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ELITA WARSZAWSKIEJ INTELIGENCJI RADYKALNEJ 
WOBEC KULTURY SZLACHECKIEJ *

1. UWAGI WSTĘPNE

Na początek nieco wyjaśnień. Dotyczą one tematu artykułu. Przedmio
tem rozważań będzie rekonstrukcja wzorców i antywzorców kulturowych 
tworzonych przez członków, współpracowników i sympatyków dwóch potęg: 
„prasowego stronnictwa Postępu” w Królestwie Polskim lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych — „Prawdy” i „Głosu”, zakodowanych w formie komu
nikatu publicystycznego. Dlaczego wybrałam tę problematykę? Powodów jest 
kilka. Wymienię tylko te najważniejsze.

Po pierwsze — interesują mnie w ogóle reakcje elity światopoglądowej 
społecznych ruchów radykalnych na zastaną przez nie kulturę.

Po drugie — jeszcze bardziej godne uwagi wydają mi się postawy intelek
tualistów — radykałów, myślących i działających w osobliwych pod względem 
kulturowym, psychologicznym i politycznym sytuacjach społecznych. Do ta
kich właśnie należą publicyści radykałowie, tworzący nie tylko na marginesie 
dopuszczalnego nonkonformizmu własnej narodowej kultury oficjalnej, ale 
i pod presją obcego państwa zaborczego i stanowionego przez nie aparatu 
przymusu kulturowego (np. cenzura specjalna) wobec kultury społeczeństwa 
podporządkowanego.

Innymi słowy, z jednej strony dyktat własnej opinii publicznej, upoko
rzonej, rozważnej, raczej poszukującej wartości w dawnej suwerennej kultu
rze własnej aniżeli w potencjalnie nieautonomicznej przyszłości, z drugiej 
strony, presja i ingerencja władz zaborczych ograniczają treści i formuły 
wzorców i antywzorców propagowanych przez radykałów.

* Podstawę pracy stanowią roczniki pism „Prawda” i „Głos” w 1. 1881— 1894 oraz 
liczne opracowania prasoznawcze tych pism. Informacje dodatkowe zostały zebrane z publi
kacji dotyczących poszczególnych osób z obu tych redakcji: historyków literatury czy hi
storyków politycznych oraz z materiałów typu pamiętnikarskiego z tego okresu, pisanych 
przez ludzi z kręgu obu tych redakcji.



270 Jo anna  K urczew ska

Po trzecie — ujawnienie i określenie wzorców radykalnej elity intelektual
nej (a na pewno należą do niej publicyści, dziennikarze, uczeni, ideolo
gowie) może być rekonesansem w krainę wzorców tworzonych przez inteli
gencję jako warstwę społeczną w pewnych szczególnych miejscach i momen
tach, w których dokonywane wybory wartości są szczególnie ważkie i widoczne 
społecznie1. Takim miejscem, jeśli patrzeć nań z perspektywy ilości osób 
wykształconych, ilości tytułów czasopism literackich, społecznych, kulturalnych 

r  i naukowych, środowisk twórczych, była Warszawa lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych — stolica Kraju Przywiślańskiego, takim momentem hi
storycznym — okres 1881— 1894, pełen wydarzeń politycznych powiększających 
nacisk zaborcy i marazm społeczeństwa polskiego: zabójstwo cara Aleksandra
II przez zamachowca, wzrost reakcji w rdzennej Rosji i w krajach zabra
nych oraz patriotyczne manifestacje warszawskie 1894 r. (obchody K on
stytucji 3 maja i tzw. Kilińszczyzna). Jest to również czas zdarzeń, które 
w swych konsekwencjach zmniejszały ograniczenia polityczne i kulturalne 
(złagodzenie lub dezorientacja cenzury), takich jak wzrost wpływu liberałów 
na imperialne Ministerium Oświecenia Publicznego oraz Spraw Wewnętrznych 
w latach 1880 i 1881, rządy P. Albiedyńskiego w Królestwie oraz — last 
but not least — śmierć cara Aleksandra III. W okresie tym zawiera się też 
najcenniejszy — zdaniem historyków prasoznawstwa— fragment dziejów i „Pra
wdy” , i „Głosu” .

„Prawda” założona w 1881 r., do końca 1894 znajduje się w ofensywie 
programowej, po czym Aleksander Świętochowski postanawia przekazać dwa 
istotne dla czasopisma działy: społeczny i polityczny innym osobom; z kolei 

„Głos” , narodzony m.in. z inicjatywy współpracowników „Prawdy” — M a
riana Bohusza (J. K. Potockiego) i J. L. Popławskiego w roku 1886, zmie
nia w 1894 redaktora odpowiedzialnego (Marian Bohusz zostaje zatrzymany 
w związku z manifestacją patriotyczną) i coraz bardziej zaczyna być związany 
z ruchem nacjonalistycznym 2.

Po czwarte — wybór tematu związany jest też z tym, że opinia publiczna 
„przyzwoitej Warszawy”, czytającej „Niwę”, „Rolę”, „Kuriera” czy „Słowo”, 
oraz warszawscy studenci przymierający głodem i zachłystujący się Buckle’em, 
Spencerem, Millem i Marksem, przydali publicystyce „Głosu” i „Prawdy” 
miano „radykałów” właśnie z powodu opozycji wobec dziedzictwa szlachec
kiego, miano elity w związku z talentem, charyzmatyczną działalnością 
i takąż osobowością Aleksandra Świętochowskiego, Aleksandra Więckow- 
wskiego (określanego przez Ludwika Krzywickiego mianem „genialnego dialek- 
tyka idei”), M ariana Bohusza — mistrza Sempołowskiej, Krzywickiego, Grab-

i R. Czepulis-Rastenis, Z  problem atyki badawczej inteligencji X IX  wieku, „H istoryka”, 
t. VII: 1977, s. 82.

- O tym problemie pisze szerzej B. Krzywoblocka w artykule Na marginesie treści 
„Głosu” 1886— 1894, „Kwartalnik Prasoznawstwa”, 1958, nr 1.
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ca, Radlińskiej, Żeromskiego i innych. Dla Gajowca z Przedwiośnia Żerom
skiego Bohusz byl tym, kto zmuszał młodą inteligencję „ d o . pogłębiania 
uczuć społecznych, do uczenia się, do czuwania. [...] Wszystko zaś o szklance 
czystej. herbaty i, dosłownie, o kawałku suchego chleba3”.

O tymże Bohuszu jeden z bohaterów powieści Podniebie (napisanej 
przez E. Paszkowskiego — współpracownika „Głosu”), będącej literacką opo
wieścią o redakcji „Głosu”, tak mówi: „Czy uświadamiacie sobie, ile 
w każdym z was jest tej roboty Wieruszowej [literacki pseudonim M. Bo
husza— J. K.]. Potężny mózg świata, kryształowa dusza, serce stworzone 
na tak wysoką miarę, że nikt z was ocenić go nie jest w możności. 
[...] Nieraz godzinami leżałem na jego brudnym łóżku, a brodaty chodził, 
ciskał się w obrębie kilku sążni kwadratowych swojej ciupki i mówił [...]. 
Stare horyzonty diabli brali, przed oczyma powstawały nowe, potężne, cu
downe światy, po prostu zachłystywałem się niesłychaną świeżością powietrza, 
które mi ten człowiek w piersi wrzucał” 4.

Prospekt założeniowy „Prawdy” zawiera znaczące w kulturze i nauce tego 
okresu nazwiska: A. G. Bema, L. Gumplowicza, T. T. Jeża, J. Karłowicza, 
J. Kasprowicza, J. I. Kraszewskiego, S. Krzemińskiego, A. Niemojewskiego, 
E. Orzeszkowej. L. Krzywickiego, E. Przeczwóryskiego, P. Chmielowskiego, 
A. Sygietyńskiego, W. Smoleńskiego, A. Dygasińskiego, J. Baudouina de 
Courtenay i wielu innych. W „Głosie” zaś, szczególnie w interesującym 
mnie okresie, przedstawiają swe poglądy J. L. Popławski, Z. Wasilewski, 
L. Krzywicki, M. Brzeziński, B. Łętowski, J. Hłasko, A. Więckowski, 
A. i J. K. Potoccy, W. Jabłonowski, znawcy współczesnej filozofii, etnografii, 
nauk ścisłych i technicznych itd.

