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Leczmy nasze choroby narodowe: strach paniczny, wielkie lenistwo polskie, nieproduk-
cyjność słowiańska.̨

Strach paniczny
Panuje od czasu upadku Rewolucji [1905 roku – przyp. redakcji Lewicowo.pl] w społeczeń-
stwie naszym, szczególniej wśród ludności miejskiej Królestwa, choroba społeczna, symp-
tomaty której wskazuja ̨ na znany w medycynie strach paniczny. Ostre jej objawy wywo-
ływane bywaja ̨ jakaś̨ wiadomościa ̨ o rewizji u znajomych, aresztowaniu kogoś, z kim sie ̨
kiedyś rozmawiało. Powstaja ̨ one i wówczas, gdy człowiek, z którym mamy do czynienia,
wyjawi, że dotkniet̨y był aresztem, chociażby ten areszt trwał tylko przez jeden dzień i
był pomyłka.̨ Strach przed rewizja,̨ aresztowaniem, cieniem cienia podejrzeń o nieprawo-
myślności jest tak wielki, że tylko jako objaw chorobliwy uważanym być winien. Pojawia
sie ̨on i w przypuszczeniu o najściu bandytów, wobec niepowodzeń życiowych, któremoga ̨
przynieść zgube ̨ itd.

Symptomaty tej choroby sa ̨nastep̨ujac̨e: ściskanie w gardle, drżenie rak̨ i nóg, podgina-
nie sie ̨ nóg (cześ̨ciowy paraliż ośrodków ruchowych) i dreszcze, z uczuciem ogólnego zim-
na, przenikajac̨e ciało, naprzód nogi; blednienie twarzy, niespokojność wzroku, cześ̨ciowe
martwienie mieś̨ni twarzy, łac̨zac̨e sie ̨ z charakterystycznymi wykrzywieniami; brak od-
dechu, chwytanie powietrza w płuca, cierpniec̨ie skóry na głowie. Potem nastep̨uje stan
depresji i nerwowego rozdrażnienia, rozproszenie uwagi i brak zdecydowania, utrudniaja-̨
ce zajec̨ie sie ̨ praca.̨

Taki strach paniczny przejawia sie ̨ czasem masowo.
Jako lekarstwo na te ̨ chorobe,̨ bo objaw ten społeczny uważamy naprawde ̨ jako choro-

be ̨psychiczna,̨ możemy polecić nastep̨ujac̨e psychoterapeutyczne oddziaływania na siebie
samych i swoich bliźnich.

Podniesienie swej godności osobistej w ogóle, w najmoralniejszym znaczeniu tego słowa,
poczucia swej rzeczywistej wartości, bez wzgled̨u na zmienność kolei losów. Zdobycie sie ̨
na dumna ̨ i górna ̨ rezygnacje ̨ życiowa.̨ W ten sposób człowiek stanie sie ̨ niedostep̨ny dla
tego rodzaju chorób, otoczy sie ̨ puklerzem siły ducha, o który rozbijać sie ̨ bed̨a ̨nalatujac̨y
Strach i Przywidzenie.

A w razie poczucia, że choroba ta opanowuje człowieka, że nadchodzi, zawładnie nim,
przejmuje go, niszczy, obala, trzeba nauczyć sie ̨wydobywać z najgłeb̨szych głeb̨i swej jaźni
te ̨ siłe,̨ która nie dopuści do zupełnego upadku ducha.

Gdy człowieka zaczyna przejmować nieuzasadniony strach, gdy zadrgaja ̨ wez̨ły nerwo-
we systemu sympatycznego, jakby kleszczami rwało sie ̨ serce, gdy mrowie po skórze, a
zimne dreszcze po mieś̨niach ida…̨ niech sobie te objawy, te symptomaty strachu i bed̨a.̨
Ale niech sie ̨ duch nic poddaje chorobie, niech pod blada ̨ twarza ̨ krzepi sie ̨ jaźń. Niech
oko błyszczy zdrowym ogniem. Pod zewnet̨rznymi objawami słabości powinno pozostać
zawszewewnet̨rzne poczuciewłasnej niezniszczalnej poteg̨i.Wówczas, w niepokoju omoż-
liwe nieszcześ̨cie, duch stap̨a w grozie, ale i w sile zaświatów.
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Nie wspominam o lekarstwach wulgarnych na to cierpienie, wzmacniajac̨ych nerwy, jak
kap̨iele słoneczne, hydropatia, gimnastyka itp., chociaż i one niezawodnie dobry skutek
wywra.̨

Ale bez udziału autosugestii własnej i psychoterapii społecznej choroba ta nie może być
uleczona.

