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WIEDZA I OBOWIĄZKI

(SRODOWISKO „PRZEGLĄDU TYGODNIOWEGO”
W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH XIX W.)

Grupa „pozytywistów warszawskich” skupionych wokół „Przeglądu 
Tygodniowego” była jednym z najciekawszych środowisk warszawskich 
la t siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Była — jako „obóz młodych” — 
przedmiotem licznych studiów historyków literatury polskiej okresu po
zytywizmu, jako „koteria wychowańców Szkoły Głównej” •— domeną do
ciekań historyków nauki i szkolnictwa, jako skupisko ideologów pracy 
organicznej i „pracy u podstaw” — sferą zainteresowań historyków myśli 
politycznej, zaś jako szkoła pozytywnego myślenia -— obiektem analiz hi
storyków filozofii. Jednakże intelektualna przygoda współpracowników 
„Przeglądu Tygodniowego” daleka jest jeszcze od ujęcia jej w sposób 
przekraczający granice różnych rodzajów historycznej refleksji nad świa
domością społeczną. Podobnie jest także i w dziedzinie historycznych ana
liz socjologicznych aspektów życia zbiorowego tego środowiska; badacze 
wielkich i małych grup społecznych skłonni są raczej kierować swe za
interesowania ku pojedynczym aspektom jego funkcjonowania aniżeli ku 
całości tak  skomplikowanego i różnorodnego zjawiska społecznego, na 
jakie składały się zachowania i postawy bliższych i dalszych współpra
cowników „postępowego organu”. Te specjalistyczne ujęcia i sfery idei, 
i sfery bytu nazbyt — naszym zdaniem — często zwykły odkrywać nie
spójność programu filozoficznego lub społecznego pozytywistów warszaw
skich czy niejednorodności ich charakterystyki społecznej, a także po
szukiwać podstawowych tendencji ideowych oraz dominującego typu 
więzi społecznej. Przy takich podejściach mało jest miejsca na zajęcie się 
problemami wymagającymi łączenia odmiennych gatunków refleksji hi
storycznej. Do takich właśnie kwestii należy przede wszystkim proble
matyka moralności społecznej1, ethosu  grupowego oraz związków między

1 Por. S. Rychliński, Program społeczny pracy  organicznej, w: W yb ó r  pism,  
Warszawa 1976, s. 523—536, a szczególnie uwagi na temat światopoglądu organicz-
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wyznawanym przez grupę światopoglądem filozoficznym a jego moralno- 
-ideowymi zastosowaniami. W tej sytuacji niniejsze studium na temat 
związków między wyznawaną przez środowisko „Przeglądu Tygodniowe
go” koncepcją wiedzy a programem (i jego różnymi zastosowaniami) 
moralno-ideowym i charakterem łączących to środowisko więzi należy 
potraktować jako rekonesans wymagający odwołań filozoficznych, socjo
logicznych i historycznych.

SZKIC DO PORTRETU ZBIOROWEGO 2

Kim byli członkowie interesującego nas środowiska redakcji „Przeglą
du Tygodniowego”? 3 Dłużej niż rok związanych było z „Przeglądem” ok. 
41 osób. Byli to sami mężczyźni; kobiety pisywały jedynie w charakterze 
zaproszonych gości, przy czym najczęściej zapraszane były Orzeszkowa 
i matka Juliana Ochorowicza. Częstotliwość uczestnictwa tych osób w ży
ciu pisma zależała od ich obecności w Warszawie, wolnego czasu, od na
tłoku korepetycji, wysokości honorarium i dobrych stosunków z Wiślic
kim, Mikulskim i Świętochowskim. Ze względu na tę częstotliwość po
dzielić te osoby można na członków rzeczywistych (Aleksander Kraushar 
i Adam Wiślicki pracujący dla „Przeglądu Tygodniowego” od samych 
jego początków aż do końca wychodzenia pisma), członków-koresponden- 
tów (takimi właśnie byli Limanowski, Bogacki, Sabowski czy Bełza) oraz 
na satelitów (Józef Wojciechowski, poeta i urzędnik zarazem, poeci Mi
ron i Teodor Sęczkowski, Kazimierz Zalewski, Edward Lubowski, Mił- 
kowski, Plebiński, Komierowski czy pisujący sporadycznie i przez, krótki 
czas Sienkiewicz).

ników warszawskich, oraz R. Czepulis-Ratenis, W zór osobow y inteligenta polskiego  
(1863—1872) w  św ie t le  w spom n ień  pośm iertnych,  w: Inteligencja polska pod zab o 
rami. Studia,  Warszawa 1978. Autorka pisze (s. 178), iż program pozytywistów eks
ponował postulat wytrwałej i sumiennej pracy rozwijającej cywilizację i kulturę 
krajową.

- Bazę źródłową niniejszego studium stanowią roczniki „Przeglądu Tygodnio
wego” z 1. 1866—1878, „Niwy” pozytywistycznej (1872—1875), „Opiekuna Domowego" 
(1870—1875), „Przyrody i Przemysłu” (1872 i 1873) oraz materiały biograficzne
i autobiograficzne dotyczące osób będących członkami środowiska „Przeglądu Ty
godniowego”, w postaci publikowanej oraz rękopiśmiennej.

