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Po ośmioletnim wiez̨ieniu w różnych twierdzach czteroletnim zesłaniu na Sybir, udało
mi sie ̨odzyskać wolność. Lat mi przybyło, straciłem wiele zdrowia i te ̨ rzeźka ̨elastyczność
ciała, która uzbraja niezwycież̨enie szcześ̨liwa ̨ młodość. Zachowałem jednak odwage ̨ ni-
czemniepokonanejmyśli, i sercem,wola,̨ namiet̨nościa ̨pozostałemwiernymprzyjaciołom
wielkiej ogólnej sprawy, a przedewszystkiem sobie.W innymczasie, w krótkichwspomnie-
niach, opowiem swe przeszłe życie, udział w wypadkach 1848 i 1849 r., niewole,̨ wiez̨ienie,
wygnanie i wreszcie oswobodzenie. Teraz staje ̨ przed wami, starzy i doświadczeni przyja-
ciele i towarzysze młodości, żyjac̨y jedna ̨ idea,̨ jedna ̨wola ̨ z nami i prosze ̨was: przyjmijcie
mnie w wasze grono, niech mi bed̨zie wolno mied̨zy wami i z wami złożyć reszte ̨ życia za
rosyjska ̨wolność, za polska ̨ swobode ̨ i niezawisłość wszystkich Słowian.

Nie próżno upłyneł̨o trzynaście lat ostatnich, po katastrofie 1848 i 1849 r. Świat odpo-
czał̨, jak gdybywrócił do zdrowia i znów sie ̨przygotował do nowychwstrzaś̨nień. Powstała
kochanka ludzkości - piek̨na Italia;… porysował sie ̨ jeszcze bardziej znienawidzony gmach
Habsbursko- Lotaryńskiej monarchii, - kamień na piersi żywych narodów, zbliża sie ̨ kres
Turcy, a z gruzów upadajac̨ych państw zbudza ̨sie ̨krzewiciele nowej cywilizacji: Włosi, Gre-
cy, Rumuni, Madziarzy i całe wielkie, bratnie, zjednoczone, słowiańskie plemie!… Ockneł̨a
sie ̨ Polska, zmartwychwstaje obecnie i Rosya ! Tak, to wielki czas ! Jak gdyby nowy duch
przeszedł po uśpionychnarodach,wzywajac̨ żywych, do poteż̨nej sprawy, amartwymzwia-
stujac̨ grób… Czułem, że jestem i zbiegłem z Sybiru. Co teraz poczne?̨ Co wszyscy pocznie-
my? Dla każdego człowieka rzeczywistym polem działania jest ojczyzna. Źle być działa-
czem na obcej ziemi… Doświadczyłem tego dobrze w latach rewolucyi: ani we Francyi, ani
w Niemczech, nie mogłem zapuścić korzeni; zachowujac̨ wiec̨ gorac̨a ̨sympatye ̨minionych
lat dla postep̨owego ruchu całego świata, postanowiłemnie trwonić ostatka sił i ograniczyć
ma ̨ prace ̨ do Rosyi, Polski, do Słowian. Te trzy oddzielne światy w miłości mej i wierze sa ̨
nierozdzielnymi.

Rosya znajduje sie ̨ jawnie w przededniu ważnych przewrotów. Po nieszcześ̨liwie-
szcześ̨liwej krymskiej kampanii, zawiał jak gdyby wiosenny wietrzyk na całej jej zlo-
dowaciałej przestrzeni, aż do najdalszych krańców wschodniej Syberyi. Rosya odtajała,
odetchneł̨a pierwszy raz po trzynastoletnim Mikołajewskim mrozie i z młoda ̨ energia ̨
zapowiedziała niezbed̨ność swego odrodzenia. Piek̨na to była chwila: zakwitło wszystko,
wskrzesneł̨o, znikła nawet w sercach nienawiść do przeszłości, wszystko spoglad̨ało w
przyszłość, wszystko przepojone było ufnościa ̨ i miłościa.̨ Lecz podobne chwile nie sa ̨
trwałemi. Od uczuć do sprawy przejść należało. Co robić? Dokad̨ iść? Czego pragnać̨?
Czego żad̨ać? Wnet zjawiło sie ̨ tysiac̨ pytań, o tysiac̨u przeróżnych odcieni. Pokazało sie,̨
że w czasie panowania cara Mikołaja mówić zaprzestano, nie zaprzestano jednak myśleć,

2

https://pl.anarchistlibraries.net/library/michail-bakunin-do-rosyjskich-polskich-i-wszystkich-slowianskich-przyjaciol


a myśl silna, wzmocniona wmilczac̨em zjednoczeniu, uzbrojona w nauke,̨ na poły z pet̨ów
zwolnionem słowem wstap̨iła na arene ̨ publiczna.̨ I, jak zawsze, różne były mniemania:
wszyscy zgadzali sie ̨ na to, że pozostać przy dawnem było niemożliwem; smutny bieg
Mikołajewskiego panowania ujawnił kłamstwo jego rzad̨owego systemu, zawlókł państwo
nad brzeg przepaści. Trzeba było odnowić moc i sławe ̨ Rosi Tego wymagała ambicja, tego
wymagała godność narodowa. Lecz jakimi środkami ja ̨ odnowić? Gdy pytanie to dojrzało,
opinia społeczna rozpadła sie ̨ na dwa stronnictwa: partye ̨ reform i partye ̨ radykalnego
przewrotu.

Pierwszamniemała, że nie tykajac̨ podstawpaństwa,wystarczy przedsieb̨rać dość znacz-
ne przekształcenia w systemie administracyi finansów, w urzad̨zeniach wojennych, sad̨o-
wych, jak również w wychowaniu publicznem, aby siły rozpadajac̨ej sie ̨monarchii.

Partya ta zapomniała o jednem. W naszych ustawach, rozporzad̨zeniach, zbiorze praw,
rozrzucono mnóstwo złotych prawideł, humanitarnych i mad̨rych uwag i sentencyj, któ-
reby przyniosły zaszczyt jakiemu filozofowi i filantropowi, lecz to wszystko zostało mar-
twa ̨ litera,̨ dlatego, że w urzed̨owej, przez Piotra stworzonej Rosyi, jest to niemożliwem.
Wszystko istotne wykoszlawiono, nikt nie ma w niej wolnego ruchu, ani miejsca, każdy
wewnet̨rzny poryw ofiarowano na cześć zewnet̨rznej państwowej poteg̨i.

Stronnictwo to zapomniało, że głównym niedostatkiem naszej ojczyzny i tem, co je to-
czy i do zguby wiedzie jest fałsz, jest kłamstwo wszed̨zie i we wszystkiem, które nie ślizga
sie ̨ po powierzchni, lecz zakorzenione jest w głeb̨inach, w samym zarodzie państwowe-
go systemu. Przeoczyło ono równierz, że gdzie niema życia, tam niemoże być i prawdy,
wskutek czego życie Rosyanina uleciało w głeb̨ie epoki przemocy Piotrowych reform i nie
pokrzepiło nigdy Piotrowej budowy. Przeszło półtora wieku społeczeństwo Rosyjskie nio-
sło na swoich zdrowych barkach klocowate, na pred̨ce zbite petersburskie imperyum, jak-
by przeczuwajac̨, że wydźwignie ono go w europejskie szranki, i rozpadnie sie ̨ wreszcie,
ażeby ustap̨ić miejsca samemu narodowi. Naród zatem tracił dla niego najlepsze swe siły,
ale nigdy go nie kochał; cierpiał przez niego i dla niego i teraz, gdy imperyum to bliskie
jest rzeczywiście zagłady, nie może oczekiwać od narodu pomocy. Reformatorzy nasi nie
zrozumieli, że razem z krymska ̨ katastrofa ̨ i ze śmiercia ̨Mikołaja, odbiła ostatnia godzina
dla Piotrowego carstwa. ”Rosyjskie imperyum, ten kłos na glinianym gruncie, zniszczeje”,
poczynaja ̨ mówić z radościa ̨ wrogowie Rosyi. Tak, zniszczeje, lecz nie radujcie sie ̨ przed-
wcześnie… Upadek tego imperyum nie bed̨zie podobnym do jednocześnie gotujac̨ego sie ̨
rozkładu austryackiego i tureckiego państwa. Po nich nie zostanie nic, krom różnorodnych
plemion, które z gniewem i nienawiścia ̨odrzuca ̨ich nazwe:̨ na gruzach zaś rosyjskiego car-
stwa zakwitnie naród rosyjski !…

