! zasmako11al w tem i)ciu: dtisi.1j okr~ ty zto
togłowem i gro11rn,1aja111i, nazajutrz z lorb;.t na plecach; raz Zl'brący u 
jakiiogo mieszczanina, to znowu ugoszczony przez hrabi1iw illlpl'ryi; 
tu /i'uggl'1'y '!. i'.ugsliurga, ilotszyldy swojego rzasu, klaniaj\1 mu się az 
do ziemi, <lwdz.ie śrigani pl'Zl'Z drabów i pacholków miejskich, musi 

· oddać w z;istaw klejtJOI y i ko~zto11 ne zhroje, ua trzy dni wprzódy ku-
pionl' i majr,re błyszczeć na 1urn:ejach To przechodzenie z przepy
chów do siermi\gi, h'n żywot rti'l.noburwny, p1ilyskuj\icy i 11ędz11y, nie
skoainoue mial po1~alH dia bujnej WJ obraźni i mtodzie1\czrgo umysłu 
giermka. - Nagle zmiany df kora ci i, sceny uruzm:iicone nad podziw, 
rozliczne osoby, wi bi(•gi wojenne, stratl'gmata komiczne, niPbezpie
cze1i,twa wszelkiego rodzaju, bogacl\\a i uędza; jaki zawildauy, zaj
mu i!··y dramn:a: ! 

X l(tŻ1• Lignicki, którego rz~dkie przymioty i W)'sok{l moralnośf każdy 
Z CZ) lelnikc\w uostaterwie I Cl'Uić poll alit, sięgu[ł po Kor()lię l'obk;), 
po nies;>odzianrj llt'lll')ha ·w;.1('H'go uri<·czce . W 1575. w towarzy
stwie ~wojt·go ni eod~ tqrn< go Hnnsa, przl hl ł do l'ol~ki. Obraz nasz11go 
kr. j11, w s1.esnastym wieku, cil'kawe 1 rzedstawia zar~sy. W Krakowie 
Hmri k Lignirki zapro~z<111i h)l 11a \\s1 ·auia'li.l ucz1ę do" ojewod) Pio
tra Zboio" ski1·go, ktc\q uhilni(·j 11<1d i11ni rh zamysł osadzenia na tro
nie k~1ir1·g11 z. Pias:<iw pori1·rai: l1haqe pol~kie, jez1·li wierz)ć można 
opow1ad~czowi, zga~ily okarnf 11 piiat) kę uicmieckij. Wszyscy biesiadni
cy rhq1c dać d0111\d przi wi(tZania im l'go przyszł<'mu K 1 ólowi Pobki, 
zap zysi~gbzy 11trzi llt) 11 ać hprawę He11ryka. tiu kii na swoich gł1rn;1ch 
widki1· kryszl~i me pnd1ar) n;ipclni<•ne tokajem. - Owrześui Polacy 
dali nadtn ~WOJ<'mu g1.ściowi prz~kJad zadzi\liaj~c1~j, i 11i1·ledwie baje
cz1 e, 11czciwośl'i. - Xittźe spity w czasie biesi;1dy, cll<'iai figurować 
w Je l11y.lll kadri lu: sakie11 ka obejmnj<Jea tysiiJC zlot i eh ita1kuch zloty, 
~a1 lnśc1 ·t ·, OU talarów, ~a wad zal~ mu w ta1icu : p1mierza jc·duo i drugie 
pif'" '''Z\'tll lepszym s:łuzi)cyn1, których napolkal.- :::izaco\\-ue le przed
JDiOty z r Jk pt.id władnych przf!szły w rr~ce·panów. - Henryk odniesjo-
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znamie ojczyzny i krzyza. - l\liejsre ur~jl"ń Jlnzzynistów zajęły pra
kt~cz.ne czyn~; Karbouarów zasti,tpiło przezorne w swem palryotyzmie 
stro1111ictwo ludzi wytrawnych, ~tórzy się postawili jako pośrednicy 
międ1.y ludem a tronem - między anarchjii! a rzitdem - między ma
rzeni1·m a praktyk~ ; a odrodzenie Wł eh i oswobodzenie ,\lediolanu, 
zdaj<' się szybko juz dojrzewać jako owoc ich pracy ; - to o co 11apró
żno kuszono się pod hasłł'rn f{Pspu/Jlzki - zdaje się di.1Żyć do nieochy
b1l<'go rozwii.tzania pod g11dfe111 narodowćj siły i orgauizacyi - pod ste
rem ~lonarchji Konstytucji1ićj i duchown~ pi1·cz~ k1.ściula; przy 
okrzykach niech żyje Pius IX! niech zyje Karol Albert! -

Jak :\ 11s1rjia jest wslr7~śnięta we wszystkich swoich po~adach -jak 
dojrzałość ducha we Wio~zech coraz mocuiej zagraża tam jej inten·ssom 
- to, ob.1k ulepsze1i wewnętrznych o których codziennie słyszymy, 
najle ,> ićj 1nalu.i\l wyrazy sa1111ch \Vłoch6w ktore przeszły do pismien
nictwa jako w'yraz publicznej u nich op nji. - Zacytujemv tu p .re wy
j\ttk!\w ktiire świeżo znajdujemy w liście pisaHym do Jledakcji Kuriera 
Franci 1zk irgo. 

A uior tego listu odpowiada na zarzuty jednego z pism francuzkich, 
wskazuje, że jak zjedn{•j strony, trudno Włochom osii,lglli)Ć pragnionych 
rPfol'n1 bez wyparcia Aust1·ji, i jak trudn1 pnwstrzymać w 1<'.•j mierze 
powszl·chu~ nieciPrpliwość; tak z drugiej Ind Wioski pragnie dokazać 
tego cl1.ie'la n iespuszczaj ~1c się na obci! pomoc. -

" iest) rhane ciPrpicnia przez które Włochy przPszły od lal pięrlzie
sięciu, i dzisiejsz~ jćj nieszrzęścia, posłnzyly i111 za zbawienni.I naukę; 
za naukę iż zagrw•il.'zna illlerwemjia jest. zawsze szkodliwa dla kraju 
który jej szuka i naraza się ua nii.'; i ze nie ma Narodu kt<ir~ hy przed
siębrał wojnę w celu lilanlropicznym i bez nadziei rozszerzenia :swych 
granic lub zwiększenia s,1 ćj pot~gi„ „ 

' Włochy zaw~ze siczycić się hędŁI p··zymierzrm z Francj~ ; ole 
prz~'.JlllUj\tc z zapałem na;r,wę jej sprzyrnie1·w1\.ca, nie chcialyhy kupo
wać jćj protekcji poświęceniem swojćj swobody i swych uadzil'i, nie 
chciałaby nawet nad uzi wać silacht'lności narodu Francuskiego i jPgo 
siła111 i posl11gi wać sit w celach, któreby nie oclno~.ily się do bezpośred
nich jPgo intere~f\w,-Raz więc dobrze zroznmiejmy się : nar<\d fran
cuski posiada współurzncie wszystkich ludf\w wzdychajucych do uie
poclleglości. --\\fochy 'lwlaszcza zawsze hędi! połitczone .z FranrjiJ .wę
złe111 braterskiej miłości; gdyby a wet Wiochy zostały kiedyś poLęzny
mi, h)lbr to za.vsze wierny sprzymierzeniec. na którego Francja na 
zawsze liczyć może; ale nie chodzi im o 10 ahy błagać Francj<J o po
mne, ahv od armij Francnskich orzeki .vać dopiero swego wybawiPnia, 
o tćrn się Wtocho111 ni1~ marzy nawet; powiem więcej, Włochy zrozu-

ny dn siebie bez pamięci, nie pl)myślał nawet ani o sakiewce ani o ła1i
ct1ch11; a Hans pr\Żn)m w:eczorem, doslrzrgł dopiero z boleści\! ponie
sioni.1 stratę. - Xii,tZe obudziwszy się i wyswmiawszy wino, nie mógł 
sobie przypom nieć postaci, Lem hard1.iej 11m:wisk;1 osób, kt<lrym skar
by swoje powierzył. Ale w calym tym wrzaw li wym tłumie balnwym 
nikomn na imśl nie przyszło żeby sohic te przedmioty p17,ywtaszczyć. 
O dziPsi~llćj uana. prz1 chodzi dw!\ch Polakó"" i składa w ręce Hansa 
sakiewkę i laiicuch: byli to d .vaj dworacy sz.lachP.ckiego roc!u. --:-Hans 
dał każdem11 z nich po dziesięć dukatów: radość ich biła n1ezrmerna: 
to ucwcie do1wl11ia obr az11. 

Xi 1ze Lignicki sumienni\ na mieszkaiic6w Aug~burga nałoźył dani
nę. _:_ ~fas:tkał długo w tćm 1_nieście : dobroduszność i l_a~wowierność 
mieszkai\.c!)w szacownym dla meg;i pobyt ten czyn dy, 1)111 1 nocy 11pły· 
wałv nag ·ze, lwirej Swnse biegle przez Xięcia na jego korzyść nawo
dwlie byty. jezeli można da<\ wiarę l'arniętnik 1111 Han~a. :rrzysta lub 
cztervsta dukatfiw były owocem każdego p11s1erlzema 1 WOJenn; m łu
pem ·xi~zęcych niewczasów. - Hans srndl śmiało w ślady swojego 
Hetmana. 

Choć nierówne Teatrnm, gdzie SiJ umieszczeni, 
Co Pan w izbie, to ~luga dnkazuje w sieni. 

Bogaci obywatde Augsburga uważali so~ie za wielki za~zczyt posiadać 
dostoj1wgo gościa, - Fugyer Aug~burgsk1, na,, bogatszy kupiec ~ owyc_h 
czasów, ku\ry starszrj swojej c•i rce dał w p·1sagu :W0,000 talarow, g~o
wnym był przedmiotem dzielnych attaków, przypuszn.anych przc:z Xię· 
ciil, a popiPranych przez jl"go pierwszego mm1stra. Al<· stary ~upiec b~! 
szczwany lis i uczl'nie natarcia odpierał. Uogad1.ał wprawdzie włas1.1e1 
swojej prl\iności, zapraszajttc Xięc.ia na szumu~ bie~iady.' a.le co ,do. pte
nictdzy << tyrh nie miał, jak mów.ił. bo właśnie krolow1 h1szpansl~1emu. 
4000 dukatów złotem w gotow1z111e pozycz~ł. » - Bohatl"r rad me rad 
musiał przyjilć wymówkę i na niej ~oprz~taf., -:- . „ . 

Zawiodłszy się na Fuggerze, zwroc1! się du Wielkiej ~ady; a za!l1iast 
pojt•dyntzo mieszc'l.an opi1'1'Zać, .1~oslanowi~ natrzeć ~a mc.h ~. mass1e. -
Staje Ledy przed burniistrzam1 1 kupcanu, sklad~Ji!C\'~11 ~' 1Plki1 Hadę 
miasta. Okr~ ty zbroj;!. przekłada swoje pntrzeby 1 swnJi! medolę wszy: 
stkim ti·m starcom, słuchajQcym z uwag\! i odti~nym w s1.are su~na t 
wytarte axami1y. - Jestto dowiedzione axioma, ze glupst'Yo ludzi ro- . 
śnie w stosuukn ich liczby; Zti!d nad tłum nic głupszego 111~. m~. !U!J
ger 11ie dał ~ię ·wyprowadzić w pole przez Henr~ka : . Szescdz1es1~_c1t1 
zebrani eh kupców d:tło się w sidła uwiklać. -W1dok.h~z11ych. pa~10'!• 
giermków, sokolników i calćj Xi~zęceJ wystawy, poswiadczaJ~C zyc1e 



miały juz ~e niepodległo~ć narorłowil sarn tylko uciśniony naród mnże 
sibie zdobyć. i chcil dopełnić same przez się tego nieodzownego wa
runku wyswobodzenia się z pod obcego jarzma. " 

List ten jest pisany przez Włocha - a gdzie 11oclobne wnazv prze
szły już w uczucie 11arorlu -tam, moźna powiedzieć, niepodlegiość na
rodowa jest w połowie wywalrzona. 

~~~~~~ ...... ~~~~~ .... ~~~~~-
Oznajmiliśmy naszym czytelnikom iż od cza~u do czasu bęrlziemy 

im zdawać sprawę z posiedz1•ń Towarzystwa Literackiego w Paryżu ; 
uiszczafoc się z obietnicy, udzielamy poniżej pracę którii Ooktor Szo
ka Iski czytał na ostatnie•n po,iedzeniu. - Wprawrlzie zwykliśmy 11w:i
fać Zadmie u władzy jako najzywotniejsze i najpierwsze dziś z rzędu, 
wszakZe i zadanie o własności które jest głównym przt·dmiotem tej 
pracy, m·\cno zajmuje d1.iś w~z.,·~tkie umvsły. - Nie czujilc się na 
silach oc1·nić mo7.ebność podawanych w niej środk<lw, nie możemy 
wszakłe przemilczeć że praca ta wykrywa znakomity umysł- i z tym 
większt1 przyjemnościi! podajemy .iil do publicznej dyskussyi, iź ,\utor 
11ietyll"1 okazał :•ię w nit~j przyjacielem wolności i równości, ale razem 
porziidku i trwalej władzy wykonawczej. 

O ZASADACH ORGANICZNYCH 

PRZYSZł.EJ POLSKIEJ SPOŁECz:,oścr. 

11zccz czytana ua posiedzeniu Towarzystwa Uterackiego dni1t !J 
Czerwca przez Duktom .SZOKALSKJEGO. 

Przypatrujttc się obecnemu położeniu sprnwy naszej, każdy w ni.~j 
<lostrzde. szcze;ólne zjawisko. - Z jc.l11ej strony lu·t rozmielony na ttaJ
drohniejsze towarzyskie· atomy, straciwszy swe s1arodawne formy trzyma 
się kupy j ·dynie tylko moc~ swojej narodowej spójno';ci ; z drugiej Emi
gracya 1·zuwna j.1koby na naukę w.iró I spru :hni-atych towarlystw zachodu, 
podzi1•liwszy się 11a partye, stacza ciilgle bitwy na omysłowem polu i przy
cLotlt.i tym sposobem powoli do pojęcia zasad na których mog~ jeJynie 
spoczywać narody. 

Pr1·cz od nas mistycyzm zac;emniaj~cy częst() jasne pojmowanie rze
czy, alt• k1óż nie '''idzi palrz\.)c na ó.v st<lll ohecny Polski że Opatrz
nosć przcznacla j1.1 na szcz1•gólniejsze jakoweś cele ; któż nie ugnie 
kolana przed owym niepojętem przeczudem lej luJzkości, które jej 
co chwili szepcze do ucl1a że z owych rozprzężonych p 1lskich atomów skry-

zbytkowr„ pllwinien był ohndzić nirufność i ostrzedz o zawodności pań
skich przyrz<•cze1I : jako żywo! przes~dne usrnnowanie uderzyło zgro
madzon) eh mieszczan. Biedak jaki byłby ich znalazł nieczułymi : do
stojny Pan, zaślepiaj 1cy ich swoim przepychem, do hołdu ich zniewolił. 