2. K U LTU RA  SZLACHECKA

Czym jest szlachta? Jaka jest jej kultura? Jakie są jej winy? Oto pytania, 
które stawiali sobie i innym publicyści „Głosu” i „Prawdy” . Pytania te 
należały do XIX-wiecznego kanonu kwestii narodowej i kwestii społecznej, 
nie były zatem niczym osobliwym. Publicyści ci odpowiadali na nie, ogra
niczając niemal całkowicie zasięg czasowy odpowiedzi do chwili bieżącej, 
do okresu postyczniowego. Dla nich problem szlachecki należał do teraź
niejszości i tak też go należało zrozumieć i rozwiązać, uciekając od historii, 
a wybiegając w przyszłość — w wizję społeczeństwa demokratycznego. Roz
rachunki ze szlachtą były rozrachunkiem z jej rolą ekonomiczną i moralną 
na wsi pouwłaszczeniowej, z jej stosunkiem do serwitutów i propinacji.

3 S. Żeromski, Przedwiośnie, w: Dzieła (Dział II), t. 14, Warszawa 1956, s. 269.
4 E. Paszkowski, Podniebie. Z  kroniki czwartego piętra, Lwów 1901, s. 139.
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sprawą sprzedaży ziemi w niepolskie ręce, z jej Towarzystwem Kredytowym 
Ziemskim, Bankiem Ziemskim i Resursą, z jej politycznymi reprezentacjami 
w Kole Polskim, w Wiedniu i w Berlinie, z jej balami i ograniczoną 
filantropią, z jej literacką legendą — romansem szlacheckim.

Kwestia szlachecka — postrzegana jako kwestia bieżąca — była dla tych 
publicystów zaledwie jedną z wielu składowych „kwestii narodowej” i „kwe
stii społecznej” . Sądzili, że w dotychczasowych dyskusjach ideowych sprawom 
szlacheckim podporządkowano wszelki inne, tak że zagadnienia narodu pol
skiego zostały zredukowane do spraw samej tylko warstwy szlacheckiej 
(Aleksander Świętochowski nazywał to „nobilicentryzmem” lub „socjologią 
szlachecką”). Ich zdaniem, koncentracja uwagi społecznej powinna przejść 
ze szlachty na inne wartwy społeczne, a potem na całe społeczeństwo pol
skie. Pisali tak, ponieważ sądzili, że postęp ludzkości opierał się i będzie 
się zasadzać w przyszłości na pracy ludzkiej i zasobach cywilizacyjnych 
i umysłowych.

Rozrachunki ze szlachtą współczesną, a nie z jej antenatami, choć 
istniejąca wiedza historyczna o przeszłych dziejach tej warstwy mogła do
starczyć niejednego przeciw nim argumentu krytycznego, jak również zniko- 
mość micjsca poświęcanego w „Głosie” i „Prawdzie” zagadnieniom historycz
nym w ogóle świadczyć mogą o skłonności do ucieczki od historii. Dla 
Świętochowskiego, Bohusza i innych historia jako taka nie mogła być 
magistra vitae, ponieaż wymagała powracania do starych wzorców, uczyła 
pesymizmu i miast działania zadowalała się kontemplacją i marazmem. 
Historia Polski miała więcej win — ich zdaniem — niż historia powszechna. 
W tej pierwszej widzieli jedynie historię kilku nazwisk, „historię karmazy
nów”. Taką to właśnie historię miała uprawiać — w ich opinii — szkoła 
krakowska. M iano w niej idealizować postępki możnowładców, propagować 
za wszelką cenę i na przekór faktom historycznym wzór Polaka-katolika, 
pomijać inne tradycje i zawłaszczać na swoją korzyść całą pamięć narodową. 
Dlatego też wiedza o przeszłości powinna ustąpić wiedzy o teraźniejszości — 
etnologii, ekonomii, socjologii i psychologii — i pod jej wpływem zmieniać się 
na lepsze.

W arto też pamiętać, że włączenie problemu szlacheckiego do teraźniej
szości, zapoznanie czasu przeszłego może być związane ze świadomym wy
braniem przez formułujących opinie w „Głosie” , a zwłaszcza w „Prawdzie” , 
zasady „złotego środka”, tzn. zasady, która miarkuje „chęć przetarcia czasem 
oczu” panom szlachcicom „niechęcią do dostarczania zaborcom dowodów 
polskiej winy, głupoty czy przestępstw”. Charyzmatyczny redaktor „Prawdy” 
w Genealogii teraźniejszości, a więc z perspektywy wielu lat Polski Niepod
ległej, tak sam o tym mówił: „Gdy zaborcy przez półtora wieku nieustannie 
wysilali się na wynajdywanie i fałszowanie dowodów usprawiedliwiających 
ich zbrodnie, nie mogliśmy naszą szczerą spowiedzią i pokutną skruchą
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dopomagać im w tej niecnej robocie i własnymi rękami kuć na własny 
naród kajdany. Dlatego przemilczaliśmy lub zmniejszaliśmy nasze samobójcze 
winy” ?.

Jednakże ci publicyści, adresujący swe idee przede wszystkim do in
teligentów (ci z ..Prawdy” dawali je „oświeconym” z wszystkich warstw 
i klas społeczeństwa polskiego, ci z „Głosu” — proletariatowi inteligentnemu 
miast i wsi), pragnęli modernizować polską świadomość zbiorową, aby mogła 
stworzyć społeczeństwo demokratyczne, zasobne w dobra duchowe i material
ne, uczestniczące w światowym pochodzie cywilizacji i dobrze chroniące 
swą istotę narodową, wolne od skompromitowanych sterników opinii pub
licznej i gry politycznej.

Czym jest szlachta obecnie? — pytają Świętochowski i „głosowicze” . Nie 
jest stanem, lecz jedną z warstw, która na mocy przywilejów politycznych 
swych antenatów rości sobie pretensje do przedstawicielstwa interesów całe
go społeczeństwa polskiego i hegemonii w narodowej opinii publicznej — 
twierdza „głosowicze". „Szlachta" zaś jest dla Świętochowskiego anachronizmem 
bo... przestała istnieć! „Szlachta polska stopniała jak wielki lodowiec i wsiąkła 
w rozmaite pokłady narodu [...] w urzędników, kupców, przemysłowców, 
konduktorów” Szlachta stała się ziemiaństwem — warstwą posiadaczy wła
sności ziemskiej — nie tylko na mocy dziedzictwa, ale i zakupu, warstwa 
ze względu na stosunek do siły roboczej i własności podobna do klasy 
kapitalistów.

Czym jest kultura „współczesnej szlachty” ? Na podstawie różnych stwier
dzeń w „Prawdzie” i „Głosie” można powiedzieć, że z całą pewnością 
jest to zbiór zrealizowanych w historii wartości negatywnych zogniskowanych 
wokół wartości herbu szlacheckiego, i zwiazanego z nią systemu przywilejów 
kulturalnych, prawnych i społecznych.

Herb szlachecki (w opinii Świętochowskiego z numeru 3 „Prawdy” 
z 1887 r.) dał tym, którzy go posiadali, bardzo istotny przywilej „ryczał
towego uwielbienia” oraz nietykalności ze strony polskiej opinii publicznej. 
Analizując krytyczne głosy o sprzedaży ziemi w niepolskie ręce, Święto
chowski boleśnie konstatował, że wobec szlachty stosuje się taryfę ulgową. 
„Najwyższe larum wtedy — p isa ł- gdy ziemię sprzedawał pozytywista, nie- 
zamożny-materialista, ci, co zdaniem opinii publicznej osłabiają patriotyzm, 
tradycję i uczciwość obywatelską [...] Zgodzimy się, że ten i ów szlach
cic nie posiada zdolności na bohatera, ale szlachta wydaje się nam dzielnym 
ciałem obywatelskim. [...] Tymczasem są to także ludzie, bardzo ułomni, 
tradycją historyczną i wychowaniem osobistym przyzwyczajeni do życia 
bez pracy i nad możność, do dziedziczenia środków i przywilejów, do uwa-

świętochowski Ocwatugia iirażnietszaści Warszawa !9M>. s. 8 
A. Świętochowski, „Prawda", 1883. nr 15. /  rubr. ..Odpowiedzi redakcji”
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żania siebie za kwiat i owoc nasienny narodu, koleją zaś losów strąceni 
z tej wyżyny i obecnie postawieni w warunkach uniemożliwiających byt na 
dawnych podstawach, więc upadają, grzeszą przeciw powinnościom obywa
telskim, targają się w matni, nie przebierają w sposobach ratunku”.