Odejmijcie Rosyi Polske,̨ Litwe,̨ Białoruś i Małorosye;̨ oddzielcie od niej Finlandye,̨ za-
chodnie prowincye, Gruzje ̨ i cały Kaukaz: zostanie olbrzymie 40-stomilionowe plemie,̨ ple-
mie ̨ jed̨rne, rozumne, zdolne, dziewicze, a wiec̨ niezużyte w dziejach, i które, powiedzieć
można - dotad̨ szykowało sie ̨ tylko do swego historycznego życia. Cała przeszłość jego ma
tylko znaczeniewielkich przygotowań. Pobudzony - zdaje sie ̨- instynktemprzyszłychwiel-
kich losów, naród wielkorosyjski bronił sie,̨ swej całości, swej pierwotnej społecznej i eko-
nomicznej organizacyi od wszelkich zewnet̨rznych i wewnet̨rznych nacisków i wpływów;
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od czasu formowania sie ̨moskiewskiego państwa do dziś żył tylko zewnet̨rznem, państwo-
wem życiem. I jakkolwiek cież̨kiem było położenie wewnet̨rzne, jakkolwiek doprowadziło
go do bezgranicznej rozterki i jarzma, jednakże chlubił sie ̨jednościa,̨ poteg̨a,̨ wielkościa ̨Ro-
syi i dla niej był gotów do wszelkich ofiar. Dziek̨i temu kształtował sie ̨w wielkorosyjskiem
społeczeństwie instynkt i patryotyzm bez frazesów, lecz w istocie tym sposobem ono jed-
no w Słowiańszczyźnie utrzymało sie ̨ w Europie jako państwo i dało uczuć wszystkim, że
jest siła.̨ Niestety jednocześnie, posłusznie i cierpliwie oddało sie carskim służbom prze-
ciw zewnet̨rznemu wrogowi Rosyi, uroniło dużo z wiary w swoje usamoistnienie. Naród
nareszcie dowiódł, że posłuszeństwo i długie cierpienie maja ̨ kres, że umie bronić swoich
przekonań, że wola cara wcale nie jest dla niego bezwarunkowem prawem. Walka ta wy-
powiedziała sie ̨w jednem słowie: odszczepieństwo.

Z poczat̨ku wyrażało ono protest, wyłac̨znie przeciw uciskowi religijnemu, przeciw zla-
niu sie ̨ władzy duchownej i świeckiej i przeciw roszczeniom carów do stanowiska głowy
kościoła; w nastep̨stwie, bardzo pred̨ko otrzymało ono znaczenie polityczne i społeczne.
W niem ujawnił sie ̨ rozdział Rossyi na urzed̨owa ̨ i narodowa.̨ W państwie i społeczeństwie,
stworzonem przez Piotra I. wszystko było obce narodowi: prawa, warstwy społeczne, po-
rzad̨ki, etyka, obyczaje, jez̨yk, wiara. Nawet samego cara, który przywłaszczył sobie tytuł
imperatora, naród nazwał sługa ̨ antychrysta, lecz nie przestał on być dla niego symbolem
jedności Rosyi. I oto oddawszy na usługi carowi swój grosz, swa ̨ krew i pot, cała ̨ swa ̨ siłe ̨
materyalna,̨ naród uniósł na skrzydłach odszczepieństwa nadzieje i przekonania społecz-
ne. Napróżnowalczyli z tem carowie, poczaw̨szy od AleksegoMichajłowicza do Aleksandra
II, napróżno starali sie ̨ je zdławić w krwi mec̨zenników. Im bezlitośniejszymi były prześla-
dowania, tem silniej rozwijało sie ̨ odszczepieństwo. Rozlało sie ̨ ono po Rosyi szeroko, jak
morze, tak, że pod koniec swego długiego panowania, Mikołaj sam przyznał sie,̨ iz wobec
niego jest bezsilnym.W odszczepieństwie tkwi nieprzerwany bieg i ochrona historyi Rosyi
narodowej przeciw Piotrowemu dziedzictwu; w niem - jej świec̨i bohaterowie - jej świet̨e
marzenia i nadzieje; w niem prorocze ukojenie narodu. Dźwigneł̨o ono naprzód jej społecz-
ne wychowanie, dało jej tajna,̨ ale niemniej można,̨ polityczna ̨ organizacye ̨ i podejmie ja ̨
w imie ̨ swobody dla zbawienia Rosyi. ”Zbliża sie ̨ czas”, tak mówia ̨ odszczepieńcy. Naród
oczekuje swobód od cara, i biada carowi, biada szlachcie, monopolistom, oficerom, czy-
nowinkom, urzed̨owym popom, całej oficyalnej Rosyi, jeżeli nie otrzyma teraz całkowitej
wolności, wraz z zupełnem władaniem ziemia.̨

Carski ukaz - wynik poprzedzajac̨ych go okoliczności, - wezwał naród teraz do udziału w
życiu politycznem, a temsamem w rosyjskiej historyi. I cokolwiekby uczyniono, jakichby
użyto przegród i przeszkód, - aby zawalić droge ̨naprzód wiodac̨a,̨ - on nie odstap̨i od tego
wezwania.

Niemieckie podstawy Piotrowego carstwa zgniły, sam knut stracił na sile; w imperyum
niema nawet Mikołaj̨ewskiego ładu. Wszystko w zamec̨ie: finanse, armia administracya,
co najopłakańsze, w rzad̨zie niema sensu, niema woli, niema wiary w siebie. Nikt go nie
szanuje. Jednocześnie, - jak wszystkie słabe egzystencye, - jest chwiejny i okrutny, nie lubi
go nikt za jego miek̨kość, nikt okrucieństwa jego sie ̨ nie boi. Gniewa sie,̨ grozi, zsyła na
Sybir, strzela do narodu a z niego sie ̨ śmieja;̨ on sam ze siebie sie ̨ śmieje, przeczac̨ sobie
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nieustannie, nakazujac̨ dziś to, za co wczoraj karał, tak, że wszyscy pogubili sie ̨w tej mat-
ni. Anarchia. niedowierzanie wzajemne, świadomość nie tylko bezprawia, ale i niemocy,
zwat̨pienie i strach przed jutrem, plat̨anina, zamies̨zanie gubiac̨e sie ̨w zamiarach, gadani-
na w próżnych frazesach, słowem najzupełniejsza dezorganizacya, znamienny rys ruiny,
- zawładneł̨y wszystkiemi władzami, wszystkiemi czynnikami oficyalnego państwa. Stary
imperatorski świat wali sie,̨ a z nim wali sie ̨ cała oficyalna Rosya: szlachta, czynownictwo,
armia, szynk, wiez̨ienie i urzed̨owa cerkiew, albo w staremMikołajewskiem znaczeniu wa-
la ̨ sie:̨ narodowość, samowładztwo i prawosławie, wszystkie te narośla cudacznego skoja-
rzenia, tatarskiego barbarzyństwa z niemiecka ̨ nauka ̨ polityczna,̨ skazane naniewat̨pliwa ̨
i bliska ̨ już zagłade.̨ Cóż zostanie przy życiu? - Jeden tylko lud!