3 Charakterystyka członków środowiska „Przeglądu Tygodniowego” została 
przeprowadzona na podstawie biogramów PSB, książki W. Przyborowskiego Stara  
i m łoda  prasa, Petersburg 1897, s. 211, artykułu S. Fity Pokolenie S zko ły  G łównej,  
w: P rob lem y li tera tury  po lskie j okresu p o zy tyw izm u ,  Warszawa 1980, s. 43—99; 
tegoż Pokolenie  S zko ły  G łównej,  Warszawa 1980, s. 212; pracy M. Brykalskiej 
P o zy tyw is ty c zn a  „N iwa” (1872—1875), w: Problem y li tera tury  polskiej, s. 101—127, 
oraz ustnych informacji I. Ossowskiej.
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Najstarszym członkiem tego środowiska był Bolesław Limanowski 
(ur. w 1835), a najmłodszym Julian Ochorowicz (ur. w 1850). Najpóźniej 
zmarli: Bronisław Rejchman (1936) oraz Aleksander Świętochowski (1938), 
najwcześniej zaś Józef Wojciechowski (1879). Dwadzieścia jeden osób 
urodziło się między rokiem 1845 a 1850; miejscem urodzenia dwudziestu 
ośmiu była Warszawa. Większość pochodziła z domów niezamożnych, 
z bogatych wywodzili się: Kaliszewski, Zalewski i Michaux (Miron). Dwu
dziestu trzech współpracowników „Przeglądu” było pochodzenia miesz
czańskiego, pozostali to synowie rządców, oficjalistów i bardzo zubożałej 
szlachty; siedmiu z nich było pochodzenia żydowskiego.

Dwanaście osób kształciło się w gimnazjach poza Warszawą, nato
miast ci, którzy kształcili się w szkołach warszawskich, najczęściej uczyii 
się w drugim i czwartym gimnazjum. Większość z nich wstąpiła do Szko
ły Głównej w latach 1865—1867, kończąc studia w roku 1870, w Szkole 
zmienionej na Cesarski Uniwersytet Warszawski. Studiowali głównie pra
wo, w dalszej zaś kolejności filologię (6 osób), nauki matematyczno-fi
zyczne (5), medycynę (2). Większość też w latach 1871'—1876 odbyła za
graniczne podróże do wyższych uczelni — najczęściej niemieckich, 
a Świętochowski, Chmielowski, Ochorowicz i Roszkowski zdobyli tam na
wet doktoraty. Tylko siedmiu, wśród nich Miron, Kaliszewski, Sabowski, 
Wiślicki i Wojciechowski, nie studiowało w ogóle. W Szkole Głównej 
nie studiował też F. Bogacki. O sześciu wiadomo, że brali udział w po
wstaniu styczniowym.

W roku 1878 ci, którzy ukończyli wydział prawa, pracowali w swej 
dziedzinie, dodatkowo parając się pracą publicystyczną. Natomiast dyplo
manci wydziałów filologicznego i matematyczno-fizycznego mieli kłopoty 
z pracą zawodową. Kilku z nich po dłuższych staraniach dostało pracę 
nauczycieli prywatnych lub gimnazjalnych, kilku obrało pracę literacką 
jako główne zajęcie, jeden pracował jako urzędnik.

Co ich łączyło? Przede wszystkim chyba okres Wspólnych studiów 
w Szkole Głównej, przy czym podstawą więzi było nie tyle studiowanie 
u wybitnych profesorów, lecz wspólne uczenie się. Czczeni z racji kolej
nych jubileuszów Szkoły Głównej jej dawni profesorowie nie byli bo
wiem przewodnikami duchowymi młodych, swoimi poglądami wzbudza
jąc protest obrazoburczej młodzieży4. Świadczy o tym choćby list Piotra 
Chmielowskiego do Aleksandra Świętochowskiego: „Z całą usilnością 
studiuj książki, któreś sobie kupił, by później wystąpić pancernie do

4 Z w czesn ej  korespondencji Piotra C hm ielowskiego (1869—1871) (Wstęp), „Ze 
skarbca kultury”, 1972, z. 23, s. XXVI. Pisano tam, iż profesorowie Szkoły Głównej 
wzbudzali protesty (szczególnie F. H. Lewestam i E. Plebański). Na dobro Szkoły 
Głównej należy zaliczyć stworzenie odpowiednich warunków do organizowania się 
środowisk intelektualnych.
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boju przeciw zastarzałym powagom. Przecież nie zapomniałeś jeszcze 
chyba, że mamy stoczyć walkę krwawą, której jenerałami z jednej stro
ny jesteśmy my, a z drugiej F.H.L.” 5.

Do poglądów własnych dochodzili, niezależnie od nauki oficjalnej na 
różnych wydziałach swoich studiów, na drodze samokształcenia. Kółka 
samokształceniowe zakładali i P iotr Chmielowski, i Aleksander Głowac
ki, i Julian Ochorowicz. Odbywały się też prywatne zebrania: u 'Wacława 
Holewińskiego, bratanka Władysława Holewińskiego, profesora Szkoły 
Głównej i zarazem wysokiego urzędnika; u studenta Ancypa oraz u Leo
polda Mikulskiego — studenta prawa, mającego własne mieszkanie blisko 
budynków uniwersyteckich. Wśród słuchaczy wydziału prawa wyróżniali 
się Aleksander Kraushar, Henryk Elzenberg i Leopold Mikulski, ci ostat
ni podówczas już współpracownicy „Gazety Handlowej”. Większość prze
jawiała zainteresowania naukowe: studiowali filozofię, biologię, antropo
logię i historię. Rozpoczęli też wspóln,e tłumaczenie istotnych —• ich zda
niem — dzieł naukowych: Buchnera Siły  i materii  czy Pom ocy w łasnej  
Smilesa. Studia nad Mille’em, Taine’em, Spencerem, Darwinem, Rena- 
nem i Draperem, a szczególnie nad Buckle’em, wywarły wielkie wrażenie 
na umysłach młodych czytelników. Tak owo czytanie Buckle‘a wspomina 
W alery Przyborowski, ówczesny student prawa, były uczestnik powsta
nia 1863 r., później znany literat: „Pochłanialiśmy je i wkrótce podzie
liliśmy się na bucklistów i antybucklistów. Jak  zwyczajnie bywa u mło
dych, niewyrobionych głowach, chwytaliśmy tylko jaskrawe punkty ro
zumowań autora i z nich wyciągaliśmy wnioski bardzo ekscentryczne,
o których się Buckle’owi nawet nie śniło. Ponieważ historyk angielski, 
zaprzeczając do pewnego stopnia wolnej woli człowiekowi, przytacza na 
dowód tego, że nawet liczba listów niewłaściwie do skrzynek pocztowych 
wrzucanych w pewnych periodach czasu się powtarza, więc usiłowaliśmy 
tę zasadę do wszystkich czynności ludzkich zastosować” 6.