Tenże sam Świętochowski (Liberum veto, „Prawda”, 1887, nr 30) w jed
nym z wielu artykułów poświęconych sprzedaży ziemi w Poznańskiem przez 
szlachtę tak oto przedstawiał obraz postępków współczesnego ziemianina. 
Z całą pewnością nie było w nim cnót obywatelskich, lecz wady, i to 
wady godzące w istnienie narodu polskiego: „1 cóż powiecie, kochani czy
telnicy wołał — ja. smok. smoła i siarku napełniony, do ktorego )uż tylu 
krakusów strzelało, sądziłem, że szlachta nasza zamknęła epokę win i błędów, 
a rozpoczęła okres pokuty i poprawy; teraz zaś, patrząc na poznański 
handel ziemią, na galicyjskie sobkostwo, na tutejsze lamenty o zniżoną 
cenę ziemi, uciekam znowu z tej Sodomy, a ile razy się na nią obejrzę, 
zamieniam się w słup soli. zgnilizna bije z tej sfery tak strasznym wyziewem, 
że głowa doznaje zawrotu. Na godność ludzką, na sumienie obywatelskie 
zaklinam Was, szlachetne wyjątki, oprzyjcie się zarazie moralnej, bądźcie 
słupami mostów, a nie kawałem lodu, który większy podmuch samolubstwa 
rozgrzeje i skruszy, a nawet do morza niemieckiego unosi i topi” .

W listach Gozdawy ze wsi („Prawda”, 1890, nr 7) piszący je krytyko
wał wyobrażenia hr. Dzieduszyckiego — typowe, jego zdaniem, dla współ
czesnej szlachty- o naturalnej niższości intelektualnej i emocjonalnej chłopa 
polskiego i naturalnej wyższości szlachcica. Przekonanie o bezrefleksyjności 
i głupocie ludu oraz o naturalnym przewodnictwie i autorytecie szlachty 
było jednym z tych, z którymi publicyści „Prawdy" i „Głosu” polemizowali 
najgoręcej. Przeciwstawiali mu swój obraz szlachcica, w którym ten ostatni 
sam jest zacofany i niewykształcony, nie rozumie zmian w swej roli spo
łecznej i ekonomicznej i jest pozbawiony autorytetu.

W kolejnych listach ze wsi („Prawda”, 1890, nr 19) tenże Gozdawa 
krytykował system wychowania synów ziemiańskich. Albo po 4 klasach 
osiadali oni w majątku i nic nie rozumiejąc z tego, co się wokół nich 
dzieje, prowadzili próżnicze życie zostawiając gospodarowanie innym, albo 
udawali się na studia prawnicze, filozoficzne, historyczne lub matematycz
ne, po których ich wiedza o gospodarowaniu na ziemi nie różniła się wiele 
od umiejętności mniej wykształconej braci. Brak fachowej wiedzy rolniczej, 
niechęć do zawodu rolnika utrudniały ziemianinowi zachowanie autorytetu 
w społeczności wiejskiej., niszczenie barier między byłym panem a chłopami 
i unowocześnianie życia wiejskiego. Przeciętny ziemianin pisze Gozdawa 
albo uciekał do Monte Carlo, albo przestawał myśleć o majątku, spędzając 
czas na polowaniach, a jeśli zubożał, to uciekał do miasta, woląc zostać 
konduktorem tramwajowym, niż nauczyć się zawodu rolnika.

Wszyscy piszący w „Prawdzie” i „Głosie” za jedną z najważniejszych
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wad szlacheckich uważali brak poczucia winy za swoje błędy polityczne 
i społeczne, kult dla przeszłości oraz złe odczytywanie własnej roli w teraź
niejszości. Świętochowski w numerze 2 „Prawdy” z 1881 r. przypominał 
ziemianom walczącym o polityczne przywództwo nad społeczeństwem, że to 
ich przodkowie krzyczeli Finis Poloniae, stańczykom zaś nakazywał pamięć
o tym, że „to korfserwa galicyjska pchała do 1863 roku, a teraz znieważa 
tych. co się dali zaangażować”. Niezrozumienie przez współczesną szlachtę 
swej roli społecznej polegało nie tylko na traktowaniu ziem polskich jako 
przedmurza czy uważaniu siebie za esencję polskości, lecz także na tym. że 
wyprawiano bale nie znając się na buchalterii i zarządzaniu majątkiem, 
że pracę w przemyśle i handlu traktowano pogardliwie, że bardziej ceniono 
spektakularne ewenementy niż codzienną pracę. 1 tak w cyklu „Na widno
kręgu” podpisujący się jako A. C. publicysta napiętnował szlachtę za heroizm 
w sprawach miałkich i za obojętność i anarchizm w sprawach wielkich. 
Martwiło go („Prawda", nr 2 z 1885 r.). że chętniej dawano pieniądze 
na wyprawę Rogozińskiego do Afryki aniżeli na oświatę ludową czy kasę 
Mianowskiego Niepokoił go też pogardliwy i jak to nazywał - ..ludo
żerczy” i „kredytożerczy” stosunek szlachty. Piętnował ograniczanie przez 
ziemiaństwo zasad obyczaju i moralności jedynie do przedstawicieli własnej 
warstwy, co pozwalało nie oddawać milionowych długów, brać na kredyt, 
krzywdzić i pogardzać innymi bez utraty dobrego mniemania o własnych 
zasadach życiowych.

Obraz kultury szlacheckiej jest przedstawiony w formie zbioru wielu war
tości negatywnych co próbowałam pokazać powyżej — lub zbioru par war
tości opozycyjnych, w którym jako pozytywne występuią postulowane wartości 
kultury szlacheckiej lub „kultury nowej”, nieszlacheckiej. I tak np. A. Lę- 
towski („Glos” z 12 III 1888 r.), podważając opinię o znikomej wartości 
etycznej ludu w stosunku do moralności szlacheckiej, buduje obraz dwóch 
przeciwstawnych sobie e ty k — etyki ludowej i etyki pańskiej. Wedle niego, 
opinia o demoralizacji ludu jest bezpodstawna, ponieważ lud posiada własną 
moralność, odrębną od innych, w których występują inne normy, a pewne 
normy — takie jak np. szacunek dla własności indywidualnej — są inaczej 
rozumiane. Stosunek do własności w sposób podstawowy różnicuje obydwie 
etyki. I tak lud od wieków szanuje własność zbiorową i nie potrafi zro
zumieć istoty własności indywidualnej, np. ziemi, zaś szlachta rozumie wy
łącznie własność indywidualną. J. K. Potocki natomiast sądził, że demoralizacja 
ludu, o której pisała prasa szlachecko-konserwatywna, jest winą samej 
szlachty. O „panowaniu nad ludem arystokracji galicyjskiej przy pomocy 
półkwaterka” , dawaniu złych przykładów nieuctwa i tchórzostwa pisał bardzo 
często w 1888 r. i później A. Więckowski, w cyklu artykułów dotyczących 
współczesnej struktury społecznej; szlachtę charakteryzował jako podobną naj
bardziej do kleru, ponieważ „obie klasy czczą autorytery [...] oceniają
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wszelkie objawy ze stanowiska apriorystycznych idealnych norm, bezlitośnie 
wtłaczają całą różnolitą sieć zjawiskową w pewne, raz na zawsze wytworzone, 
zamarłe formułki” („Głos” z 7 X 1889 r.). Również i Zygmunt Pietkiewicz 
z „Głosu” przeciwstawia spontaniczność i aktywizm kultury ludowej ma
razmowi kultury ziemiańsko-szlacheckiej. zaś Świętochowski ukazuje kontrast 
pomiędzy normami honoru szlacheckiego a sprzedajnością i lojalizmem kon
serwatystów galicyjskich.

W zespole realizowanych wartości szlacheckich znajdują się: izolacjonizm 
społeczny i kulturowy (tzw. kastowość). anarchia, sentymentalizm, ostentacyjna 
konsumpcja, próżniactwo, pasywizm. pycha rodowa, pogarda dla pracy fizycznej 
i umysłowej, tradycjonalizm, wstecznictwo, ciemnota umysłowa, kosmopo
lityzm (dotyczący, według „Prawdy”, szczególnie arystokracji, zaś według 
„Głosu” ogółu szlachty), nietolerancja religijna i światopoglądowa, epikureizm, 
zupełna pogarda wobec ludzi spoza szlachty, prywata, głupota polityczna, 
brak kwalifikacji gospodarczych, ceremoniał i rytuał.

Kultura szlachecka jest też zbiorem wartości fasadowych, pozornych; 
jest kulturą mistyfikacji, bo w przekonaniu publicystów jej normy nie są 
realizowane, a nawet więcej, są one realizowane au rehours. Na przykład 
w opublikowanym w „Głosie” w 1890 r. cyklu analiz dotyczących powieści 
Pan Jędrzej Piszczalski Adolfa Dygasińskiego chodzi nie tylko o historyczno- 
-literackie dociekania, ale o zderzenie literackiego wizerunku szlachcica z obra
zem szlachcica prawdziwego. Szlachcic prawdziwy: leniwy, rozpustny, pieniacz, 
awanturnik, okrutny wobec służby i chłopów nie ma nic wspólnego z do
brym, pięknym moralnie, odpowiedzialnym za siebie i za społeczeństwo 
szlachcicem idealnym. Miast opieki nad chłopem — wyzysk, zamiast altruizmu 
społecznego — egoizm klasowy, w miejsce patriotyzmu — zdrada narodowa. 
Godność zostaje zastapiona kompromisem dla zyskania stanowiska, ucz
ciwość szalbierstwem a szerokość horyzontów umysłowych scholastyką i kon
serwatyzmem. głęboka wiara towarzyskim rytuałem. Przypisuje się tej kulturze 
jako szczególnie ujemną cechę — dualizm, niezgodność norm z ich realizacjami, 
cechę — o czym woli się nie pam iętać— wszystkich kultur. Jest to jednak 
zrozumiałe na gruncie ich wartościowania czasu przeszłego.