Vae victis! To choroba zwycież̨onych. Pochodzi ona nie tylko z upadku ducha, bo i u ludzi
nieugiet̨ych sie ̨ przejawia.

To rezultat walk psychicznych.
Złamanie duszy społecznej.
W obreb̨ tej duszy, w zespolony, teg̨i wprzódy układ psychiczny społeczeństwa naszego,

wciskaja ̨ sie ̨ ostre prad̨y energii przemocy. Wieja ̨ wrogie wiatry ducha. Złowrogie tchnie-
nia przeciwne podcinaja ̨ nogi, jak wichru poszumy na drogach zimnych i wilgotnych w
pustkowiu.

Trzyma i dusi, i dławi nas kurzawa wilgotna, naciskajac̨a preż̨nościa ̨ władczej poteg̨i, a
odporu dać nie możemy.

W odpowiedzi na to potrzebna jest rozpreż̨ność subtelniejszych, głeb̨szych, ale jeszcze
bardziej władnych sił ducha.

Na to potrzeba ciag̨łego napiec̨ia odwagi śmiertelnej, takiej, jaka w oczekiwaniu śmierci
w bohaterach sie ̨ rodzi. Gdy sie ̨ te ̨ siłe ̨ z siebie wydobed̨zie, to sie ̨ poznaje, że jest ona tak
groźna jak śmierć sama, a tak zwycies̨ka jak tchnienie czarów. Ma ona działanie magiczne.

Wielkie Lenistwo Polskie
Objawia sie ̨ono w ten sposób, że stan bierny opanowuje ludzi, niecheć̨ do pracy, obezwład-
nienie. Siedzi człek lenistwem opanowany wśród roboty napoczet̨ej, spoglad̨a bezmyślnie,
osowiały, nie może ruszyć dalszego wat̨ku pracy, zbałwaniały cały, w gnuśności introspek-
cyjnej pograż̨ony. Strzeżmy sie ̨ takiego leniwego wejścia w siebie, takiego babrania sie ̨
w gnuśności własnej, które jest objawem bezwładu duchowego, osłabienia władz kieru-
jac̨ych wola ̨ nasza.̨ Bywa tak, że żadne wysiłki nie moga ̨ wyrwać chorego na lenistwo z
jego bezwładności, odret̨wienia. Czasem jakaś konieczność zewnet̨rzna na chwile ̨ go oży-
wia, zmusza do czynności, ale wnet otula go znowu zgubna atmosfera ocież̨ałości, która ̨
z poddaniem sie ̨ oddycha i której udziela swemu otoczeniu. Gaśnie wówczas wszelka ini-
cjatywa, wszelkie poczec̨ie nowego czynu, wszelka płodna praca ducha. Czasami senność
opanowuje chorego, zasypia on w krześle, skłania głowe ̨na stół w czasie roboty i drzemie,
rankiem nie może podnieść sie ̨ z łóżka. Ołowiana, leniwa, wycieńczajac̨a, anemie ̨ mózgu
wywołujac̨a senność trzyma go paraliżujac̨o w łóżku aż do chwili, gdy konieczność na nogi
go podniesie, gdy wejdzie ktoś w ważnym interesie, gdy trzeba wyjść do biura lub zajec̨ia.
A wieczorem senność jak najwcześniej ciag̨nie do łóżka sznurami obezwładniajac̨ymi wole.̨
Jakaś zawrotność myśli, zawrotność głowy, odurzenie, porywaja ̨ go.

Trzeba odróżnić ten stan od wyczerpania, zmec̨zenia po dużej pracy, po wysiłkach wiel-
kich, bo tu nie pomaga odpoczynek. Trwanie cierpienia, majac̨ego charakter pogneb̨ienia

4



duchowego, atonii psychicznej, przedłuża sie ̨ na całe miesiac̨e, ad infinitum, a nawet, im
dłużej trwa, tym groźniejszym sie ̨ staje i wreszcie przechodzi w stan jakiegoś znieczulenia,
katatonii lub psychozy.