Na poczat̨ku obecnego panowania, (Aleksandra II.) rzad̨ chciał oprzeć sie ̨ wyłac̨znie na
czynownikach i z ich pomoca ̨ przeprowadzić reformy wydajac̨e mu sie ̨ niezbed̨nymi. Cała
Rosya załkała na wieść o tem. Czynownictwo jeszcze bardziej jest nienawitsnem narodowi
niż szlachta, ono to właśnie - to szlachta, tylko w carskiej służbie, t.j. w najwstret̨niejszej
swej formie. Czynownik to ta pałka w rek̨ach carów, która ̨bezlitośnie bili naród przez dwa
stulecia, - to ta długa rek̨a, która zgneb̨iła społeczeństwo i rozgrabiła państwo. Każdy, kto
zna Rosye,̨ pojmuje bardzo dobrze, że uczciwy, kochajac̨y naród, państwowym interesom
oddany czynownik, możliwym jest w niej tylko jako potworny wyjat̨ek, jako bezsens lo-
giczny i, że taki bezsens, przeciw naporowi rosyjskiej oficyalnej działalności, niezbed̨nie
do złodziejstwa wiodac̨ej, nigdy długo utrzymać sie ̨mógł i niemoże. Biurokracya wszed̨zie
uśmierca, a nie ożywia państwa. W Rosyi zaś wszystko zrujnowała - i czyż od czynownic-
twamamy oczekiwać zbawienia ojczyzny? Tylko jednemu Petersburgowimogło przyjść do
głowy podobne głupstwo! Czynownik stracił wiare ̨w cara, on nie polega bezwarunkowo na
carskiej sile, on szuka dla siebie oparcia w społecznej opinii, z która ̨kokietuje, wyglad̨ajac̨
w niej swej obrony z uszczerbkiem i na rachunek carskiej władzy.

I nareszcie dwie trzecie rosyjskiego czynownictwa składaja ̨sie ̨ze szlachty rodowej i nie-
rodowej. Do szlachty należy całe czynownicze życie, wszyscy ludzie z wplywami i siła.̨

Jakimże sposobem,w pytaniach, podjet̨ych dziś przez rzad̨ w sprawie oswobodzeniawło-
ścian, i zniesienia władzy patrymonialnej, czynownik-szlachcic pocznie działać przeciw
dziedzicowi-szlachcicowi t. z. przeciw samemu sobie? Wszak rzymskie cnoty dziś już nie
sa ̨ modne, dobrowolne ofiary dla oficyalnego człowieka, to puste słowo, a strach przed
carem dziś nie działa.

I widzieliśmy jak z wyjat̨kiem niewielu rzeczywiście szlachetnych przykładów, - olbrzy-
mia wiek̨szość szlachty-czynowników, ministrowie, dygnitarze, gubernatorowie, wszyst-
kie biurokratyczne znakomitości, a za nia ̨ i czynownicza ”swołocz”, zwróciła sie ̨ przeciw
carowi, w obronie klas posiadajac̨ych.

Aby zrozumieć psychologie ̨ naszego urzed̨owego świata, - trzeba zdać sobie sprawe ̨ z
ustawicznej bojaźni przed szerokimi warstwami społeczeństwa, - a ta ̨bojaźnia ̨przepojony
jest nawet… car. On utraciwszy nadzieje ̨ ocalenia sie ̨ przez czynownictwo, - szuka zbawie-
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nia w szlachcie. Za ery Roztowcewa i Milutyna1 grożono szlachcie ludem, - teraz nagle od-
kryto w niej bajeczna ̨ rycerskość i nazywa sie ̨ ja ̨ starszymi synami Rosyi, podpora ̨ tronu i
ozdoba ̨ojczyzny; wkrótce odgrzebie sie ̨bez wat̨pienia - że szlachta była dobrodziejem swo-
ich poddanych i, że oni uwielbiajac̨ ja,̨ nie chca ̨ swego wyswobodzenia… Gdy sie ̨ da wiare ̨
świeżym zapewnieniom generał-gubernatora petersburskiego, - weźmie szlachta na swe
barki los i przyszła ̨ organizacye ̨ Rosyi. Gubernialnym zgromadzeniom szlachty poruczo-
no rozstrzygniec̨ie reform skarbowych, sad̨owych, administracyjnych i kto wie czy jej nie
dadza…̨ konstytucyi.

Czem jest rosyjska szlachta?…
Sa ̨ to synowie moskiewskich bojarów, niecnych sług, których Iwan Groźny chłostał - a

narodowy bohater, - Stenko Razin setkami wieszał za to, że gneb̨ili i grabili rosyjski lud.
Sa ̨ to dzieci owej domorosłej arystokracyi, pozbawionej wszelkiego cienia osobistej warto-
ści, która w suplikach do cara nazywała sie ̨ niewolnikami i podpisywała sie ̨ ”Wańkami” i
”kondraczkami”, - która ̨moskiewscy carowie bili, kiedy im sie ̨ spodobało. To ta sama mar-
twa, bezmyślna, dawno przegniła, we wszystkich kierunkach życia, pasożytna i szkodliwa
dla państwa kasta, która ̨ złamał i zepchnał̨ Piotr Wielki do rzed̨u warstwy służalczej i wy-
nagrodził, oddajac̨ jej połowe ̨ włościańskiej ludności w niewole.̨ To ten sam podstawowo
- złodziejski stan, co od Piotra Wielkiego do naszych czasów pod postacia ̨ czynowników
i oficerów, zapełniał wszystkie pułki, wszystkie biura i niesumiennie napychajac̨ swoje
bezdenne kieszenie, wysługiwał sie ̨ przeszło półtora wieku jako bezwzgled̨ne i nieludzkie
narzed̨zie - najgnuśniejszemu w świecie despotyzmowi… A despotyzm ten jednocześnie
grabił, mec̨zył, używał przemocy, zsyłał na Sybir, sprzedawał, przegrywał swoich podda-
nych i niszczac̨ społeczeństwo, nie umiał nawet siebie ochronić od zupełnej zagłady. To
jest nareszcie ta sama błed̨na i wystep̨na kasta, która jako czynownictwo pod komenda ̨
cara Mikołaja - pchneł̨a Rosye ̨ nad krawed̨ź przepaści, a jako klasa posiadajac̨a, stała sie ̨
uosobieniem nienawiści i pogardy dla wszystkiego, co jest żywem i rozumnem w Rosyi.

Bezwat̨pienia i mied̨zy szlachta ̨ znajda ̨ sie ̨ ludzie zasługujac̨y ze wzgled̨u na rozum, wy-
kształcenie, czystość charakteru i szlachetność daż̨ności - na wszelki szacunek,-lecz tacy
stanowili zawsze wyjat̨ek i nie należeli do kliki, - przeciwnie szli, żyli działali na przekór
tendencyom i interesom kasty, do której z urodzenia należeli. Zachodnia cywilizacja mu-
snaw̨szy ledwie szlachte,̨ wywołała dwa różne wyniki: na wiek̨szość podziałała gorszac̨o,
wszczepiajac̨ w nia ̨ nowe nawyknienia i smaki, zaznajamiajac̨ ja ̨ z europejskim polorem, -
ale nie zdołała przeinaczyć ani bojarsko-tatarskiej duszy, ani despotycznie-niewolniczych
w niej kierunków, natomiast oderwawszy ja ̨od społeczeństwa, nauczyła te ̨ szlachte ̨pogar-
dzać niem i przeobraziła ja ̨ w narodowego wroga. Zupełnie inaczej wpłyneł̨a na nieskoń-
czenie drobna ̨mniejszość, składajac̨a ̨ sie ̨może z dziesiat̨ka wybranych ludzi.