Jest jednak wyjątek od reguły totalnej negacji wzorców szlacheckich,
a mianowicie wypowiedź Świętochowskiego, wedle której wartości szlacheckie 
są nie tyle złe immanentnie, ile przestarzałe i nie dostosowane do potrzeb 
społecznych współczesnej epoki: „Przede wszystkim jest ona [szlachta 

J. K.] przeważnie uczciwa, może częściej z poczucia honoru niż z zasad 
podtrzymuje wysoko rozwinięte formy stosunków obyczajowych, posiada ser
ce czułe i do uniesień skłonne. Ale niestety, społeczeństwo żyje nie tylko 
honorem, elegancją i sercem, ono potrzebuje tykże rozumów, uzdolnień 
politycznych i ścisłego zazębiania się kół owej maszyny” 7.

Ibidem.
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Powróćmy jednak do negatywów. Szczególnie mocno przez Świętochow
skiego. Bohusza i Popławskiego podkreślane jest to. że kodeks szlachecko-zie- 
miański jest zbliżony do kodeksu mieszczańskiego. Ich zdaniem, to podobień
stwo wynika z oparcia się obu kodeksów na wyzysku. Dlatego też etyka 
mieszczańska tak twierdził zwłaszcza J. L. Popławski — jest odrębna od 
etyki klasy pracującej, zaś szlachta przekształcając się w kapitalistyczne 
ziemiaństwo zaczyna razem z mieszczaństwem tworzyć jedną klasę ludzi
0 podobnym miejscu w strukturze społeczno-ekonomicznej i podobnych 
obyczajach s. Dla Popławskiego, ale także i dla Więckowskiego. Świętochow
skiego i Bohusza honor związany z próżniactwem, blichtrem kultury, znieczulicą 
wobec przedstawicieli innej warstwy, tyczący się jedynie wybranej, uprzywile
jowanej klasy, bardzo przypomina konwenans mieszczański odgradzający 
bourgeois od obcych tej warstwie. Nie może być też. ich zdaniem, podo
bieństwa między wartościami mieszczańskimi, w których kastowość i pieniądz 
stają się najważniejsze, a praca i użyteczność mniej istotne, i wartościami 
ludu wśród których najważniejsze są pożyteczna praca, szczęście większości
1 ..sprawiedliwość ogólna".

Nie należy jednak zpominać, że proces wytoczony przez publicystów- 
-profetów przeciwko kulturze szlacheckiej jest zarazem procesem przeciwko 
grupie, która w świadomości polskiej końca XIX w. pragnie pozostać 
„stanem feudalnym", monopolistą władzy politycznej i kultury, niekwestiono
wanym autorytetem moralnym i społecznym, gdy tymczasem jak mówi 
M. Bohusz jest warstwą historyczną tylko dlatego, że jej członkowie znają 
historię i grekę. W opinii publicystów nie jest to proces przeciwko kon
kretnym jednostkom wywodzącym się ze szlachty, ale przeciwko nieuprawnio
nym uzurpacjom ideologów ziemiańskich w sferze władzy symbolicznej nad 
społeczeństwem polskim w imieniu wyidealizowanej i nie istniejącej już 
zbiorowości szlacheckiej.

Rozrachunek z kulturą szlachecką dokonywany przez inteligenckich ideo
logów „Prawdy” i „Głosu” nie sprowadza się jedynie do listy „przesądów” 
i „złudzeń" czy do zbioru dyrektyw typu: „nic galwanizować trupa 
szlacheckiego", a więc do prostych zaleceń podających sposoby szybkiej 
likwidacji reliktów i starych idei daje bowiem klucz do demistyfikacji 
form i treści negowanej kultury. Co więcej, publicyści ci, a szczególnie 
Świętochowski i Popławski, sami kreują i propagują wzorce pozytywne 
współczesnej kultury koniecznej dla rodzącego się społeczeństwa demokratycz
nego. w których kultura szlachecko-ziemiańska pełni rolę negatywnego układu 
odniesienia. Wzorce te, w ich przekonaniu, mogą i powinny stać się właściwą 
odpowiedzią na społeczną potrzebę wielkich idei. Postęp, na który składają się 
„demokratyzacja" pojęć, apostolstwo wiedzy, dobrobyt i sprawiedliwość, jest

s J. L. Popławski. Dygasińskiego powieść szlachecka, „Głos”, 1889, nr 27.
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wartością podstawową, odczuwalną i uznawaną szczególnie silnie przez Świę
tochowskiego. „Glosowicze" akcentują dodatkowo takie wartości, ja k : „Ziemia, 
prosty człowiek i Bóg — trzy wyrazy tak zwyczajne, a tak wielkie, bo ozna
czają ukochanie przyrody, ukochanie ludzkości i ukochanie idei", oraz 
imponderabilia: wolę życia narodowego, spontaniczność, młodość, odwagę, 
maksymalną użyteczność narodową. „Praca” dla radykałów z „Głosu"' 
i „Prawdy” zastępuje szlachectwo jako wartość i staje się fundamentem 
nowej kultury, kultury-cywilizacji, której uczestnikami są wszyscy członkowie 
wspólnoty społecznej wytwarzający dobra niezbędne dla społeczeństwa (litera
tura, płody rolne, maszyny itp.). Ma również być podstawą nowego systemu 
poważania społecznego.

3. POZYTYWNE WZORCE K ULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Pierwszy wyrożniony przeze mnie wzorzec określiłabym jako w zo rzec  
w zg lę d n e j d e m o k ra ty z a c ji  k u lt ury. Jego realizacja — trzebadodae że jest 
to wzorzec zrekonstruowany na podstawie refleksji Świętochowskiego nie 
ma być uciążliwa, polegać ma bowiem na zniesieniu dotychczasowych przy
wilejów w uczestnictwie w kulturze („dobre szkoły” dla „dobrze urodzonych'’ 
itp.). likwidacji najbardziej rażących dysproporcji między uczestnikami dawnej 
kultury szlachtą a jej nieuczestnikami - ludem. Środkiem do tego celu 
wiodącym miała być oświata podstawowa, znosząca analfabetyzm który 
całkowicie pozbawiał chłopa polskiego kontaktu z kulturą literacką naro
dową i światową.

„Mamy nadzieję — twierdzi Świętochowski - że gdy on [lud — J. K.] 
wzmoże się w dobrobyt i podniesie w oświacie, wywrze głęboki i dodatni 
wpływ na przyszłość kraju" l\  Oświatę propagować powinni jego zda
niem inteligenci demokraci, naturalni obrońcy i sojusznicy nieoświeconych. 
Problem, treści oświaty podstawowej jest mniej istotny od formuły jej prze
kazywania. albowiem treść staje się naprawdę ważna dopiero wtedy, gdy 
walka z analfabetyzmem przekształca się w pierwsze nauki o świecie społe
czeństwa i przyrody. Walka z ciemnotą i „małą prostą wiedzą” jest wa
runkiem niezbędnym dla organicznej łączności społeczeństwa polskiego z 
„pochodem cywilizacji światowej". Wedle tego wzorca dotychczasowy stan 
kultury społeczeństwa, kiedy to tzw. kultura wyższa wąskiej grupy ludzi, 
wyrafinowana kultura szlachty, pozostała niemal bez wpływu na świadomość 
ludową, miał zostać zastąpiony inną. kulturą wyższą, która dzięki systemowi 
oświaty zostanie stopniowo dostosowana do możliwości umysłowych i pozio
mu wykształcenia jednostek i grup nie uczestniczących dotąd w kulturze.

y A. Świętochowski, / .e  wskazań politycznych, w: Księga poświęcona 25-leciu T. T. Jeżu. 
Warszawa 1883.
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Oczywiście, ze względu na swą kastowość kultura szlachecka nie może 
być zalecana do przekazywania jej „nieoświeconym” lub „mało oświeconym”. 
Do tego celu może się nadawać jedynie kultura wsparta na pozytywistycznej 
wiedzy teoretycznej i stosowanej, kultura — nauka uniwersalna, zgodna z pra
wami rozwoju społecznego. Kultura ta jest najdoskonalsza jednak wtedy, 
gdy nie jesi zredukowana do poziomu oświaty podstawowej i gdy uczestniczą 
w niej jako konsumenci, a jeszcze bardziej jako twórcy, jednostki i grupy
o wybitnych uzdolnieniach umysłowych, o najwyższym stopniu przyswojenia 
sobie wiedzy i nauki pozytywistycznej. A więc kultura wyższa pozostanie, 
będzie to jednak kultura światowa, pozytywistyczna — kultura uczonych, 
artystów, wybitnych wynalazców i konstruktorów, kultura dostępna w zależ
ności od wykształcenia i intelektu innym członkom społeczeństwa, pracującym 
fizycznie i mającym zarazem aspiracje intelektualne.