Pożyczm o mu tysi;ic dukatr)w złotem, na prosty rewers, bez procentu, 
z. wa~·unkie?l wypłaty po sk"1lcz011y111 roku. - Stary Fnyger wstydził 
się mdedwm swojego zrlrowt'go rozsLtdku. - Wyrzucat sobie okazane 
Ski!pstwo i prosił lfonryka, ażeby przyfoć raczył, w braku czegoś le
pszt•go, hkręcik ze szkła lanego, cii.tgnionrgo i skręconrgo, arcy-dzieło 
ówczesnego przemysłu : znis1.czyla je niezręczność Han~a, którego we
sołość bachusowa nieco była za żywa. Owe tysii.IC dukatów, poZ)CZO
ne przez dobroduszność Wi<·lkiej Had~', posłużyły na zlikwidowanie 
wydatków, zrobionych przez Xięcia w A ugsb11rgu. -Zaplacit rachunt~k 
w gospodzie; a reszcie łiwerantriw pozwolił krzyczyć du woli. - Dzięki 
szczodrohliwośri kupi<'ckirgo senatu, pobyt Henryka w tern mieście, 
pob~ t odznaczony nieslychanem marnotrawstwem i tvsiecern szale1\stw 
jeszcze się przedłuż) t - · 

Epoka ówczesna, rak nam mało znana, skreślona jest w Pamiętnikach 
Hansa wyhitnemi rys .. mi obyczajr\w. - Jeden z mieszczan zaprosił na 
swoje wesele lłansa. Zachciało się i \ięciu być uczes:nikiem zahawy; 
ale jego stopil'1i i dostojny I) tut 11i<! dozwalaly obiawić podobnego ży
CZPnia: rni<'szczanin rez, ze swojej strony, nie byłby śmiał tak zuch wa. 
łych przysłać zaprosin. -

" llans ! rzekł Henryk do swego giermka : weźmiesz mnie z sohe za 
<c loka.1a ! - Ale Wasza Xi~żęca \lość uhiiZa swojćj godności ! -- Nie 
« rozprawiaj: potrafię się upić n\wnie gracko jak ostatni z moich pa
« cholków. " - Hzeczywiśrie poszli razem na biesiadę; a mniemany 
sługa l~k się ~le sprawił; tak ~"ię skandalicznie u pil, że Hans wynieść 
go musiał. Xą1ze, przespawszy dwadzi1·ścia czter) got!zin, zalowat tej 
przyj1•11111ćj zabawy; a ze ta1lce na nowo wieczorem r 1zpucz~ć się mia
ly, poświęcił dumę urodzcuia rozrywce i napisał kilka słów Xi{lzęc{l 
r~kt1 d1~ nowoże1\ca, któn•11111 to wproszenie się pochkbiło nieslw1lc1.e
nie. ·\11Pszcza1\ska pr<izność P . • Tuurdain nie jest "yłt1cznil cech{\ wieku 
Jlul1era. - W) soki za,zrzyt pri.yjf{tl zostal jak należ~ : uroczysta de
put<il')'a przyszfa podzif{ko\\ać szlache111em11 Panu i odprowadziła go 
z l\ielk~ okazalościt1 do bal<mej sali. - Słuchajmy powieści Hansa: 

" Był p_od6_wczas zwycz<ij w A 11gsburg11, ze dwie osoby, przyodzia-
4( ne c~lugremr c~erwonerni pJa,zc1.a111i, z gronostajow(·m podbiciem, 
« otwiera ty. bal 1 w1 ko11ywał1 bardzo powolny menuet, rodzaj padiva-
11 na, z tys1{lcznemi ukłonami i przymileniami. - Skoro dwaj tancerze 
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slalizuje się wkrótce jakoweś niepojęte cialo, które będzie jrdnym z ka
mieni wę.{ielnych przyszłej en rop ·1skiej społt~cznoici. - l'rzeczui:ie to, 
przed klón~m truchlej{I niPprzyjaciel1• nasi. nie mo:.:tic go za!{luszyć w sw~m 
serl'.U a na którem opiera się obec11ie cała nadzi ja nasza, jest clzisiaj je
dynćm objawieniem nieśmirrtelnej duszy nasz<'g<> 11aro n ; ale dopóki dusza 
ta pokazywać się hę·lzie w etery{:zuej po·Ha :i. cloprity bujać musi w mgli
styc11 obłokach, wot11ości, niepo lłegło\ci, hralcrskośd, równości ohywa
telskićj w:;z1•chwtadztwa 11ar11dowPgo, na wid„k których dzisiejsi id1•aliści 
zapominaj\! o materyalnym świecie. C!Jcesz·i ażt:>l.Jy to przPczucie stało si~ 
ist,itnie ci<1ł•·m, to 11111sisz g11 sk11pić w my~I i cz~sle po'ęde socyalnego 
stanu w którym ma się olJ·awjać w przysz oki nasza narodowo~ć, musiss 
zef;dź z na lpowHrznych przestrzPni k1óre ci wyohrażnia 1ęcz1l\wmi kolo
rami ozłaca na ten tu ziemski padol, sięgn~ć w gll!b kah1/.y w której dziś 
zagrz\.1zly europ1•j,kie naro.ly i wyj11-ć z niej owe ziole zasady na k16rych 
ch,:esz zbuJować twój dom ojczysty. 

0102 to ta olbrzym a praca je~t z lanie•n mojem prz·'znaczeniem Emi
gracyi. - Kałcly z .1as pi·zyczynia się do ni<1j, czę>LO naw t mimo swej wie
dzy, kaldy dorzuca gJrstkę ziemi do garstki, i 1ym sposobem powstaje ko
piec na którym ma .ny wz11ie";ć Ojczyz11ę nasz\). I ja Panowie, przynoszę 
wam dziś moji_l g-arstkę i składam jtt w darze do owej narodowej pracy. 
Oo was nal1•ży ostilizić czy ,ię w.im z:la na co. 

~a czem zależ\! wady sp.1łecze11saw wśród których źyj<'my i jakie S\I za
radcze spo;ohy? o o s,1 py1a:1ia o:wlo których kri!-~Y cały ruch socyaln~j 
myśli, od czasu jak oczekilvania D··mokracyi E rop1~jski<lj pokazały się 
plonne w zastosowaniu ChClJC pojl!ć call! ważność tych pytali, potrzeba 
nam, zsl\lpić na chwilę do głębi rzt·czy. 

l\iedy w zeszłych wit>k ich pewna klassa ludzi nprzywilejowana prawen 
uroJzcnia, rozJzieliła hyła między siebie wszys'kie towal'Zyskie korzyści, 
tak że reszta mn~i iła była żyć jedynie dla 1e; wygody i pl'zes1aw.1ć na 
okrnchach spadaji)cych ze stołów, wtedy nalnralnie musiała się podnieść 
re.1kcya przeciw przywilPjowi w celu otrzymania wolnoici i równości c'y
wil11ej. Heakcya La przyg-otowana filozofii! X VI 1 l" wieku. o I niosła zwycię
ztwo we l•'r<111tyi poJczas rew0łucyi i wp•o .vaJzila dzisiejszy porz(1dek rze
czy na zachodzie Europ1. Hozlawszy ocean krwi b1·atni•'.i. Ind osi1ign!!ł 
wolnoić i równoić w ol11icrn prawa, zapisani) na pargaminach; osil!gntił 
nawet wi~cćj, bo mu w ohliczn Boga i ludu przys~dzono wszechwładz
two -ale cóż m11 z te~o przyszło? Ol wcale niewicie, bo filozofia XVIII 
wieku i jej có1·ka Drmokracya przepom11ialy je lneg-o waznegri pytania, to 
j ·st, pytania dolycz,c~;;o się prawa wta,ności, a ei.:oizm i chciwość zrobi
wszy koncessye co do pięlrno hrzmil!cych wyrazów wolności, równości i 
'" s ~c chwladzlwa, schował się wla3nie za owtt wł.1sno;ć i wnió ł przywilej 
·, 1){.11:t,va daleko zgulmiejszy dla ludzkośd o I p1·zywileju urodz,·nia. 

l'rnd 10 znaldć w hi . .;.oryi naroJów itlei k.ó„e, by więcej nadużyto jak 
idei tle111,1kratyczntlj i klo:·aby p.1d f<1łszywy111 pozorem postępu i klamłiWi 
firm1.1 równości ukrywa ta gtębiej stary porzgllek rzeczy, ha11iel111g zale
żność człowieka od człuwieka, hierarchię narodowi) i władzę w ręku mo-

" figurę cal{l skor1czyli, dwie inne osoby następowały po nich: za dru
" g{l parŁ• szła trzecia; dalej czwarta, aż pr\ki slawato tancerzy. -Jeżeli 
« pierwsza para, otwieraji!Ca bal, zmienia figngę. następne pary naśla
u dować j~ powinny : jeżeli się obraca, wszyscy się obrac:ajtr ; jeżeli się 
« kołysze, kvłyszil i inni ; jeżeli tancerz tancerkę swoj;;i pocatuje, każdy 
« z tanrerzy to samo robi. Tancerze, maj{.1cy otwiera(: bal. otrzymali 
<• dniem wprzódy mnr\stwo podarków od mlorlzidy, majticćj następ<>
« WilĆ po nich i naślad<1wać icb ruchy: te podarki, ba dzo wspaniałe, 
, b)ły niejako porękawicznem zawartrj umowy. - Pierwsza para ob0r 
« wi{.izala się po<1mażać, ile tylko b~dzie moina, oznaki czułości; a 
" urnowa miala b~ć uważana za żadn;i, jezeii liczba pocałunków do 
« ośmdziesięciu nie dojdzie . .Ja sam pierwszy przyłoży Iem się z mojej 
<• strony do tej kontnhucyi dziwacznćj: przyniosła ona przeszto dwie
« ście dukatów pierwsZ)'lll dwóm tancerzom: wykręcikm się kilku 
« złotem i: nie jedne wzięczne i świt:>źe usteczka. na których upragnio
" ne pocałowanie złożyłem, nie dumjśłały się jaka b)ła ctna odebranej 
<1 pie~zczotl'. 

" Tyci.asem wczorajszy mój sługa rolę swoj{I odmienił : Pan mój i 
« wł .. dzca wszedl nagle do sali, okry<1 k!Pjuotami i zł1itl'm. - Nie wie
« działem o zrobionym przez niego krhku: zdziwiło mnil' jego przyby
« cie. - Co widzę! Wasza Xi~żęca Mość t111a1 ?-zawolalem. -Przy~ 
« chodzę, odpowiedział poważnie, strzedz calnśri i sławy z<·branych 
« kobiet. Znam ja Waszeci nie od dzisiaj, nv\j \\ierny gi<'rmkn: wiem 
« dobrze 7.eś tu, według swego zwyczaju. sidła zastawić um)ślił; a że 
« ja niesko1lczrnie te knbi<'ty sza11uję, biorę je porl swofo op:ekę. -
" K tani am uniżenie! rzekłem : rozrzewnia urnie do gruntu uczucie na
« tchnione prZ) stojnościl) i moralnościiJ chrześcia1bkil, -

• Wistocie, s1alo przed nami grono przc·szlo siedm1udzicsięciu dam, 
« dziwni1• pięknych , postrojonych, zach wycaji_1c1ch oczy Malko prze
« najświętsza ! Co za wieczr\r ! en za noc ! oświecona tysiticem świateł, 
« blyszrzilca aniels!;iemi postaciami rm:jaśniona 1Hlzi~cznPmi uśmie
« chami! Wszystkie damy w biał}ch, morowych adamasikach, dla 

· <• uczcz(•nia oblubienicy! Co tn zł otych ła1\c11clu\w, co drogich kamie
« ni, kohszi!crch się na obnażonych szyjach! Strnmienie dyamentów, 
« 0111 iej powabne oku, jak śni<'Zlla biał ść t1 eh kohiet. \\ śrt'brnych 
<c nacz\ niach paliły się \\' onności: Wielka sala, oświecona kandclabra
<c mi, podobn.1 by la do kościoła, okryta CZ"rwonc111i makatami, prze
« szywa11erni ztitem i śrebrem i ozdob1wmi wzora111i nwocr\w i kwia
« tów llzekłb~ ś iź jesteś w raju. - .ledna surma, dwa teorbany, trzy 
« sukebwy, trzy ttlT'y (bębenki) i sześć fletów poruszały w przestrzeni 
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aopolistów. - Demokraeya, taka przynajmniej jak j;} cizi~ pojmuj~ na za
chodzie Enropy i w Amnyce, jest. antytez;} IZ·Jfo al>so1utn .•go-1esl ona 
jak mówi\\ Francuzi odwrótn@. s.trnni} medalu. - ale od1l'rÓt11ą stroną je
dnego i tego samego medalu. - IJopóki władza była w ręku k:óla i uprzy
wile.iowanej urodzeniem kłassy, dopóty bogactwo podrzędni.I grało rolę bo 
sa pitlni„clze nie można było dostać urodzenia, ale od chwili w której ru
lli.11 przywilej szlachecki, bogactwo wyszło na \\it•rzch, sch\\yciło za J'Zi.ld, 
i rz\jdy boi::actwa zowii.1 się dziś demokracyą . Nie przeczę że nic nie ma 
pl~lmif'jsz<•go na świeci" jak widok ludu rz~dZiJ<'ego się samym ~obti gdzie 
kaidy człont:k towarzystwa ma rzetelny udział w \\oli p11blicz11ej i f;dzir. 
Jns1yt11cye s~ istotnPmi wypływami potrzeb towarzrkich, ale czyż jt.>st jakie 
podobiei1stwo między demokracyi idei.I nawet pos11nięti.1 do ~weµ.o osta
tniego rozwinienia i owym ideałem społerzei'istwa? Nil' obwiniamy tu ani 
partyi ani pojedynczych o~ób że owe icleały nie zi'ciły się dotychczas, ho 
to inaczej być uie moglo i pewnie inaczilj nir. hędzie dopóki w nahzych 
reformach nie zslttpit'my do zasad ekonomicznych towarzy•tw, dopóki ce
lem wszelkich naszych starań będzie iiadanie ludziom jedynie pra\\a wo
towania a nie urzi.ldzenie wrwnętrzne gospodarstwa sp ; łecznego tak. 

- ażeby każdy miał w swym ręku sposób do niez<1leźnl'go zycia. -· I cóż 
owo prawo głosowania w towarzystwie nieurzi_ltlzonem znaczy? - O to jest 
.ono tylko towarem do .zbycia na korzyść dla t1•go kto lepić.i za nie zapłaci, 
i nie nadaje łaknticemn niczego oprócz sposobności zwiększenia swej nę
dzy sp: zedajnościi! i spodleniem~ 

Demokracya nawet najrozleglejsza. jaki.I jest na przykład demokracyia 
w Ameryce. redukuje ·się zawsze de facto, na oligarchii! czyli wlaJzę ~il
lu lnb kiłkuna•lu, 10 jest na arystokracyji.I wła~nośd, która moc~ swych 
skarbów i wpł}wów kiernje woli! gminu i wtri.lca go w cor.iz głęlJsz~ prze
pa.:. ć. - Przyfowszy nawet że owa demokra„yja w pr .• wie wotowa;,ia jest 
istntnie ~ZCZł'fi! i że każdy głosuje w swoim interesie, czyż b zniszczy pau· 
peryzm, tl'go okropnego raka toczticego nowoczesne IOwarzys ,wa? hy11aj
m1:it'j. Jakżeby złt·mu zaradził ów lud wszechwładca - nakłarlałby coraz 
wlęk,zc podatki na korzyść ubogich któreby nakoniec zulJ11żyly wszystkich. 