1 Rostowcew Jaków Iwanowicz (1803-1860) - przewodniczył od 1859 r. tzw. redakcyjnym komisjom,
które opracowywały projekt zniesienia stosunków pańszczyźnianych w Rosji. Pod naciskiem rosnac̨ych na-
strojów rewolucyjnych wśród chłopów głosił polityke ̨ ustep̨stw. Milutin Mikołaj Aleksiejewicz (1818- 1872)
brał udział jako zastep̨ca ministra spraw wewnet̨rznych w przygotowaniu reformy agrarnej 1863 roku, wy-
rażajac̨ przekonanie, że reforma odciag̨nie siły społeczne od rewolucji.
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Cywilizacya obudziła w niej nowe duchowe życie, wznieciła iskre ̨ ogólno-ludzkiej miło-
ści i myśli, stworzyła świat idealny, piek̨ny, lecz bezsilny i nie mogac̨y sie ̨ urzeczywistnić.
Bezsilny, dlatego, że i on, rozwijajac̨ sie ̨podwpływem zachoduw ramach rosyjskiej działal-
ności, nie miał nic pokrewnego z życiem rosyjskiego społeczeństwa, nie miał gruntu pod
nogami dla czynu. Mimo nieprzyjaznych warunków, światek ów nie upadł, lecz zaczał̨ roz-
kwitać z szybkościa ̨ niewysłowiona ̨ wraz z rozwojem naszej literatury i uniwersytetów, -
mied̨zy ktorymi moskiewski przyswoił sobie jak gdyby osobny przywilej obrońcy i krzewi-
ciela świet̨ego ognia mied̨zy niezepsutemi dziećmi rozwieź̨le dzikiego szlacheckiego rodu.
Za Aleksandra szlachty-ideologów były już nie dziesiat̨ki, - lecz całe setki… Oni objawili
w grudniowej rewolucyjnej próbie wzniosłość swoich tendencyj, - zarazem jednak i nie-
moc swoja.̨ Byli mied̨zy nimi ludzie genialni, jak np. Pestel, który pierwszy przewidział
historyczna ̨ konieczność społeczno-ekonomicznej rewolucyi w Rosyi, upadek rosyjskiego
imperyum i powstania niezależnej federacyi słowiańskich plemion. On wszystko wyproro-
kował, ale nie mógł nic zrobić, bo działał jak szlachta w Rosyi, gdzie jej wiek̨szość za stare i
nowe grzechy skazano na wieczna ̨zgube,̨ a mniejszość na zlanie sie ̨ z ludem, zgubienie sie ̨
w nim, aby mogła wraz z całym ogółem żyć i pracować, uledz bezwstydnej bezczynności i
pokutować za błed̨y wiek̨szości.

Obecnie już nie setki - ale tysiac̨e, wszystko, co w szlachetczyźnie jest myśla ̨żyjac̨a ̨ i pod-
nioślejsza,̨ domaga sie ̨unicestwienia szlacheckiej kasty. Gdyby wiek̨szość była roztropniej-
sza,̨ pojeł̨aby, że teraz siła nie w carze, lecz w narodzie, że naród nigdy nie sprzymierzy sie ̨
ze szlachta,̨ że nienawiść do tego plemienia jest równorzed̨na ̨ z miłościa ̨ do swobody, do
ziemi ojczystej i że w grożac̨ej nam burzy nie ma dla ”kasty” innego zbawienia, ponad uni-
cestwienie wszelkich jej imiennych i dziś zupełnie bezsensownych przywilejów i znamion
egzystencyi, nie wyłac̨zajac̨ nawet szlacheckich majet̨ności.

Wiek̨szość rosyjskiej szlachty nie rozumie tego, aż pojmie gdy błyśnie topór… Czyż to po-
dobne, aby dla całokształtu naszego dziejowego rozwoju, trzeba tak tragicznego zakończe-
nia?… I oto zamiast zespolenia z narodem, - ona domaga sie ̨ od cara ochrony swoich praw
i przywilejów, w zamian za co - ofiaruje mu sie ̨ być podpora…̨ Gdzież jednak jej siła?… W
społeczeństwie?… Społeczeństwo jej nienawidzi, wiec̨ ta siła tkwi tylko w carze. Car znów
czujac̨ własna ̨niemoc, pragnie sie ̨ oprzeć na swojej, trwajac̨ej w błed̨ach, szlachcie. Bezsil-
ność bed̨zie podtrzymywać bezsilność!… Przecież to absurd ! - Cóż robić? Pogodzimy sie ̨
na chwile ̨ z nim, ale tylko na chwile…̨ Niedługo wypadnie nam czekać… Tymczasem niech
sie ̨ ciesza ̨ szlacheckiemi konstytucyami, niech sie ̨ pobawia ̨ w parlament, niech zmarnuja ̨
wszystko w tym zmec̨zonym agonia ̨ urzed̨owym świecie i niech ostatecznie na bezdroże
biedne Piotrowe państwo. Ocknienie bliskie - a bed̨zie okropne!…

W Rosyi nie ma żywotnych stanów. Ani szlachta, ani duchowieństwo, ani kupiectwo,
wszystkie ośrodki Piotrowego systemu, nie znajda ̨ dość sił, aby żyć własnem życiem. Jest
tylko jeden żywy lud! W nim poteg̨a i przyszłość nowej ojczyzny. I tak niech pozdrowiona ̨
bed̨zie chłopska Rosya!…

W Rosyi jest jeszcze jedna inna siła niekastowa, bo zbudowana na zaprzeczeniu wszyst-
kich kastowych kierunków, niedojrzała, - lecz mimo to rzeczywista, niezlana jeszcze z na-
rodem, istniejac̨a na zewnat̨rz niego, - pragnac̨a namiet̨nie zupełnego z nim złac̨zenia. Siła ̨
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ta ̨- to ogół wszystkich ludzi żywejmyśli i dobrej woli w Rosyi, - spojonych bezgraniczna ̨mi-
lościa ̨ swobody, wiary w rosyjski naród i przyszłość całej słowiańszczyzny. Składa sie ̨ ona
z niezliczonego mnóstwa osób wszystkich stanów: szlachty, biurokracyi, duchowieństwa,
kupiectwa, mieszczaństwa, chłopstwa, tworzy dusze ̨ i myśl - a czes̨to i życie samo, ode-
rwane od kast i sytuacyj w carstwie. Siła ta nienawidzi rzeczywistości, gotowa jest ponieść
śmierć za przyszłość, istnieje jutrem i, - żeby tak powiedzieć, jest bezdomnym, wed̨row-
nym kosciołem, rozrzuconym po całej Rosyi i za jej granicami, a działajac̨ym tysiac̨ razy
rzeczywiściej, niż wszyscy tak zwani użyteczni ludzie… Jej wpływ jest w Rosyi poteż̨niej-
szym od samej władzy imperyum. Zna ona instynkty narodu, wsłuchuje sie ̨ w nie i bytuje
w nich, jako hańba świadoma i wola. Do niej lgnie wszystko, co modne i młode, co nosi za-
rodek przyszłości, co cież̨ko cierpi, co szuka zbawienia, co odważnie pragnie, - od szlachty
do chłopów, od myślicieli do raskolników… Oreż̨em tego pokroju ludzi - jedynie słowo; nie
maja ̨ bagnetów - ale maja ̨ zastep̨ujac̨a ̨ je mowe…̨

Do nich, znajomych i nieznajomych, zwracam sie ̨ jak do braci i wraz z nimi zapytuje:̨ co
czynić powinniśmy? Zdaje mi sie,̨ że powinniśmy na sam przód pozostać obojet̨nymi wi-
dzami tego, co sie ̨ robi w urzed̨owym i szlacheckim świecie, wszelkich konstytucyjnych i
półkonstytucyjnych, eksperymentów, które - rzecz oczywista - skończa ̨ sie ̨ na niczem, do-
dadza ̨nieładu do nieładu i może przyspiesza ̨nieunikniony pogrom imperyum przez ludo-
we siły. Winniśmy przedewszystkiem poteż̨nie sie ̨z soba ̨jednoczyć, celem zorganizowania
narodowego stronnictwa i świadomej mocy, cel majac̨ej, rzeczywistej, skierowanej prze-
ciw urzed̨owej sile. Należy organizować sie,̨ szukać i poznawać ludzi, aby wiedzieć na kogo
liczyć, gdy odbije chwila otwartego czynu. Trzeba zbierać pieniad̨ze, aby mieć możność
rozsyłać przyjaciół po Rosyi i wzywać ich do ogłaszania i rozprzestrzeniania w granicach
imperyum jak najwiec̨ej broszur, - aby powołać do istnienia mnóstwo kółek i złac̨zyć je w
jeden zwiaz̨ek.