Mniej interesowali się sztuką i literaturą. Sporo jednak czasu poświę
cali najnowszej francuskiej powieści i krytyce, m.in. Taine’owi, Murge- 
rowi i Dumasowi.

Lektur polskich czytanych w ramach prac kółek samokształceniowych 
Szkoły Głównej było stosunkowo niewiele. Czytano braci Śniadeckich, 
Libelta, a przede wszystkim Supińskiego. I tak Chmielowski radzi Świę
tochowskiemu, aby czytał Gospodarstwo społeczne Supińskiego, „bo jego 
autor to zdrów facet, realista, materialista, dobrze przeciw sentymenta

6 List P. Chmielowskiego do A. Świętochowskiego, ib idem ,  s. XXVIII. Pod 
inicjałami F. H. L. kryje się osoba F. H. Lewestama, profesora filozofii w Szkole 
Głównej.

6 W. Przyborowski, op. cit., s. 8.
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lizmowi występuje, aż miło” 7. Jedynie Józef Kotarbiński był wtedy wier
ny polskiej romantycznej literaturze i sztuce.

Spotykano się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi i try 
bem życia. Również wielkie w tym  względzie znaczenie miała wspólnota 
wcześniejszych losów. Składało się na nią zazwyczaj ukończenie tego 
samego gimnazjuzm i pochodzenie z jednego miasta lub okolicy. Przyszli 
współpracownicy „Przeglądu” należeli do Koła Kielczan (Przyborowski, 
Holewiński) i do Koła Lublinian (Głowacki, Ochorowicz, Doliński).

Podobny był również ich budżet i czas wolny od zajęć. We wszyst
kich grupach i kotkach panowała mniej lub bardziej dotkliwa bieda. 
Dawanie lekcji było główną podstawą utrzymania. W kółku Przyborow- 
skiego „ci z domu dochodu miesięcznego rs 15 uchodzili za bogaczów, 
reszta, nie mając żadnej pomocy, żyła Bóg wie i jak niby ptaszkowie 
leśni, którzy ani sieją, ani orzą” 8.

Czas wolny od zajęć uniwersyteckich, korepetycji, zarobkowych tłu 
maczeń i dyskusji spędzano w czasach Szkoły Głównej w cukierni u Se- 
madeniego. Siadywali w niej Świętochowski, Kotarbiński, Kaliszewski, 
Wojciechowski. Zaglądamo też do cukierni „Dziurka” w Teatrze Wiel
kim. Jej to najczęstszymi gośćmi bywali Kotarbiński, Lubowski, Zgliński 
i Kraushar. Również dość często pod wodzą Józefa Kotarbińskiego —? 
późniejszego wielkiego aktora • i dyrektora scen polskich — udawali się 
na tani teatralny paradyz, potem odwiedzali Resursę Kupiecką i podłą 
knajpę „Pod Zdechłym Zającem”, poznając w jeden wieczór wielki i ma
ły świat Warszawy.

Niektórych spośród nich łączyły silne emocjonalne i intelektualne 
więzy. Przyjaźń łączyła Leopolda Mikulskiego, Henryka Ełzenberga, 
Bronisława Rejchmana i Stanisława Czarnowskiego (oprócz Rejchma- 
na — przyrodnika i fizyka, wszyscy pozostali byli prawnikami). Równie 
silne więzy, które przetrwały późniejsze burzliwe koleje losów literackich 
i dziennikarskich, łączyły Chmielowskiego, Kotarbińskiego, Świętochow
skiego i Rejchmana. Wspólne zainteresowania poezją wiązały młodziut
kiego Gomulickiego, Przyborowskiego i starszego od nich Mirona. Sporo 
łączyło poetów Bełzę i Ordona z opiekującym się nimi Józefem Kali
szewskim. Z kolei przekorny i sceptyczny stosunek do życia utrw alał 
więzy między Leopoldem Mikulskim i Józefem Kaliszewskim. Wspólne 
losy z okresu powstania styczniowego złączyły Władysława Sabowskiego 
i Aleksandra Kraushara.

Największymi indywidualnościami wśród późniejszych współpracow
ników „Przeglądu Tygodniowego” byli Leopold Mikulski, Piotr Chmie

• 7 List P. Chmielowskiego do A. Świętochowskiego z 28 V I1871, w: Z w czesn e j  
korespondencji P iotra  Chmielowskiego, s. 33.

8 W. Przyborowski, op. cii., s. 4.
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lowski, Józef Kotarbiński, Aleksander Świętochowski i Julian Ochoro- 
wicz. Pierwszy z nich wśród studentów Szkoły Głównej słynął z wielkiej 
erudycji naukowej i samotniczego stylu życia; Chmielowski z olbrzymiej 
pracowitości i siły woli. Józef Kotarbiński uchodził wśród kolegów za 
niedoścignionego mistrza radości życia; Świętochowski zachwycał i po
rażał jednocześnie kolegów swą wybitną inteligencją i ostrością sądów
0 ludziach, ideach i rzeczach 9, Ochorowicz zaś wzbudzał podziw wcześnie 
ujawnionym talentem naukowym i pisarskim.