Potem zaczttłby urzi!dzać i kontrolować publiczni! dobroczynuo' ć, swi.I ha11-
bę i wieczny wyrwt republikanckiego prawodawstwa - 11akoniec szukałby 
udeczki w naroclowyd1 warstatach, i w organizacyi pr<1cy. którn rob 'i.IC 

·_ konl.ureucyi! prywatnym przedsiębierstwom, musiałyby pr~dzćj czy pó
źniej sprowadzi<' ogólnP bankructwo. - Słowem, wszedłszy 1 az na w lwz
droi :rudno trafić do celu, i wtedy to pokazuje sii! dopiero że d1'11iokracya 
icii!gaji!ca się do osób a nie do rzeczy, demokracyja w dzisiPjszym Zi!Cho· 
dnio europejskim znacneniu jestmari!- niezdol11i! wytrzymitć sttdu zdrowej 
kryl) ki. - !\ie onil uowego, nie zrobiła, nic zrobić nie może i jrst tylko 
protes;acn przeciwko porzi.ldkowi średnich wieków i ukztlm więrćj. -
Jest to obwiesz1:zrnie praw człowieka i praw obywatela, ale obwieszczenie 
bezsilne i uil'praktyczne. 

Ludy poznaly się już dziś na tern, dla tego lei rozpoczęła się nowa mię-

• i kierowały w sz~ bkich zawrotach cały te.n tłum n pojony, błyszcz\!-
• cy ! Była to radość wybranych! - Nigdy juz potłobncgo nie ujrzę 
« obrazu. -

11 Wi<•rzorem, odprowadziłem młod\I, piękn\I i wesolll panienkę: 
a zalecała j\l w moich oczach rzadka piękność, równie jak znakomity 
• majiftt>k. Ojciec dawał jej w posagu dwie beczki wypełnione zlot Pm. 
« Prz\jmował moje grzeczności. jak gdybym hyl Xii!Z\ Ci<•m lmp1·r. i; 
• a kiedym córkę jrgo odprowadził, raczył mnie zatrz~ mać, prosił sic
« dzieć, postawił przedemni! wybornego tokaju i piliśmy razem cułe 
c dwie godziny; ofiarował mi potem wielk\f swoj\I karetę, przy któ
" rej jl'chało ośmiu paziów z pochodniami - i tak powróciłem do 
•domu. » -

Takil'to hyly rzrczywiste obyczaje wicku, źle ochlane przez pisarzv 
romans<iw. historykom nieżnane. - • 

Dopłiki miP~zkar\cy Augsburscy durzonymi hyć chcieli, clnrzyt ich 
Xii!Że fa,ka,de. Przecież ta rnzydencya w Augslrnq~n. ten wiek złoty i 
dla pa11a i dla ~tiigi, długo trwać nie mogły. 1'1.dPj11111jilC długo dostoj· 
nego 1'a11a i 01·~zak je~o. długo h~jnemi ob~ypnj;ic go dary. mieszcza
nie sil'gnęli do swojćj kieszeni, zajrzeli dn swojrj szkatuły, znaleźli 
w jerhu"j i w drugićj znaczny d.eficyt, i zarzęli ro 1111 ślać naci 111e
dogodnnśria111i, jakie poci\lga za sob:i szrz~·ście posiada11ia, u swoje
go stołu i w swoim domu, dostojnego gościa. l'rzekonali się ze Ja
sny Pan 

.... z tych co zdrad nie całował i ściskał, 

.ż 1d111·go nie w~pnśrit, zeby ro nic zyskał. -
I pnm~śleli sobie że dosyć już byto tej nauki; Ż1' zaszczyt podejmo . 

wania i kwwania znakomitej nsoby nieco rn drn[.(o kmztnje i że rzas 
już poiPg11ać mitrm\l'go wydrwigrosza. - Wsz~stko urwało się na raz 
Henr~ kowi. 2.bliŻ) ł ~ię do stołu gry? wsz~HY grarze w i kali: nicdzia· 
no ile kosztttje opieranie się wyz~zosci jego szczęśria. i w~ pad kom gry, 
:których b~ ł pa11Pm. - Minister Skarbu Hans na pr<iżno do wsz\stkich 
drzwi k11łat ai : kupcy, żydzi, lichwiarze, tand1·ciarzc. chelpli\\

0

a szla 
chta, blljaźli"'i kramarze, zacne damy, mni~zki i dziewczęta. zamilo
waric w swoich \Ydzi i.,kacu, wszyscy staLi si\• nil'CZl!kmi i głnrhemi. -
Każdy zastawia~ się wymówk.ami, foby unikn\lł har;1czu, nakładanrgo 
przez Henr~ ka 1 li ansa. Papiery naszych awantu: ników cornz bar1'7iej 
sparlalv; a dobry I lans, tknięty niedoli! swoj<•go Xięria, musiał ptZ1·dać 
za summę swś~dzicsięciu pięciu dukatów zloty la1icuch, otrzymany 
w p<ul„r 1, u od OJra . -

Kogóż teraz uic zadziwi rzadki postępek feudalnego szlachcica? Hans 

dzy nimi !lflcyalna praca. po za obrębem demokracyi, praca znana jedynie 
dolych::zas ze swych teoretycznych wyp?d .ów. 

ł'odlug 11isma świętego, podług ztlauia fi1,1zofów, pfldłuz z(lrowego ro
z11m11 i po:lług sam~j nawet demokracyi lu<lzie SJ równi, a więc mu.,i być 
coś in:wgo je~zcze międ~y nimi opró.:z głos11wa11ia, przez co powinie11 &ię 
wydaw;ić ten stosunek równoki. Stosunek lt!n 111115i mieć koniecznie re:i: 
leglt~JSZ ,t i stalsz~ podstawę jak prawo elckcyi i nawet samo prawo repre
z.-n1acyi na ·udowej, mu~i zatem by ·~ w towarzy.,twie jakow~ś pojęcie głęb
sze d.11<~ko oJ wszechwładztwa poli1ycznego -al~ gdzież g•1 szuk:ić? - O 
to w pra<.y, owym przeznaczeniu o,.:ólnem człowieka kałdegu bez wyji,ttku. 
Lu Izie wszyscy Si! równi w o!iliczu praey, k .1żdy pmvi'lien pracować, a kto 
nie praenje niech nie je, mówi święty P<iweł. - Kaidy przeto w towarzy· 
stwie pnwinien módz: praeować i uiywać w caloici owoców swt!j pracy, i 
kooi<nlwi ~k gaz mch obJzien btt(lt ~wattem jak dit w niej, bi!:lż uprawuio
nym P'' ls 1 ęp~m. jak się to ~lzisiaj Jzieje - ten p ~ •p!łnia zbrolnię wołaj~
C\I o pomstę do ludzi i nieba. 

Przyszerl.szy raz do t~j z.1s·1dy, cho-Iz ił o daMj o to jak tu urziJrlzić to
warzy~two ażeby każdy rnr>gl w niem pr .1cować i ci<Jgntić ze !Swej llracf 
korzyki stosowne do swych z .1sług i swyd1 ztlolno'·ci. - Ludzko',ć uchl\'y
cila się z ca'!ym zapałem lego ważn,~go pyta11ia i o:l tego czasu idea socy
alna, t"1k jak Bóg Wischnu objawiła się cztery razy,światu w Owenizmie, 
w St-::\ymonizmie, Furyeryz:uie i Komm :mizłllie. - Zatien z tych systema
tów nie odpowiedział potrzehom, wi<lać zatćm że świat potrzebuje czegoi 
łatwiejszego do pojęcia i do wprowadzenia w życie, - ale wUa~ lei. zara· 
z•·m że jest d~żenie w ln·lzkoki, di!żenie wprawdzie dotychczas oblęd11e, 
niepew. e, nieujęte w zadne porzj!.dne formy, ale wydJtne i tak silne że gu 
już żadna ludzka nie zdławi potęg<i. 

Nie je<;t In moim zamiar!'m wchodzić w historfi.1 i w krytykę owych 
systematów, Sil one b11wiem kazdrmu z nas znane i każ1ly \\ie co ma Stidzić 
o nich.- Nadmienię tylko że ich wspólnti zasadi.I jest organizacya własno'.c! 
i 1Jrganizar.ya pracy. - Ponieważ dwa te wiPllde pytrnia wszys•kie dziś 
zajmuji.I umysły, pragniJce postępu luclzkoici, a więc nit•chaj i mnie będzie 
wolno za~tanowić się nad ni<•mi. - Nim przyjdę jednak do lego prze1lmiot11 
to wyznać muszę, że nie mam wca1e zamiaru wdawać się w ob.ęllne 
~ncyalno-lilozoficzne sp•· kula ·ye. ani improwizować wam nowych falanste
rów, ani też szukać, na k~ztalt St. S)m»nistów, dos o mlt<j kobi. ty pC> 
Syryi I Egypcie. Chcę 1yho rozważyć tu nawiasrm owe pytania, i zastilno
"ić się nad niemi, z pu11k1u widzenia naszych polskich potrzeb i naszych 
narodowych instynktów - ponieważ dokładne zgłębienie tych 1zeczy mia
łoby przewainy wplyw na inst i tucyc na~ze~:o kraju. J1•żeli coś mamy 
w Polsce budować to bu lnjmy na zasadach które wytrzymaji.1 wit!ki, uie 
bierzmy za wzór bu lowli zachodnio europejskich towarzystw które co 
chwila grożi! ruini! . 

Co to jest własno:ić i na cz 1m się ona zasadza? 
Chcemy odpowiecl1ieć to pytani I', to musimy olwrócić oczy na chwilę 

od tPgo co się w kolo nas dzieje, i z<1p•1m11ieć o wszystkich istnicji,lcycl1 

dostarczył chleba łakn\lcej widkośri, oddal za niski! cenę drogi dla nir
go upominek, sam został bez grosza; nie zatrzvmal dla siebie a11i sze
li!ga, z owych szPściudziesięciu dukatów. - A kiedy, prz~na ;lony po· 
trzeb\! załatania sw<·go ob1iwia, prz~szedl z prośh;1 d.i Pana o kilka 
zlot~tych. Pan go w~ś111iał. złaja! i 1w11:ibie odm!\\\ il; nie chciał, nie 
mówię oddać, ale pożyczyć najmniejsz,;j CZJstki tej summ}', któri! mu 
szlachetna ofiara flansa podała. -

Nic s~dfril', ażeby tak krzycz{lfa niewdzięczość ocbtn;rzyla wiernego 
gierm·ka. J)ies nie moze być zupelniejszt1 wlasnościi! swojrg 1 Pana, Jak 
Hans był \\la nośri\l Henr' !..a. Z Augsburga udano się do Kolonji. Sa 
samym wsl\'pie, XiiJŻe, kt<irego szkatuła do dna wypróźnioni! była, 
zaprosił rall' miasto na obiad, '' ypra\\ il wielki! f tę a w ośm dni I olt"m 
winien b~ł pięćsrt dukatów wfaścicielowi gospody: ,\n.tec~densa błędne· 
go suzerc11a doszły do uszu < berzysty. - l pomnwl się zy110 o za ; łatę 
i nic nie dost al. lia11s użył rał1;j swojej dyplomat~ ki i Z\\ fo'.(ę wyjetl1!al: 
upl ynęlo nznaczllll)Ch rlni pietnaścic, a obrrz~sta groźniej jcs1<"ZC 11a 
plac wr•i1pił. - Co tu robić? jak s11bi~ w tej trudnćj okolirrności za
radzić? - Xięciu tak się cli:bm~ powiodło z wid kit t:adi! Augsburga, 
że postanowi! poddać się pod drug~ próbę prlcd uoczelui! Had~ 
Kolo11ji. . . . 

Hans or11·hral od pana swrgo pPłnomocntctwo cło uk~adow z mzeszcza: 
nami . z\ulal tylko mal1•1\k1i•j pnzyrzki tysii1ca dukatow, na d11a lala i 

z takil'mi prnrl'nlami , jakirl1by t~ lko Żi!da1Jt1. - Han~ ~lauitł J~rz.ed 
szanow11ć111 Z"r1t111:idzc11i. m : przyjęto go z nszanowamem. nall'zncm 
tak znahmilt~lllt pdnnmoc11ikowi: slurhano go tem ( i<·rpliwi•"j. że ju.~ 
z góry JH '.s tanowmuo .i.ednPgo nic. po7.~czy~ dl't~a~·~· - I'? ~vy1110\~1H~J 
prz1·mo" r<' pelnc.mcc.111ka, powstah ws1.~sr.~ z lllll'JSCa. - I ostanon1 no 
jednorn) ślnośui1 przydać straż h~;norow{l. ;n\,Hy : st raz ta mi;~ła go od
prowad1ić do mil'szkania, a tymczas<'m, w urocz_ysll~J naradzie, za~ta-
nawiać ~i~ mia110 nad ii1d;inirm s71<1rh111ego ~ u:cw. . 

"" trzy dni pot<"rn. prz1·b) la deputacya mw~zcz~n do Hansa , 1111.is~~ 
na piimiP skutek un:n)st• j 1 arach. cdpc" iPdź n1iasta. -: Odpow11:dz 
ta o t) le b}la d11ga, \1 idoslowna i hipukr~ tnie un~żo11a,_ o 1~r przrm~ma 
ambass;1dora b) Ja zręrZllil i rnz,, teida.-" l'<;dz1wia110 Mę. Jak ~· yra·1ala 
od po\\ iC'rlź. świf'!11rj \\ ymo\I ie Pilna SZWl') nirhen : . nada rrz~·Jęla .1>1 fa 
naj\n ższrm u" iPlhic·nirn1 dh X ię<'ia i prn elków 3rgo. Atoh, mrnsto 
"frl7{tc ~ię w 11irn1nznc~ci f'OŹ) czania pil'Hi~dz~ dl1>toj11) 111. l'anc:m, 
ofirnje .l<•go X~lcśd, nil' roi)Gkę, al.l' d;~r d\\USIU duhalow. " -
Nikrzcmn< ść X ięcia przyjęła tę upc1ka1 zaJ~f\l Jalmużnę. • 

T)'m i.posubem iyio :;i~ z pei~ czki i z j;,Jmużu : odstraszano grozb~ 



11sadach, które nam cbciwość i pycha o własności nadała, a które na nie-
1zrzęście wsiitkly w dzisiejsze pr11woda'\\stwo: - mu~imy sięgn\IĆ aż do 
iródła z którrgo wytryska prawo natury. - Człowiek p1 z~· chodz\_IC na świat 
aie przynosi nic ze sob\\ oprócz zarodków sił lizycznyd1 i m:irJluych, klóre 
atopniowo rozwijaj~ się i kszlnlc\I w W\)tłt>m jego jf'stes1wh~ ; sily le zalem 
1tanowil! cale jego mieuie. Stwórca r1.11caj11c go na świat, oracza go nirzłi
czonemi darami swrj ojw11,kićj troskliwości i pozwala mu ich w znpP.lno
ici używać. ale dary te Si.I wspólne i kazdy bl'z wyj111ku ma do nich równe 
prawo. - Jei1•łi zaś człowkk wcźmit• sohie ma tery\•, kiÓl'{t mu Stwórc>t daje, 
i jezt>li wcidi w ni1.1 swoj\I siię, to jest, jeżeli sobie coś z niej zrobi, a to 
dopiero ten przedmiot zrobiony naleźy do niego. Kiedy co kto rolli to two
rzy, to w lewa \\h•dy ducha ~wego w przrdmiot swej pracy, przedmiot 
nosi zatem w sobie cz11stkę jego j1·sft,stwa, jrst z nim spojony węzłem na
tury a więc tPn ty ko przedmiot moi.e być uważany jako je~o wia,no ;ć. 

