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FRAGMENTY Z PISM POLITYCZNYCH 

KSIEJGI NARODU POLSKIEGO
OD POCZATKU SlhATA AZ DO UM^CZENIA

NARODU POLSKIEGO'
■

Na pocz^tku byla wiara w jednego B O G A , i byla Wolno& na Swiecie. 
I nie bylo praw, tylko wola B O G A , i nie bylo pan6w i niewo!nik6w, tylko pa- 
triarchowie i dzieci ich.

Ale potem ludzie wyrzekli siQ B O G A  jednego i naczynili sobie balwa- 
n6w, i kianiali siQ im, i zabijali na ich czesc krwawe ofiary, i wojowali za 
czeSc swoich balwan6w.

[ • |
I stala si$ potowa ludzi niewolnic^ drugiej polowy, chociaz wszyscy po- 

chodzili od jednego Ojca. Bo wyrzekli siQ tego pochodzenia i wymyslili sobie 
rdznych ojc6w. [...]

A  gdy tak wojuj^c, jedni drugich brali w niewoli, wpadli wszyscy razem 
w niewol^ Imperatora Rzymskiego.

Imperator Rzymski nazwal siebie BOGIEM  i oglosil, ze nie ma na $wie- 
cie innego prawa, tylko jego wola; co on pochwali, to b^dzie nazywac si$ cno- 
t$, a co on zgani, to b^dzie nazywac si$ zbrodni$.

I znalezli sis Filozofowie, ktdrzy dowodzili, iz Imperator, tak czyni$c, 
dobrze czyni.

A  Imperator Rzymski nie mial ani pod sob$, ani nad sob$ nic takiego, co 
by szanowal.

I ziemia cala stala sis niewolnic^, a nie bylo takiej niewoli nigdy na £wie- 
cie, ani przedtem, ani potem; opr6cz w Rosji za dni naszych.

Bo i u Turk6w Sultan musi szanowac prawo Mahometa, ani moze go sam 
wykladad, ale s$ na to ksi^za tureccy.

W Rosji zas Imperator jest glow$ wiary, i w co kaze wierzyd, w to wierzyd 
musz$.

I stalo siQ, iz gdy niewola wzmocnila siQ na Swiecie, nast^pilo przesilenie 
je j; jako przesilenie nocy w noc najdluzsz? i najciemniejsz^, tak przesilenie 
niewoli w czasie niewolnictwa rzymskiego.

1 l l i l l l i l  | | |  A. M i c k i e w i c z ,  Dziela, t. VI, oprac. L. Ploszewski, Krak6w 
1952, s. 7-8, 15-16.
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W on czas przyszedl na ziemiQ syn Bozy, JEZUS CHRYSTUS, nauczaj^c 
ludzi, iz wszyscy s$ braci^ rodzon^, dziecmi jednego BOG A .

I ze ten jest wi^kszy mi^dzy ludzmi, kto im sluzy i kto pogwi^ca siebie dla 
dobra ich. A  im kto lepszy, tym wi^cej poswi^cid powinien. A  CHRYSTUS, 
b^d^c najlepszym, mial dla nich krew poswi^cid m^k  ̂najbolesniejsz^.

W iqc uczyt CHRYSTUS, ze nie jest szanowna na ziemi ani m$drosc ludz- 
ka, ani urz^d, ani bogactwo, ani korona, ale jedne tylko jest szanowne po- 
swi^cenie si$ dla dobra ludzi.

I kto po§wi$ca siebie dla drugich, znajdzie m^droSc i bogactwo, i korons 
na ziemi, w niebie i na kazdym miejscu.

A  kto po£wi$ca drugich dla siebie, aby mial m^drosc i urz^d, i bogactwo, 
znajdzie glupstwo i n$dzQ, i pot^pienie na ziemi, w piekle i na kazdym miej
scu.

g g
Nar6d polski czcil B O G A , wiedz^c, iz kto czci B O G A , oddaje cze$d 

wszystkiemu, co jest dobre.
Byl tedy nar6d polski od pocz^tku do kortca wierny BO G U  przodk6w 

swoich.
Jego krolowie i ludzie rycerscy nigdy nie napastowali zadnego narodu 

wiernego, ale bronili ChrzeScijaristwo od pogan i barbarzyricdw nios^cych 
niewolQ.

I szly kr61e polskie na obrone Chrzescijan w dalekie kraje, kr61 Wtady- 
slaw pod Warns, a krdl Jan pod Wiederi, na obron^ wschodu i zachodu.