Tak w zasadzie wyglądał ten wzorzec w porządku idei. zaś w po
rządku realiów rekonstruowany tutaj wzorzec doznał pewnych ograni
czeń i zniekształceń. Zależały one od charakteru nowej kultury wyż
szej, od tego, czy nauka tworzona była przez dobrego pozytywistę, czy 
cywilizacja będąca podstawą całej kultury nie za bardzo podporządkowywała 
się takim wartościom, jak „ilość”, „łatwość” , i „efektywność” . W obu 
przypadkach ta kultura przekazywana wedle wzorca względnej demokratyza
cji najmniej wykształconym uczestnikom mogła jednak okazać się albo 
nowym zabobonem, albo forma kultury masowej, zorientowanej wyłącznie 
na najprostsze potrzeby najmniej wybrednych członków społeczeństwa.

Świętochowski wierzył jednak, że te ograniczenia zostaną przezwyciężone 
w przyszłości: „Wśród gonitwy materialistycznej, pogoni za najtańszą pro
dukcją widzę nieraz jakieś błyski zwiastujące jakąś Niedzielę Ludzkości 
[...] w której człowiek porzuci to nurzanie się całkowite w biocie zarobkowa
nia” l0.

Wzorzec ten co widać z poprzednich uwag. nie jest spójny. Rozpada 
się dość wyraźnie na w zo rz ec  u c z e s tn ic tw a  w najbardziej cennej kul
turze (wzorzec dla pracowników nauki i sztuki) oraz w zo rzec  d y s t r y 
b u c ji  u s z la c h e tn ia ją c e j ,  w którym kultura zredukowana jest do oświaty 
dla ..nowo oświeconych” . Jak można sądzić na podstawie licznych wypo
wiedzi Świętochowskiego, wzorzec ostatni występuje w najbardziej doskonałej 
postaci gdy twórca prawdziwej kultury, tzn. kultury uniwersalnej i poszuku
jącej prawdy a nie użyteczności, zajmuje się oświatą i traktuje ją jako 
jeden z podstawowych swoich obowiązków społecznych.

Inne jeszcze wyobrażenia współczesnej kultury, jej treści i formy transmisji 
społecznej można zrekonstruować na podstawie wypowiedzi „głosowiczów” .

I11 A. Nossig. Spotkanie ze Świętochowskim, w: „Prawda". Książka zbiorowa illa uczczeniu
?0-letniej działalność: A. Świętochowskiego^ Lwów 1895, s. 345.-
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Są to wzorce: r e h a b i l i ta c j i  k u l tu r y  lu d o w e j oraz zbawi eni a  s p o 
łe c z e ń s tw a  p o ls k ie g o  p rz e z  c y w iliz a c ję  lu d o w ą . Ich punkt wyjścia 
różni się od analizowanego już wzorca pozytywnego. Tam założona była 
przynajmniej minimalna komunikacja między szlachcicem a chłopem, tutaj 
na jej miejscu znajduje się nierozwiązywalny, nie dający się usunąć konflikt 
wsi z dworem, który sprawił, że dotychczasowy rozwój kultury był właściwie 
rozwojem dwóch odrębnych kultur — kultury elitarnej, literackiej i kultury 
ludowej, antyintelektualnej. opierającej się na obyczaju, ustnej tradycji i na 
afirmacji życia w przyrodzie.

Wedle „głosowiczów” świat ludowy jest niezrozumiały dla przedstawicieli 
świata pańskiego. Nie tylko posiada wartości będące odmianą wartości 
pańskich, ale ma wartości „panom” nie znane: spontaniczność, niewinność 
kulturową, uczciwość, użyteczność, pracowitość, organiczność i naturalny 
kolektywizm. Inne pozornie, te same wartości nabierają w tej kulturze od
miennego znaczenia, gdy np. własność indywidualna pana nie jest „własnością”, 
którą będzie szanował chłop, ponieważ pan i chłop dysponują innymi 
pojęciami własności 11. Co więcej, nie można na tej podstawie skonstatować 
wyższości kulturowej „świata pańskiego” nad „światem ludowym", a najwyżej 
ich inność i odrębność.

Pierwszy z tych wzorców (ludowy) stanowi prowokację wobec „inteligen
tnych ziemian”, uzasadnia bowiem uczynienie z kultury ludowej kultury 
hegemonicznej, której jest podporządkowana na mocy praw historii i praw 
moralnych kultura próżniaków. Kultura elitarna poddana zostaje „cywilizacji 
pracy” ; instynkt, obyczaj i gwara panują nad literaturą snobów.

Wzorzec rehabilitacji kultury ludowej jest zawarty szczególnie w opiniach 
Z. Wasilewskiego. M. Brzezińskiego i W. Jabłonowskiego. Zdaniem tych 
publicystów, rehabilitacja kultury ludowej jest zarazem możliwa i konieczna. 
Kultura ludowa była dotąd badź całkowicie zapoznana, bądź przedstawiana 
fałszywie przez nie rozumiejących i nie doznających jej prawdziwie przedsta
wicieli1 kultury pańskiej.

W literackich zapisach kultury pańskiej bohaterami wydarzeń byli 
„szlachcice, nazwiska rodowe, lud jedynie był tłem wydarzeń, manekinami 
bez uczuć i myśli” . Romans szlachecki — twierdzi J. Popławski na dobre 
zawłaszczył wyobraźnię literacką opinii publicznej, utrwalił lekceważenie dla 
bezimiennych aktorów, smak artystyczny, który nie znosi żywiołu, natural
ności. dosadności. rubaszności itd. Kultura ludowa nie skażona przez dekaden
cję ma ze swej istoty być kulturą jak najściślej związaną z konkretnym, 
codziennym życiem większości społeczeństwa polskiego. Jest kulturą swojskości, 
a nie uniwersalizmu (tu wyraża się istotna różnica wzorców „Prawdy” 
i „Głosu”), kulturą'ekspansywną, kulturą instynktu, a nie umysłu.

il ..Głos". !88(i Prospekt do nr ! s. 5.
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..Głosowicze” inaczej leż niż publicyści ..Prawdy" określali rolę i miejsce 
inteligenta. Inteligent z racji tego. że żyje z pracy, i to źle opłacanej, 
jest członkiem ludu i może od wewnątrz doskonalić tę kulturę. Możliwość 
ta zależy jednak od stopnia skażenia kultura pańska i od genealogii 
społecznej. Oświata nie jest tu już „odgórną” propagandą inteligentów de
mokratów. lecz samopomocą płynącą z wnętrza tej samej kultury. Jednakże 
pewien stopień skażenia inną kulturą byl w inteligencie dopuszczalny tak. 
aby mógł dostarczać członkom swojej wspólnoty materiału teoretycznego 
i praktycznego.

W przekonaniu wszystkich „głosowiczów” rehabilitacja kultury ludowej 
powinna być prowadzona szczególnie przez „proletariat inteligentny” po
chodzenia szlacheckiego. Odsłanianie zalet kultury ludowej, walka z mitem 
rzekomego konserwatyzmu ludowego, ujawnianie obyczaju, języka i wierzeń 
wspólnot wiejskich powinno być pokutą za winy antenatów. Etnografia, lite
ratura prawdziwie wiejska (tzn. naturalistyczna) powinny być doskonałą formą 
odrzucenia ..nobilocentryzmu.

Funkcja ta twierdził Wasilewski — mogłaby być dobrze pełniona przez 
inteligentny proletariat miejski, szlifujący bruki z powodu nadprodukcji inte
ligencji. Powrót na wieś miał ich uzdrowić i uczynić użytecznymi społecz
nie. Niestety, w rzeczywistości powrót na wieś nie kończył się triumfem -  
jak tego zresztą byli świadomi „głosowicze” — dopełniał się albo w losie 
prawdziwych Obareckich, albo w lósie prawdziwych „Siłaczek” .

Wzorzec zbawienia kultury ogólnonarodowej przez cywilizację ludową 
(lud rozumiany jest tu za A. Więckowskim jako rozmaite grupy społeczne 
najemników fabrycznych, folwarcznych, wreszcie rzemieślników — bezpośred
nich wytwórców dóbr m aterialnych)12 wskazywał, że owo ..zbawienie przez 
demokratyzację” wszystkich elementów kultury polskiej musi być misją 
inteligencji ludowej. Przodownikami postępu nie będą już być mogli wyrzuceni 
z siodła wykorzenieni szlachcice, kajający się panowie, którym rehabilitacja 
kultury ludowej miała pomóc w ponownym zakorzenieniu społecznym, lecz 
inteligencja pochodzenia czysto ludowego.