'I o czyste i nadzwyczaj jasne pojęcie • zeczy dzi"11 przedmioty. nas ofa ,•za
hre, 11a dwie wielkie klassy, to1 jest na te które nam da.ie natura, i na te 
które ludzi<' sobie zrobili - 01ó.l to te ostatnie mng~ by~ tylko przedmiotem 
lndywid1i.1lneJ wla,no·ci.- 1'10 pierwszych zaś nikt z nas nit· ma w~ ł~czrw
go pr:iwa. Do ich lkzby należ1.1 mionowicie te rzc,·zy któr1• p··Y.orlkowie nasi 
11azywali iy11•irił11mi, to je~t światło, ogirń, woda, p1iwie1rze i ziemia. -
Widać że miano o nich dawuirj bdrdzo ja ;ue wyohraź1·nie naz~waj11c je 
iywiołami, to jl'sI warunkami iycia, i gd}by ojcowi" nasi s111nie11niej czuli 
byli samo to wyrażenie, to pewnie byliby wpadli na !ę niewzruszon;.t prawdę, 
ie skoro ludzie maj11 ró\.\ ne prawo rlo żyda, a więc nikt nie moie być 
panem żywiołów. - Gdyby ltidzkość h}la pu - tępo"ala na .! ro lze brate•ski•1j 
ow„go zlorego wieku, o którym nam prawi\! poeci, to 11ewn'J do ;zJaby była 
do pojęć innyrh o własności jakiemi s~ te które dzi< mamy, ale na nie-
1zczęśde chciwo\ć i próżniac i wo zmęcily zdrój to\\arzyskirgo żyda, i st\1d 
powstało opanowanie z:emi i opanJwanie pracy hliźnil'~ll. l'ierw:.ze z 11ich 
•. · rowadziło własno~ć gruntu a drngie niewolę. - W pierwszym przemoc 
zakrl'śliła mieczem krl'sę na ziemi i wyrzekła, co dotąd to nwje, - a w dru
gim okuta kajdanami człowieka i kazała mu pra.:ować dla siebie.- Zapa
truji'C się z te 'o stanowiska na to co się w Europie i.Izie.i<', to śmi••ch 
wzgardliwy bierz!', widz~c .lak nielogkznie po~tępujcmy w naszym qwill-
1aryjn)·rn wit·k11. Odkupujemy niewol Jków, wysyłamy Iloty ail'hy prze
szkodzić przedaiy nevrów, a z drugit1j s1ru11y olaczarny \\łasuo \ć g1 untu 
p(·wnym rr dzajPm promienistej korony, kafrmy przed nil! bić rzolrm, i 
każdrgo kio tylko na nil! ~mie:szym oki1 ·m spojrzy, mam} za nil'przyj~dela 
lndzko:ci,- przecież to jedno i drugie z jednego \\ yp! pva źr ód la, wla:.ność 
gruntu i l'lla~r.ość l\1·g ów, Io S\I rodzouiutel.kie sioslry. - Otóż Io jest 
cywilizacya z k:órrj się tak puszymy. - Czyż 1oie warto raczćj litować się 
nad ni \1? I 

Niechaj kto jak chce broni własność ~runtu aclwokackiemi wykrętami -
prawdy ni•• zagłu•zy, - bezprawie je·l z.,w~ze hezprawil'm d1ociaź dzisiaj 
w zlotrj chodzi koronie, i cho··iazby tei swoim korzrniem zaryło do środka 
ziemi, to runi!ć mn~i przed blaskiem wil•knblćj prawdy i chrzei;daltski~j 

zbyt natrętnego liweranta; wymykano się z Si.tdo" ych zasarlz('k; ucie
kano z mia~ta do klaszloru, z grudu do zamku; w na::;l~cym razir• szu
kano schronienia w kościele; przygodne życie ci~gnęlo się jak mnglo, 
ki1•dy holeśna wi.irhm :ść closi«cv,ła Henr~ ka. - Ozicdz czna dostojność 
i zosrawionc przrz przo<lk<iw doh1 a były dla niego s!racone : Xii.tże 
przi•stał h~ ć ~ ięt"i1•m : hrat jeg11 zafoł jego miPjscr, z rozl-aztt Cesarza; 
a Fr~1łt·r~k 1.ignicki, nowy posiadacz zamku i wlrnici do niego przy
h•gł~ eh, zajmował się już o.ynnie d .konywaniem pracy, tak dobrrn 
przez 11oprzednika jego rozpoczętej. \Vi1•rzycielc X ięcia lfrnr~ ka, 
uwiadomieni o Irm. 1.biegli się 1łu1ncrn : jt·dcn n:ch. ktrircmn nale 
tała się summa 2.30tt d11kat1łw, przyaresztmHtl pnwozy i konie .lego 
X \I ości. - Zostawi•mn Xięcin wolno~ć przt'Z wzgli.Hl na jego dostoj 
ność i imic; ale sprzedano niditośriwic wszystko co t~ lko po~iadał. -
Xi\,lŻC odwołał ,;ię do Izby Elektoraln1!j w Kolonji : odpowipdziann mn 
! że aczkolwiek hl ł X ięciem lmp<'l'yi. długi s\\ ojP płacić powinien, i 
ze gdyhy ~am Cesarz w j<'go znajd 1 1wał się przy ,'arlku, przyaresztu\l'a
nohy i sprzed .no przez lic) taryil ces . 1r~kic ~przęty. •> 

Tc h) ły pamiętne słowa lzhy ElcktPralnćj w Kolonji : rosła jnż 
w cie n i11 nowa mipszcza1\st wa p<I\\ aga : były to prZ<'d" ~tępne 11 larrzki 
do przys1ł)rh z11~ci~ztw i zariętrj \1;1lki ze ws~-~stkirmi pr; p1ikjanr i. 
- Do t) lu klęsk llenr) ka niespod1iana jeszcw prz) ł \tCZ) la si ę piaga : 
- morowe powiPtrm po ,\'Stalo w n1ieś ·ie i wielce szen:yć się zaczęto. 
-. Z Kolonii na.;i awrntnrnicy pnwęrlrowali do Emmerych. ,\logliśmy 
juz OCPnić pra1\ość 1mćj q)()k i. t\łaly wypad1 k, przitoc-zony prZl'Z 
U ansa. da nam wicbraze11ie o ri cer~kirj odwadze, w p1tczt1tkach X VI" 
wicku. 

« W orszaku .JX,l\Jści. powiarła, znaj<low;d się nil'jaki kapitan 
• G_1·011e/,·w, fanfaron j;.kiPgo świ;1l ni1· widział. Owa ~Zl)lcty, lrzy 
« prstoll'ty sleJTZ<ify u n:ego za pas1•m : okazała j<'go szpada, z ki z1 Żniv~ 
• l"C(kvj1 ·śCi \l Ż<'łaZ!I~. b)Jaby slarl'Z)fa, pod wzo!ęclrm dfugr ~ śri i szero-
1! kośri .kl~ngi , za dwie zwyczajne szpady : r~t · klb)~. iż 11 n czlowiek 
" ma zan11ar 11 yludnit zil'mię i n\d ludzki polkni!ć.-Rozpra1\iał cii!gle 
• o s;rniclr pojed)nkarh i r)Ct'rskich rzyHach. 

11 J<'dnc•go wief"zora p< • klórił ,je z Oama11dzkim fołclaki<'m: oba hoha-
• ~e1:0\\ie 7gorlzili się i.a dzie1i i g;:dzinc; ''alki . :\azajutrz bardw wcze
« ~łlłc, Flilllli1ndcz) k stawił się \\' Ili !'szkaniu (,'ru11t·kn111, kt ri ry srał 
• J<•srzc._ - Zapomnial• ·m powil'clzieć , że (,'nt11•/,ei1 mi;d jrrlnt1 nogę 
11 dre11·11.rn.11{1 .- D~1puśril Fl< . 111a11drz~ ka do s11t·go lr\źka, uu\ldl z nim 
« czas 11u·1ak1 w llllJlll'Z~jaźnil'jsz~ ~posrih , odwi11zal rirhanc•m dn•\1 nia
c "~ ~11oji! nogę i w clrnili, kiedy przeciwuik hliźćj jeszcze przyst~pil, 
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miłości.- Prawna j<'st że ruina ta pofi~gnie za sob~ strumienie krwi i naj
ok 1 opniej,zr "st nilinie11i1.", jł'źt· li lióg rnilo',ciwy nie da innych ła:!.ollniPj· 
sz~c!1 :irodków - !itrndi i• st pomy~lrć o ttlm co pod tim zględPm świat11 
grozi - bo jeden jC'st tylko krnj na calym przestwo„ze chrz<·~cia1\skirj zirmi 
który może u11ikniić poWf(i,- kraj~m tym jest Polska, ·-owa 11ie,zrzę~liwa 
Polska która rlziś jęrzy w kajdanach. - llła tego to, PanO\\ie. Bóg którJ 
trzyma w ~wym rę.;u 11,sy narodów, w~słał was dzisiaj na Zachód, 
afrhyśde prz~jrzeli si ę z hliska co się tu dziPje i umil'li wzil)wszy Ojczyznę 
waszil za n.;kę prz1•p1·0,\adzić iii suchtl ściezk11 na owe miejsce które Yi 
w przyszło:\ci Opatrzność Jego przi·zuacr:a. 

W Polsce tlzi~ lli<'przyjadel zdeptał cal(! dotych<"zasow~ budowę własności; 
umiejcie j~ odlJu.lować, ale na zasada(·h prawdy, majilcych jedynie przy
szlo~ć za sohil . Ból-( rzucił ziarno pszeniry, - cljahf'ł znalazł ·zy gl) chciał 
znis~czyć zamiary l'at\a i zagrzebał go w ziemi. -Otoź jest rzeź galicyjska! 
- z trj rze:d hęd\_l w krótce kłosy, kłosy na upokorzenie piekła. - Widz11e 
dzisiaj źe ziarn'J to zaczyna wypusz · z~ć kiełki, lękam się Panowie, a-~ehy go 
na około rw·n,1cy chwast nir. z,lławił, a ponicwaź najściślćj j<'Sl<'m przeko
nany Ż l' na~ \I kró ce Io< powoła do npr,iwy na~ztlj ro • zinn~j ziemi, dla tego 
chciałbym wam p •wiedzieć, jak s~dzę, źe najlepitljby by Io plon ten hoiio
wać ażeby wy 'al zdrowe owoce. 

Chcilr teg(1 doprłnić muszę zejśdź ze ~rery ogóluych postrzeiri1 o wla
sności grun1u, na pole u·,,·foszczenia chłopów, na ów główny przedmiot 
naszego obccnrgo gospodarstwa. - Nie będę tu powtarzał uwag które nie
dawno j1•d110 z rwszych pism emigracyjnych w lym prz„dmiocie zrobi Io (*), 
ale o wia !czam że uwłaszczenie chłopów jPst pytaniem iycia lub śmierci dla 
Polski. - "i<Hlać własność t rzcba koniecznie - na to nie ma rady - ale 
nada ~ j\1, ol tak prosto z 111011tu, jak się to wielnm marzy po głowach, je•t 

·to wtriicić kraj w prz„paść , z które · nie ma żadnego ratunku.- Uwłaszcze
nie to ze wszech miar zyskowne dla bogatych gruntowych wła ;cicieli, rzu
ciloby na 1Jr,1k drubnil ozlac . 1tę, na którtlj w obecnej chwili moźe najwięcilj 
nadzieja kr.1ju się w-piera - hyfoby to wywołanie ogólnego bankructwa 
przez zniszczenit• n.i dobrach zahipotekowanych kap i tałów któr1,by dobt ze 
Uly,; m<>i.nil -; byłoby to nako11icc, co naJgnrsza, 1z11c<>nie wlasnoici gnm
owćj w ręce Zyda. któ1 y:1y Jl! z najwięk~Zil łatwości!! od cl1łopa p1 zej\)ł, i 
po.lui.·sieuie na t•„j z;1sadzie, najokropniejszt1j grunlowt\.i ary~tokracyi ma
ji!C•·j zupełnie oddzit•lne od nas interesa. - W coby ohródlo się o;I" leczne 
powołani" Polski w zasłanianiu 1·11roprjskiej cywilizacyi od mongolskirj 
dziczy, jakhy miecz Subie-k 'ego i Batorych wpadł w ręce Jaknuowskich, 
ł'reuk :ów Lubiei1skich i im pr)(lobnych'l- O tl1m strach p 1myślPć. -Ocó2 
to jest przepaść nad którl! s<oimy ! - Ani Moskal, a11i l\iemiec nie zdławi 
n.isztlj n~ror.lowości i nie zwróci l'olski z prz1•z nil! ni.litego tt ;m, alej~ 
zwrócić mołe żyrlowstwo, banki~rstwo, niell 1statek, przc 'rnpstwo i spodle
ni•' muralue, jez1·1ihy się r.1z mię· Izy nami zakorzenić miały . - Ale Opa
trznoś-: stawiajtic nas nad brzi•g:em owej przepaści, kładzie nam przed oi:zy 

(*) Trzeci Maj z 10 Kwietnia 1847. ~· 18. 

" odpowiarlafoc na zadane sobie pvtanie, spuścił kilka razów owrj nic
" nzywanl•j hruni na plt•cy Flamandczyka. - Bazy tak były potężne 
a i tak SZ) hko następował~ po Sobie. Ze Zif:SZCzęśliwy żołnierz pauf na 
" zic1uię. bez pamięci , krz~ CZi.IC przeraźliwie : Wl niesiono ofiarę tego 

morderstwa w now~ m wpelnic rodzaju. » 
I >o t<'go stopnia z11iiyl się rycerski pojedynek w Nicrr czech. - Nowy 

areszt na ~1)j'zęty, które snbie Xi\1Że zręnościi.I swoj~. po przygodzie 
Koloilskićj . uzbierał. rlosięgni,lł go w Emmerych. Xi :źe z!'mknt1ł nie 
n1>rzPdziwszy Hansa. Jed111•go µit·knrgn poranku giermek znajduje na 
stole swoj1•go Xięcia następuj{lq karlPrzkę : 

<< OdjPżrlżam : uieczynn„ś .: urnie zabija . Sra raj się o pieni~de. ni.Idź 
11 zdr6w; znajdziesz n111ic łatwo. (podpisano) HENR l'K. » 

Oziwr iez się teraz dobroduswnści giermka: zaladwie oclc1.ytał, prze
birga 111iasto i przerłmieścia, swkaLic 7i! lan,ch przez pana pieni{dzy. 
Ż)rl jakiś nazwiskit•m Hump• li z~jiJra na ustroniu stara panna . nie
'' iado111;;, jak się zdaje, lego co się działo na świl'cic , poź)czyli mu 
pięriusl't dukatów. 

Zhytec:wie h~ foby w\· mieniać wszyslkiP przygody i wszystkie ~ZC?.C· 
gółv życia . pd111·go sz:1!r•11stw i oszustwa. kła111 .;tw i rozpus!y. Co tdko 
podłości romansis'a hi:<zpariski /,11zarylle11w swemu uhrzlf, to w~zr 
stko dostojny pan posiadał. i'lajdziwni , jsza w lćm wszystkil·m , ze 11a;1s 
tak długo towarz~ sz . niP\l'olllik, narzędzie H•go człowi1·ka br•z czci i 
'' iary. powrc\cil spokojnie do zamku o,ców sw1iich, gdzie uczciwie at 
do ostatka ż ycil' swoje prz<'h)l. - B) Ho człowiek dohry z gruutu, ale 
łatwy do 11a wird1.enia na zl1· i na dobre : jedna z owych prostod11srn) eh 
istni. bez charakteru i wyrazu , kolysz11c~t;h się za kaŻd)m wialrPm: 
jczl'li r1oh ii! źle, rohi\1 to mimowo:nic i słuszność nnir·winniać irh każe. 