Taka mgła lenistwa ciaż̨y na Polsce swym cież̨kim oparem i gniecie całe nasze społe-
czeństwo. To dziedziczna narodowa choroba nasza – to wielkie lenistwo polskie. Ono
zmniejsza nasza ̨siłe,̨ nasza ̨wartość. Ze wszech stron dochodza ̨teraz mianowicie skargi na
to cierpienie, jedni sie ̨do niego przyznaja,̨ a inni nie, ale można sie ̨go dopatrzyć w bardzo
wielu rodzinach, u ogromnej ilości osób ze sfer najróżnorodniejszych.

Trzeba sie ̨ leczyć z tego społecznego zła. Uwaga powszechna opinii, prasy, powinna być
zwrócona na takie kles̨ki, plagi ogólne, które zdolne sa ̨ zdławić sens życia naszego.

W rodzinach, w których panuja ̨choroby dziedziczne, np. suchoty, lekarze zwracaja ̨uwa-
ge ̨ na to, aby dzieci od maleństwa inaczej były wychowywane. Dbaja ̨ o rozszerzenie klat-
ki piersiowej młodego pokolenia, o gimnastyke ̨ płuc, mieś̨ni potrzebnych do oddychania,
o silne odżywianie całego ustroju, o zahartowanie od przezieb̨ień, katarów, o zabezpie-
czenie od mikrobów, życie w czystym zdrowym powietrzu. Wszystko to jest wprawdzie
potrzebne dla każdego człowieka, ale najniezbed̨niejsze dla rodzin suchotniczych. Widzia-
łem atletów, fechtmistrzów, wioślarzy, którzy pierwsze nagrody brali na turniejach, a z
takich dziedzicznie obarczonych rodzin pochodzili. Inni znów zajel̨i sie ̨ walka ̨ z gruźlica,̨
zakładali towarzystwa i instytucje antygruźlicze. Tak samo trzeba postep̨ować i z całym
narodem. Naród Polski jest powołany życiem swym, historia ̨ swa,̨ upadkiem swym i żad̨za ̨
podźwigniec̨ia sie ̨ do tego, aby zajał̨ sie ̨wytep̨ieniem lenistwa, aby wynalazł sposoby i me-
tody do tep̨ienia tej choroby, od której sam najwiec̨ej cierpi, i nauczył cała ̨ ludzkość tych
metod leczniczych. Ta praca, to zadanie dziejowe, dane jest Polsce przez szkołe ̨ ludzkości
i od dobrego wykonania tej pracy w znacznym stopniu zależy dalsze powodzenie Polski w
biesiadzie ludów.

Zarówno w odrodzeniu jednostki, jak w odrodzeniu całego narodu główna uwaga musi
być zwróconanie tyle naharmonijnośćwychowania narodowegowkształceniuwszystkich
władz przyrodzonych narodu, ile na uleczenie go z dziedzicznych chorób niszczac̨ych i roz-
winiec̨ie specjalnych talentów narodowych. A że wielkie lenistwo polskie ani cnota,̨ ani ta-
lentem nie jest, wiec̨ trzeba specjalna ̨ uwage ̨ zwrócić na wygubienie tej choroby, znaleźć
środki wychowawcze i lecznicze wypleniajac̨e to cierpienie i zabezpieczajac̨e społeczeń-
stwo od krzewienia sie ̨ go, jak od zarazy najstraszniejszej.

Dopóki nie zdusimyw sobie lenistwa, niemożemy oczekiwać wyjścia na nowe, jasne dro-
gi życia. Główna ̨uwage ̨trzeba zwracać na nie zarównow rodzinie, jak i w szkole, stowarzy-
szeniach, instytucjach społecznych. W szkołach powinny sie ̨odbywać ćwiczenia, pogadan-
ki, lekcje na ten temat. Na radach pedagogicznych trzeba rozstrzygać sposoby i metody
wytep̨ienia lenistwa w dzieciach polskich. A wiec̨ na pierwszy plan wystep̨uje kształcenie
woli.

Nie chodzi mi o to, aby w tym artykule przygodnym opisać w sposób naukowy, z miara ̨
i waga ̨ w rek̨u, chorobe,̨ traktujac̨ te ̨ sprawe ̨ w sposób zupełnie ścisły. Nie chodzi mi o to,
bo nie dane mi jest pracować w ten sposób. Jestem tylko drogowskazem społecznym.
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Inni zrobia ̨ wiec̨ej. A gdy ich nie ma, to jeszcze bed̨a.̨ „Przyjdzie nowych ludzi plemie,̨
jakich jeszcze nie widziano…”.