4. KŁOPOTY Z KULTURA

Polska kultura szlachecka XIX wieku, a szczególnie ostatnich dekad 
. tego stulecia, kiedy to przestaje pełnić funkcję kultury ogólnonarodowej 

i daje się wyodrębnić i przedstawić w kontekście działań kulturowych innych 
społecznych zbiorowości, stanowi znakomite pole do dociekań nad istotą 
relacji społeczeństwo—kultura. Ruchomość struktur i stosunków społecznych

.G ło s"  *886- n r 3 5.
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w tym okresie, spowodowana likwidacją ostatnich instytucji feudalnych, postę
pem industrializacji i urbanizacji, względną emancypacją wsi, migracjami lud
ności — jeśli spojrzy się na ten zespół zjawisk oczami publicysty z lat 
dziewięćdziesiątych i późniejszych — nie spowodowała przewrotu w sferze kul
tury.

Publicyści prasy postępowej, wierzący w szybkie zmiany, ze zdumieniem 
odkrywali, że „stale jesteśmy szlachtą” , „cenimy to. co się dawniej ceniło” , 
nadal „stanowimy naród szlachecki” . To dziwili się inteligenci radykalni, 
patrząc na społeczeństwo, w którym szlachectwo było nadal szczególnie 
cennym źródłem prestiżu społecznego, smak szlachectwa nie stracił swych 
powabów, a wieści z rubryki towarzyskiej o arystokratach i dobrze uro
dzonych nadal przyciągały uwagę. Nowa symbolika cywilizacyjna, owe dłuta, 
cyrkle i ekierki z pierwszych stron pism postępowych, zajmowała niższe 
miejsca w ogólnej hierarchii prestiżu.

„Praca — pisał Świętochowski — która w innych społeczeństwach stała się 
zasadą życia, u nas kryje się jeszcze w cieniu poniżenia, a nawet pogardy. 
[...] U nas pracuje tylko rzemieślnik. My mamy takie wyobrażenie o jego 
pracy, jak dziecko o kominiarzu: że czarny i smoli. Szorstkiej ręki 
wstydzimy się dotknąć ona brudny ślad po sobie zostawia. Nazwisko 
kuzyna krawca wymawia się po cichu, tylko dla uszu zaufanych, jeszcze 
zaś przyznanie się nawet do dalekiej znajomości hańbi. W przekonaniu 
tysiąca głupiutkich panienek, więcej wart pierwszy lepszy ex-obywatel niż 
tysiące zacnych, rozsądnych, pożytecznych krajowi rzemieślników” >■'.

Tenże sam redaktor „Prawdy” ze zdumieniem konstatował trwałość pojęć 
i wyobrażeń kultury szlacheckiej. W nowych warunkach ekonomicznych, 
wsi pouwłaszczeniowej i miasta wielkoprzemysłowego, „socjologia szlachecka” 
i „socjologia klerykalna” -  tak właśnie określał szlacheckie i religijne wyobra
żenia społeczeństwa, polityki i wiedzy — panowały nad doświadczeniem co
dziennym ziemianina, nad jego kontaktami z chłopem, a wspólnotą wiejską 
w nowej sytuacji, gdy chłop przestał być poddanym pańskim, gdy pozyskał 
swobody, grunty, prawo udziału w serwitutach i pracy w samorządzie 
gminnym. „Jednym słowem — twierdził — możliwe korzyści reformy włoś
ciańskiej u nas rozbiły się naprzód o niemowlęctwo umysłowe ludu. Druga 
przyczyna, aczkolwiek w wyższej warstwie narodu złożona, niemniej jednak 
materią swą była ściśle do pierwszej podobną. Obywatele ziemscy, tak jak 
i wieśniacy, znaleźli się wobec nagłej przemiany stosunków zupełnie nieprzy
gotowani. I tu, i tam zbyt spóźniona niedojrzałość przeszkodziła w osiągnięciu 
należytej sumy zysków. Jakże się głównie objawiała ta niedojrzałość wśród 
obywateli? Niskim wykształceniem i anachronistycznymi pojęciami, Na jałowym 
gruncie szlacheckiej tradycji wyrósł spróchniały przesąd, że poddaństwo

| : A. Świętochowski, Poszanowanie pracy. ..Przegląd Tygodniowy”, 1871, nr 4.
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chłopa jest normalnym jego stanem, że pańszczyzna jest tak słusznym czynszem 
dla pana, jak pogarda i ucisk zapłatą dla poddanego. Ukorzeniona w umysły 
zasada społecznych podziałów, podsycona lekkomyślnością panów, ośmielona 
biernością ciemnego tłumu, nie kruszyła przegród, którym wieczne nazna
czyła istnienie” 14.

Przekonanie o terrorze starych wzorców, o ich mocy i rosnącym zasięgu 
potęgowało się z biegiem lat w jego świadomości. Młody Świętochowski 
z czasu kam p an ii pierw szych pozytyw istów , k tó rzy  z optym izm em  godnym  
oświeceniowego filozofa potykali się z zabobonami w imię Rozumu, propago
wał świadomość rychłego zwycięstwa nad tradycją i jej strażnikami i dawał 
dobre rady. Stary Świętochowski z lat trzydziestych naszego wieku wołał 
z goryczą pokonanego: „Ciągle przeżywamy życie zmarłych, my, ludzie 
postępu, ulegamy reliktom” . Młody przekonywał: „Plantatorzy zawsze prze
klinać będą filantropię za to, że im Murznów wydarła, podobnie niejeden 
panek wypasiony niewolnictwem chłopa złorzeczy losowi, który mu go, to 
nieoszacowane bydlę robocze, w wolnego człowieka zamienił. Ale czy takie 
przesądne, zwykle samolubnym popędem natchnięte głosy zaważą cokolwiek 
na szali trzeźwych, sprawiedliwych sądów? Bynajmniej. Nietoperze i puszczyki
o każdym zmroku przelatywać będa nad głowami ludzkimi, lecz nigdy zama
chem swych tępych skrzydeł nie zgaszą słońca ani też grobowym hukaniem 
nie uciszą życia” 1?. Stary Świętochowski pod adresem swych współczesnych, 
obywateli Drugiej Rzeczypospolitej, mówił: „To odradzanie się w zmienionej 
postaci przedrozbiorowych zwyrodnień występuje u nas coraz szerzej i groźniej, 
a społeczeństwo — o ile się nie smuci — nie widzi jego związku z przeszłością, 
lecz oderwaną od niej i czasową przypadłość. [...] Już czas, żebyśmy prze
stali być dziećmi, których usypiają do snu bajki zwane historią. Więc 
przestańmy w niej kłamać lub cieszyć się wplecionymi w niej kłamstwami, 
zwłaszcza że chyba mamy szczerą chęć przekształcenia narodu szlacheckiego 
na nie istniejący jeszcze u nas naród demokratyczny” |ft.

Mniej patetyczne, choć naszym zdaniem bardziej tragiczne, są doświad
czenia „głosowiczów”, a szczególnie ich prowincjonalnych adeptów, ze starą 
kulturą w nowej sytuacji społecznej na wsi w zaborze rosyjskim. Są tra
giczne, a może tragikomiczne, bo szlachcic demokrata, powracający po szkole 
biedy inteligenta miejskiego na wieś do zreformowanego mająteczku z garścią 
książek Spencera. Milla czy Drapera, oświecony wiedzą pozytywną, lekturami 
Świętochowskiego i nielegalnymi broszurami krytyków kapitalizmu fabrycz
nego, przepełniony abstrakcyjnymi zasadami etyki współpracy warstw światłych 
z ludem, jest figurą śmieszną. Jest nią, bo jego uprzednie przygotowanie

14 A. Świętochowski, Praca u podstaw, ibidem, 1873, nr 16.
15 Ibidem.

*i<> A. Świętochowski, Genealogia teraźniejszości, s. 9—10.



284 Joanna  Kurczewska

duchowe w zetknięciu z prawdziwym biotem wsi i prawdziwym zabobonem 
okazuje  się m ało  użyteczne d la  g łodujących  rodzin  w iejskich. W iedza takiego
demokraty jest wiedzą abstrakcyjną, a nie wiedzą o glebie i ptodozmianie. 
Budzi lekceważenie, śmiech wsi oraz przystosowanych do życia ziemian i inte
ligencji w iejskiej'7.