- W pośród tego tak 111alo moraln<'go zawodu, kochać przecież trzeha 
slarc•go Szl11zkil'go giermka , bo życzliwość , czułość i poczciwość leŻi} 
w gruncie j<'go, :-e1·ca. 

W kościele s~o Jana . w Lignicy, uj rzysz stary grobowiec. na kt<lrym 
Jeży 11ś1?i o 11y od dwórh wieków rycerz. okn ty zbroji.1: to nasz przyjaciel 
Szwe) me.hen. - Szpada, bardzo dob1·ze z;1cl10wa11a, hl) szczy w jego 
ręku; a na podartćj cl1ari!~'' i W) czytasz <Iatę śmierri: 2 ;~ ~icrpnia 1616. 
- \ie gardź ani osobi.•, ani slaremi P•1mię111ikami Hansa. - Drugi to 
Pasek, nil'przl'sadny opowiadacz. szczery 111alarz swojPgo wiek n, jPdc11 
z owych podsłuchiwacz) pode drzwiami, W) na!.!radzaji!Clch nam kłam
liwość hbturyi i uicdorzcczuuści pisarzy romansów. 

Xawery Godebski. 



przyklatl innych narodów które w nil! wpadły. - Upadek ten nie jest dla 
nich śmie teiny, i jesr na~lzieja że się z niego uleCZ\!. nie dh nas O'llabionych 
i rozp'"oszonycl1 po świecie, byłhy on niezawod11ym gmbem .- Szczę kie że 
jest jeszcze śde zka k1ói-,1 m·iżna o!)ejśd.l niebezpie,:ze.'1stwo. -- '.~Cieszki.I li.I 
wp1·awdzit• nikt jeszcze niecho.lzil - ale niem 1j;!.C wyborn Si,ldzę że trzeba 
sii;: nil!- puścić -- ho ona jest jedyni!- d ogi.I zbawienia. -Zaleiy ona na usta
leni u wlasnosci grunrowej na owej zasadzie o której dopiero co 111ówi!P.m. 
W tym celu podaJe pud. rozwagę Panów, następuji,l·:y projekt uwłasczenia 
chłopów. 

1" Od chwili zabłyśnienia chori!-gwi narodowej na ziemi naszej, włościanin 
na c.iłym 01·1sz 11·ze da11nćj Polski, wolnym jest od pa.iszczyzny i wszelkiej 
daniny dworowi 

2" Grunt chłop,ki staje się na wieczne czasy własnośrii.1 narodowi.I - ale 
oddaje się wieśniakowi i jego rodzinie w wiPCZlli.1 posiadłość, od której uie 
opłaca żadnego pndatkn. 

3" Wszystko to co na gruncie chlopskim jPst owocem pracy, to jPst 
budowlP, sprzęta i ulepszf'nia gosporlarskie, dobytek, i t. d. Si!- własnościl.l 
Wieśniaka, z k!ór:} mu wolno posl{lpić <lo woli. 

u• nzę.d bior~1c na s;cbie g··unta, przyjmuje w proporcyi długi zahipote
kowane dotyc'1czasowych właścicieli , i spłaca je podług rolporz(!.dze1i 
w da ~7.ym cil!gu wskazanych. 

5° Co do posia rllości p •zo-talych w ręku gruntowych właścicieli, rzi.ld 
zas1rz{•ga sohie pierwsze11stwo w ich knp1Jie. 

W projrkcie 1ym mogl! być wielkie błędy, króre przrnikliwość Panów 
w kl")lce zapewne odkryje, - nie oj rzeczy ,ednak.le będzie wskazać nie
które je~o zal„ ty. 

f tak naprzod pos1,111owieniP takowe jest prawd;!. w obliczu zasady prawa • 
własności, prawdę. któri.I ża Ina polilyczna b11rza nie zniszczy. -Organizacya 
te~o rorlzaju jest przeto wyźsz;!. nad to wszystko co dziś •łaj<' się wi •lzieć w Eu
ropie, i o tyle o ile wyższ(l jest praw la od fałszu, - m '>wię od falsz:i, po
nieważ to co dziś zowi,..my własnośl'i{I zi••mskę. jest :lim is:ornie, - jest to 
gwałt i zabór ubieµłych wieków. uprawnio11y liter{\ prawa i utrzymany 
bagnetem, któr)' nie wy1rzyma przed obliczem prawdziwej sprawie lliwości 
Ież\)cflj na rlnie serca hi:lzkiego, pod skorupi.\ w~ krętów, i brzydkich na
namiętno:;ci. 

2° Plan trn odpowiada potrze11om przyszłe~o naro•lowego powstania po
niewaz uwalnia chlopa od pa11-zczyzny, za1:howywa mu spo'wjne użycie 
własności, wdne.i ocl wszystkich zi~mskid1 cięfarów - i przywii,lzuje go 
przez to silnie do nowo p„w, tajl!cego porzi,lrlkn. - Ktokolwiek zna pnlskie
go chłopa IP.n wie z.1pew11c, Ź•~ n~~:łówn i ej~zym jego ·:elem jest. być wolnym 
i uiy1vttć, kiedy przedwni,.. chłop zachn !1Jio-enroprjski drży do posiadania, 
i uhi••ga się za nićm wtedy nawet j„żeli mn żarlnegr1 nie przynosi zys'rn, 
dla tego tn chłop ten sk11era. bęrl ·ie d leź.al na pienii,ldzach a lie W\ paści 
ich z ręki, kie'IY przeciwnie Polak n;~ ly nie utrzyma g:·osza. - Nasz wie
śniak pewnie ni•· h~'łzie się np:imi iał o to, czy ten kawarek ziemi j"sl de 
jnre jego własnoki\I, bvle był pPwny Ź<' go na wieki używać spokojnie może. 
Kraj zyska to P'"Z''Z owo p'ls•a•1owienie, że le CZ(l'tki ziemi 11ie zhieg li.I się 
w ręc(' monopol'stów, i że ten chłop, pewny swe~o, hęrlzie mó;i;ł stać się 
ol)\ w 1:el"m, kieiy za{ w l;aż lym innym wyp'1dkn, m · isiałby stać się wy
rohnikiem !nb parohkiem obcPg > po;ia lacza. Tym Io sposnbem Polska może 
sohie z1 ol1i•: z chłopów OIV\l prawdziwie uiyt~czn\J., pracnj~c~ k ' as~ę do 
którćj wvlycha. - WteJv 10 1a k~f> nslnie s:ę wszelka przeszkoda do por_o
zumie1ia siQ wzajemnrgo, kilk11 lnh kilkun ,stn gospo larzy, w celu wspol
ne!O nprnwhnia ~rnntu, i kto wie czy l'olska na tP.j drodze nie zrealizo
walahv owyr,h rolni<'.zych s1owarzyszel1, k1óre bezmuzgi komunizm chce 
dzisi:i( lndŻinm z góry nanmcać. 

::io Pro·r.kttf>D rat rj~ or! ba •1kructwa drohn~ szla·'.htę, która tym spos'lhem 
uwłaszczaj a". chłopów opłac1 czę\<' swych ~ahipotf'kow~nycb dłngów. Rat11je 
on takżf> zihipotekowane lc::ip:taly, l;tórr naród na.dlu~ przyj •1ujc. - Ale 
sk\11 ··a rórl m 1 zapłaci' owe kapiraJy, kiedy mn dzisiaj z po latków gru1-
towyrh okinasz? Zap!·t1cie mniP- !'.1n'lwie, - spO'.lzicwam się że na. ten 
zarzut w nastQpnym Ci\lgU dos1a1_ecznie oJpowiem. 

* * "' 
Drngir• najglówniejsze pytanie naszego wieku stanowi organizacya pracy, 

- i nic dziwnego ! widZi1C howiPm ów niełarl ktr\ry w wy-ro'mic1wie pan11je, 
ow;!. szalon1.1 ko·1kurency\!. ów brak ri!-k na jednym p Z<'my,łowym punkcie 
i nagrnmarlzcnir s·ę ich w dru·~im, OW\l l'i~~łi.1 nicstałosć w cenach wymhów 
'i wyuzdani! spr.irnlacyil : ko·1n i, nir da się nczt1ć potrzeba zaprowMlzenia 
pew·wgo rorzarlku w spo•mba :h pracow~·1ia? - Ponieważ przedmioty te 
kal.r!rgo. naj lał•lj nawet rd ha1dl i żyj 1ce~o. ollchorlz\! z przy"zyny spli,11ania 
się wszystkich towarzyskich stri,unków, a wi9; orga ·1izacya pracy jest py1a
ni~m w1żn,:m rłla k1Ue<J;'> h'z wyi\).tktu; - kai.'ly kli•pie się w czoło i su-;zy 
so'iic glowę, jak złem n zaradzić - na nit•szr:zęście z owych p<>ł1.1czonych 
rnózg•iwni·: nie wyskl)czyla je,z :ze bel ia \Tinerwa, i za pewnie ta!{ samo nie 
w„ :>knc:t y iak niP wy,k·1czyla wol io';ć z ~łów demokraty1:znych, a 10 z tt1j 
p1z 1 cz~ v że wo! 10\i: i o ·ga·1'zacya pracy nie dirlz .1 się za'm'1rowi1.0wać na 
świ «c·.: . - "!:•• !:le Izie wol 10ścj dopiki czlnwiek p"osić bęrlzie mtHial kogo 
bLdi o k"1·:a1e·, clr!P1n, - nie hę lz'e r;i '; ł.e p irz1.1 lku w pra ·y dopó~i pra
cn'l,1c~ bę Izie mnsiał pro~ić kupi:a a:i.ehy ,1a ~pie;1iężył swój wyrub. -
Urz1d7, lnnrl„J a org,1niz1cya pracy sarn 1 się zn,1jdzi1~. 

Kie•ły nasz pols'<i szla-:hcic ma u siebie na ł[ice kilkanaście źrzrdeł silnie 
bij~CV"h z ziemi i r'lzlewaii!-•:yr:h się w nir>regular 1yd1 Sint 111klch. i kii>dy 
worlę tę chre Z\H6cić na mlyl1s1ti · koło to ·de o łg 1·zeb nje źródeł w pia~ku, 
al•' kopie rów, dajP. rll!t spust ·lostate ·z 1y a wo la sa •n'\ W1!ti pl ynie. - Otól 
to ta'< ""Illo jest z pra•:;!. - wyk>µ tylko kanał hanrllowy, d 1j mn dohry 
kiern·1 •ka j•1i. tam praca sama sobie nirn pl)piynie i bedzie bez ustanku obra
cać kolo •owarzyskie. 

Nim powi"m w j;1ki spMńh dalhy się nre!{u'owa~ handel w kraju naszym, 
war·o hęrlziP powiP<lzieć kilka słów o te :n co tn je<t ha del w dzisi<'jszym 
stnn:p towarzvsrwa - Wiarlnmo kal.rlemu że po l wzglęrlem ekonomicznym 
spóleczność. dzieli się na wyrobników czyli producentów i na spożyw;1czy 
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czyli konsumentów. - A ponieważ trurlno jest ażeby się w masie jedni z.ett
knęli z dru;;imi a więc wcis ęli się między nid1 ha.1dlarzr.. l'rzeznacz»niem· 
tych lurlzi jest wymieniać wyroby, to jPst kupować je u wyrobn;ków i sprze
dawać kon·;umentom. - Wymiana ra nic robi 'ię darmu sl~<l te ly wy1>ada, 
źe rzecz każda p1idwójn;!. ma ct>nę.- Przy'ilwszy że pi1~rwsza jes1 cen;!. ist.o·
tnej wartości, to druga jest wartościit zwiększtHJ;!., zyskiem kupca. - A że 
zysk jest jedyu1_1 sprężyn11 handlu, więc kupcowi musi "hodzić o to aźebJ 
najtanitlJ dostał produktów i najdroie1 je spw•dał, - i otóż to jest głów.na 
przyczy .a dzisiejszego towarzyskiego nit-szczęścia. 

Gdyby s1osunk1 handlriwe uyły dzisiaj jeszcze w bihlij11ym stanie, to nie 
byłoby wielkiej biedy, ale na uieszczęicie liczba pośredników między wy
robnikiem i spozywaji,lcym tak się zwiększyła (czyli r<1czej mówittc językiem 
szkoły handel tak się wydoskoualil), że sl\ld pow,tata przepa~ć między war· 
tościi.I pracy a wa1·1ości11 k11pie1·kę.. - Dla tPgo 10 11-yc ob11ik dzisiaj drogo 
musi placić każrly przPdmiot, który mu drog11 kupieck\I przyrhodzi, a pra
cę swoj\I daje wpół darmo, gdy tymczas1·m handd pijawka, ssir wszystko i 
tuczy się coraz bardziej i p<'wnie byłaby s:ę za1yła gdyby do niej samej we 
była się przypięła gorsza jeszcze gadzina to jest bankierstwo. 

Kto frymarczy t-en musi mieć pieni~dze, a kto irh nie ma, ten musi po-
życzać i opłacać procent. - Na tej to zasadzie utwo1 zyła s.ię między kupca ... 
mi pewna kupka W} branych, krórzy poi.yczaj~ innym pieniędzy i kaź;!. sobie 
oddawać pewn11 część Z)'sku. l'onieważ zaś ha 1dluji1cy nie ma chęci stracić 
a więc odgryza się na robotniku, i tym sposobem to nie han le! ale prod11kcya 
opłaca procenla.-A Że za~ zaowu kapitalistom bardzo O ~o chodzi az~by jak. 
najwięcej rozpożyczać, a więc ilandluii.I n<iwet przyszło;c1~, daJi.IC wexle na 
oznaczone tennina, króremi zdwaja.ii.I luh stra aji.I ó.v legion pieniędzy któ
rym każdy z nich wojuje przeciwko prodnkcyi. 

Na nieszczęście na tym 1eszcze nie koniec, bo jak owi baronowie nadreńsc 
co to w średnich wiekach wkładali ze swyd1 warownych zamków da na. 
przechoclz\_lCP kupieckie statki na Reni<', tak też i dzisiejsi nasi baronowie 
giełdowi podali sobie ręce i utworzyli sil D\l ligę, która w swym ręku trzyma. 
cały kanał handlowy. - Owa li~a niP bawi się więc~j łap.1niem _Pojedyni:
czvch kupieckich stalkńw, ale zahaczyła tak rzi_ldy ze ptsZCZ\I w Jet rękll t 
dohrowolnie b1•z źad1:ego dla niej 11iehespiecze1'is1wa plac\) jej daninę od 
prary. Zrobiło się to 1ym sposobem że rz;!.rly pożyrzyły pieniędzy i dziś ma~ 
SZ;!. op'acać procenta, tak jak każdy najnikczemniejszy kramarz. - Procen· 
ta te pochodzi.I z podatków, a ponieważ w.1r oici hez pracy nie rorlz;!. się na 
ziemi a więc to pra„a która przez ręce l'Z\Jdów ok11puje się b~nk1erom. 