Nigdy za£ krole i m^zowie rycerscy nie zabierali ziem s^siednich gwaltem, 
ale przyjmowali narody do braterstwa, wi^z^c je z sob$ dobrodziejstwem 
Wiary i Wolnosci.

I nagrodzil im BOG, bo wielki nar6d, Litwa, pol^czyl si  ̂z Bolsk?, jako 
m^z z zon$, dwie dusze w jednym ciele. A  nie bylo nigdy przedtem tego pot$- 
czenia narodow. Ale potem b^dzie.

Bo to pol^czenie i ozenienie Litwy z Polsk$ jest figure przysztego pol$- 
czenia wszystkich luddw chrzeSci janskich, w imi$ Wiary i Wolnosci.

I dal B 6 G  kr61om polskim i rycerzom Wolnosci, iz wszyscy nazywali siQ 
braci$, i najbogatsi, i najubozsi. A  takiej Wolnosci nie bylo nigdy przedtem. 
Ale potem b^dzie.

Kr61 i mQzowie rycerscy przyjmowali do braterstwa swego coraz wi^cej 
ludu; przyjmowali cate pulki i cale pokolenia. I stala siQ liczba braci wielka 
jako nar6d, i w zadnym narodzie nie bylo tylu ludzi wolnych i braci$ nazywa- 
j^cych siQ jako w Polsce.

A  na koniec kr61 i rycerstwo dnia trzeciego maja umyslili wszystkich Pola- 
k6w zrobid braci^, naprz6d mieszczan, a potem wlogcian.

I nazwano braci €lacht3, iz sis slachcili, to jest zbratali z Lachami, ludzmi 
wolnymi i r6wnymi.
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I chcieli zrobid, aby kazdy chrzefcijanin w Polsce slachcii si$ i nazywal sie 
£lachcicem, na znak, iz powinien mied duszQ Slachetn^ i bye zawsze gotowym 
umrzed za Wolno £d.

[jj]

O DUCHU NARODOW YM 2

I I
Mieszkamy teraz w kraju, gdzie pytania polityczne, tycz^ce siQ form rz -̂ 

du, wszystkich zajmuj^; co dzieri wyzywani jesteSmy do rozbierania tych py- 
tari, i teoria, i my£l przychodzi sama z siebie: czy mozna, i w jaki spos6b, sto- 
sowac je do potrzeb przyszlych kraju naszego? Przypominaniem ojezyzny od- 
Swiezad powinnismy w sobie instynkt narodowy, zebygmy na koniec zupefnie 
nie scudzoziemczeli i nie zrobili sobie jezyka politycznego, kt6rego by potem 
rodacy nasi nie zrozumieli.

[...]
Jakiz tedy nowy wylQze siQ stan Europy? Do jakiego porz$dku d^zymy? 

Do jakiej budowy zbierad mamy materialy, aby ulatwid prac  ̂ ludziom, kt6- 
rzy tQ katastrof^ przezyja, azeby przynajmniej nie przeciwic si$ duchowi cza- 
su? Pytanie to zdaje si$ byd latwe do rozwi$zania.

I I I
[...] wr6dmy do naszej ojezyzny. Szukajmy, czyli nie ma w niej zywiolu 

jakiego, na kt6rym by braklo Europie zachodniej, czy nie ma jakich uczud, 
na kt6rych rozum moglibysmy oprzed. Cel mamy dwojaki: Sledzic i okreSlad, 
na czym zalezy narodowoi t  polska, i domy$lad [sis], jakie z ducha tej narodo- 
wosci wyplyn^d by mogly instytucje polityczne.

Polska historyczna, Polska wolna, oSwiecona, zaczyna sis od chrzescijari- 
stwa. Czasy przedchrzeScijariskie nie maj$ zadnego wyraznego zwi$zku ani z 
pdzniejszymi instytucjami, ani z terainiejsz$ spraw$ nasz^. Przez chrzest Pol
ska wyszla, ze tak powiem, z chaosu i pocz^la kr^zyd w systemacie europej- 
skim, przez chrzest wszczepila w nas site zywotn^, europejsk^; staliSmy si$ 
odt^d rodzin?. Nasza teraz w^drdwka na Zachodzie, w ktorym szukamy braci 
i opowiadamy wolnogd, l^czy siQ nieprzerwanym pasmem wypadkdw z w$d- 
r6wk$ pierwszych chrzefcijan, ktbrzy z Zachodu do nas wiarQ zaniesli. Im 
mocniej Polska czula i podzielala uczucia rodzinne Europy, tym byla szcz^sli- 
wsz9 i slawniejsz?; im bardziej oddzielala siQ od Europy, tym widoczniej sla- 
bla, a terazniejsza jej slawa dowodzi, iz Polska najmocniej przej^la sis zno
wu duchem europejskim.