Łączy ich nie tylko wspólne pisanie dla „Przeglądu Tygodniowego”. 
Razem również dbają, aby krąg czytelników pisma rozszerzał się (gdy 
w roku założenia, tj. w 1866, liczyło ono 1000 prenumeratorów, to w 1872 
już 3400. Pomagają także istnieć pismfu dzięki swym małym oczekiwa
niom materialnym. Często od Adama Wiślickiego brano mniejsze kwoty 
za dostarczane teksty autorskie i tłumaczenia. Co więcej — wspierano 
pismo własnymi funduszami. I tak np. Mikulski w liście do Elzenberga 
z 1867 r. pisał, aby łożyć dodatkowo pieniądze na druk: „Bo [...J u nas 
to trudno protegować pismo z tendencjami materialistycznymi. To, co my 
uważamy za zalety i przymioty „Przeglądu”, to głupia obywatelska pu
blika uważa za brudne wady, jedynie więc tylko między naszymi kole
gami będziemy mogli znaleźć pole do rozszerzenia koła prenumeratorów 
tego pisma” 10. Wspólnie troszczyli się też o poziom drukowanych tu  
artykułów. Niepokoili, gdy Wiślicki „zaplugawiał pismo” romansami
1 opowiastkami, nie dbając o przyzwoite artykuły naukowe.

Łączy ich też — choć na różne sposoby przeżywane — doświadczenie 
wspólnej historii redakcji. Od założenia pisana do roku 1870 nad redakcją 
niepodzielnie panuje Wiślicki. Młodzi i niedoświadczeni jeszcze w pracy 
dziennikarskiej podporządkowali się mu zupełnie. W 1868 r. przeżywają 
pierwsze odejście z redakcji — opuszcza ją Józef Kaliszewski, autor 
paszkwilu na wydawcę i głównego redaktora pisma. Od roku 1870 aż do 
1878 Wiślicki musi rząd dusz nad redakcją i czytelnikami dzielić ze 
Świętochowskim, a nawet na okres czterech lat bez mała mu go oddać.

* Por. opinie W. Przyborowskiego (op. cit., s. 134—J.40) na temat A. Święto
chowskiego: „Natura [A  Świętochowskiego] była tak namiętna i do tego namiętna 
na zimno, stąd raczej zacięta, że gotów był wszystko obalić, wszystko podeptać, 
opluwać i splugawić, byle na swoim postawić” (s. 136). Podobną opinię o A. Świę
tochowskim miał także jego bliski przyjaciel z czasów Szkoły Głównej i „Prze
glądu” B. Rejchman, który w liście do P. Chmielowskiego z 7 I I 1871 pisał o trud
nym charakterze Świętochowskiego i jego nieumiejętności w postępowaniu z ludźmi 
(Z w czesn e j  korespondencji Piotra Chmielowskiego,  s. 27).

10 List L. Mikulskiego do S. Czarnowskiego z 16 V II1867 za: S. Czarnowski, 
Pamiętn iki.  W spomnienie z trzech  stuleci — XVIII, X I X  i X X  w ieku,  Warszawa 
1921, z. I, cz. V, s. 41. W liście tym wspomina się o liście H. Elzenberga do L. Mi
kulskiego.
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Obydwaj obrażają „inteligentną Warszawę” pastiszami na osobę Deoty
my i jej salon — narodowe świętości warszawskie. W latach 1871—« 
1874 łączą ich blaski i cienie prowadzonej ofensywy ideowej. Na wspól
nej biografii istotnie zaważył paszkwil Lubowskiego na „Przegląd”, 
a szczególnie na osobę Wiślickiego. Reakcja na paszkwil napisany przez 
byłego kolegę jest dość znamienna. Oprócz Mikulskiego, Kotarbińskiego, 
Świętochowskiego i oczywiście głównego zainteresowanego reszta redak
cji nie podpisuje listu protestacyjnego. Z tego bezpośredniego — i z wie
lu innych, bardziej zasadniczych powodów redakcja rozpadła się. Ochi- 
mowski, Plewiński, Ochorowicz, Meyet, Chmielowski, Zalewski i inni 
zawiązują spółkę finansową celem założenia nowego pisma — „Niwy”, 
bardziej umiarkowanej w krytyce tradycji narodowej i kultury. Zakłada
ją również inne gazety postępowe, a mianowicie „Gazetę Sądowo-War- 
szawską”, „Przyrodę i Przemysł”, zaczynają też zmieniać program wy
chowawczy „Opiekuna Domowego”.

Gdyby bardziej ogólnie próbować określić charakter wspólnej historii 
środowiska, to należałoby powiedzieć, iż u jej początków znalazły się 
koła koleżeńskie studentów Szkoły Głównej, a n a  jej końcu rozproszo
na wśród różnych środowisk zawodowych i redakcji pism postępowych 
zbiorowość, której wspólne pozostały tylko takie wartości, jak wiedza, 
praca i postęp. W jej środku względnie otwarte i ruchliwe środowisko 
przemieniło się w grupę prawdziwie wiernych Świętochowskiemu.

Łączyły ich w pewną całość towarzyską, społeczną i moralną nega
tywne opinie o piśmie i  o nich samych, jako współpracownikach; opinie 
powstające w kręgach konserwatywnych — dziennikarskich i towarzy
skich. Pisano o nich dużo i krytycznie, ale należy przyznać, że również 
środowisko „Przeglądu” było bezwzględne w ocenach poczynań ideolo
gicznych i artystycznych swoich wrogów.

Twierdzono np. w „Przeglądzie Katolickim” — jednym z głównych 
wrogów „Przeglądu Tygodniowego” — że „tylko źle wychowane i po
zbawione opieki czytelniczki czytają »Przegląd Tygodniowy«” łl. Pod
ważano tam również rolę społeczną środowiska „Przeglądu Tygodniowe
go” i rolę jego ideologii. Już w roku 1873 pisano: „Pozytywiści się skoń
czyli, było dużo gadania i drukowania i wiele wtedy było hałasu pozy- 
tywistowskiego; w prelekcjach publicznych, w prywatnych rozmowach 
pozytywizm szerokim lał się strumieniem. Ktokolwiek chciał uchodzić za 
postępowego: wekslarz, cyrulik czy ogródkowy dramaturg, wszyscy się 
nazywali pozytywistami. Powlstał jeden, drugi, nawet trzeci tygodnik

11 Artykuł wstępny pt. Śmiech „Przeglądu T ygodniow ego”, „Przegląd Katolic
ki”, 1873, nr 35.
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pozytywny i wydano kilkanaście brorszur pozytywistowskich; dawali 
zbawcze rady i nic nie robili — uczyć się i pracować; lata m ijały” n .

