


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

List otwarty do księcia Jerzego Lu-
bomirskiego
Od czasu gdym miał przy emność przy mować W. K. Mość pod ubogą mo ą strzechą,
wiele lat, wiele wody, wiele nawet krwi upłynęło… wiele się rzeczy zmieniło i przekonań;
długie milczenie przerwało barǳo dla mnie miłe stosunki, i ǳiś cuǳy list do W. K. Mo-
ści adresowany, a choǳący po świecie, zmusza mnie do odezwania się w kilku słowach.
Nie znam osobiście piszącego, ale wiǳąc że się odwołu e do W. K. Mości i wspólnych
przy aciół, obawiam się by przekonania w liście wyrażone, a przykre akieś wrażenia wy-
wiera ące na kra u, nie były W. K. Mości przypisywane. Dla tego postanowiłem odezwać
się do Księcia i spytać go otwarcie, czy ducha co pismo dyktował, zasady w imie których
występu e i przekonania o ǳisie szych obowiązkach poǳielasz? Jakkolwiek obcy Galicyi,
nie estem obcym interesom kra u, którego los każdego Polaka obchoǳi, nie licząc się
do obywateli mam prawo ich sprawę za swo ą uważać. Nie zǳiwisz się więc W. K. Mość,
że w imię e występu ę. Sprawa to nie prowincy onalna, ale narodowa. Od stanowiska
akie obecnie za mu e Galicy a, wiele zależy w przyszłości.

Z listu p. Pawła Popiela nie wiele wyczytać, ogromnie się domyślać można, więce
on wypowiada niż na pozór mówi, napisany est z niepospolitą umie ętnością i zręczno-
ścią, ale każe wnosić, że po za nim dorozumiewać się należy niedopowieǳianego mnogo.
Na mocnie uderza określenie polityki, ako sprawy rzeczy możebnych i pożytecznych,
zaparcie stanowiska prawnego naszego, akbyśmy byli na łasce świata, i nie mieli praw
żadnych, na ostatek narzucony nam obowiązek poślubienia teraźnie szości, wyrzeczenia
się przeszłości, potępienia tych co cierpią, zerwania z tymi co upadli… Ze wszystkiego
widać, że korespondentowi W. K. Mości iǳie o uchowanie własne skóry, ani o prze-
szłość, a o tradycy e, ani o solidarność i ideę narodową, tylko o wyratowanie swoich,
z przeproszeniem, manatków.

Czy na tem zależy dobra, zdrowa i szlachetna polityka, nie wiem, est to półśrodek na
ǳień ǳisie szy…

Jako drogę do celu zaleca list zerwanie z przeszłością rewolucy ną, z marzeniami, est
to paraaza te słowne przestrogi panu ącego, dane w Warszawie, po które spełnia się
to co wiǳiemy ǳiś w cesarstwie i królestwie.

Nikt pewno rewolucyi dla rewolucyi nie kocha, choroby społeczne nie pragnie, ale
gdy roǳony brat na ospę choru e, może politycznem est pó ść od ego łóżka, aby siebie
ocalić, ale nie zupełnie chrześcĳańskiem zapomnieć o ego cierpieniu.

Takie właśnie odstąpienie od chorego raǳi korespondent W. K. Mości.
Musiałbym się też z nim pokłócić i o określenie politycznego postępowania, które się

tu zowie pożytecznem i możebnem… Jakkolwiek polityka chce i dopomina się by stała
po za szrankami praw moralnych rząǳących człowiekiem i spółecznością, namby nie wy-
padało tak ą skreślać bez dodatku, że wprzódy nim pożytku i możebności, należy szukać
co uczciwe i szlachetne. Gdybyśmy politykę naszą kierować mieli tylko tem co możeb-
ne i pożyteczne, trafiłoby się nieraz że zabó stwo roǳonego brata byłoby i pożytecznem
i możebnem. Tego się to właśnie od te polityki wielkich mężów Anglii, stawione nam
na przykład, obawiamy.
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Polityka M. Książe nie zależy na poszukiwaniu co pożyteczne i możebne (bo kraść
także i rozbĳać bywa pożytecznem czasem, a możebnem często) — polityka dobra zależy
na trzymaniu się tego, co uczciwem est i co obowiązkowem.