Ktd z was moi l'anowiP był w Ameryce, lt'n musial widzieć owe odwie.
czne lasy, w k:órych pasozytne powoje rzucaj\)<: o.I drzewa do drzewa swe. 
zielone wie1ice łę.cz\I C'•ict puszczę w jednę żywotni! cal ość. Z daleka co Io; 
za b•i•,a e. two roślinrwści ! co za pysllla woi'1 kw;arów ! ale zbliż się do niej to 
zobac'zysz jak owe stuletnie dęhy o,>as;11ie powo em,. klóry. z~rub!ał_ powoli 
do ob;ętości sosny schn\!, i om llewaji.I w zdradz·ec!och ob;ę~i.1ch, .J~k roz~ 
padaji.I się w próchno i pożółkłym liściem ozna;miaj{l os_tark1 sW~J siły. -
Otói: to jest obraz dzisiejszej spółeczności, dęby S\l p1·ac111 wyrobrllCLWPm,
a pasożytny ów powój co się lu~zy i grnbi•'ie ie,h sok 11ni - jesl to h~~d~l 
i ban.k i~l'stwo. - Pok1~ I a'>ltt OWll a;n ·ryk1,Hk;_t pnszczę, lnb dzis1e1-
sz~ społeczność, to ci powie że te pow.>j?. i ten hl:l lei po lpierdj\!. dęby i 
pracę. - Pokaż jr< aniołowi z nieba, to ci się Izami zaleje. -

Pomimo wszystkich postępów z klórych się py,znimy, towarzystwo na
sz'? w gruncie taki sam ma zak ój j 1k w śreclnicłl wiekach, nie ma zo1ian)" 
tylko ,~ formach i w przt>jkiu władzy w in,1e ręce. Dzi~ tak jak w śre.<luich 
wieka::h mamy tęz sarnę towarzyski! hierarc'lii.I : na dole plebs conlnbuens 
skazany na wieczn\! pracę, na wieczne łaknienie i 1.ia wiec~uP (_Janin~, .1-ia.d 
nim jest kupiectwo, owa szlachta f1 •nda na, nad ~lli.I bankiery i k,ap1_tahsc1, 
owi baronowie i Xi\lżęta średnich wieków prz ·d k1orym1 nawet drz\!, 1 czap
kuj\! rz11dy. - Do tej chwili brakow,1ło głowy tej pienięin•'.i budowie, -
dzisiaj i ra się znalazła, ponieważ ~Jikolaj sypn;nvszy 150 milin.nów na ~ieł- _ 
dę, wloi.yt sobie na ;.dowę pot„ójn~ bankowę. tyarę. dla _ł <'gO tPZ to zaclrz~ły 
z rado';ci wnelrzności episypr,kie i wszystkie g-trdła zamtonowały aleluJa. 
Jede n tylko człowiek zhladł na bnrsie, to jest llothschild, ho w \<likołajll 
znalazł strasznego konkl11enta.-~likolaj ma dziś w ręku prac0 i produkcy~, 
ma handel i bant.ierst1vo. J • lnem kiwnięciem palca w ł'eler,hurgu moze 
zatrz y,nać cal;!. socyaln;i machinę - a wply1~ ten powiększa się ~oraz bar
dziej, P '•nieważ europejski pracownik po1mmo całego Z•rzytan1a .zębó~" 
musi pbcić procent od dlu;;ów rz11dowych, który to P. 01·ent ; bwga się 
w szkatule naijaśniejszPgO pana - Praca enropP1sk~ da.ie tym sposobem 
rekruta do owćj brzęCZ\!Ct1j mo~kii'wskićj armii, która rozkwaterowana po 
kass;1c:1 kapiralistów trzyma wszelki rncti na W•Jdzy. - A czyź Napoleon nie 
miai słusz11 oici, mówii_lc źe za lal 50 Europa będzie moskiewski.I! 

Jp,\en 1ylko naród jest w świecie, klóry insty11ktowo unika lrn~ie~twa i 
broni s·ę przeciw ko niemu całil sili.I niepokonanPgo wst ętt! --;- ~ar?~l ten 
st mowimy my polacy, niecit'ł'piani i odepchn:ęt:i przl'z kap1tahs101~ 1 ha~
dluj -.cyd1. z tego wła~nie powo1łn ponii>waż kl 1s,a ta I mizi zd~ e się lakze 
instynkt ·m przeczuwać że z tej pubki wyleci.I kiedyś p1ornny ktore zgrucho
CZi.l na świecie zlott•go cielca. . . . . • . 

W licznym sze„egu wad na~zych nie ma na szczę>cie an.1 ~h~i~vosc~ 
ani br<1(!11ego sk~pstwa, ani chy1ro~d, ani P'•dstęp11, <illl prz r<b1eg. osc1, am 
zlPj wia, y, słowt>m niema moralnie uwai:il.i.i.1 ~ większrgo sprz•·ciwii:1\.st:-va 
na świ„cie jak n11ędzy kramarstwem i Polakiem. Dla le~o In we wszrtk1c~ 
czasach łnndel by.t wyklęty u nas, i ani na~ rnssyj,kie ani rrancuzk1r~ _am 
niemiet:kie wpływv nie mo~ł y z ·1pę lzi' do łokcia. - l'o'skę sku '.cz~c 1est 
to j1 wynaro ~owić, i dla tego to "ła<nie \Ji:,ołilj p11zakłarl,d b.111k1 0gie!dy, 
bwluje drnl{i haurlłow•', otwiera krerly101w assy i I. d. za co mu zas!Ppiona 
E11rop~ poklaskuie w ręre my'l1ic: że nas uszczę'liwi~. : Ale wszystk1~ za. 
hiP-.d moskiewskiej troskliwości S\I nadaremnP, grU.i ~Varszaws.ka z;ewa 
na cały glos, a l'olska woli ci•·rpi«ć mar kilanó\\' i odor dz1ekcwwy ros-
S} , 1<ich towarów jako s:1ma wzi\jić się do kramarstwa. . 

\V prz~konaniu że to 11sp11sobietrie narodu n'l:.zf'g • za po v.iada mn 1~1Pl~~ 
przyszloić w E11ropejskich stosunkach, wymy•ili!Pm na,tępnji!• .. i.l oq:antz?Ctf. 
ha 1 ,J n w Polsre, króra z la}e mi się bić wę :icłnym kami ·nie~ ,Ja\\la?
sk1ego towarzysLwa, i kto wie czy nie pos1awiłaby jednym sk.1k1cm, kraJll. 



naszego na czele enl'Oprjskiej społrczno;ci, daj~c za razem Polsce sposóh do 
wywarcia 'weg-o sławia!iskiego wplywn, p•, którym wieszcze i-:!o.,y po1•1ów 
spodzit>waji• się odrotl.i;e.iia w E11rop.e \1m przy t~p ę do rozwiuie .ua tego 
P.lanu pu,,icdzieć m11>zę iz rozrói,,iia1a w pr1.edaży dwie zupelnie od sii•bie 
róz11e kategorye In je>t przeda i be :.pośred11ią i p1·:edarz pośi'ednią. W pier
w~zćj z nich konsument udaje się w p.-osl do wyral.J,a)i1Ce;w, w dr11giej 
robi się wymiana za poirtduic1wem trzeci1•j osoby. - C lak naprzy
klad kiedy kupuje -z od pit·karza bul kę chleba, kied~ ów piekarz k11puje zlHMe 
od gospodarza to je· t wymiana bezposred11ict. ·-- t\lc jeżdiby ~p<'kll
lant jakiś wykupił wsiysltk chlt·h w mie .~cie albnli leż wsz}slko zhoże 
w powiecie i przedawal piekarzowi all.Jo ludności owo zboże l11h chleb po 
W)ŻSzt•j cenie 10 hylaby 10 prze<laż pofred11ia. - Kiedy zawołasz krawca 
i każe~z sobił' zrollić surdut to między tob~ i nim jPsl bezpośrPdnie kupno, 
- 011 daje ci swó1 W}rób, to j"st surdut który t) z11ż1 wasz cz) li konsumu
jesz, ale gdyby' kazał robić '11rd11ty i sprz1·dawał je potem in11)m konsu
mentom. IO \I 1edy między niemi a krawcami bylab,r s 1u·zedaź pośrednia. 

Sprzedaż bez po.~ r. <lniaJest rzt'CZ\.I tak na1111 aln;.1 w towarzyst wił' że wszP!kie 
zast1_z~żcnie krępnj;!ce w.dno ·;ć w tym względzie byłohy 1njn i1·z11nś n.PjSZil 
tyrani~1„ - \', rl'szą1 Jt'Żełi by się jako we nad n ~yda w lt•j ka1eg„ryi handlu 
tualazly Io je z najwi~kszi! lai\1ości1.1 za pomoc!) s11dów pokoju i policyi 
po~kromićby można. 

l\Jój plan ś1:i11ga się 1ryi'ątznie do pofred11iego handlu owego pasożylu 
produkcyi, na którym pię11z11 '1(: ·topniami kram.irzt", kupcy, bauk ery, ka
pilaii;ci, lio11J~zild i 1\iikolai. ll<ondd len, źrr\clło niernicl1 spek11lacyi i mo
nopoliów, k1ón·go dusz11 jes, L. uduy egoizm i chciwość, zabie. am na dobro 
narodu i Ul'Z!)dzam go w nasl(;p1t.il.l"·Y sposól >. 

1) ·w l'obc1-, prawo zab:·aniJ wszel~h·go po'.rr.d11ictwa mirclzy producrn
tem i konsumentem, pod jakimkolwiek bi)dź p•1zorc111 lub waru11k1cm, i sro
go tak11we karze. 

2) W;zelkic tranzakcye handlowe odbywaj11 się za pomoc1.1 narodowej 
wlatlzy w sposrib jak naslępujl'. - W kaidem mias11>czku powia1ow11m 
właclza u1rzym11Je b.izar w tdórym kazdy wynibiajęcy sprzedać może 
wsz~,tko cok11lw1ek zrobi, za co odbiPra zapla1ę gotówk\l stosownie do zda
nia taxato1 ów których w~bór będzie oznaczony prawem. - l\azdy konsu
mrtll kupuj\lCY " baza:·ze p:aci takź~ golówk\l i dostaie towar po ct•nie 
kupna Z\I iększon1·j pro :entem na kosz1a admi.lislra~~i. l\zeczy nie 11IPg:1j1.1-
ce transportowi sprzedaj1.1 sie rzi)dowi za poiredn:ctwem urzędników ru
chomy li 

3) W miastał.'h większych moźc być dwa, trzy lub więrej bazarów s1oso
wnie do potrzeb ludności. 

4) w~zys1kie hazary s1oj11 z sobi) w zwi~zku i przysyłai1.1 sobie tnwary 
stosownie do mi<"jscowych po.rzeb. \\ 'szys1k:e sto.i~ pod zarzi.ldem głównym 
minis1erium handl n klóre maj~tt: tlokladnę zn:ijomo;ć potrzeb całego kraJU 
i każdej miejs~O\\Ości dyrign,e piac\l uwiada111iaj\lC publiczuie czi g, \I kra
ju brakuje a czego je't za \\ie e. 

5) Mi11islt>ri·um samo ma tylko prawo trudnić si~ handh'm zagrani
cznym. Zbywa ono 11aroilowl' prod11k1a, kupuj·· b;!clŻ Purop<'j,kie, h(lclŻ 
kolonialne wyroby wy.,tawia je na sprzedaż w bazarach a zyski z t<·go ltan
dłu zagranicznego pochodz~ce ol.lraca na ułat11i~nie kommuaikadi h«ndlo
W)Ch w kraju. 

b) Władza narodowa jrst wyl?rznie bankierem, assekuran:em przl'ciwko 
ogni.1wi i ui1•pr1.ewidz1a iym slca1om. -Sama je Ina utrzymuje k.o~sy oszcz~
dno·:ci, ka·s~ procenlów dożywotil~ch ze strat~ kapitału i 1. d. 

J\im przy,1~1pię do wskaza1ii' zalPt tl'gO plan·u to naprzód powiPdzi<'ć mu
szr Żt' przez wLulz ę rozlllniem n;~d •>party 11a e em ncic nar„dowym repre
sen<a1·yJ11ym ile moi.no~ci Jilk n 1jrozci.i;;J.·jstym, z królem dziedzicznym na 
czele 

Hozpatrzywszy się w planie który mam honor Panom przrds1awić, każdy „ was po;miP łatwo ze 111 nil' cho.'zi li tylko o zmianę produktów, ale o po
~tawienic ealegu 1owarZ)St1va pobkicg-o ua zurwlnic róźny h z:1sad:wh od 
tych, na ktriqch S;'O ·zywaj(I tliiś narndy. - l'odstaw\j w,zystkiri-:o dzisiaj 
jest posiadloś~; m•1j1:1 z~ś giówn~ myśl~t jest praca. - lak że kio 1y.Jrn pra
cuje l<'n może eo ipso przy.iść d11 posiadł11id - każdemu otwarła e,t dro
ga. - Kal.dy może cze1 pać ze skrzy ni narodowćj słósowuie d1, swych zas u;; 
i swych zdolności - i człowiP.k m ti\lCY z lrowc ręce i głowę - wszys1ko 
z sob~l nosi \la w nieh kapilał który mn co chwila przynosi procenta -ta
kowy człowiek nie zależy od nikogo - a za1ćm jest is:otuic wol11y - j1·st 
równy każdt'lllll, ho ma te same prawa w ohlirzu pracy. N<irótl złożony 
11 takowych elemrntów je,t bto,nic naroJem obywateli - jPst panem w do
mu i pa1wm na zewnl!ł 1z. 

Praca ma istot1tl! war;o.~ć, ponieważ nie ma ani koakurencyi, ani cen szlu
czuyf'h klóremi haud1·l l't!Jnnje 1\y• obniclwo, ani wyuzdanych l>ankierskich 
~pekulac~i - pi1·11i~1ł;r. przl'słaje llyć towarPm w ręku mo1111p11lhtów a staje 
się 1v11rtośtią z11mie1111ą, t11 jrst Iem czcm hyć istolnic powi11ien. - Ponie
waż praca jeot jedynl'm źródlrm bog<icl\"a a •1 ięt'. mah•tek staje ~ię isłotnj!. 
chluh11 i zaszczyterr\.- Wledy to dopiero posiadanie moi;lohy 11adawać pra· 
wo zasiadania bl!dź w SP1tade b\,ldź w izbie rleputuwanych, kiedy dzisiaj jest 
ono najczęściej śl1·p1 m trafrm szczęścia, lub owocem szachraj si wa i prz1~
bieglości. - Czł, 1vi1·k pewny sw<"go zarobku nie potrzebowałby lakn1.1ć za 
grosz<'m i znik:·z1·m11iać się i spadlać nżehy go tylko dosiać. - Owe zepsu
ci•• obyczajów, O\\a. rozwi\·Zlość, owa prz„dajno·'ć, owa spadla.j;!ca szlache
tnie myśli!C•'go człowieka uohroczynnoś", nie byłyhy znane w nasz11j l'ol-
ce. - v\ yrob uwolniony od dani1.y kłóri! dziś handlowi i bankowi płaci, 

Stałby się nit•sko(1czenie la1J5Z}ill i IJl"Z)Slępni1•jszym, St\!d większe jego uzy
Cie a Sl\td i zwiększenie produf,cyi. - Machiny i assocyacya pracy owe kłę-
1ki dla dzisiejszej p1 act1ji)Cl1j klassy stalyhy się dobrotlziejs1w„m dla nas. -
Kilka godzin pracy wy-larc:z) łyhy do zaspokoje :ia polrzeb człowieka- ro
bntn!k móglhy ~szlalcić swój umysł, t..irtly dzii staje się przy pracy zwie
rzęcwm. l'rzyp1ę1y SW\l t·xystt'ncy~ fizyczni! 110 o\\ej narodowej caloki był
by ol~~ wa~el1·111 w cal(-~ znaczeniu wyrazu, kiedy dziś jest li tylko .poddanym 
bankiera 1 kupca. - Zy•:ie polityczne kraju rozwini!ćhy się u nas musiało 
na 1 owych zupełnie .zasadach, par1yc poli1yczne stałybv się istotnemi od
cieniami opinii, kiedy dziś siJ. jedynie nikczemnćm ubięganiem się o wła-
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dzę, a owa władza 1argana z jednej strony Żi!rlaniami eterycznemi d<'mo
kracyi, za któr11 się łatwo zla wi<1ra i c.Imwość chowaj~, a z drng'ii'j j~cz11ca 
pod przeważ ul! sił~ 1ak~ na nii! aryslokracya pienięzna w~ wiera, odzyskała
by sw1.1 hłot„l! po,\agę. - W kraju takim jak Polska gdzie nie1wrz\1d~k i 
niezgodność 1ak wielki! zawsze mialy wagę. g Izie nie można rachować na 
uszanowanie dla ustauowiimcgo prawa, gdz:e mi„jscowo~ć s1ara sie ci1Jgle 
wyłamać z pod karbów większo';ci, tam wladza nie może stać na owrj wię
kszości, ale na interessie do1ykalnym i beZW)'.i1tkow1m cal1•go narodu. -
Najlepszy sposóll utwierdzeuia jej jes; mojem z laniem oparcie j1)j na intc
ressie ekono.uiczno-handlowym, la1wym do pojęci" każJemn. - Jeżeli ji! 
postawiemy na polityczni.lj po1lstawir, to ~ibutać ni1.1 bę<lzie każdy po11 iew 
par1yi. -Gibntanie to w innych krajat:h jest mniej szkodli\\e, ale dla Polski 
która ma ciiigle walczyć pruciw azyatyckiej dziczy, byłoby niezawodnie 
śmkrlelne. 