Nastep̨nie winno sie ̨ jasno i głośno wypoiwedzieć cel zwiaz̨ku, - a tym celem wyłac̨znym
- przyjście ludowego państwa…My kochamy tylko lud, wierzymy weń jedynie i chcemy te-
go, czego on chce. Czego jednak potrzeba ludowi? Powtórze ̨za ”Kołokołem” (”Dzwonem”)
: ”ziemi i wolności !” Lud potrzebuje nie cześ̨ci, ale całej rosyjskiej ziemi, jako swej należ-
ności i niczem nie dajac̨ej sie ̨odjać̨ własności. Z wykupnem czy bez wykupna - to obojet̨ne.
Wykupno stałoby sie ̨możliwem, - gdyby szlachta zrzekła sie ̨ tego, - przyczem upierać sie ̨
nie powinna, mianowicie odreb̨nej egzystencyi. Nie nastap̨i ono, gdy naród bed̨zie zmu-
szonym przemoca ̨ zagarnać̨ to, co mu sie ̨ należy w myśl zdrowego sensu i istotnych prze-
konań. Szlachta sie ̨ rozbije: Bóg z nia ̨ !… Szcześ̨cie dla niej istotne, jeżeli za stare grzechy
i nowe głupstwa zapłaci li tylko rozbiciem. Tak, czy inaczej - a w krótkim czasie cała zie-
mia powinna stać sie ̨własnoscia ̨całego narodu ze stanowczym unicestwieniem osobistych
gruntownych praw, aby nie było na niej ani wielkich, ani małych właścicieli, obszarników
- monopolistów, aby każdy Rosyanin, choćby dlatego, że żyje, - mógł władac nia ̨ łac̨znie z
drugimi. Na podstawie tego prawa każda przesiedlajac̨a sie ̨ gmina mogłaby brać pierwsze
lepsze puste obszary w całej Rosyi we wieczne władanie; władanie jednak osobiste tymi
obszarami - powinno byc ograniczone terminem. Nareszcie każdy, - do jakiejkolwiek nale-
żałby przedtem kasty, - mógłby sie ̨ zaciag̨nać̨ do istniejac̨ej już gminy lub złac̨zyć z nowa ̨
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grupa ̨ osób i nowa ̨ utworzyć gmine.̨ Mniemam, objec̨ie prawa własności nad ziemia ̨ przez
cały naród i władanie nia ̨ za pomoca ̨ gmin, - odpowiada najlepiej stosunkom pierwotnym
słowiańskim, a powrót do nich i ich urzeczywistnienie, wraz z płynac̨emi ztad̨ nastep̨stwa-
mi i zastosowaniami - jest poniekad̨ historycznem powołaniem Słowian. Prawo to wystar-
czy do złac̨zenia plemion słowiańskich w braterska ̨ jedność.

Naród musi mieć swobode,̨ nie wykrojona ̨według ciasnej modły naszych uczonych dok-
trynerów i biurokratów, musi miec pełna ̨ wolność, bez kontroli ruchów. Każdy Rosyanin
powinien iść, gdzie pragnie, i robić co chce, nie zdajac̨ sprawy nikomu. Prawo swobodnej
zmiany miejsca - mieszczanina z miasta, włościanina z gminy, musi być bezwarunkowo
zagwarantowane. W rosyjskiem społeczeństwie zostana ̨ wskutek tego dwie kasty: miesz-
czanin i włościanin, nawet nie kasty - ale dwa odcienia i tylko odcienia, nie skamieniałe
jak na zachodzie, lecz przenikajac̨e sie ̨ wzajemnie, swobodnym przepływem mieszczan w
wiejskie społeczeństwo - a włościan w miejskie warstwy.

Naród rosyjski domaga sie ̨ bezgranicznej swobody wiary i słowa, handlu i przemysłu i
zebrań publicznych a to w politycznych celach; domaga sie ̨ wszystkich swobód, wszyst-
kich różnorodnych przejawów, składajac̨ych sie ̨ na jedna ̨ prawdziwa ̨wolność. Aby ta wol-
ność była rzeczywista ̨potrzeba samorzad̨u, ustroju, który, daj Boże, oby powstał nie wsku-
tek rozkazu dyktatora, ani zwierzchniczego parlamentu, niewyrażajac̨ego nigdy istotnych
chceń narodu, nie z góry ku dołowi, na wzór europejski, ale organicznie z dołu ku górze,
przez zgode ̨ samoistnych kółek, poczaw̨szy od gmin, owej socyalnej i politycznej jednost-
ki, tego weg̨ielnego kamienia rosyjskiego świata, - skończywszy na państwowym, a nawet
- kto wie - czy nie na federacyjnym, powszechno-słowiańskim rzad̨zie.

Oto co według mego mniemania odpowiada swiadomym i nieświadomym pożad̨aniom
narodu.Podstawy tak proste i wystarczajac̨e, że na nich może sie ̨ budować cały świat. Po-
wiedziano to nieraz w prost i ubocznie w ”Kołokole” i to żywcem z obserwcyi życia narodu.
Należy sie ̨ zastanowić nad temi podstawami ze wszystkich stron, zbadać je we wszystkich
możliwych zastosowaniach, wyjaśnić warunki ich rozwoju i realizacyi, nareszcie rozsze-
rzyć je zarówno zewzgled̨u na propagande,̨ jak celemuczynienia z nich przedmiotu zbioro-
wego sad̨u. Uczac̨ tych podstaw zbliżymy sie ̨bardziej do narodu i każdy wmiare ̨ sił swoich
niech zajmie sie ̨sprawa ̨na seryo. Zbaw nas Boże do jednej omyłki: nie bad̨źmy doktrynera-
mi, nie rozpoczynajmy stwarzać konstytucyi i z góry narzucać prawa narodowi. Powołanie
nasze jest innem: nie jesteśmy nauczycielami - tylko torujemy droge,̨ sprawa nasza nie jest
przywilejem w teoryi, - lecz ma być wprowadzona ̨w czyn.