I tym razem nowa kultura tutaj jest nią kultura miejskiego inteligenta 
nie jest ekspansywna i nie jest w stanie zniszczyć muru chińskiego oddzie
lającego ją nie tylko od świadomości pana, ale i pozostającego pod jego 
wpływem a dokładniej: pod wpływem przesądów stanowych, wolnego chłop
skiego gospodarza.

Prowadzona przez wczesny „Głos” i „Prawdę” walka z reliktami szla
checkimi była — i byli tego świadomi redaktorzy ..filarów postępu" — bitwą, 
która przerosła nieco zamiary i oczekiwania tych, którzy 'ją  wydali. Na 
początku miała to być szybko przeprowadzona i łatwa potyczka z nielicznym, 
słabym politycznie i ekonomicznie przeciwnikiem. Opór, który zaczął stawiać 
przeciwnik (wzrost autorytetu konserwatystów galicyjskich, zainteresowanie 
ideologiami konserwatywnymi, dobrze wydawana prasa konserwatywna, wi
doczna społecznie szarża obozu tradycji na obóz postępu, masowe poważanie 
społeczne dla herbu itd.) przerósł ich oczekiwania. Walka z jedną warstwą, 
i do tego warstwą „zstępującą” z areny społecznej, okazała się czymś 
więcej niż szturmem na relikty kulturowe pokonanej zbiorowości była 
walką wąskiej grupy ideologów radykalnych z całym współczesnym sobie spo
łeczeństwem polskim. Była walką o ratunek dla rodzącej się w oparciu
o nowe zasady — kultury ogólnonarodowej. Była nie likwidacją reliktów kul
tury partykularnej, lecz świętą wojną o pryncypia uniwersalnej w obrębie 
narodu kultury polskiej. Całkowitą świadomość charakteru i celu tych starć 
posiadł w 1903 r.. a więc wcześniej od starego Świętochowskiego. Stanisław 
Brzozowski, który w „Glosie” rozpoczął kampanię o ostateczne złamanie 
szlachty, o likwidację jej kulturowego panowania. (Redakcja „Głosu” dostrze
gła społeczną wagę jego literackiej krytyki, we wprowadzeniu bowiem do jego 
artykułu Henryk Sienkiewicz i jego stanow isko ir literaturze współczesnej 
pisała: "Obrachunek z Henrykiem Sienkiewiczem jest obrachunkiem społe
czeństwa naszego z samym sobą” 1*.) Dla Brzozowskiego polemika z Sien
kiewiczem w kwestii modernizmu była polemiką z wyobraźnią społeczną i spo
sobami wartościowania masowego czytelnika Trylogii. Była protestem prze
ciwko zwiększaniu z powodu wpływów literatury szlacheckiej na świadomość 
społeczną (poprzez kooptację z innych warstw) liczby szlachciców z wyboru. 
Kampania antysienkiewiczowska obnażyła całą potęgę kultury i literatury 
popularnej. Twórcy kultury — pisarze, artyści, uczeni i ideologowie mogli do-

n  „Glos”, 1892, nr 8; 1893, nr 26—28.
18 Ibidem, 1903, nr 15.
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wolnie niemal przedłużać życie i doskonalić wartości szlacheckie, a następnie 
dawać je czytfelnikowi, którego własna biografia nie była przepojona stylem 
szlacheckim.

Powróćmy do „Prawdy” i wczesnego „Głosu” ; wszak i tam nieraz 
ucierano nosa potędze literackich reprezentantów szlachty. Czynili to Świę
tochowski oraz L. Krzywicki, Z. Pietkiewicz i J. L. Popławski. Obawa,-że 
do rozpowszechniania wzorów szlacheckich nie są już niezbędni szlachcice 
z urodzenia, a także że sprawny pod względem umysłowym publicysta 
może zaczarować umysł mało wykształconego odbiorcy i przekonać go do 
kultury szlacheckiej, zmuszała ich zapewne do szczególnej demonizacji wad 
i grzechów prasy konserwatywnej i przydawania im (czynił to M. Bohusz) miana 
dziedziców misji szlacheckiej. Była to obawa nie tylko o to, że utrzymywane 
nadal będą w świadomości współczesnego pana i chłopa dawne stereotypy 
odnoszące się do ich wzaiemnych kontaktów, lecz i o to. że zostają one 
przeniesione na stosunki społeczne wytworzone poza obszarem społeczeństwa 
stanowego.

Właśnie to przeniesienie ma dopiero stanowić najgorsze niebezpieczeństwo 
dla możliwości i zdolności wzorcotwórczych robotników, kapitalistów, drob
nych rzemieślników. I, co nie mniej ważne, zło to dokonuje się za poś
rednictwem łatwej literatury popularnej i pod czujnym okiem dziennikarza 
filistra.

Spodziewam się. że powyższe uwagi, wskazujące, iż stare treści szla
checkie nie tylko nie traciły na powabach w formie masowego, łatwego 
romansu czy artykułu sensacyjnego, lecz je jeszcze zyskiwały, świadczą o no
wym wymiarze sporu o kulturę szlachecką. Wiadomo już, że był to spór
0 prawo do sprowadzenia polskości kultury ogólnonarodowej do kultury 
szlacheckiej Był jeszcze jede» wymiar — wymiar walki o prymat różnych 
formuł przekazywania treści kulturowych, o to, czy lepsza jest jako źródło 
wzorów literatura trudna, wyrafinowana, wymagająca ód czytelnika erudycji
1 wysiłku, czy informacja prasy brukowej, powieść w odcinkach itd. Wymiar 
ten jest nieodrodną pochodną swej epoki, nienawiści modernistycznych artystów
i broniących ich krytyków do filistra — uczestnika kultury masowej i do złej, 
bo zmaterializowanej, cywilizacji.

■ Kultura szlachecka, co usiłowałam pokazać, dała Świętochowskiemu
i „głosowiczom" asumpt do wejrzenia w istotę związków między społe
czeństwem a jego duchowymi wytworami. Swym przykładem pokazała, jak 
kultura może być autonomiczna względem społeczeństwa, jak stawia opór 
tym, którzy chcą ją  kształtować. Bardziej niż innym typom kultury właściwa 
jej była skłonność do autopetryfikacji, albowiem podstawową jej wartością 
była dawność. W przypadku polskiej kultury szlacheckiej dodatkowo mogła 
ją  wzmacniać utrata samodzielnego bytu państwowego. Powrót do przeszłości, 
idealizacja jej wartości mogły występować w roli fasady, za którą kryła
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się wartość właściwa, a mianowicie organiczna wspólnota narodowa.
Niewola polityczna, mimo że stwarzała aż nazbyt wiele (w zaborach 

pruskim i rosyjskim) okazji do szyfrowania wartości narodowych z obawy 
przez cenzorem czy „prasowym donosem” na właściwy charakter jakiegoś 
programu, dała tym, co jej doznawali, możliwość podlegania nagiej szla
checkiej władzy symbolicznej. Zazwyczaj każda władza symboliczna — a ro
zumiem ją  zgodnie z intencjami P. Bourdieu i J. C. Passerona jako władzę, 
której udaje się narzucić prawomocność znaczeń przy ukryciu stosunków 
siły, będących podstawą jej mocy 14 — jest ukryta za innymi rodzajami władzy, 
hegemonią polityczną czy ekonomiczną.

W przypadku polskim, gdy szlachcie odebrano władzę państwową i poz
bawiono ją  przywilejów gospodarczych, pozostała jej jedynie władza nad 
polską opinią publiczną (określano ją  rządem dusz, sterem moralności). 
Nie ma już ta szlachta panowania ekonomicznego, brakuje jej monopolu 
na rzadkie dobra i zasoby, nie dysponuje środkami przymusu, a więc 
nie panuje również politycznie. Posiada za to, i to w nadmiernym zakresie, 
ideologię uprawomocniającą zakwestionowany monopol ekonomiczny i sankcję 
(jest nią konserwatyzm) oraz monopol (również powiększony) na pewne ro
dzaje wiedzy (np. „właściwa historia Polski jest historią bohaterskiej szlach
ty”), na kanały transmisji wzorców na pewne wartości („jedynie właściwy 
patriotyzm”), dysponuje przymusem edukacji narodowej, groźbą izolacji od 
uczestnictwa w propagowanej kulturze, ma też w swej gestii system war
tości podtrzymujących obowiązek uczestnictwa w tej kulturze (np. tradycjo
nalizm).