Polska chrze€cijariska stala si$ naturaln$ obron^ cywilizacji zachodniej, z 
chrzescijanstwa wyniklej, przeciwko barbarzynstwu balwochwalczemu i ma-

2 Tamze, s. 64, 68,70-71.
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hometariskiemu. To byto jej wlaSciwym powolaniem i jej zaslug^ dla rodu 
ludzkiego; czuli to przodkowie nasi. O ile stawali w obronie Swiata, o tyle 
Polska wzmagal siQ i kwitn^la; bo narody wtenczas tylko wzrastaj$ i o tyle 
maj^ prawo do zycia, o ile wyslugujs siQ calemu rodzajowi ludzkiemu popie- 
raniem lub bronieniem wielkiej jakiej my Hi lub wielkiego uczucia. Chlubili 
si$ przodkowie nasi trudami za chrzescijaristwo, i my dot$d odwolujemy si$ 
do ich zaslug. Ostatni nasz bohatyr, Jan III, ostatni raz uSwietnil or^z Polski 
niepodlegtej walcz^c za chrzescijaristwo. S$dzono go potem zbyt surowie; za- 
rzucano mu, ze gl^boko [nie] politykowal, bo byl czas, kiedy polityk^ teraz- 
niejsz$ chciano przeniesc we wszystkie wieki i we wszystkie czasy. S^kowski 
naSmiewal siQ z Wladyslawa III dowodz^c, iz glupstwem jest krdlowi walczyc 
na czele wojska. Nie pojmowat, ze w wiekach rycerskich bylo to wlasnie naj- 
lepsz^ polityk$. Chciano wiQC i Jana III, Jana szlachcica, hetmana polskiego, 
katolika, s^dzic podlug przepis6w Machiawela, mniemano, iz polityczniej by- 
loby Turkom pomagac, Niemc6w zgn^bic, a potem znowu od Turk6w Ka- 
mieniec odbierac.

Nie wchodzQ tu w rozwagQ, czy taka polityka zgodn? byla z charakterem 
owej epoki; zdaje mi sis przeciez, iz Polski 6wczesnej, psuj^cej si§ niesfomo- 
iciq i egoizmem szlachty, machiawelizm zaden polityk^ zagraniczn^ nie ura- 
towatby. A  jezeli mielismy gin^c powoli, chwala Janowi III, ze poruszywszy 
w sercach szlachty wszystko, co jeszcze w nich dobrego bylo, i raz jeszcze 
przytlumiwszy egoizm uczuciem jeszcze na6wczas niewygaslym, uczuciem re- 
ligii, uzyl sily narodowej raz jeszcze w pi^knej sprawie. St^d lud, kt6rego 
glos jest glosem Boga, lubil zawsze pami^d tego krdla; dla jego imienia daro- 
wali nieraz Hiszpanie zyciem jeric6w polskich, i teraz imi$ Jana III widzimy 
obok imienia Kosciuszki na pismach angielskich, pobudzaj^cych Europe do 
sympatii ku nam. Jan tedy, choc nie polityk, sluzy i teraz jeszcze naszej spra
wie, kiedy inni, chociaz gl^bsi od niego dyplomaci, i nic nie sprawili, i w wie- 
czne poszli zapomnienie. [...]

O PARTII POLSKIEJ3

[...]
Dlaczegoz imiQ Polski stalo siQ tak populame? Bo do imienia Polski przy- 

wi$zane jest wyobrazenie nie tylko wolnosci i rownoSci, ale poswi^cenia si$ 
za wolno£6 i rdwno£6 powszechn^. Tego wyobrazenia nie zawiera w sobie do- 
t$d zadne znajome nazwisko partii. -  Tytul demokraty oznaczal czlowieka, 
kt6ry w swoim miescie lub kraju chce zaprowadzid r6wno£d polityczn?, i nic 
wi^cej. Kantony demokratyczne w Szwajcarii zyj4 w zgodzie z arystokratami. 
Demokracja amerykariska zyje w zgodzie z cesarzem Mikolajem.