Dalej powinniśmy podać bratnia ̨ dłoń wszystkim Słowianom - a przede wszystkiem za
jakab̨ad̨ź cene ̨naszym skrzywdzonym braciom Polakom. Sojusz z nimi jest tak niezbed̨ny,
jak zbliżenie sie ̨nasze do własnego narodu. Polacy nasi najbliżsi sas̨iedzi. Historya do tego
stopnia zwiaz̨ała nas z nimi, że losy obu narodów stały sie ̨nierozdzielnymi: ich niedola, na-
sza niedola, ich jarzmo, nasze jarzmo, ich niezawisłość i wolność - nasza wolność. Dopóki
przemoca ̨ władamy Polska,̨ zmuszeni jesteśmy utrzymywać ogromna ̨ siłe ̨ wojenna,̨ nisz-
czac̨a ̨ społeczeńswto, która nauczywszy sie ̨ nieludzko zarzynać ludzi w Polsce, zrobi sie ̨ z
czasem najpodatniejszym narzed̨ziem domowego ucisku. Jak długo rzad̨zimy Polska,̨ jeste-
śmy niewolnikami Niemców, przymusowymi sprzymierzeńcami Austryi i Prus, z którymi
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na spółke ̨ podzieliliśmy ja ̨ podstep̨nie. Tylko złac̨zone trzy niemieckie rzad̨y moga ̨ Polske ̨
utrzymać pod nienawistnym gniotem: wiedeńskim, berlińskim, petersburskim. Niech tyl-
ko jedna z tych władz odstap̨i od zbrodniczego sojuszu - a Polska bed̨zie swobodna.̨ Nie
odstap̨i, - ale my odstap̨ić musimy. Przestańmy być petersburskimi Niemcami !… Sprawie-
dliwość nam to nakazuje i czas już nadszedł do zrzucenia z siebie haniebnego i śmiertel-
nego grzechu wzgled̨em wielkiej, słowiańskiej mec̨zennicy; czas, abyśmy przestali zabijać
sami siebie, jedyne nasze wyjście i jedyna przyszłość w Polsce… Dopokad̨ ja ̨ uciskamy, -
zamkniet̨a dla nas droga do słowiańskiego świata !… Mało dziś w Rosyi ludzi opiera sie ̨ ko-
nieczności wyswobodzenia Polski. W ciag̨u i po krymskiej kampanii, ta konieczność stała
przed oczami każdego, cokolwiekmyślac̨ego człowieka. Rozumiano, że przyjaźńniemiecka
i jarzmo Polski ani troche ̨ nie przysparzaja ̨ nam sił, paraliżuja ̨ nas we wszystkich kierun-
kach. Opowiadano nawet, że samMikołaj I, przygotowujac̨ sie ̨przed śmiercia ̨do wypowie-
dzenia wojny Austryi, chciał wezwać wszystkich austryackich i tureckich Słowian, tudzież
Madziarów i Włochów do ogólnego powstania. On wyzwał przeciw sobie wschodnia ̨ bu-
rze ̨ i aby sie ̨ od niej obronić z imperatora-despoty pragnał̨ przekształcić sie ̨w imperatora-
rewolucyoniste.̨ Podobno apel do Słowian był już podpisany - a także i do Polski, pamiet̨ał,
że bez niej powstanie słowian jest niemożliwem i jakoby znaglony koniecznościa,̨ przezwy-
cież̨ył sie ̨ tak dalece, że gotów był uznać niezawisłe istnienie Polski, z właściwa ̨mu jednak
oryginalnościa ̨ samowoli, - po tamte ̨ strone ̨ Wisły. - Jednakowoż widocznie i to wydawa-
ło mu sie ̨ za dużo ! Umarł, lecz myśl o niezbed̨ności oswobwdzenia Polski do tej chwili
w Rosyi nie gaśnie. Myśl ta obecnie opanowała umysły, chodzi tylko, jak dokonać dzieła?
Polacy zażad̨aja ̨ może zbyt wiele, nie zadowola ̨ sie ̨ tylko Królestwem Polskim, wystap̨ia ̨ z
historycznemi roszczeniami do Litwy, Białorusi z Smoleńskiem, Inflant, Kurlandyi i całej
Ukrainy, nie wyłac̨zajac̨ Kijowa, słowem zechca ̨ odbudować Polske ̨ w starożytnych grani-
cach. Sad̨ze,̨ że Polacy popełniliby wielki bład̨, stawiajac̨ kwestye ̨w tej formie, bład̨ zreszta ̨
zrozumiały i godzien przebaczenia: bo pozbawieni sa ̨ swej narodowości. Cierpia ̨ okropnie
pod strasznym i poniżajacym uciskiem, z niewymownym smutkiem spoglad̨aja ̨ na prze-
szłość, która nie jest tem, czem nasza przeszłość: my nie mamy czego żałować, po za nami
wszystko wstret̨nie brzydkie. Nasze całe życie mamy przed soba…̨W dziejach Polaków tyle
tkwi piek̨na i szlachetności, że jest za czem boleć i czem sie ̨ chlubić !… Choćby nie wiem
jak wspaniałem było to, co mineł̨o, przeszłość musi przeszłościa ̨pozostać, - dla niej nie ma
powrotu. I jak biada jednostkom, tak biada narodom, patrzac̨ym za siebie: ubezwładnia-
ja ̨ swoja ̨ teraźniejszość i przyszłość. Retrospektywność zabija inicyatywe,̨ ona na korzyść
upłynionych spraw odwraca uwage ̨ od życiowych, współczesnych kwestyj i rzuca na pa-
stwe ̨ przebrzmiałej sławy żywe poczat̨ki, z których jedynie zbudzić sie ̨ może prawdziwa
moc. Katolicyzm np. był niegdyś dusza ̨ rycerskiej rzeczypospolitej, a nastep̨nie przeobra-
ziwszy sie ̨w jezuityzm, wyrzad̨ził jej wiele szkody, odepchnał̨ od niej Ukraine.̨

Potem przyniósł jej znowu pożytki, ochraniajac̨ jej narodowość i przeszkadzajac̨ zlać sie ̨
jej z Mikołajowska ̨Rosya.̨ Czyż z tego wynika, że teraz mógłby być ożywczym poczat̨kiem
dla Polski? Wielu Polaków tak myśli, - myla ̨ sie ̨ jednak okropnie. Omyłka ta przynosi Pol-
sce stanowcza ̨ szkode.̨ Taki konajac̨y, niedołeż̨ny świat nie może wydać nowego życia !…
Starożytne polskie królestwo było na wskroś rycerskiem, arystokratycznem, kto wie, czy
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nie demokratycznem w antycznem znaczeniu tego słowa - a wtedy wielmożów-magnatów
nazwiemy arystokracya,̨ - wolna ̨ szlachte ̨ - demokracya,̨ - a właściwy naród ofiarami, któ-
rych cież̨ka praca była niezbed̨na ̨ dla egzystencyi obywatelskiej swobody. W duchu tych
pojeć̨ starożytnych czasówwystarczało, aby gdziekolwiekwielmoże byli Polakami, i ziemia
przez nich zamieszkała, uważana ̨była za polska,̨ choćby sam lud do jakiejkolwiek innej na-
rodowości należał.

Było to naturalnem, bo wonczas lud nie miał żadnego znaczenia, nie posiadał ani głosu,
ani prawa do własnej woli. Teraz, gdy lud wszed̨zie głośno upomina sie ̨ o swa ̨ wole,̨ czyż
to możliwem? Czyż arystokratyczna Polska oprze sie ̨ chłopskiej Rosyi? Czyż podobnem
bed̨zie przyłac̨zenie Litwy, Białorusi, Inflant, Kurlandyi i Ukrainy do Polski, jeżeli chłopi li-
tewscy, białoruscy, inflantscy, kurlantscy i ukraińscy tego nie zechca?̨ Na co sie ̨zdamówić
o historycznych, strategicznych i ekonomicznych odgraniczeniach? Tem ani nie przekona,
ani poruszy ludów. Co im po dziejowychwspomnieniach? Te odgraniczenia sa ̨im obojet̨ne.
Onewiedza,̨ że zawsze były i jeszcze pozostana ̨ofiara…̨ Nie, im trzeba czego innego. Potrze-
ba - podobnie, jak wszystkiemu ludowi, ziemi i swobody… w tem szerokim znaczeniu, w
jakiem pożad̨a ich naród rosyjski. Odwróćcie sie ̨plecami do historyi, ogłoście chłopska ̨Pol-
ske,̨ a wtedy wiele z plemion słowiańskich, a bodaj wszystkie, pójda ̨ z wami, choćby Rosya
odchyliła od was oblicze.