Ideologia ta i władza symboliczna wyrażają się najpełniej w działalności 
pedagogicznej i publicystycznej. Są one narzucaniem i transmisją wzorców 
do tych, którzy nie w pełni są świadomi ich istoty. Ze swej natury władza 
symboliczna nie występuje nigdy w swej prawdzie i otwartości. Władza 
symboliczna szlachty polskiej tym bardziej tego nie czyni; jeszcze bardziej 
narzuca hasło solidaryzmu ogólnonarodowego, historii państwa szlacheckiego, 
operuje hasłami religijnych kolektywizmów i polskiej duszy zbiorowej. Ma 
jednak mimo tego charakteru formę zupełnego autorytetu ideologiczno-patrio- 
tycznego, zdolnego z racji swej wartości podstawowej do idealizacji przeszłości
i mistyfikacji swej porażki politycznej w obecnej rzeczywistości. Ten autorytet, 
dający możliwość narzucania języka, pojęć, wizji, zespołów idei, W zasadzie 
bez narażania się na oskarżenie o samowolę, poprzez rozmaite instytucje 
wpajania propagowanej kultury (przykładem może być Uniwersytet Jagielloński 
w rękach stańczyków) produkuje instytucjonalne warunki własnego przetrwania 
oraz reprodukuje układ sił między szlachtą a resztą polskiego społeczeństwa.

lg P. Bourdieu i J. C. Passeron, La reproduction du svstem e de l education, Paris 1970, 
s. 18.
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Spory o rząd dusz między konserwatystami a radykałami są walką
0 władzę symboliczną, delegowaną w dół za pośrednictwem wielu autorytetów 
ideologicznych i pedagogicznych, są walką między dawnymi posiadaczami 
tej władzy a inteligencją, która z racji swych kompetencji intelektualnych
1 braku partykularnych interesów ekonomicznych może w teraźniejszości ją 
posiąść, aby w przyszłości możliwe było nieistnienie żadnej władzy symbolicz
nej inteligencji. Było to marzenie A. Potockiego, który inteligencji nadał 
szczególne prerogatywy w teraźniejszości, a odbierał je w dobie przyszłego 
społeczeństwa całkowicie demokratycznego. W „Głosie” i „Prawdzie” postulo
wano. dla przyszłości najczęściej, symbiotyczną organizację narodu, rozmaicie 
umieszczano inteligencję w potencjalnej' jego strukturze jako 
autonomiczną warstwę, część klasy lub ludu, aczkolwiek jednocześnie uzurpo
wano sobie prawo do panowania nad opinią publiczną, a więc prawo do 
jedynej możliwej w tej sytuacji władzy nad własnym społeczeństwem.

5. KŁOPOTY Z SOBĄ

Bardzo skomplikowany był stosunek do „socjologii szlacheckiej” braci 
Potockich, Popławskiego, Hłaski, Wasilewskiego, Brzezińskiego, Paszkow
skiego, młodego Żeromskiego, jeśli spojrzeć nań z perspektywy ich własnych 
genealogii, wychowania, doświadczeń rodzinnych i towarzyskich. Wszyscy 
bez wyjątku wywodzili się z domów szlacheckich zubożałych dworków, 
w których przechowywano obok tradycji rodzinnych czynów patriotycznych pa
mięć o dawnej zamożności i ogładzie. Dla wszystkich wartości przyswojone 
w domu rodzinnym były wartościami pozytywnymi, niezależnie od dalszych 
kolei losu. Połączone z wyidealizowanym (z racji życia poza krajem ro
dzinnym lub w wielkim mieście, w zimnym pokoiku hałaśliwej kamienicy) 
pięknem krajobrazu wiejskiego, sielskością i bezpośredniością kontaktów z in
nymi ludźmi, wyłamywały się spod pręgierza ocen ideologicznych radykała. 
Zawsze w bliższej lub dalszej rodzinie była ciotka patriotka. wuj. który 
przepadł na Syberii, lub dziad — demokrata. W arto pamiętać, że jeszcze 
w obrębie wpływów rodzinnych pobierali pierwsze lekcje sprawiedliwości 
społecznej, żyli w kręgu spraw swych późniejszych bohaterów pozytyw
nych — biedoty, stąd też ich własne szlachectwo rodowe wydawać się 
musiało mało drapieżne i raniące młodzieńcze humanizmy. Sublimacja wartości 
rodzinnych mogła prawdopodobnie doprowadzić do wyznawania idei, iż szlachta 
jest zła jako grupa, zaś składające się na nią jednostki są dobre. W życiu 
studenckim i dorosłym, przebiegającym w wielkich miastach, idealizacja 
dawnych przeżyć dodawała otuchy w zwalczaniu ubóstwa i poczucia wyko
rzenienia. Były one ramą, którą ten sam Żeromski oceniał raz jako na
ganną. gdy nisał w swym dzienniku: „Jestem zdecydowany rąbać drwa, nosić
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wodę, pracować jak parobek. Ale dlaczego ja tych zajęć pełnić nie mogę? 
Dlatego, że nie dano by mi ich. Jestem urodzony i wychowany” -", a raz 
jako coś cennego: „Człowiek jest związany tysiącznymi więzy ze sferą, 
w której żyje — zrywać je — znaczy popełniać szereg podłości” - '.

Folklor szlachecki, rozmowy o hei«bach, pojedynki nieobce były L naj
większym radykałom „Głosu” . Ożywiały dyskusję i zachowania, dowartościo
wywały jednych, a poniżały drugich. Podbudowywały ustawicznie naruszani' 
godność osobistą inteligentnego proletariusza. Przepaść między wiedzą, eru
dycją, odwagą i uczciwością m oralną inteligenta— byłego szlachcica, który 
wybrał, a nie został skazany na biedę i trudności — a jego sytuacją eko
nomiczną, rodzajem pracy, który i „z Darwina uczynił niepoczciwego fili
stra”, mogły być przez pamięć na klejnot rodzinny temperowane. Pamięć
0 szlachectwie mogła też wzmacniać samoocenę w sytuacjach dyskomfortu 
psychicznego. Tenże sam Żeromski pisał o sobie w szpitalu: „Ja, syn pięk
nego rodu, herbowy szlachcic, mogący się wykazać, jakie który od Łokietka 
praszczur położył kości za ojczyznę, ja, potomek bogatej rodziny między 
ostatnimi z nędzarzy, między hołotą” -2.

Prywatne nastawienie wobec wartości szlacheckich, jak sądzić można z tych
1 wielu jeszcze innych przykładów, nie było więc totalnie negatywne. Było 
w nich miejsce na nostalgię i sublimację, choć ideologiczne dyktaty pokory
i wstydu za pochodzenie szlacheckie winny je były wykorzenić.

Tytułem dygresji dodam, że badanie dysonansu między wartościami od
czuwanymi a wartościami wyznawanymi przez ideologów publicystów z genea
logią szlachecką zapewne wyjaśniłoby wiele zagadek ich stylu życia i tęsknot. 
Takie badanie jest jednak możliwe dopiero wtedy, kiedy można skonfrontować 
zapis biografii towarzysko-obyczajowej z treścią przekazów publicystycznych. 
Zapewne tak nie łubiany w płaszczyźnie ideologicznej honor szlachecki 
dawał znać o sobie nieraz w codziennych spotkaniach inteligenta z ciemnotą
i złą wolą ludzką.

Jako ideologowie, propagatorzy wzorców, a nie ludzie prywatni, określali 
się wobec kultury szlacheckiej jako pokolenie tragiczne, które wykorzenieniem 
społecznym zapłaciło za admirację nowoczesności i sprawiedliwości. Alienacja 

'  owo zawieszenie między warstwami społecznymi miało być świadomie 
wybraną karą za oskarżenie idei własnych antenatów, karą wybraną i zaakcep
towaną, a nie tylko konsekwencją wysadzenia z siodła przez historię i własną 
niedoskonałość.

-(l S. Żeromski, Dzienniki, t. 3, w: Dziełu , wyd. 2, t. V, oprać. J. K ąd/iela, War
szawa 1964. s. 209.

21 Ibidem, s. 279.
--1 Ibidem, t. 2. s. 403.
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ATTITU DE O F WARSAW RADICAL 1NTELLIGENTSIA EL1TE 
TOWARDS THE NOBIL1TY CULTURE

A S u m m a ry

A uthor reconstructs attitudes represented by members and collaborators of the editorial 
staff of two Warsaw radical journals „Glos” and „Praw da” published in 80-s and 90-s 
in Kingdom of Poland. First, she analyzes the declared attitudes, and second, the realized 
attitudes. Nobility culture is for „Prawda”’s and „Glos” people a collection of phoney 
values being the negative frame of reference for a new, positive type of culture: culture of 
intelligentsia (according to „Prawda") and folk culture (according to „Glos”). It is shown 
that these intelligentsia elite circles were conscious of high degree of pertinence and 
durability of nobility culture in Polish society after 1863 uprising. In their private and 
social life these. circles, however, remained under the influence of the culture they have 
criticized. That is due to the fact that most of them themselves were of noble origin and 
the nobility culture socialized them into the wider national culture. Finally, author shows 
the existence of a discrepancy between the ideological attitudes towards nobility culture and 
the gentry folklore and the urban poor intelligentsia way of life.