3 Tamze, s. 92, 93.
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[...]
Polak jest naturalnym demokrat? i republikaninem, jest wi^c sprzymie- 

rzencem tych stronnictw, ale nie przestaje na tych tytulach; domaga siQ od 
demokrat6w przyrzeczenia, ze b^d  ̂walczyd za wolno66 powszechn^, jak on 
walczyt i walczyd musi. Rzeczpospolita i demokracja s$ to tylko pierwsze 
§wi$cenia, przy goto wuj §ce. Polak przybieraj^cy tytul demokraty lub republi- 
kanina zdaje si$ nam by6 podobny do biskupa, kt6remu by si$ zachcialo tytu- 
lowad diakonem.

[...]
Mial w sobie ducha polskiego ten czlowiek, kt6ry w rewolucji napisal na 

chor^gwiach polskich: „Za wasz$ i nasz^ wolnoSc” i wyraz „wasz$” polozyl 
przed wyrazem „nasz4” , wbrew calej dawnej logice dyplomatycznej.

I I

KONSTYTUCJA TRZECIEGO M AJA4

Sprawa Polski wywolan^ b^dzie na nowo przed s$d Swiata nie inaczej, tyl
ko glosem jakiejS powszechnej politycznej burzy. Wtenczas we wstrz^snieniu 
wielkim wnijd^ i rozwin$ siQ nowe potrzeby; ludzie z geniuszem politycznym, 
z geniuszem dzialania, potrafi^ te potrzeby wyrozumiec i zaspokoic wynajdu- 
j$c srodki nowe, teraz albo niewidzialne, albo ogloszone za niepodobne. 
Tych potrzeb i £rodk6w daremnie byloby szukac w teoriach dotychczaso- 
wych, w konstytucjach i prawach pisanych, bo one s$ historic przeszloSci i 
mog  ̂ sluzyc za punkt podpory, ale nie za prawidlo, ludziom st^paj^cym w 
przyszlo&. Dlatego wszelkie dyskusje o prawach pisanych, jakkolwiek latwe, 
niepozyteczne Polakom, a szczegolniej pielgrzymstwu polskiemu, wyrwa- 
nemu z Iona narodu, kiedy wlasnie warunkiem pierwszym politycznego dzia
lania jest: zazieral tingle w serca i w mysli mas narodowych.

Wszakze mamy jeden akt przeszlosci, jedno prawo pisane, ktore zgl^- 
biac, kt6rego duchem przejmowac si$ nalezy. Bo to prawo nie wypadlo z glo- 
wy pojedynczego m^drka, z ust kilku rozprawiaczy, ale wyj^te bylo z serca 
wielkiej masy; nie czerni sis tylko na papierze, ale zyje dot^d w pami^ci, w 
zyczeniach pokolen; jest wi^c prawem zywym, zakorzenionym w przeszlosci, 
maj^cym si$ rozwin^d w przyszlosc. Mamy konstytucja 3-go maja.

Dziwna to i godna uwagi, ze od 1791 tyle Europa widziala konstytucji, 
dlugo dyskutowanych, wydziwianych, m^drych -  zapomnianych. Francja 
strawila ich kilkanascic. WloUix. Niuik).  Iliszpanie, Neapolitanie przysi^- 
gali im, wyklinali je, a teraz wysmiewajg i gardz^ nimi. Jedna konstytucja 3- 
-go maja szanowana w narodzie polskim. W czasie dlugiej niewoli dzieri jej 
ogloszenia obchodzono potajemnie we wszystkich prowincjach dawnej Pol-

4 Tamze, s. 115-119.
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ski, od Karpat6w az do D2winy, w domach, w kosciolkach, na zgromadze- 
niach mlodziezy. Nie pochodzito to tylko ze czci dla umarlych, nie st$d, ze 
konstytucji 3-go maja zaraz po narodzeniu zabito -  bo wielu bylo podobnych 
nieboszczykow, a zadnemu nie sprawiano i nie sprawiaji podobnych egzek-
wii.