Myśle,̨ że Polacy sie ̨ myla.̨ My jednak gniewać sie ̨ na nich nie mamy prawa. Zbyt wiele
zgrzeszyliśmy wobec nich. I hańba każdemu Rosyaninowi, który uczyni choćby jeden wy-
rzut bohaterskim i szlachetnym dzieciom tej mec̨zeńskiej, lecz wcale nie pokonanej kra-
iny, gdy rosyjskie wojska rżna ̨ polski naród, tratuja ̨ polskie dzieci i kobiety. Nie: Jeszcze
polska nie zgineł̨a ! My też z zachwytem i radościa ̨ odczuwamy prawdziwe odrodzenie
wielkiego słowiańskiego narodu, bez którego słowiański świat byłby niezupełnym, czuł-
by niczem nie zastap̨iona ̨ pustke,̨ brak by mu było swej aureoli. Tak, kochamy Polaków,
podziwiamy ich, wierzymy w ich wielka ̨przyszłość, nirozerwalnie złac̨zona ̨z przyszłościa ̨
wszystkich Słowian, wierzymyw ich braterstwo z nami. Cóż z tego, iż oni dla nas tacy lodo-
waci i niedowierzajac̨y, że nawet schodzić sie ̨ z nimi nie możemy, spotykajac̨ dotad̨ wiec̨ej
dyplomatycznej ostrożności i uprzejmości, niż braterskich uczuć? Winniśmy i jeszcze jak
winniśmy ! Należy znieść od nichwszystko i nie słowami ale czynemdowieść naszych praw
do ich braterstwa. Cierpliwościa,̨ miłościa,̨ wiara ̨w nich, aktami sprawiedliwości i swobo-
dy pokonamy ich chłód i niedowierzanie. I staniem sie ̨ im braćmi, bo braterstwo nasze jest
niezbed̨nem dla ogólno-słowiańskiego świata.

Zbyt gorac̨o pragniemy ich przyjaźni i zbyt ufamy w to, że zupełna szczerość jest pierw-
szym warunkiem wszelkiej istotnej przyjaźni; należy wyjawić swe myśli nawet wtedy, gdy
one sie ̨mijaja ̨ z przekonaniami - powtarzam wiec̨ jeszcze raz: myla ̨ sie ̨ Polacy, gdy rościć
sobie bed̨a ̨ prawo do Ukrainy, na zasadzie historycznych jedynie tradycyj. Mnie sie ̨ zdaje,
że polska Ukraina razem z galicyjskimy Rusinami, z nasza ̨Małorosya,̨ kraj 15-tu milionów,
mówiac̨ych jednym jez̨ykiem -wyznajac̨ych jedna ̨religie,̨ bed̨zie ani Polska,̨ ani Rosya,̨ lecz
sama soba.̨

Myśle,̨ że cała Ukraina jak i Białoruś, - jak również Czachowo, Łotysze, Kurlandya, Inflan-
ty, amoże być i cała Litwa, razem z Polska ̨i Rosya,̨ wespół zewszystkiemi innemi plemiona-
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mi zamieszkujac̨emi Austrye ̨ i Turcye,̨ bed̨a ̨ samoistnym członkiem ogólno-słowiańskiego
zwiaz̨ku (sojuszu). Tak myśle,̨ a może sie ̨ i myle,̨ - ja wyrażam myśl a nie żad̨anie, - nawet
nie absolutne przekonanie. - Wymagam tylko: aby każdemu narodowi, każdemu wielkie-
mu, czy małemu plemieniu, pozostawiono zupełna ̨ możność swobodnego postep̨owania:
pragnie zlać sie ̨ z Rosya ̨ czy z Polska,̨ niech sie ̨ zlewa; chce być samoistnym członkiem pol-
skiej czy rosyjskiej, czy ogólno-słowiańskiej federacyi, - niech nim bed̨zie. Nareszcie zapra-
gnie sie ̨ oddzielić od wszystkich i żyć na podstawach zupełnie odreb̨nego państwa ! Bóg z
nimi niech sie ̨ odłac̨zy ! To jasne, i jeżeli Litwa, Kurlandya, Inflanty, Białoruś ze Smoleń-
skiem, Ukraina z Kijowem, nie przemoca ̨ i nie intryga,̨ a prosta ̨ i jawna ̨ decyzja ̨ narodów,
pociag̨na ̨ ku Polsce, słowa przeciw temu nie powiemy. Wszystko zależeć bed̨zie od stop-
nia samoistności tych krajów, od ich zdolności lub niezdolności do zżycia sie ̨mied̨zy soba.̨
Mied̨zy Rosya ̨ zaś i Polska ̨ powinna istnieć odtad̨ tylko jedna walka, siły przyciag̨ajac̨ej na
żyjac̨e mied̨zy niemi narody.

Czyja siła duchowa weźmie góre,̨ gdzie narodom żyć bed̨zie skłonniej, - tam niech ida ̨
! I tak cały problem o granice zwraca sie ̨ ku temu, co pred̨zej sie ̨ ziści: chłopska Polska
czy włościańska Rosya? Daj Boże, aby one ziściły sie ̨ obie razem i aby była Chrystusowa t.j.
ogólnosłowiańska sprawa.

Ja wiem, że powstana ̨ przeciw mnie w Rosyi wszyscy panslawiści-centralizatorowie,
wszyscy klasyczni Mikołajewscy patryoci. Jakto? - powiedza ̨ - oddajesz pan Polske,̨ Litwe,̨
Białoruś, Ukraine?̨ A cóż nam zostanie? Nie, ja nie oddaje,̨ za słabym, żebym mógł rozpo-
rzad̨zać losami narodów - i wogóle - nikomu nie przyznaje ̨ prawa rozporzad̨zania nimi,
bez ich zgody. Ja mówie ̨ tylko, że dla mnie, i dla nas wszystkich jednakowo myślac̨ych
- a nas nie wielu - prawo zwierzchnicze, - to wola samych narodów. Jeżeli prowincye
te rzeczywiście zechca ̨ stać sie ̨ integralnemi cześ̨ciami państwa Polskiego, - to jakiem
prawem przeszkadzać bed̨ziecie?

Rozumiem, że dla zwolenników przemocy mikołajewskiej pytanie o prawo nie istnie-
je. Postawie ̨ im inne pytanie: jakimi środkami myśla ̨ oni utrzymywać w petersburskiem
poddaństwie narody nie chcac̨e być petersburskimi poddanymi? Czyż nie naderwano tych
środków petersburskich siła?̨ Lecz dla nas, szermierzy swobody, pytanie o prawo jest pra-
wem istnienia. Rozumiemy, że potwornie, bez sensu, wystep̨nie śmiesznie, praktycznie
niemożebne powstać jednocześnie w imie ̨swobody i uciemież̨ać sas̨iednie narody. Te ̨prze-
mad̨ra ̨logike,̨ zostawmy niemcom, naszymprofesorom logiki i jak wiadomo najpierwszym
logikom świata; ich serce jest obszerne tak, że jednocześnie pomieścić moga ̨oburzenie na
Duńczyków za to, iż oni chca ̨ szlezwisko-holsztyńskich niemców zduńczyć, i oburzenie na
poznańskich i czeskich słowian, iż nie poddaja ̨ sie ̨ sile zniemczenia. Dla nas ta ich szero-
kość zbyteczna !… Ona ich gubi ! I po cóż mamy sie ̨ gubić? i znów pytam: Jakiem prawem
bed̨ziemy siła ̨utrzymywać Litwe,̨ Białoruś, Uraine ̨ i inne prowincye obecnie nam podległe,
jeżeli one zechca ̨ przyłac̨zyć sie ̨ do Polski? Powiedza ̨mi: Prawem samoochrony.