Chodzi mi teraz tylko o to, aby wskazać na to okropne zło społeczne, jakim jest wiel-
kie lenistwo polskie, aby zwrócić na nie przede wszystkim uwage ̨ lekarzy i higienistów, a
również i pedagogów, by sie ̨ starali o znalezienie środków zaradczych i profilaktycznych.
A gdy specjaliści bed̨a ̨ sie ̨ ociag̨ać, to niech ludzie ofiarnego i kochajac̨ego serca, ludzie,
którzy „za miliony cierpia ̨ katusze”, niech swym genialnym instynktem, kierowanym mi-
łościa,̨ wezma ̨ sie ̨ do dyletanckiej wprawdzie, lecz twórczej i płodnej pracy. Wszak to już
tak czes̨to na świecie bywało. W ten sposób zrodziły sie ̨ poczat̨ki ruchu abstynenckiego,
walki z rozpusta,̨ pierwsze porywy socjalizmu, pierwsze zwalczanie zabijania ludzi. Tak
samo może sie ̨ zrodzić u nas i ruch społeczny, zapobiegliwy wszystkimi dostep̨nymi dla
człowieka etycznymi środkami, dla zwalczania tej strasznej, mgławej zmory otchłannej
dławiac̨ej Ducha Narodu Polskiego.

Nieprodukcyjność słowiańska
W łac̨zności z wielkim lenistwem polskim wystep̨uje u nas, jako stała wada narodowa, tra-
piac̨a nas od przełomu historycznego w wieku XVI, od schyłku Wieku Złotego, od czasów
ugiec̨ia sie ̨ wobec Rzymu, od ostatecznego podeptania praw poddanych chłopów – „nie-
produkcyjność słowiańska”.

Wada ta, u nas tak powszechna, polega na tym, że osobnik, pomimo zdolności, talentów,
wykształcenia i przygotowania do pracy, pomimo, jednym słowem, władania zasobnym
materiałem, który by z niego mógł uczynić jednostke ̨ bardzo wydajna ̨ społecznie, nie pro-
dukuje jednak, lecz trwoni swe zdolności namarzeniach bezpłodnych, rozmowach dowcip-
nych i błyskotliwej towarzyskości, albo też nurza ten materiał w chwilowych wrażeniach,
zabawach lub daje mu psuć sie ̨ i gnić wśród introspekcyjnej bezradności. Polacy lubia ̨ma-
rzyć o tym, że bed̨a ̨wielkimi ludźmi i wielkie rzeczy zrobia,̨ lubia ̨pozować w swej wyobraź-
ni: „powiedziałbym tak i tak, postap̨iłbym tak, zrobiłbym to itd.”, ale w rzeczywistości nie
umieja ̨wykonać nawet rzeczy średnich.

Jest to co innego niż lenistwo, bo sie ̨ mówi dużo, szumnie, krzat̨a sie,̨ planuje, próbuje,
ale w rezultacie… produkuje sie ̨ mało. To jest tak, jak gdyby jakaś fabryka miała piek̨ne
urzad̨zenia, budynki, maszyny, składy materiałów, ale dawała skap̨y i marny procent. Wi-
działem za granica,̨ wśród Niemców i Szwajcarów, jak sie ̨ dziwiono Polakom, że w towa-
rzystwie tak sa ̨ rozmowni, wykazuja ̨ tak wielkie wykształcenie, dowcip, niekiedy błyszcza ̨
genialnymi myślami, a w pracy ich nie widać z tego wyników. Pytaja ̨ cudzoziemcy: „Dla-
czego ten człowiek, majac̨y tak genialnemyśli, tak zdrowy, bystry, oryginalny sad̨ o każdej
rzeczy, dożył lat 30 lub 40 i nie stworzył nic wielkiego, albo sie ̨nie zaznaczył wybitnie w ja-
kiej bad̨ź dziedzinie? Co to jest? Czegóż mu brak? Wiec̨ tylko umiejet̨ności produkowania?
Ach tak, przecież to objaw przysłowiowej nieprodukcyjności słowiańskiej. Blask zdolności
i pomysłów, ale nieumiejet̨ność czynu”.
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Wśród tych pytajac̨ych bywali geniusze sed̨ziwego wieku, którzy wiele widzieli, sami
wypracowali sie ̨ na niezwykle płodnych twórców i z podziwem patrzyli na nasze zarody
twórczości, zaciekajac̨ sie ̨nad zawrotnym pytaniem, dlaczego te znane im osobistości pol-
skie, genialne w zarodzie, wzbudzajac̨ z tego powodu w nich chwilami uczucie zazdrości –
sa ̨ zupełnie nieprodukcyjne.