Nie bęǳie to polityka sentymentów — zgoǳi sie ona doskonale z czystym, zdrowym
i zimnym rozsądkiem.

Na lepszą i na prostszą polityką est spełnienie obowiązku.
Jakie są nasze obowiązki w chwili obecne ?
Czy zerwać ze wszystkiemi i ze wszystkiem co mogło być nieszczęściem, ale było

zarazem koniecznością, czy wyosobnić się, poǳielić, rozczłonkować i dać prowaǳić gar-
stce doktrynerów — est obowiązkiem, osądź W. K. Mość. W nie asnem wypowieǳe-
niu tego czego pragnie korespondent Księcia, luǳie dużo więce wiǳą, niż powieǳiał.
Przczyną tego zapewne nie eden list, mowa, krok ego poprzedni, służący temu pismu
za komentarz.

Nikt nie stanie pewnie w obronie rewolucyi, nikt też nie zaprzeczy, że korzystać
należy z położenia, które się odkrywać zda e — ale nie ciągnie to za sobą wyrzeczenia się
przeszłości, ani zupełne wiary w to, że teraźnie szość tyle dotrzyma, ile obiecu e.

Zdrowa polityka wistocie każe korzystać z położenia, ale o tyle o ile zdrowa cnota
i poczciwość dopuszczą… W liście p. Pawła Popiela dotknięto także naszego prawnego
położenia, które uznano za tabula rasa, a nas za luǳi, którym się nic nie należy. W każdym
razie moglibyśmy się upominać o prawa człowiecze eszcze, chociaż z przeszłości nie tak
podstawy prawne pozbawieni esteśmy, ak się autorowi listu zda e.

Prawa nasze są zapewnione manifestami i patentami przy ob ęciu kra u wydanemi,
a szanu ącemi ego przeszłe instytuc e i całość, są zagwarantowane traktatem wiedeńskim,
który mógł być pogwałconym, ale zniszczonym w swe sile obowiązu ące nie est. — Nie
zosta emy więc na łasce, mamy o coś się upominać i przy czem obstawać — tem barǳie że
obstawanie przy tem podpiera i reszty poǳielonego kra u legalną pozycy ą. — Wierzymy
tem mocnie w dobrą wolę względem Galicyi nowego gabinetu, że ą nie miłość dla nas,
ale własny interes roǳi; korzystać z godnością z tych usposobień, nic nie przeszkaǳa, ale
nie wyrzeka ąc się ani przeszłości, ani stanowiska prawnego, które zachować potrzeba.

List p. Pawła Popiela tak nie asny z pewnych względów, a tak daleko posuwa ący się
mimo oględności w tem czego domyślać się każe, uważany est za manifest stronnictwa;
i boli to przy aciół W. K. Mości, gdy wiǳą, że do niego chce Go zaliczyć.

Stronnictwo to, które nic nie zapomniało (choć się wszystkiego wyrzeka) i nic się
nie nauczyło (choć wszystkich uczyć pragnie); nie bez przyczyny za wsteczne ma ą luǳie.
Samo imie korespondenta W. K. Mości wiele ob aśnia. Kra mówi otwarcie że nie chce
rewolucyi, ale równie głośno przeciwko reakcyi i wstecznictwu się oświadcza. — Będąc
stróżem instytucyi, którą miłość kra u zbudowała, aby sprawy nasze narodowości strzegła
i posiłkowała e , W. K. Mość masz i stanowisko i obowiązki wielkie; z boleścią wiǳiałby
kra Księcia sto ącego po te stronie, która chce wrócić i cofać, a postępowi akim żyła
Polska est awnie przeciwną, zasklepia ąc się w ciasnem kółku niby obronnem, wistocie
grobowem. Dla tego ośmieliłem się tych kilka słów zapytania, trwogi, niepoko u przesłać
Księciu i wprost od niego prosić w imię tego szacunku aki dlań mamy, byś nas raczył
uspokoić i ob aśnić.

Drezno  Grudnia  r.

Kr…
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