Jeżeli zachodnie kresy obecnego rosyjskiego imperyum oddziela ̨ sie ̨ od Rosyi - to ona
znowu bed̨zie odrzucona ̨ od Azyi. Czyż tak ?… Jakby Azya w tym sensie bvła li tylko poje-
ciem geograficznem - a nie moralnem ? Dlaczegóż n.p. syberyjskie plemie,̨ mieszkajac̨e po
tamtej stronie uralskiego grzbietu - a wiec̨ według geografii w Azyi - miałoby być gorszem
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od plemienia europejskiej Rosyi ?… Czyż tamto nie jest silniejszem i samodzielniejszem
? W znaczeniu moralnem - ogólno-politycznem. Azya rozpoczyna sie ̨ tam, gdzie zaczyna
sie ̨ panowanie samowoli i ucisku. W takim razie, - czy teraz raczej nie jesteśmy w Azyi -
albo lepiej jeszcze - czy teraz Azya nie króluje w całem rosyjskiem imperyum? Czem jest
nasz oficyalny świat, cała nasza rzeczywistość, - jeśli nie połac̨zeniem tatarskiej treści z
germańskiemi formami? Odeszlijmyż naszych Tatarów do Azyi - naszych Niemców do Nie-
miec - a zostaniemy swobodnym, czysto - rosyjskim narodem i wtedy - nie obawiajcie sie,̨
- nikt nie bed̨zie mocen, - nie zechce wyrzucić nas z Europy. Nie oddalimy sie ̨ od niej, -
gdyż mied̨zy nami a Europa ̨żyć bed̨a ̨przyjazne narody, wiec̨ej lub mniej z Rosya ̨zwiaz̨ane
i plemiennem pokrewieństwem i jez̨ykiem tyle nam bliskim i pojec̨iami etycznemi i ma-
teryalnymi interesami, - nareszcie całym, ogólnym ustrojem i kierunkiem swoim, które
w żadnym razie nie bed̨a ̨ różne od naszych. Lecz powiedza:̨ Polska znów organizuje sie ̨ w
silne, arystokratyczne - a może nawet monarchiczne państwo i w imie ̨zadawnionej do nas
nienawiści - wznowi zgubna ̨ walke ̨ przeciw Rosyi. Niechaj ! Polska może robić, co zechce.
Czyż jednak myślicie, że może być wskrzeszona arystokratyczna, szlachecka lub królew-
ska Polska? Czyż nie czujeciemożliwości tylko jednej Polski: chłopskiej?…Wszak pańskimi
programami ani jednego wieśniaka nie rozruszy.

Kiedy do chłopów zawita wieść z Rosyi, że rosyjski naród powstał do boju o swobode ̨ i
ziemie ̨ - czyż Ukraińcy, Litwini, Białorusy, - nawet polski lud - pójda ̨przeciwko Rosyi, gdy-
by nawet panom zachciało sie ̨mieć ich przeciw nam? Czego sie ̨obawiacie o 40- milionowy,
poteż̨ny, wielkorosyjski naród? Nie trwóżcie sie,̨ nie drobny on, nie skrzywdza ̨ go, - wy-
starczy sam sobie, nie lek̨ajcie sie,̨ aby utracił prawo i polityczna ̨ siłe,̨ która wyrobiła sie ̨w
nimprzez trzechwiekowa,̨mec̨zeńska ̨abnegacye ̨na korzyść państwowej całości… Pozosta-
je namwybrać jedno z dwojga: albo dalej być niewolnikami i utrzymać jakiś czas w jarzmie
Polske,̨ Litwe,̨ Ukraine,̨ t.z. zabijemy siebie ostatecznie, aby nastep̨nie być wyrugowanymi
do Azyi przez oburzone na nas słowiańskie plemiona. I to niemożliwe. Naród wielkorosyj-
ski, nie wasze ambitne zamysły, mnie obchodzi. Jakaż̨by miał korzyść, aby ci czynownicy,
którzy tak jak przedtem, tak i teraz grabia ̨ go i uciskaja ̨ - uciskali Małorosyan, Litwinów i
Polaków? Przecież na tem właśnie polega wzsechrosyjska państwowa jedność. Naród po-
trzebuje własnej ziemi i wolności. On je pred̨ko sam weźmie, a cudzej swobody i ziemi nie
potrzebuje. Czy chcecie, czy nie chcecie, trzeba bed̨zie wyrzec sie ̨wszelkich gwałtownych
zaborów i połac̨zeń. Pozostaje zatem dobrowolnie przyznać zupełna ̨niezawisłość i swobo-
de ̨wzsystkim otaczajacym nas słowiańskim i niesłowiańskim ludom. Bad̨źcie przekonani,
że skoro tylko to uczynimy, wszyscy nasi sas̨iedzi - nierównie bliżej i mocniej połac̨za ̨ sie ̨
z nami, niż obecnie. Staniemy sie ̨ potrzebnymi Słowianom, nawet samym Polakom. Oni
wezwa ̨ nas na pomoc z własnego poped̨u, gdy odbije godzina powszechno- słowiańskiej
walki, gdy okaże sie ̨ potrzeba odłac̨zenia słowiańskich dziedzin w zachodnich Prusiech, w
Poznańskiem Ślaz̨ku, w Bukowinie, w Galicyi, w wielkiej czeskiej krainie, w całej Austryi i
Turcyi.

I tak, panowie, nie obawiajcie sie ̨ o Rosye,̨ nie gardłujcie przeciwko niej, że dla jej po-
myślności i sławy - niezbed̨nem jest unicestwienie i niewola sas̨iednich narodów. Uwolnio-
nemu od jarzma rosyjskiemu narodowi obcymi bed̨a ̨ wasze strachy i kapralska ambicya
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- on wtenczas wyciag̨nie braterska ̨ dłoń do wszystkich z nia ̨ społem oswobodzonych ple-
mion - a przedewszystkiem do Polaków. My zaś, przyjaciele, wierzac̨y w naród rosyjski,
pójdziem razem, naprzód, śmiało. Wierni mu do ostatniego tchnienia, nie cofniemy sie ̨
ani przed jakiemkolwiek groźbami, ani przeszkodami, ani nawet przed wszystko dławiac̨a ̨
obojet̨nościa,̨ która ̨ czes̨to spotykamy na naszej trudnej drodze. Nie oddajac̨ sie ̨ smutkowi
i nie olśniewajac̨ sie ̨próżnemi nadziejami, z cierpliwościa,̨ bez ambicyi, spełnimy skromne
i konieczne zadanie. Musimy utorować droge ̨wielkiemu posłannictwu i oby zbliżyła sie ̨ ta
uroczysta chwila ! Zwracam sie ̨ teraz do braci - Polaków. Nie mówie ̨przyjaciół, my jeszcze
Polaków przyjaciółmi nie mamy. Mied̨zy nami a nimi rzeki mec̨zeńskiej krwi, przelanej
w ciag̨u stuleca, świeżo utoczonej przez rosyjskie wojska; mied̨zy nami otchłań wstret̨nej,
zwierzec̨ej dzikości, spełnianej codziennie w całej Polsce - prawda, dziek̨i petersburskiej
woli, lecz rosyjskiemi rek̨ami. Polacy maja ̨ prawo nam niedowierzać i nas nienawidzieć.
My, wszyscy Rosyanie, od małego do wielkiego, w ich i własnych oczach - odpowiedzialni
jesteśmy za podłe (podłyje dieła) czyny, za czarne zbrodnie rosyjskich żandarmów i genera-
łów, rosyjskich czynowników i oficerów, za monstrualnie barbarzyńska ̨ przemoc naszych
oszołomionych wódka ̨ i pałkami sołdatów.

Niema słów, żeby one były nie wiem jak gorac̨e i szczere, dla zdjec̨ia z nas tak cież̨kiej
odpowiedzialności ! Tu czynu potrzeba i do czynu sie ̨ przygotowujemy nie my jedni, ale
cała Rosya. Pytanie mieści sie ̨ w tem: czy Polska poda nam dłoń? Razem należy działać
przeciw wspólnemu wrogowi, wspólne zaś działanie wymaga porozumienia.
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