Łączyły ich — powtórzmy raz jeszcze — bezpośrednie więzi z czasów 
Szkoły Głównej oraz więzi zrodzone we współpracy w „Przeglądzie Ty
godniowym”.

WIEDZA TO POTĘGA!

„Wiek XIX-ty — pisał w  1868 r. Adam Wiślicki — nie jest wcale 
wiekiem cierpiących i zachwyconych trubadurów; jego poezję stanowi 
ciągły postęp, ciągła dążność do zajęcia takiego stanowiska wobec praw 
przyrody i ludzkości, aby w jak największym zakresie urzeczywistnił 
dla siebie wszystko, cokolwiek myśl jego podyktuje do wykonania” 13. 
Tę zmianę widzenia wieku XIX podzielali też młodzi współpracownicy 
czasopisma; dla nich kwestie ekonomiczne i najnowsze odkrycia nauki 
były .' bardzie j godne uwagi aniżeli poezja i polityka. Po latach tak oto 
W alery Przyborowski tłumaczył odejście swego pokolenia od romantycz
nej wizji swej epoki: „Na wszystkich duszach na całym tym pokoleniu 
wyrosłym śród huku gromów leżał niewypowiedziany smutek, rezultat 
gorących marzeń nie spełnionych nigdy i zawodów bolesnych. Gdy " to, 
co nauczono ich czcić w młodości, zawiodło, rzucili się w stronę prze
ciwną, szukając ratunku. Ponieważ marzenia gubiły, więc je potępiano 
i mówiono o liczeniu się z rzeczywistością, o trzeźwości, o potrzebie ści
słego rachunku z sobą” 14. Młodzi poszukiwali uzasadnień i. dla krytycz
nych opinii, i dla nowych odczuć. Chcieli zrozumieć przyczyny klęski 
ostatniego powstania narodowego i jednocześnie znaleźć idee, które by 
dawały nadzieje na uniknięcie w przyszłości podobnych porażek. Uzasad
nień nie znaleźli w idealistycznych systemach filozofii pierwszej połowy 
XIX w., głoszących pochwałę wiary, uczucia i absolutnej wolności jęd- 
no*stki ludzkiej. Nie zwracali się też po wyjaśnienia do polskiej roman
tycznej literatury  i do polskiego mesjanizmu narodowego. Idealizm, 
a jeszcze bardziej polski mesjanizm i literaturę, obarczyli odpowiedzial
nością za klęskę powstania, zacofanie gospodarcze kraju, przecięcie wię-

12 Artykuł wstępny pt. L am en t p o zy tyw is to w sk i ,  ibidem, nr 48. Por. z opinią 
A. S. Bema o pracy P. Chmielowskiego O l i tera turze  p o lsk ie j  z  ostatniego szesna-  
stolecia, „Prawda”, 1881, nr 30. Przedstawiając tam chronologię walki „Przeglądu 
Tygodniowego” ze starą prasą oraz konserwatywną opinią publiczną, A. S. Bem 
uznał rok 1873 za okres najżywszej wymiany myśli i wpływów społecznych. Do
datnio ocenił w ogóle działalność „pozytywnych” od 1871 do 1876 r.

°  A. Wiślicki [artykuł wstępny], „Przegląd Tygodniowy”, 1868, nr 2.
14 W. Przyborowski, op. cit., s. 10.
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żów z Zachodem i tradycjonalizm kultury narodowej. Nie bez winy 
pozostawała, ich zdaniem, religia chrześcijańska — i oparta na niej 
moralność społeczna. Dogmaty, idee winy, „kary”, ofiary i cierpienią 
miały prowadzać ludzi do marazmu intelektualnego i społecznego, obie
cując im szczęście w modlitwie i w przyszłym, pozaziemskim życiu.

Uzasadnienia i potrzebne wyjaśnienia odnaleźli współpracownicy 
„Przeglądu Tygodniowego” we wspomnianej już Historii cywilizacji  
w  Anglii Buckle’a. Później przyszedł czas na dzieła Darwina, Tyndalla, 
Haeckla, Baine’a czy Vogta. Z pracy angielskiego historyka wynieśli na 
trwałe fascynację determinizmem oraz kult dla nauki i wielkich uczo
nych. Buckle’owska wizja rozwoju dziejów ludzkich dawała im możli
wość optymistycznej, a zarazem ścisłej i uniwersalnej interpretacji 
świata ludzkiego w kategoriach bezwyjątkowych praw przyrodniczych. 
W obrazie rozwoju ludzkości danym przez Buckle’a odnaleźli dopiero 
właściwe, ich zdaniem, przedstawienie dziejów społecznych. Następnie — 
w Darwina teorii gatunków i w Spencera koncepcji ewolucji wszech
świata — znaleźli dowody na to, iż długie dzieje ludzkie są małą częścią 
wielkiej ewolucji przyrody, a człowiek — jak pisał Bogacki — z pocho
dzenia swego nie jest dziełem boskim, lecz „towarzyskim zwierzęciem”. 

_ Bogacki — autor wielu teoretycznych szkiców na tem aty filozoficzne — 
wzbogacił buckle'owską wizję o Supińskiego ideę zasobu rozmianego 
jako suma dorobku materialnego i duchowego ludzkości. Z kolei Lima
nowski, Chmielowski i Świętochowski zwrócili uwagę na odrębności 
materialnego i duchowego rozwoju społeczeństwa. W ślad za Comte’em 
i Spencerem dostrzegli też, że świadomość ludzka podlega determini
stycznym prawom, zaś dwie jej istotne formy: moralność i obyczaj opóź- 
niają jej postęp w ewolucji ludzkości i przyrody.