Dlaczego? Skad̨ to przysłowie urag̨liwe, które prawda ̨ jest… przerażajac̨a ̨ prawda?̨ Gdy
sobie sami zajrzymyw oczy w lustrze historii, widzimy, jak straszna,̨ upokarzajac̨a ̨prawda ̨
jest ono.

Gdy obcy umieja ̨ ze swego (a czasem i z naszego), choć szczupłego nieraz materiału oso-
bistego, wysnuć korzyść wielka,̨ spożytkować oszczed̨nie i celowo ten materiał… to my go
trwonimy bezpłodnie i tylko swymwzburzeniem dyletanckim poruszamy tumany śmiecia
duchowego, jak gdyby dla stworzenia gleby i dania ugnojnej [użyźnionej] pomocy dla roz-
woju sił obcych narodów. Wytwarzamy zgnicie, smród, atmosfere ̨ obezwładniajac̨a ̨ prace ̨
naprzód.

Nie bed̨e ̨ mnożył przykładów realnych z życia bieżac̨ego i historii ani też snuł syste-
matycznego wykładu cech charakterystycznych tej choroby, ale zaznacze ̨ tylko koniecz-
ność przetworzenia całego naszego społeczeństwa w kierunku wiek̨szej produkcyjności.
Jest nas dwadzieścia milionów i mamy w sobie z pewnościa ̨materiał uzdolnienia na dwa-
dzieścia milionów ludzi, albo i wiec̨ej, bo jesteśmy narodem zasobnym w kwalifikacje du-
cha, ale produkujemy naprawde ̨ co najmniej dziesieć̨ razy mniej niż możemy, wyrażamy
sie ̨ wiec̨ w życiu ludzkości wartościa ̨ narodu produkujac̨ego za dwa miliony, tj. jak gdyby
nas tylko dwa miliony było, tyle co Finów, a obecnie mniejsze jeszcze znaczenie mamy w
rozwoju kultury ogólnej niż Finowie.

Pomijajac̨ warunki zewnet̨rzne, utrudniajac̨e produkcyjność społeczna ̨ i jednostkowa,̨
zajać̨ sie ̨ tu musze ̨wskazaniem niektórych dróg prowadzac̨ych do zwiek̨szenia produkcyj-
ności społecznej i indywidualnej.

Przede wszystkim niezbed̨ne jest uświadomienie sobie istnienia tej wady narodowej i
zgubnych jej skutków za pomoca ̨ prasy, literatury i szkoły. Nastep̨nie wzmożenie woli w
celu zwiek̨szenia produkcyjności. Awiec̨ w rodzinie i szkole, i w stowarzyszeniach, zwracać
uwage ̨ na uzdrowienie sfery woli w człowieku i wzmocnienie woli, przy pomocy działania
której produkcyjność może być zwiek̨szona.