Dwa S4 zywioly, dwa duchy w konstytucji 3-go maja. Jeden z nich cudzo- 
ziemiec, Francuz, przybyl z Paryza. On to w czasie sejmu czteroletniego obu- 
dzal dlugie, bez korica dyskusje o prawach kardynalnych, o podzialach 
wladz, o tytulach, o czasie trwania konstytucji, o jej przyszlych reformach, 
slowem, cal4 tQ gaw^de retoryczn^, z kt6rej tak dobrze korzystali stronnicy 
Moskwy, ktor^ tak kl^li poslowie prostoduszni z prowincji. Ten duch konie- 
cznie z$dai seen, jakie dzialy sis w Paryzu; wymyslal teatralne pompy, ogro- 
mny hatas przy zaprowadzeniu odmian, kt6re po prostu, po dawnemu dalyby 
sis zrobic. Ten duch na koniec podawaniem w szyderstwo narodowych zwy- 
czaj<5w, narodowego stroju, targaniem sis na wiarQ przodk6w, odstraszal 
znaczn^ liczbQ poczciwych posl6w, kt6rzy z jednej strony widz^c parti$ mos- 
kiewsk$, z drugiej patriotow we fraczkach, w perukach, z Russem i Montes- 
kiuszem w r^ku, wyszydzaj^cych ich golone gtowy, ich obyczaje, ich spos6b 
m6wienia -  zrazeni, opuscili r^ce i przez to wielk^ zrz$dzili szkodQ sprawie 
narodowe j .

Ale jest drugi zywiol w konstytucji 3-go maja, kt6ry przetrwal peruki i 
Russa teorie, i doktrynerstwo 6wczesne, i p6zniejsze nawet: zywiol narodo- 
wy, dziecko tradyeji dawnych, karmione nowymi 6wczesnymi potrzebami i 
zyczeniami narodu. Tego zywiolu nie wytrawilo kilkadziesi^t lat niewoli. 
St$d slusznie i pi^knie powiedziano, ze konstytucja 3-go maja jest politycz- 
nym testamentem dawnej Polski.

Jakiez byly 6wczesne zyczenia Polski? Polozyd koniec bezladowi szerz$- 
cemu sie mi^dzy psuj^ci si$ szlacht?, przez wzmocnienie wladzy centralnej z 
jednej strony, z drugiej przez rozszerzenie praw obywatelstwa na wszystkie 
klasy ludu; odzyskad niepodleglo&5 i stracone stanowisko w Europie przez 
ugruntowanie w Polszcze zasad wolnosci, Smiertelnych despotom, nieprzyja- 
ciolom Polski.

[ .J
Skoro wypadki wyzw$ do dzialania nar6d polski, komu Opatrzno& poz- 

woli miec wplyw na losy jego, niech ten szcz^sliwy czlowiek zajrzy jeszcze w 
konstytucji 3-go maja. Moze w niej wi^cej niz my wyczyta; my wyczytujemy 
kilka kardynalnych zyczeri narodu dot$d jeszcze odzywaj^cych siQ.

Pierwszym zyczeniem jest wojna ze wszystkimi ciemi^zycielami Polski. 
Bo konstytucja nigdzie nie gwarantuje zabor6w dawnych, owszem, protestu- 
je przeciwko nim przez wszystek sw6j uklad, kiedy pseudokonstytucja alek- 
sandrowska opiera siQ wlasnie na podziale Polski.

Drugie zyczenie, propagandy wolnosci, jesli nie jest wyrazone tegoczes- 
nym j^zykiem politycznym, daje siQ czu6 w duchu konstytucji. Jeden z jej ar-
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tykuldw powiada, ze kazdy, kto wejdzie na ziemiQ polsk$, wolny jest. Ten ar- 
tykul dalej siQga w przyszlo^d niz wszystkie konstytucje europejskie.

Trzecim zyczeniem narodu jest rozszerzenie wolnosci na wszystkie klasy 
narodu; rozumiemy tu przez wolnoSd: pelno£d praw obywatelskich.

Na koniec konstytucja 3-go maja nadawala wielk^ obszernoSd i moc wla- 
dzy najwyzszej. Kto b^dzie umiai zgadn^d wol$ mas, temu nar6d w Polsce da 
wladzQ wielk$; tym silniej dziatac b^dzie, im lepiej wyrazad zdofa mysl naro
du polskiego, rozszerzad wolno&S.