Plan k1óry podaję ma tę jeszl'ze za sobi! stronę, że bronilJC nas od arys10-
kra1:yi pivniężne1 k1óra dziś panuje nad światem, rozwi\,!Zllje Polsce ręce do 
wolnego i istotnie chrześcialiskiego dzi<iłania. - ln11•rrss mat1·rya111y zam
knię1y prawnie w prz}zwoitych granicach, uie mó~lby stać się 11 nas j<'dy
D)m pochopem w poli1ycznem po,tę i:o11 a11iu. 1 obka musiilrnh} mil'ć j<·szcze 
inne 1·eh", cell' ludzkości i C)Wiłizar.yi, poui1~waż i111errss b:ml.ierów i żydów 
nie ci11zylby JeJ na ramionach i nie hamowalby j1;j rncllów. - Dzisi<1j uie
spokoJ11a i ua w,zy,1kie slrony szarpi~.ca się dem11kracya znalazl<1by w in
sty1u,;y i k1ó.-tt wnoszę, istotni,\ wolnosć, istotll\l rown:>.ić, p awdziwe wszech
władz! wo ludu, jej dobre chęci i gor~ce ży ze ni a znalazł l hy no"' y zawód, 
zami.is l za:em stan„ wić burzliw(l opozycyil , moµ.łi by śmiało po. ać l'ękę 
wła c1?~ i d!!żyć z nili wspólnie do celów P'~'' nic ważnicjsz)ch i większy h, 
jak Z\\i\jzek z l\ossy{! lub Angli~, all;oli też protektorat nad li! lub OWiJ. trans
a.l;::o,tyckj!. wyspt1. 

Zy:! zi u nas s1annwi11 jedni! z największych lrthlności. kto się uad ni11 za
~tanawiał, 1en trucl1leje pe11 nie na widok niebPzpieaełist11a k1óre nam z tej 
st1 ony grozi - Emanc)pO\HĆ żydów musimy, bo wolna Pobka nie moźe 
dla nich robić wyh1tkn, alt- 11aclaj11c im prawo obpvatelstwa wkładamy sohie 
sami na kark na okropniejsz1, jarzmo. Jak zaradzić złemu za pomocil dotych
czas w towal'Z)Slwie przyję1ych środków - nikt mi pewnie nie powie. -
!'Ian ll)ÓJ zdaje się najzupdnićj 1ozwi\}zywać to 11adzwyrzaj łrud11e pyla
nie. - Zl dnie mog11c l1a11dlować ai.i żyć z lichwy, przeslaj„ być niPlwzpie
rznym l'ols ·e do tt-go s.1opnia, ż.e można rnn dać z góry rajz11pdni1jsze 
prawo ohywa1elstwa - Ziei rnusialby się wZiitŚć do 1z1·miosł i rolniclwa; 
móglby o.,i;.t dź na szlad1eckich gruntach i mógłby wletly 1 oz" in11ć ,woje 
wy~okie zdol11ośt:i 11a pożylek krajn, k.iedy ie dziś obrac;i jPrlynie na poły
tek sw11j sekly. - l\lusiałby on w krótkim czasie 'lać 'ię ob~w~leiem, kie
dy dz is je,t tylko c11dz ,11.iemcem. - Odraza k órćj dziś doś" iadcza, zatar
łahy się wtedy prę:lko, ponieważ nie byłaby utrzymywana odnizg przeciw 
kr;im :rstwu i szachra;s1w11. To samo com powiPdział o żydach, ści~ga się 
także do wszys1kich innych w PolscP zamieszkalyrh c11dzozi1 mców, nirm
ców, kac;1pów, ormianów i t. cl k1órych liczha powiększyła sięz nacutir od 
uiedawnego czasn i k1órych wypędzić nit' można. - Przypięci do narodo
wego rndrn mn,icliby oni działać w interesie naszej uarodo" ości i pod po
wie11 em polskiego ducha spolszczyćby się musieli, i wtrdy to dopiero obu
dziłaby się w ich sPrcu szlache ność i poped lnrlzlmści n·1 rni<'jsce lego 
brud«e~o interessu o.;obistego który ich do l'ohki zwabił. 

I/Ian mó; byłby d1ymcr1.1 w każdvm innym kraj I' , JlPniewai chcl!C 
zniszcz)Ć owe pa,ożytne handlmn: ~iowo,e ktr>re towarzys1wo zwi~za
ły, potrzrbaby zniszczyć las cały. --;- Zysk. ~pekulacya tak się z;1kor2enił} 
na zachodzie Europy, t:tk S\l z1c~·~1~1 zg•1clne z 11spnsobiem narodriw, żt· ich 
wyplenić nic można. l'lan mój hyłhy chimer? w Anglii, Francyi„ l\iemrzl.'ch 
lub północnej \meryce - '\' Polsce z<IŚ mofr on !tyć prawd?, ponieważ 
wspiera się na ins1ynk1ach ludu, a owe il1sty11kta stanowi!! jeclyn11 histnry
czn(I zasa:lę, na k1ón'•j rozwija.il! się narody. 

Wprowadzenie w życie moich idei jest w Polsce rzecz~1 nadzwyr:za' łatwi!-, 
ponieważ do zaprowariz<'nia hanclln narorlowrgo nie polrzeba nawet kapita
łów.-1\z~trl otwil'ra bazary, klokolwil'k złoży 1owar odbiera zapłalę w kwi
cie, kwit ten ma warto.ić i kursuje, al~ :ak tylko kto coś kupi i płaci nim 
do kassy, t11 kwit len nisz··zy ~ię w obliczu płacęcrgo. - Zaprowadzi
wszy porl!)dek lakowy w pocz1.1tku przedsiehierstwa ilość k11rs11j!)c1ch kwi
tów hędzie zawszP opal"t(l na odpowieflniilj warrośei w ręku rz~du będęcej.
llankrnclwo jest tu zatem zupelnem ni1>podobiet'1stwrm. 

Ponieważ w projekcie moim cały rnch handlowy jrsl w rękn minisTa, a 
więc łatwo mu skierować pracę na punkt w krórym jt1j hrakuje i ws1rzymać 
j11 lam, gdzi<' jej .i"st za wiele. - Dajmy na to źe w Pol~ce \I yrabia się wię
cej słomianych kapeluszy jak ich h!)dź w kraju b~dż za granic!! zhyć mo
żna, wtedy minister urz1.1dza że bazary od naznaczonrj epoki przestani! 
kapeluszy przyjmować , każdy zatem w tej gałęzi przem)>łu pra1·11j;;cy sta
rać się będzie co innrgo robić, i tyrń sposobem nie bę<łzie snp<'rprodnkcyi.
l'rzypuśćmy znC1wu że magazyny woj~kowe plólna się spaliły; - miuister 
UfffZl'dza ie plót na potrzeba, i płótno się robi. alP pomimo największilj po
tr1eby nie płaci się drożej nad to, co jest islołnie warto Tym to sposobem 
organizuje się w kra.in praca, zaprowadza się przemysl którego nam w l't1lsce 
brakuje, a l(lóry w lakim razie odpowiadać będzie islolnie polrzeborn na•·odo
wym. -SpolP.rzność narodowa ur11.1dzona w ten sposób żyje sama w wbie i 
ohejśdź się moie bez cudzozit'mskiflj laski llandcl kraj o\\ y nie lęka się ża
dnej konkuren„yi, poniewaź obywalelowi wszystko tanićj dać możl' i owszem 
rz1.1t1 kupcz1.1cy za granic!! narodo'll'rmi lowarami, ma w swćm ręku crny 
wszyslkich zagranicznył'h targów i 1rzyma w szadrn zagraniczne rolnictwo 
i w,Yrohy Kraj tak urzi!dzony m11i<' zatem 5tan~ć na czPI<' handlu ś"iata a 
jednak ni•· kala się chciwo'd~ i szalbierstwem, które za sobi! zyski osobiste 
i dzisie.fsza osobista konknrencya poci1.1ga. 

Admiuistracya Polski nprosiJahy się znacznie, poniewaź każdy byłby 
1osobiście inll·iresowan)' w utrzymaniu spokojności i porz~dku. ·- Naj rndnrl'j
sze zadanie administracyjne to jrt1t podatkowanie, ~taje się najłalwif'ji;zem 
ponieważ odhywa się .na dwdze czysto-kupieckirj oclci~sa.' 11c pPwien pro
cent.na każtlym oddanym towanl'. - Podatkowanie takowe w na1urze oll
fb)lwać si.ę może, i.pieni~dz wchodzi do skarbu bez ·wszelkich dzisiejszycił 



niezliczonych kon•roli i rachunków, bez żandarmów, procrsów i komorni
ków. - !lanki redukuj\\ się na pl'zeclpłatę, za maj~ce oddać się l'Z\ldowi 
11'yrnb:·, a ponieważ stosunki między oby\\atC'lami nadzwyczaj S\I proste a 
więc zmif'jsza się potrzl'ba owrj ogromnflj maszyny rz\ldowej, k1órej kolo nie
ustannie ~ię w dzisiejszej spOłecwości obraca. 

Jeżeli się wródmy teraz myśli! eh• wyżej wymil'nionrgo projrktn o 11-

właszcze11i11 chłopów, In przypClmnimy ~obiP Żt> proponuję nadaj\IC wła
sność wh•śnillkom wzi\IŚĆ na dlu;t rzl!d11wy zahipotekowane długi właści
cieli w propor"yi wartości chłopom od<łitnych g• urrtów. - f':pudziew;;m się 
ie k.iżdy pojmie teraz, ze maj\lc urzl!dzony handel w sposób opisany, mo· 
zna oprzeć na nim dług narodowy - można go nawl'! mobilizować w rało
ici lub w części za pomoc\! listów zastawn~ch, które ~przedaHe na gid<lach 
;zagrankznych rzucił~ by w. Polskę massę zagrankzuyrh kapilałów Ka
pi ialy te niP mog\lc hyc zuzytr na sprkulncyr kupie' ki•', ż~wił)by u nas 
p rodnkcn i tym sposobem l'ot,ka rnalazłaby w królkim bardzo cwsie, 
owo bogaclwo do którego dziś tak wzd)chajil narody. -:-l1"''t'ITI zamiast 
dzisi„j ·zrgo nit>ladu, wszystko w kraju st;1j1~ się prawd\! i tlobril wiar\\, OW\I 
glóWllil zasad1.1 \\Szelkiegn narodow<'go islnienia. 

Al•~ slucl!a.i\lC tego powabJJl'go opbu, nil· je1len z was pomyśli sobie -
dobrze to w~zystko mój panie, ale tn jrs1 morropolium rzildowe na handel 
i nic więrtlj, 111011npoli111n klórym rziHI zgniel'ie kraj raly. 

Co do rZiHhr, 10 jużm1 odp11wiedz1ał, ze musi hyć oparty na rozległym 
narod1 .w~m elrnwnde daj\lcym najz111włnie'szil gwarancyjl!-Z n•szliJ S)Sle
mat lt'gn rodzaj11 nig<l)b) Hnieć:1ie mógł " l'olsct> pod clrspotyczul! \\ !;.1lzi1, 
rnusielihyimy di)ba 111iaść do 1eJ!O slopr.ia na k ór~111 SI.I dzisiaj PJ.:ipscy 
l'ł'!es. ażel•yśmy midi pozwolić pols~ i emu Mrlwmel<rn i - Haszy, s~ać z i
ski z kazdl·go k1okn. - Oespo1izm11 lt'go n1dz,ju nawcibj się ~dknłaj 
wprowat:lzić nie wazył, J!d~by na\\ et WSli•pila w niego dus7:a Iwana . - Co 
do Zdrznlu, ie sys1emal mój jest mo1\1tpol 11m. Io p1·zyslaJę na Io, ale za
razem i p rzeczę. l'r zystaję ro.I wzglęclt>m w1,wnętrzn<'go handl11. prz<•czę, 
pod względem Zt>wnęrrznych kupii·ckich sto<unków. Monopolinm jes1 Wtł'
dy kirdy ktoś zagarnia do siebie towar jakowyś i sprzed •jilc go po:em jPst 
panem ceny i wzl•ogaca się prz\'Z 10. - lln'Z\l mo1111poliu111 j••,t zatem 
zysk, rZi.1(1 frannrz.ki, naprzykJa(I, ma mo .opolii1111 !abaki i soli i znaczne 
z nich di!gnie ko zysci. Nowachowic.z by! w l'ol C(' mono;iolist~ - ale 
w moim planie rzi.id nir ma żarln}Cil z wymiany prnduklów korzyści, sluźy 
tylko za po' n·clnika w knpnil', i dla tei"O leź odciN~a sobif' Iw zta admi
nislrac~ i, - a więc plan o ile się hanrllu wewn{'lrmrgo do?y.-zy, nit> ma 
najmnirj ' ZPgO r,odohi<'ń'twa domo ••polinm. - Co do zewnętrrnych sto
s1111ków 10 tu \Ila( za kraj1 wa j<?sl is11 tnie monopolisli\, ale Z) Ski z mono
poliów o!Jrnca na polrz•·by kraju; kiedy prz••ciwnie Z} Ski z dzis eJ zych 
z<1g1anicrnyd1 hanolów Si.I p<:SIWil p1y\\al1w1w samodziers1wa i slużi.i j1'dy
nie do nękilnia naro<owćj pr;icy, żyw i_tc hanki i g ·eli.'.owc szachrai st\\ a. -
".I'akowe monopolinm handlu zewuętrzncgo kla·lzic w rękę rzildowi naro
dow„mn najokropni•'isz~ bro(1, jak ićj uży ć dziś lllOżna w ZC\\ 11ę1rz1111j po
]ity1~< ·. - Sili.I li! możrwhy 1gnil'ść w E11ropit> ar y~tokracyi1 pif'niężnil i spro· 
wadzit' hankr11rtwo llotl 1schilda i Mikołaja, zoslawić \ISZ)Slkie enropPjskie 
banki z ich skarbami na ko,zu. - Klo wie czy l'olska nie jest prl1 zua
CZOl1i.1 dn zrobiP11ia ttlj niezmiernej w Enropi<• zmiany? 