Znane sa ̨ rozmaite metody wychowawcze, prowadzac̨e do zwiek̨szenia produkcyjności.
Zwróce ̨wiec̨ tutaj uwage ̨tylko na dwie rozpaczliwemetody, wskazane dla tych, którym sie ̨
walka z swa ̨nieprodukcyjnościa ̨w żaden inny sposób nie udaje. Jedna metoda, która ̨ bym
nazwał niemiecka,̨ przeciwna naturze polskiej, może oddać dla osobnika wielkie usługi wy-
chowawcze. Chodzi o to, aby całe napiec̨ie swej energii zwrócić w strone ̨ produkcyjności,
nie tracić czasu, przezwycież̨ać lenistwo, unikać wszelkich zajeć̨ nieprodukcyjnych i bez-
płodnego trwonienia czasu i starać sie ̨ przy każdej sposobności coś sprodukować. Ponad
upodobanie, przyjemność, ponad inne wzgled̨y, dbać o to, aby coś produkcyjnego zdziałać.
Robote ̨nieprodukcyjna ̨porzucać dla produkcyjnej, bezcelowe studia, nieokreślone studia,
nieokreślone marzenia i próbne zajec̨ia niewyraźne – dla spraw dajac̨ych konkretne wy-
niki, które można realnie ocenić. Mieć bezustanne hasło w życiu: lepiej coś małego zrobić
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niż nic. Mierzyć rezultaty przeżytych dni tym, co sie ̨sprodukowało. Uczuwaćw sobie zado-
wolenie, gdy sie ̨ coś choćby małego zrobiło, i niezadowolenie, gdy sie ̨ przetrawiło godziny
czasu bez wyraźnego rezultatu. Niemki zadowalaja ̨sie ̨ tym, że bezustannie, gdy tylkomaja ̨
wolne rec̨e, robia ̨pończochy na drutach i mierza ̨swa ̨produkcyjność wolnych chwil ilościa ̨
zrobionego tego produktu. To uspokaja ich sumienie, że w czasie rozmowy z sas̨iadka,̨ przy
doglad̨aniu dzieci itd. produkowały pończochy. Niechże ten krańcowy przykład posłuży
czytelnikowi do zrozumienia, jaka ̨droga ̨można by wykorzenić w sobie nieprodukcyjność.
Gdy sie ̨ przyzwyczai wciaż̨ produkować coś, choćby małego, to potem, choćby po trochu,
można sie ̨ starać przechodzić na produkowanie coraz ważniejszych spraw lub rzeczy.

Nieprodukcyjność – to znaczy marnowanie sił narodowych, marnowanie zdolności, któ-
re odziedziczyliśmy w spuściźnie po dawnych pokoleniach.

Ale sama tylko byle jaka produkcyjność niewystarcza. Do tego trzeba dodać skoncentro-
wanie, skupienie swej jaźni, zges̨tnienie swych sił, energii, zintensywnienie celów swe-
go życia i wydobycie z siebie tych właśnie zarodów, które sa ̨ dla osobnika najcharaktery-
styczniejsze, najsamowitsze. Trzeba skierować produkcyjność ku najswojszej pracy, naj-
ukochańszej, która jest powołaniem istotnym jego i droższa ̨mu jest nad życie… Nad życie
realne, rzeczywiste i nad układy, prawidła, nakazy społecznego życia wewnet̨rznego.

Aby wyprodukować kwiat cudu z życia swego, trzeba umieć zdeptać to życie, trzeba
umieć zdobyć sie ̨ na taka ̨ rezygnacje,̨ jakby śpiewem łabed̨zim zaśpiewać miało, i tak uko-
chać to śpiewanie, aby je za najwyższe swe szcześ̨cie poczytać.

Dlatego to dla wydobycia sie ̨ z wady nieprodukcyjności moge ̨ zarekomendować jeszcze
inna ̨metode ̨ rozpaczliwa,̨ która bed̨zie zupełnie zgodna ̨ z natura ̨ polska:̨ wyrwać sie ̨ z pet̨
lenistwa, ocież̨ałości, nieprodukcyjności, z samosugestii obciag̨ajac̨ej człowiekaw bezwład.
Wyrwać sie ̨ i porwać sie ̨ do czynu. Iść w przebój dla realizowania swych głównych che-̨
ci, zdolności, powołania swego, uśpionych swych głównych zamiarów. Robić zaraz to, co
najważniejsze. Łamać, kruszyć przeszkody, przeskakiwać przez nie, burzyć to, co krep̨u-
je człowieka, co powstrzymuje od produkowania najważniejszych jego spraw. Wydobyć
z siebie swój zaród własny i poświec̨ić wszystko dla urzeczywistnienia jego kierunkowej
linii. Cisnać̨ sie ̨ w przebój dla produkowania tajemnicy swojej własnej jaźni. Chwycić sie ̨
gorac̨zkowo, szalenie za robienie tego, co najważniejsze, najkonieczniejsze dla człowieka,
nie dbajac̨ o nic wiec̨ej. A to w imie ̨ tej idei, że moralność naukowa żad̨a od nas spełnie-
nia naszego posłannictwa na ziemi, rozwiniec̨ia swego ja, wystrzelenia z łuku naszej jaźni
napiet̨ej w nim strzały czynu. Polacy umieja ̨napinać łuk swej jaźni, pokazywać wszystkim
szczegóły strzały jego, ale wykonać czynu swego życia, mianowicie trafiać w cel, nie umie-
ja.̨

Trzeba zdeptać prawidła okultystyczno-życiowe, prawidełka płytkie, gnuśne formułki,
iść wprzód, ponad życie, zdobywać chwile produkcyjności własnej wszelkim kosztem.
Bad̨źmy gburowaci, szorstcy, twardzi, bad̨źmy nawet opryskliwi, ale bad̨źmy produkcyjni,
płodni.