O LU D ZIACH  ROZS4 DN YCH  ILU D ZIA C H
SZALO N YCH 5

Pierwsze zjawienie siQ historyczne w Polsce ludzi na urz$d rozs$dnych i z 
profesji dyplomat6w przypada na czasy pierwszego rozbioru Rzeczypospoli- 
tej. Kiedy haniebnemu sejmowi Poninskiego radzono podpisad akt samob6j- 
stwa, nie £miano juz do Polak6w przemawiad j^zykiem starym, wzywad ich w 
imiQ Boga, w imiQ p o w i n n o g c i ,  trzeba bylo stworzyd jszyk nowy; rozpra- 
wiano wiQc o o k o l i c z n o S c i a c h  c z a s u ,  m i e j s c a ,  o t r u d n o S -  
c i a c h ,  o n a d z i e j a c h ,  nareszcie zaklinano obywateli w imi$ r o z s ^ d -  
ku, aby przestali czud po obywatelsku. „Gdziez r o z s ^ d e k  -  wolano -  
chcied opierad sî  woli trzech dwor6w? Gdzie s  ̂ s r o d k i oparcia si$? Czy 
jest c z a s  po temu? Czy nie lepiej c z $£6 poSwi^cid, aby r e s z t Q zacho- 
wad; ze skolatanego statku Rzeczypospolitej wyrzucic, dla ulzenia mu, kilka 
wojew6dztw; od chorego ciala Rzeczypospolitej dad odci$c cz$stkQ, ktorej 
nie podobna uzdrowic?” Etc. etc. etc. Tak sprawa ojczysta wpadla od tej 
chwili na jszyki sofist6w!

Poczciwi poslowie, szczeg6lniej z gl^bi prowincyj przybyli, sluchali z po- 
dziwieniem nowych dla Polaka rozumowan; nie umieli, nie chcieli nawet 
wdawad si$ w rozprawy, zatykali uszy na podobne bluZnierstwa; polskim ro- 
zumem, polskim sercem nie mogli poj^c ani uczud, jak to sejm mialby Rzecz- 
pospolitQ rozdzierac, bliznich swoich, sp61obywateli w niewolQ zaprzedawac. 
Odpowiedziano im, ze sejm posiada la souverainete! Przybiegli na pomoc lu- 
dziom r o z s $ d n y m  dyplomaci, zbrojni w obosieczne slowa alians6w, gwa- 
rancyj, traktat6w, kartondw, neutralnosci, i nareszcie wzbogacili slownik 
nasz wyrazem k o r d o n ,  nad ktorym niegdyg tak dumali politycy nasi, jak 
potem nad interwencj^ i nieinterwencj?. Zgraja glupc6w i ludzi bezdusznych
wstydzila siQ przyznac, ze tych wyraztfw nie rozumie. [...]. Rejtan po raz 
ostatni przemowil starym j^zykiem, zaklinaj$cna r a n y  B o s k i e ,  aby takiej 
zbrodni nie popelniac. Ludzie rozs$dni okrzykn^li Rejtana glupcem i szalo- 
nym; narod nazwal go wielkim; potomnosc s$d narodu zatwierdzila.

5 Tamze, s. i24-127
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Kiedy konfederaci barscy brori pod nielli, znaczna c z q s c  narodu podziela- 
la ich uczucie, ale rozs^dek i polityka tak sis rozszerzyly mi^dzy szlacht$, ze 
zamiast wsiadania na kori zacz^to rozwazad, czy sposobna byla pora oczeki- 
wa6 odpowiedzi z Wiednia, posilkdw z Francji etc. Nareszcie konfederaci na- 
padli Stanislawa Augusta; krzykniono, ze splamili honor narodowy! Konfe- 
deratbw potQpiono jako szalonych awanturnikow; nar6d i potomnosc inny 
wydaly o nich wyrok.

Kiedy na sejmie czteroletnim Korsak w kazd$ materi^ wtr^cal dwa slowa: 
„Skarb i wojsko!” „Wojsko i skarb!” zaklinaj^c teoretyk6w, aby zamiast tylo- 
miesi^cznego rozprawiania o prawach kardynalnych zacz^li od poparcia tych 
c z y n e m ,  w o j n $  -  ludzie rozs^dni za to, ze Korsak cz^sto parlamentar- 
skich form nie przestrzegal, nazwali go glupim, stronnicy Moskwy -  szalo- 
nym.