W tworzonych przez nich wyobrażeniach o społeczeństwie i świecie 
przyrody człowiek jest przede Wszystkim człowiekiem wytwarzającym. 
„Znaczy to — w opisie Bogackiego — iż z m aterii składającej wszech
świat urabia człowiek przedmioty, przetwarzając je dla zaspokojenia 
swych potrzeb” 15. Takie rozumienie człowieka doprowadziło Ochorowi- 
cza, Bogackiego, Świętochowskiego, Rejchmana i Mikulskiego do przyło
żenia większego znaczenia do ludzkiej pracy i jej wytwórczości. W ich 
przekonaniu, rezygnacja z widzenia człowieka jako środka i celu przy
rody nie prowadzi do upokorzenia człowieka, lecz odwrotnie — daje 
nowy sposób widzenia jęgo mocy. „Przestał on wielbić — pisał Bogac
ki ;— i obawiać się przyrody, zaczął ją badać. Trudno powiedzieć, żeby 
stracił co na tym. Takie są dzieje stosunku umysłowego człowieka do 
przyrody. Skutkiem stopniowego odgadywania praw  działających w przy

.16 p  Bogacki, O różnicy cz łow ieka  od zw ierzą t ,  „Przegląd Tygodniowy”, 1873, 
nr 25.
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rodzie było to, że człowiek zwyciężył przyrodę. Prawda, prawa przyrody 
są dominujące — faktycznie — i dla człowieka, jednakże wie on o nich 
i dlatego używa ich na swoją korzyść. Odgadnąć prawa przyrody znaczy 
to zwyciężyć przyrodę. Zwierzęta przysposabiają się do otoczenia, czło
wiek przysposabia otoczenie do siehie — to właśnie stanowi różnicę 
człowieka od zwierząt” 16. Wedle Bogackiego, a także i innych członków 
interesującego nas środowiska, ta koncepcja człowieka nie jest koncepcją 
pesymistyczną. Choć zakłada się w niej, że człowiek jest „pyłkiem wobec 
świata”, to przyznaje się mu możliwość poznania praw kierujących ży
ciem przyrody, jego własnym i społeczeństwa, w którym żyje. Takie 
możliwości poznawcze przypisuje człowiekowi — zdaniem bez mała ca
łego środowiska „Przeglądu” —- nauka w koncepcji Spencera, Darwina 
i Comte’a. Tylko nauka w rozumieniu pozytywizmu angielskiego i fran
cuskiego — w opinii Ochorowicza i Świętochowskiego — stwarza zgod
ność porządku nauki z porządkiem świata. Uporządkowana w hierarchię 
dyscyplin naukowych, na której szczycie znajduje się filozofia będąca 
w zasadzie metarefleksją nad wynikami dociekań innych nauk, oferuje 
ludziom poznanie pewne i empirycznie sprawdzalne.

Jakie atrybuty przypisują takiej nauce redaktorzy „Przeglądu”? Nau
ka ma wykrywać prawdę, żądali tego od niej Ochorowicz, Prus, Rejch- 
man i Doliński. Ten ostatni głosił np., że „celem nauki jest prawda, bez 
względu czy ona piękna, czy sapetna — uczucie niech szuka karm y na 
innej drodze nam nie pozostaje, jak należycie uznać i ocenić tych, 
co dla zbadania tej prawdy poświęcajc długie godziny; boć jeżeli człowiek 
zna siły natury i jej żywioły na swój obracać pożytek może — to przed
tem poznać należy, z kim ma do czynienia, czyli zbadać naturę” 17.

Już z powyższej opinii Dolińskiego, szczególnie interesującego się 
teoretycznymi podstawami medycyny, fizyki i psychologii, widać, iż nau
ka nie może być całkiem autonomiczna. W większości koncepcji pozy
tywistycznych przydaje się jej charakter i poszukującej prawdy, i na
stawionej jednocześnie na praktyczne zastosowania, z tym jednak że 
praktyczność zastosowań traktowano tam jako podporządkowaną dążeniu 
do prawdy. Dla Ochorowicza i Prusa wiedza poszukująca prawdy — 
a więc nauki teoretyczne, kształcące umysł i porządkujące zebrane prze
zeń fakty — była zawsze cenna, bez względu czy była ona praktycznie 
wykorzystywana, czy też nie” 18 Nie może być ona zatem całkowicie

w Ibidem, nr 26.
17 S. Doliński, Nasze samodzielne prace naukowe,  „Przegląd Tygodniowy”, 1871, 

nr 9.
J. Ochorowicz (W stęp  i pogląd ogólny na fi lozofię p ozy tyw n ą ,  Warszawa 

1877, s. 93—94) broni potrzeby rozwijania nauk teoretycznych dla dobra postępu 
wiedzy } postępu społeczeństwa; B. Prus, artykuły o elektryczności w  „Niwie”,
1872, nr/7—9, 11—12.
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wyizolowana z życia społeczeństwa. Bogacki pisał: „Śmiesznością jest 
twierdzenie, że nauka istnieje dla samej tylko siebie, a, nie dla użytku 
ludzi, że uczony jest naczyniem na prawdy, a nie obywatelem” 19. 
W tym przekonaniu wyrażała się wielka niechęć tego środowiska do sta
rego wzorca uczonego i przedpozytywistycznego modelu uprawiania 
nauki. „Dawniejsi uczeni — pisano w artykule programowym do pierw
szego numeru »Przyrody i Przemysłu« — badając ogólne prawa przyro
dy, dumnym okiem spoglądali na wszystko, co ma związek z życiem 
praktycznym. Fizyków niewiele obchodziła budowa machin i pieców, 
a chemik lekceważył sobie wszelkie fabrykacje farb, zapałki, mydła itp. 
Tylko czystą naukę, naukę samą w sobie, uznawali za przedmiot godny 
swych zdolności, pracy i poświęcenia; wszystko zaś, co ma tylko znacze
nie praktyczne, jako wyżsi nad ogół ludzkości pozostawiali profanom” w. 
Z krytyki bezwzględnej autonomiczności nauki oraz z doceniania przez 
pozytywistyczną naukę utylitarnej roli nauki w społeczeństwie wynikały 
rozmaite społeczne użytki nauk. I tak propagowanie w społeczeństwie 
teorii naukowych miało doskonaląco wpływać na umysły i życie prak
tyczne ludzi. „Naukowe [...] teorie — pisano —- jeżeli tylko zostaną 
przyswojone przez ogół, mimo że są pojęciami abstrakcyjnymi [...) wy
wierają niezmierny wpływ na zasady rządzące praktycznym życiem spo
łeczeństwa. To niezawodne i tego uczą dzieje, słusznie dowodząc, że są 
odkrycia i teorie wywierające dalece większy wpływ na losy świata niż 
najznakomitsze polityczne czyny pojedynczych mężów lub całych naro
dów” M. Także praktyczne wnioski nauk mało teoretycznych — np. nauk 
technicznych blisko sąsiadujących z procesem wytwarzania dóbr m ate
rialnych — bezpośrednio oddziaływać mogły na życie społeczne i ekono
miczne.