Nie nam zdobywać spokój i powierzchowna ̨ łatwość życia, ale produkcyjność powinni-
śmy zdobyć. Nie mówie ̨ tu o wyjat̨kach, ale o wszystkich.
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Każdy proletariusz wydobyć z siebie te zarody, te ̨ twórczość może, jaka ̨w zasobach swe-
go ducha ma złożona.̨ Jeden wiec̨ej, drugi mniej, ale każdy, z wyjat̨kiem matołków, ma w
sobie coś mocnego, co w życiu pokazaćmoże, a jeżeli jemu nawet sie ̨zdaje, że nic mocnego
w nim nic ma, to ma możność któraś̨ z dobrych cech swoich tak wzmocnić, aby ona iskra ̨
błysła. Nie dla wyzyskiwaczy wydobyć z siebie, ale dla siebie samych, dla walki o reformy.
Bezpośrednio i wprost z duszy, z woli, w czyn twórczy, odpowiednio do uzdolnień, do ta-
lentów, które każdy posiada, chociaż w różnym stopniu. A gdy sie ̨człek widzi pospolitym i
mało zdolnym, to wmniejszym zakresie rodziny, przyjaciół, zwiaz̨ku do którego sie ̨należy,
można zrobić wiele, gdy sie ̨ rwie naprzód i nachrapem bierze przeszkody.

To wielka i pocieszajac̨a prawda, że każdy człowiek może być produkcyjnym, płodnym,
każdy może coś wartościowego, dużego zrobić, gdy tylko z rezygnacja ̨ rozpaczliwa ̨ żyły
czynu z siebie wyciag̨ać bed̨zie. Gdy sie ̨ rozped̨zi, to potem spokojniej i mniej cierpiac̨o ro-
bota żwawa pójdzie. A kto zdrów jest i umie bardziej radośnie życie swe w galop skierować
– tym lepiej.

Gdy zaglad̨niemy do źródeł nieprodukcyjności naszej, to sie ̨ przekonamy, że ona jest
po cześ̨ci produktem zwyrodnienia. Zwyrodnienie to pochodzi od wspomnianych czasów
najścia katolicyzmu i zupełnego poddania ducha narodu w jarzmo katolickie, gdy duch
polski zgnił i cuchnie.

Nieprodukcyjność ta jest też produktemniewoli. Alemiejmy odwage ̨rozpoznać te ̨praw-
de,̨ że niewola ta była sama już skutkiem, konsekwencja ̨ i koniecznościa.̨ Ona musiała
przyjść, bo Naród sie ̨ rozkładał. Polska już w XVII wieku była pod rozbiorem, a czyż pa-
nowanie Sasów nie było gniciem narodu?

Trzeba swa ̨wole ̨ podnieść!
Naród jako całość, Duch Narodu, maszyneria psychiczna Polski, z trudnościami jej

przejść i wyzwalań sie,̨ podobna ̨ jest do analogicznych przemian psychicznych jednostki.
Chora i słaba wola w Polakach. Chora ̨ i słaba ̨ wole ̨ ma społeczny system psychiczny, ta

wielka synteza dusz, jaka ̨ jest Duch Narodu.
Wole ̨ zges̨tniać, wzmacniać, leczyć, ćwiczyć, zasilać.
Odnaleźćmechanizmwysiłków regulujac̨ych napiec̨ie chceń Narodu i mechanizmwysił-

ków regulujac̨ych realizowanie sie ̨ tych chceń w czynach realnych Narodu.
I wszystkie siły obrócić na to, aby te mechanizmy zostały naprawione i przerobione, aby

były genialnie zbudowane.
Mechanizmy te powinny byćwolne spodwpływów, nie tylko spodwpływównajeźdźców,

ale spod wpływów przesad̨ów, chorób i… Rzymu.
Wola człowieka i Narodu powinna byćwolna. Tylko takawolna wolamoże być i powin-

na być.
Przysłowiowa nasza nieprodukcyjność pochodzi i z tego ciag̨łego rwania sie ̨ ku swobo-