Kiedy KoSciuszko standi na czele narodu, kiedy Warszaw^ oswobodzono, 
Stanislaw August przyjmuj4c deputacj4 rewolucyjn$ rzekl na p6l z ptaczem: 
„To jest wszystko pi^kne! C ’est sublime! Ale, Mo£ci Dobrodzieje, czyz to 
rozs^dnie? C6z to z tego b^dzie?” -  Kosciuszko umari na wygnaniu, ale 
zwloki jego zlozyl nardd w grobach kr616w naszych. Stanislaw August, roz- 
s$dny, pochowany byl z honorami kr61ewskimi -  w Petersburgu.

Kiedy w czasie tworzenia sis legion6w mtodziez polska, opuszczaj 4c kre- 
wnych, wyrzekaj^c si$ d6br, przekradala si$ pod chor^gwie D^browskiego i 
Kniaziewicza, krzyczano na tych zbieg6w, obwolano ich za szalencdw. D4- 
browski i Kniaziewicz w 6wczesnych pismach niemieckich wystawieni byli 
jako szaleni awanturnicy. Znajdowal sie mi^dzy awanturnikami zbiegly od 
rodziny Wincenty Krasinski, ktory pozniej stal si$ rozs^dniejszym.

O rozs^dnych ludziach rewolucji ostatniej zostawiamy s^d pokoleniom. 
Moze nikt z tych, kt6rym zarzucaj? bl^dy, nie b^dzie obwiniony o zle ch^ci,
o brak milosci ojczyzny; moze najcz^sciej przez wstyd falszywy, przez bojazii 
Smiesznogci, przez z^dzQ popisania siQ z wiadomosciami prawnymi i parla- 
mentarskimi, ludzie poczciwi nie smieli radzic siQ uczucia swego, sumnienia, 
ale biegali po rozs$dek do gtowy i do ksi^zek.

Co z tego wszystkiego wnosimy? Oto, ze rozs^dek, czyli wzgl^d na okoli- 
cznoSci zmienne zycia codziennego, nie jest trybunalem na s^dzenie spraw 
dotycz^cych sis wiek6w i pokolen -  ze rozs^dek pojedynczy jest cz^sto w 
sprzecznogci z rozumem narodowym, z rozumem rodu ludzkiego. -  W cza- 
sach, kiedy umysty chore na sofisteri? pozwalaj^ sobie o wszystkim rozpra- 
wia£ na prawo i na lewo, rozum rodu ludzkiego, wygnany z ksi^zek i rozmdw, 
chowa sis w ostatnim szaricu, w sercach ludzi c z u j ^ c y c h .  Skaz6wk$ tych 
ludzi jest uczucie powinnoSci. -  Godna uwagi, ze jeden z naszych jenera!6w 
zasluzonych, pierwszy, ile nam wiadomo, €mial na czele pamiQtnik6w swoich 
militarnych napisad te slowa: „Czulem, ze o powinnosci nie wolno rozumko- 
wad” .
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Jezeh kto sie spyta: „C6z jest powinnoSci^ Polaka dzisiaj, w tej godzinie, 
w tym lub owym zdarzeniu?” -  nie podajemy siebie za wyroczni^, nie umie- 
my nic powiedzied czlowiekowi, kt6remu jego sumnienie nic nie m6wi. Niech 
c z e k a !  Lepiej zrobi nie mieszaj$c siQ w wypadki i w rozmowy. A  jeSli szuka 
nauczyciela i ksi^zek, niech wefmie na uwagQ krwaw^ lekcj? demonstrowan^ 
w Fischau, w Kronstadt, niech rozbierze kurs polityki, kt6ry wykladaj^ bra- 
cia nasi przy taczkach w twierdzach pruskich. Tym tylko profesorom przyzna- 
jemy prawo rozprawiad o dzialaniu terainiejszym braci naszych w Polsce, oni 
s^dem przysi^glym wojennym zawyrokuja o ich zaslugach.

Pielgrzym nie £mie mierzyd swoim rozs^dkiem przedsi^wzi^cia i dziaiania 
ludzi, kt6rzy czuj$, ze powinni, ze umiej$ i ze mog4 coi wielkiego dla dobra 
ojczyzny zdzialad. Nie wciska sis jak nieproszony £wiadek, tym mniej jak sq- 
dzia, mi^dzy sumnienie tych ludzi i Opatrznosc! I drugim wciskad sis nie ra- 
dzi -  w przekonaniu, ze wszelki zamiar, o ile byl czysty od widokdw osobis- 
tych, od ch^ci wyniesienia siQ lub ponizenia innych, o tyle si$ uda, to jest 
przyniesie pozytek sprawie ojczystej, zaraz lub w przyszloSci.