Otri.i. to Si.I l\1nowie, ,tos 1wnie do moich marzer'1, zasady orga:iiczne 
przyszłego pnlskicgo towarzy~twa. - Polf'gajl! oni' na zniszrzeni11 wszel
kie:,.:o sam1Hlzi1'r .twa; - samo•lzierstwa ust 111owionego dziś przrz własno ',ć 
gruntn i s·1mwlzierstwa na owoc: pra :y w clzisiejsLyd1 sto,;unkach lia11dlo
wyd1. - \V · tlzidi~l'ie ze plan mój cały spr1czywa na Z·tp1'wnieniu pra ·11jl!
CPm11 wsulkirh klll'zyści z jego pracy, i na odJaniu losu kairlcgo obywa
tela w j<'go \\ la~ne ręre. 

Wia1!omo wam zap<'wnr, że chimicy znaleźli sposóh sf'l1wycenia ciał 
po"i<·1rznych i ~tlocz1·uia ich w c'alo ~lale t~k, że j<· w r~kę \\Zii!ść mo
ina - ulot i ja :10 s<imo zrobić p1 zeóit;" zi?ł• · m. - ~ 1aral<'111 się srlrn ylać 
w [ohldarl1 <W<' przo·nrdn<' p11s!: ci hra 11 r~lwśd, 1 Ó\\ noi.ri, "oln• •Śri i 
w szerl." l ~clz Wu nar<h ·O\\• go i 11a~zrj ś" ie nrj poi, kiilj przrzloś1 i - klóre 
my 1'11la1 y rludtr'm n:•~Z) m "ił' zimy 1'11oriaż nas rmlzozi• mq przcko11ać 
usiłuj~ że nam się śni tylko - i sil iczyć j1• w do ykalne ksztalry i1:s1yt11qi 
narnd11wych. ·1 e utwory moir lrźil dziś przed wami, wl'Źde je w rękę i 
ohPjrzyjcie z hlbka - l'ochlt biam snb'e zcm się n:c om}lil i ż<'m ujl)ł bto~ 
tnie H.1\\iai'i~kie duchy. s1rn11'i1· e od .!\'lerl-.urPgO i od Pl11!11sa ; - sznka
łclll kh przy1 .aj11111it'j jak 11ajdal1'j od 1m ych bogów, i jak się w nich t.-raz 
w·.ród gwa u pat)S·ki!'go Ln1mars1wa \\painrj<;>, to mi się zdaje, że mnie 
jakm\ yś 1 hló I oł.ywny owiewa. 

lli111 l!C piliro 1' 0 rrki mialrrn za erl śled1ić i11s1ynk1a narorówe i" ypro
wadzić z uich z;;sacl) r:ol·kid1 ins•~lnryi zgod11)cr1 z ollrcnemi poltz„bami 
Juclzku'Ti. -- J'o , lne~J,zy 7.e J nlakr.\\i d11kko nrnićj chodzi o pos1a1'. m1 ;e 
jak o niydc. wskarnJ„111 tenrn "'posohit•niu oclpow:Pdriil) za:-adę do p1 a\\ a 
wla~i:o~c i zi<'md,il1j; <'<lrnza na!-za od ki.pi1·ctw; posłuż) la mi za poclslawę 
do n1prn\\ac'z<'ni<1 11a1od< \\l•go Ila. dlu-- pr7)Wiiza11il' do "olnoici i 11icza
)l'żn , śd \'7.ię1e :ws1;do za za~adę do zniesie11ia \\Sz..Jk <'go monopolizmu i 
do IH;Z\\ ole11ia ol) W<ll1·lom czerpać ze skarhn narodO\\ Pgo ''' sowniP do 
S\\)"rh z; .s) g i zrlnlr : oś.-i. - l\akoni•·c, wa1ly nasze, jako 10, 11i''JlOl'Z\:dPk, 
niej<'d110 ć i \\f'IH 0 ZOB<' 11iPposłm.zd1,l\\O, i 1aroz1111tialo ~ć 7.musil) mnie <10 
op;11 c1a r~ arodo\\ •'.i \\ la11zy na podsla\\ il' ~ilnćj i ile możności wolllf'j od 
bt ·l'Z nolil)CZll)rll. - \\')dwdztic z ly< h ~lanowisk, widzil'IEmy z jaki! 
łal\\oŚd ~ daJę >ię roz\\i~zat' 11aj . nrd1n<'.i ·:~c nmzc oliecru• p)l,1łlo<', jako 10 
p)l<•riic 11wJ; tzrz<'11i;1 rLł• pów, pjla1 it• Z)C:ó\\ i pjłanie o~iar : l)ch w I olsre 
cudzoz:f'luców • d któni::o lru dno ci gran i•Z!H' zalcż<,t, p)la „ie illl ikni<'nia 
i.111i1•1 lf'l :;<'j dla n:•s ar)dokracyi, 1ery1„ry:t!111'j i ba11kowej, - pyla!tie a<' mi
nb1 ra•·y', pndalk1. \I a11i;1, rnpr <.\\ndz• uia p·l<'my;łtt, orJ!a1 izaq a prary, i t. d. 
Słowrm \I i ' zi1·liśmy ŻI' na O\\ ych in"tynkladr polskich cla ",.ii; zh : Iłować 
sian 1ow:1o Z\ ski od , owiarlaj~<·y pol1 zdmm ohetn)m i przysz lym, sian zdaje 
się doskonalszy od \\SZY tki< h Falan · IPrów, od wspólno··ci po~iadania, od 
S 1in1syrno11islnw,ld1'j t„ok1acyi, krotko 1110\\iitC, od lego W>Z)Slkir.•go co pod 
wz~l\dt•m ~ocyalny111 "ymyślila do ryclr: zas Zarhotl11ia Europa - Widzit~
lś.n) J;ik·;,, jak l'oJ,ka b~d~c p:inii•" domu dz · a1~ 1\ n:irodu n~ zewni•lrz, 
jakim tpo. obcm może 0Jl,up1ć świat z uicwoli pieniciućj a1 yst11kracyi, i 
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rozpocz~ć v.· historyi ludzkości OWI! trzeci~ zapowieclzian~ t>poię, z którycl 
pie• wsz~ stanowił Chrystyanizm średnich wieków, a drugi! rewolucyja lran
cuzska. 

Wiem dobrze że jak wszęd1ie tak i między nami nie hrak na z:mnokrwl
. slyd1 umysłach, któr} m kaźdy wołnit>jszy rur.h myśli za\\'rót !{Iowy i bide 
serca ~pra\\ uj<'. - Ludzie ci powiedz\\ wam Panowie. że v.am prawię poezye 
- pra,~da s1.1 to pol·2yje ! ale jezeli Na)lolem1 moCi.I swt>go in1ływidualn1·go 
ducha mógł, huki<'m armat kre·lic poematy na k„rcie Europy. dla rzcgobJ 
ów nkśmil'rtelny d11ch narodu nasze~o, k1ory w lllj chwili prz,·mawia do 
was biciem wasz„go S"rca, nie mógł swemi i11bl)t11cyami skreślić na świecie 
poematu szczęścia i p:>knju? - Ale ducb sam nic nie zrobi na nasz11j ma le• 
ryalnćj zkmi, - tak jak Napoleonowi potrzeba było mate )'alnyrh planów 
do jc·go nie~mirrt..Jnych bitt·w, tak też i n.i m po rzrha planów do naszego 
przyszl<•go prawodaw~twa. Zgórlzmyż się trdy dziś na nie aźl•hyśmy byli 
gotowi kiedy g•1dzina walki wybij•'.- Otóż to jest praca klórl! nam tułaczom 
Opairz. ość p1 zeznacza, - i do krórej każdy bez wyj~lku przjkladać sii; 
powinien. 

Towarzystwo literaci.ie stoi w pośrodku całego rmigracyi11r1::0 ruchu,.sl!
dzę zal<'m żr p<J\\inno być slraźnic1.1 slawiai'1skifj my ·li. Hozpicrzdrniona 
Emigraria dostarcza \\am międ7.y obcemi zlowiouych b~dź polilycznych 
b1.1dż naukowych my41i, wyście .ie na my li pólskie pr elwarzać powinni, 
tak ażeby (ldari(' z cudzoz!emski<'j natury VtTó;ć mog!y w n;1sze narodowe 
j<'slPslwo : lltrch slawia11&ki wyk;1r .iony w ten sposób zad1od11io Europ1'j· 
ski11m doświadcz„nirm 11iPZawud11ie wit>lkit> musi w~dać owoc1• I Przy. osz1.1c 
warn dzisiaj w~padek osohistrgo namyi-łu którym zgromadził w ohco\\ani11 
zpvolnem z ludżmi róin)ch s amiw i narodów, w których ~ercu mi powo
łani1• moj<• czyta .' d z,rnla, s~dzę pa111Jwie iedopeJniam 11ajświęt,z1·j dld In· 
lacza polskieiio powinuo~d. Wolno jt•st Si.itlzić 01rn źc jego dziecko jest 
ładu<': a'e jeż• li ma 11im hydź istotnie to olem pcrni11ni wl rokować s ·. ~iedzi
Otoz 10 dla Irgo przyprowadzam wam tntai tPgo syna mych marze1i-ahy';
cil• o j•·~o wadach s~dzili - Nie W\!lpię że się znaid~. a'e jPż1·li pomimo 
nich upatrzyfie w nim i-iły ktnre \\am o jego przy~zlości zawrói1.1, to go so
biP b{dzit-my mogli wspólnie wyd1ować i zapra\\IĆ Z\\Olna na przyszł~ po
sługę krajowi. 

Kronika. 

I cncJ,·n. - Czytamy w j1•dnym z c'zienników; « Śmirrć kołacze do 
drzwi 1a111i!Ji Bo/l(•parle. 1Ju1wsiliś111y kilka d11i IPmu o WCZl'Sll<'j śmierci 
jPdnrgo z sy1 ów Il• ruuirn;i króla \\ <'Slfalji, j clnrgo z pozo, lałyrh dziś 
przy Ż)Cirr lirad Napnleona. W t~mle samym pra\\ie czasie dzknniki 
Ameryka .':skie do;iosiJy znowu o śmi1·rci dostrzei'1ra Cesarza, syna Joachi
ma ~łnrata. h)frgo k1óla 1\1 aroln. ·- nowiaduj~111y ~ię teraz że jed11a z có
rek L11cyana Bonilparil', donna ChristiuaEf]ypfa, małżonka I.orda Dudley 
Stuart, z:ikrnkzyla ijde w Hz)mie po dlngkh ciPrpiepiach » lloleśna la 
strala ·ak goilJ\\1go przyjaciela uasZĆJ bprawy napelni smutkiem wszysrkie 
serca Polskie. 

I Ol":" n. - Courrier Franrais. u Czy1amy w jrdnem z pism oddanych 
Ros~ji (I.V /\ iemiedrim dzie1111ihz, I r1111/. (wrd, im) że ce'w z tlii~o.;aj, ma jak 
twierdzi', z1obić k1ok "ti auia Olll)ilny \\Zględcm 1 ol tków skaza11yd1 za 
rnr~lęJ ~l\\a po!ity<Znr. Ci klórzy '\I \\)pia111 do ~ybrryi, a klóqch dobra 
SI! skonf'skr1\1ar.e - b1· cl~ mo~li po\\ródć i w1•jść w posiadani<• maj~lków 
za zu·1·()1r.11ie111 summy w którą te majątki były nabyte pnez Ce:ana Ta 
wia1 '. om11ść k1óra sprawia \\ielkie uko111t•nww;i11ie Uzie1111iko1ti Fra11k(ur
kiemu . 71lajduje ~ię także w lwre.•pu11dencie Ht1111bi.1·gsldm i w Gazecit 
Lipskiej. 11 

11•01" kn. GazPta Po1r.~ted111a 11iemiecka po" iada iź rozdział <:alicji na 
dwh· pro\\ incje lul:o j<',zczc 11ie\\ (l.(J\\adzony w \\ yko11a11i<', ma hyć jui 
\\Szakżl' zade1·ydowany 1ozkaznn z Wkdnia. D:ien11ik l"r1111k(url;ki d11110-
si z Ht•rlina po:I da lit 2 Czerwca iż s11jm pru ki został prz1·dJ112011y do 14 
Czr1 wca. l'o z:imkniędu srjmn ma nadi1pić Ol\\ arcie ~itd n na l'olaków, 
dzie11 naz11a1·zo11y na 1. Lipca -Oskarżonych j1·st µrz1•szl11 d11'ieslu-doku
men1a ~i.Idowi• dane do druku W Wilnie \\PdlP <lo11it's;e{1 J(ul'it!J'rt JVar
szams!.:iego umarł w 8'i 1-.1ku 1,y.:ia, ~ławuy pl'Ofeoor i autor Buta11iki i Zoo
lugii, Xiadz Stanisław Ju11d:ił. 

Wydawca odpowiedzialny : JA~USZ \VOllO~ICZ. 
·-·· ·---·-·- -. --·-· :::.:-··=-======= 

'y rokn 7.(•szłym wsponmicli.'111y o ulwcrzenin To11ar7.ys1wa pol
ski<·go \\' I ijon, ki<\re 111a na rclu zbit•ianie xii1~.d; i n;kopisuuiw, 
rycin i medali polskich S1 krl'larz ll'go T1111ar1.y~111·;1 a lwl 'ahoraror 
Trzl'Cil'go ~I aja. upr;:sza 1:as lisllm 11ie a1.i,:;11 ·y ponon iii 11wiad1.rnirnie 
O blllil'llill !<go 'luw;:r~)Sl\\a, Jd<)l'C ~JH.cl:..it•\\a się Zl' illllt.ro\\il' d:t.id 
1 r('d;1k1nnm ie pbm polsldrh zccl.q1 o ile rnc,znoś.-i, dopc : nwgać dara
mi swrmi towarz~stw11 1c11111. l';.n P1I1V1. ł Crndro1ri1 z 111icszkaj{lcy 
w P<1ryż11. r11e Sr-Jacqur·s, :2'28, jest uproszouy i 1rnwrnw;111y do od
bicrauia dan\w dla 1'011arz,~1wa Dijmbkit•go ill'ZCZ11acwu~cl1 i pr:i.c.sy-
lauia irh wskaza1H•t11i sobie drogami. . 

TabJira cl1rr111ol11giczFa 1 ; zi1~ciw 1';11\sl\\'a polskirgo, odbil{l została 
na piękn) 111 papicrzr. i teraz 111oż11a ji.l dost<1ć w B/111·ze 3 111 ,I/aja, rue 
Sug1·1' 3, i\\' J\sięrfllmi rulst..i1;j, 1·111; de Sciue 16, alh I za ceni; 60 I'.( nt. 
na z11 yczaj11~ t11 pa 1ierz1•, al ha za i 5 c 11a grnh~ m i pi1:k11~ m p.1pierzc. 

llo·lacy klórz) hy miPli \\ ia J omt•ŚĆ o mh•jsrn po!1y.u .k111<1 :->lr)jkow.,kie~o 
prz)hyftogo z l'ol -k i do Vran ·}i w ko.'.rn rokn 1846, ~il 1irosz('111 uwiadomić 
1!0 zrby s''i' z:.;łosil jak llaJryclrlt1j dt1 llokłora 1:acib11r>ki1·i.:o w !'„ryżu. Jaa 
f'lryjkowski opu~„jj Paryż w (Hll'Z~tkn h. r. i u:lał się do llruxel!i, gdzie 
z~dl • •rowm\szy zoslawal w szpitalu. Lecz gr/zie sil}, z1a1111~d W)SZl'dfszy, 
ouróril, niewiadunro. 