dzie, z wysiłków rozpaczliwych, a niedociag̨nionych, z rozpaczy ciag̨łych kles̨k, z wciaż̨
powtarzanych porywów, aby za wszelka ̨ cene ̨wyrwać sie ̨ z niewoli i z upadków, zgnieceń
przemoca.̨ Ta nieprodukcyjność to bezwład jeńców marzycieli, to jek̨i i blade ruchy para-
lityków.
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Rzucać sie ̨ do płodnego czynu, to nie znaczy rzucać sie ̨ na miecz. Szaleć dla produkcyj-
ności – to nie znaczy: umierać, aby nie żyć w niewoli. Walczyć o swe ideały – to nie znaczy
iść na oślep w kles̨ke.̨

Strzas̨nać̨ z siebie nieprodukcyjność słowiańska ̨ – to znaczy iść tak, aby zwycież̨ać…
Porwanie sie ̨do produkcyjnego czynu – to znaczy porwanie sie ̨do czynu zwycies̨kiego.
Nieprodukcyjność, wytwarzajac̨a sie ̨ z tych wszystkich źródeł, objawia sie ̨ w pewnym

osłabieniu woli czes̨tokroć przez zahamowanie jej i opanowanie mniejszym lub wiek̨szym
pokładem obciaż̨enia psychicznego.

Te obciaż̨enia lub te zawrotne stany marzycielskie tworza ̨z nas materiał na media, tele-
patów, nerwowców, mistyków.

Ale właśnie te typy patologiczne, jakimi sa ̨ nerwowcy, neurastenicy, histerycy, epilep-
tycy, telepaci, media – gdy zaburzenia w ich ustroju sa ̨ niewielkie – moga ̨ dawać dobry
materiał dla szaleństw w produkcyjności życia.

Trzeba tylko, aby ich właściwości patologiczne były spożytkowane.
Trzeba, aby ich siła nienormalna stosowana ̨ była z wielkim napiec̨iem mistycznym.
Albo przeciwnie – naród mógłby żyć pośrednio, miernie produkcyjnie, ale zdrowo, gdy-

by został z tych stanów patologicznych, z tego nagromadzenia sił, obciaż̨enia tumanem
czasów, wyleczony, czyli ich pozbawiony, gdyby zdjet̨y z niego został blask namaszczenia
mistycznego.Widzimy, że ta ̨droga ̨kroczy ludność polskawniektórych sferach zaboru pru-
skiego. Ale gdy ludzie z napiec̨iemmediumicznym lub pół-media błak̨aja ̨ sie ̨w warunkach
zwykłych, bez stosowania w swym życiu nadzwyczajnych metod rozwijania produkcyjno-
ści, to staja ̨ sie ̨ podobni do umysłowo chorych lub też naprawde ̨ sa ̨ takimi.

Cała tajemnica mesjanizmu polskiego, mistycyzmu wieszczów naszych i tego wszystkie-
go, co oni o Polakach pisali i czego od nas żad̨ali – polega na tym, że Polacy sa ̨ narodem
z silnie rozwiniet̨ymi własnościami mediumicznymi i potrafiliby wielkie rzeczy czynić, a
nawet wysunać̨ sie ̨ na czoło narodów, gdyby pracowali w wysokim napiec̨iu ducha, gdyby
podjel̨i sie ̨ czynić i produkować w uniesieniu mistycznym. A teraz mediumizm niespie-̨
trzony w górny czyn pograż̨a Polaków w gnuśność i czyni z nich naród niedomagajac̨y
psychicznie.

Zrozumiałemmesjanizm polski i tajemnicemistyki polskiej – Mickiewicza, Słowackiego,
Goszczyńskiego, Towiańskiego – i pragnał̨bym tym skarbem tajemnic podzielić sie ̨z mymi
braćmi, gdyby mi to danym było.

Na usuniec̨ie wszystkich tych trzech chorób społecznych zbawienny wpływ mieć be-̨
dzie wzmocnienie siły i samodzielności jaźni i ochrona jej od zależności psychicznych, bo
wszystkie te trzy choroby sa ̨po cześ̨ci objawami uzależnienia słabych jaźni od ucisku,wyzy-
sku i wpływów uzależniajac̨ych otoczenia. To samo dla jaźni osobnikowej, jak i narodowej.
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