Przyrodoznawstwo, uprawiane i propagowane wedle wzorca pozyty
wistycznego, miało wskazywać ludziom i zbiorowościom najskuteczniej
sze formy korzystania z zasobów przyrody. Z kolei nauki humanistyczne 
budowane wedle wzorca nauk przyrodniczych (teoretyczno-empirycz- 
nych), a badające przedmiot bardzo skomplikowany — społeczeństwo 
ludzkie, w szczególności zaś socjologia, antropologia, etnologia, ekonomia, 
historia i psychologia, proponowały gotowy schemat interpretacyjny 
świadomości społecznej. Wyznaczały i izolowały pola fałszywej wiedzy 
społecznej, obszary przesądów ideologicznych, religijnych i moralnych.

19 F. Bogacki, P o zy ty w izm  a k ry ty c y zm ,  „Przegląd Tygodniowy”, 1871, nr 3.
** Artykuł red. Nauka i utylitarność, „Przyroda i Przemysł”, 1872, nr 1.
13 P. Chmielowski, P o zy ty w izm  i p ozy tyw iśc i ,  „Niwa”, 1873, nr 29; por. też 

pewne zwroty z tego artykułu w Zarysie  n a jn o w sze j  l i tera tu ry  polskiej, wyd. 4, 
Kraków 1898; patrz także bardzo ważny dla tego tematu artykuł wstępny Do 
czy te ln ik ó w  „ N iw y”, „Niwa”, 1872, nr 1.
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Dokonywane w obrębie nowych nauk humanistycznych próby uczynienia 
z etyki nauki o stosunkach woli między jednostkami, a co najważniej
sze — społeczeństwami, miały pozbawić religię jej wpływu moralnego 
na społeczeństwo 22. Próby te miały nie tylko przybliżyć nauki o społe
czeństwie do wzorców idealnych, ale także naukowymi uczynić moral
ność, oświatę, filantropię i politykę 23. W zależności od potrzeb społecz
nych całość tej filozofii, albo też jej część, może też dać ludziom i spo
łeczeństwom metody skutecznego działania praktycznego, jako że jej 
zdolność do wyjaśnień i trafności prospektywnych przewidywań zawarta 
jest w jej zasadach podstawowych. Proponować może — ich zdaniem — 
jedynie słuszne postępowanie dla człowieka, a mianowicie aktywne 
współdziałanie z drugim człowiekiem i twórcze wykorzystanie przyrody; 
jedno i drugie zwrócone ku przyszłości. Jest też ono takie właśnie, 
ponieważ filozofia pozytywna umieszcza idealną formę społeczeństwa 
ludzkiego w przyszłościowych fazach ewolucji (a jest nią zbiorowość 
organiczna, dynamiczna, otwarta i złożona z równych sobie wolnych 
jednostek). Uczy więc filozofia patrzenia w przyszłość, a nie oglądania 
się w tył za straconymi szansami rozwojowymi.

Wiedza pozytywna miała też dawać społeczeństwu lekcję społeczne
go' egalitaryzmu, jak twierdzili bowiem Mikulski i Świętochowski' — 
„nauka nie zna lepszych i  gorszych odmian zajęcia ani gatunku krwi 
ludzkiej, podług urodzenia zna ona tylko człowieka i w imię praw przy
rodzonych domaga się dla niego praw społecznych” 24. Podobnie też 
sądził Chmielowski, analizując społecznie możliwe zadania pozytywizmu. 
Pragnąłby on [pozytywizm — J. K.] znieść zaporę odgradzającą uprzywi
lejowanych od upośledzonych i to „za pośrednictwem po prostu nauki, 
chciałby rozpowszechnić do najszerszych granic tę myśl, że oświata dla 
wszystkich jest konieczna i zbawienna. Oczywiście, nie może liczyć na 
poparcie ze strony uprzywilejowanych, którzy korzystając z zapewnionej 
sobie ciepłej wygody, ruszać się z miejsca nie myślą; zwraca się do mas, 
rachując na świeże ich siły i na bezstronne umysły” 23.

Pożytki społeczne z wiedzy płynące były — jak widać — spore i róż
norodne. W charakterystyce społecznej służby nauki najbardziej istotne 
jest jednak to, że wszystkie one albo polegały na demaskowaniu wad 
społecznych, albo też na proponowaniu nowych wzorców myślenia i dzia

'n  A. Świętochowski, O po w staw a n iu  p ra w  moralnych,  Lipsk 1874, s. 252.
23 A. Świętochowski (O moralności, „Przegląd Tygodniowy”, 1875, nr 17—18) 

zwraca uwagę na to, iż nauka jest ogólna, a etyka i filantropia zależą od warun
ków, w jakich żyje człowiek, stąd zadanie nauki wobec moralności jest szczególnie 
trudne i żmudne.

24 L. Mikulski, A. Świętochowski, Praca u  podstaw ,  ibidem, 1873, nr 10.
*  P. Chmielowski, Z arys  l i tera tu ry  z ostatnich lat 16-tu, Wilno 1881, s. 68.
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łania (polegać też mogły na jednoczesnym oskarżeniu i dostarczaniu wła
ściwych zasad). A co najważniejsze, wszystko co powiedziano już ogólnie
0 społecznych użytkach nauk, stosuje się do społeczeństwa polskiego. Do 
niego właśnie adresują członkowie redakcji „Przeglądu Tygodniowego” 
swoje poglądy na wiedzę i jej zastosowanie, które służyć mu mają dwo
jako: pomóc poznać jedynie prawdziwe swe dzieje — dzieje nie „narodu 
wybranego”, lecz narodu zacofanego gospodarczo, konserwatywnego 
w myśleniu i licznych w strukturze społecznej przeżytkach stanowych, 
oraz dopomóc zreformować się tak, aby być społeczeństwem „postępu, 
dobrobytu i szczęścia”. Te dwa zastosowania wiedzy w społeczeństwie 
polskim są uszczegółowieniem ogólnego projektu zastosowań nauk do 
społeczeństwa. Przedmiot ich odniesień różni się jednak od przedmiotu 
właściwego dla ogólnego projektu zastosowań; zamiast społeczeństwa 
(typu francuskiego czy angielskiego) przemysłowo rozwiniętego, oświeco
nego i dbającego o postęp w nauce jest to społeczeństwo ubogie i nie- 
oświecone, z nauką biedną i zdominowaną przez religię i filozofie ideali
styczne. Rolę nauki w społeczeństwie polskim środowisko „Przeglądu 
Tygodniowego” widziało jako połączoną z rolą oświaty i przemysłu. 
Oświatę, naukę i przemysł Chmielowski, Mikulski, Makowiecki i Święto
chowski postrzegali jako nierozdzielną całość, której elementy wzajemnie 
od siebie zależały, tworząc łańcuch przyczyn i skutków. „Nigdy nie wi
dziano — pisał z goryczą Chmielowski — ażeby naród niezasobny w za
pasy materialne, pozbawiony dobrodziejstw szeroko rozwiniętego prze
mysłu i handlu doszedł do wysokiego wykształcenia, wydał z łona swego 
znakomitych uczonych, artystów, poetów” 26.

Pozytywiści spod sztandaru „Przeglądu Tygodniowego”, jak sądzić 
można na podstawie ich wypowiedzi programowych, przypisywali nauce 
wysoką rangę, byli jej propagatorami i wierzyli w misję naprawy opartą 
na wiedzy. Byli przekonani, że stosunek do wiedzy (a dokładniej do 
wiedzy pozytywnej) stanowi kryterium  istotnego podziału społecznego, 
dzieli społeczeństwo na dwie nierówne zbiorowości: na mniejszość pozy
tywistów i większość konserwatystów, wierzącą w autorytet tradycji, 
narodu, religii i szlachty. Tytuł manifestu ideologicznego z 1871 v.: M y
1 w y  odnosić się może do takiego właśnie podziału.

Misja naprawy opartej na wiedzy, m. in. przez pisanie o nowych 
prądach naukowych i działalność odczytową, wspólna była Mikulskie
mu, Kirszrotowi, Chmielowskiemu, Dolińskiemu, Makowieckiemu, Świę
tochowskiemu, Bogackiemu i Wiślickiemu. Nie była właściwa poetom: 
Aspisowi, Bełzie, Mironowi i Kaliszewskiemu, dla których sztuka roman- 
tyzująca i poeta w roli Prometeusza narodowego stanowiły dobro naj

28 P. Chmielowski, P o zy ty w izm  i pozy tyw iśc i .
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wyższe, ani też Sabowskiemu i Krausharowi, dla których wiedza była 
dopełnieniem demokratycznej tradycji międzypowstaniowej i powstań
czej. Również dla Meyeta wiedza ta, choć cenił ją za jej antyreligijny 
charakter, nie była doskonała, wszak niszczyła tradycję wielkiej polskiej 
literatury  romantycznej, co dla tego wybitnego kolekcjonera pamiątek 
po Słowackim i Krasińskim, a także bibliofila spuścizny romantycznej 
nie mogło być bez znaczenia.

Powróćmy jeszcze do sprawy społecznej wagi nauki, oświaty i prze
mysłu. Nauka — co wynikało z zasad pozytywizmu — w ewolucji spo
łecznej miała być dominująca w społeczeństwach bardziej ekonomicznie 
i kulturalnie rozwiniętych, natomiast oświata i przemysł miały być 
podstawowe we wcześniejszych fazach tej ewolucji. Publicyści „Przeglą
du” zgodnie z tym i zasadami oraz własną diagnozą potrzeb kraju uzinali, 
że społeczeństwo wymaga przede wszystkim przemysłu i oświaty. Czy 
uznali naukę za drugoplanową, a swą misję naprawy własnego społe
czeństwa opartą na wiedzy za mniej ważną? Odpowiedź może być nega
tywna, jeśli pamiętać się będzie, że właśnie nauka jest podstawą świato
poglądów pozytywistów z kręgu „Przeglądu Tygodniowego” i gdy będzie 
się brało pod uwagę to, że nauka obecna w społeczeństwie polskim może 
doskonalić się nie tylko w zależności od poziomu rodzimej oświaty 
i przemysłu, ale także przez kontakt z nauką europejską, bardziej do
skonałą, stwarzaną i uprawianą w lepszych warunkach ekonomicznych 
i oświatowych. Nauka polska nie tylko mogła, ale powinna była czer
pać — zdaniem Świętochowskiego, Mikulskiego czy Ochorowicza —■ 
z teorii, badań i zastosowań stwarzanych w obrębie zachodnioeuropejskiej 
wiedzy pozytywnej. Uniwersalizm tej ostatniej gwarantował możliwość 
polskiej recepcji, stwarzał też możliwość, aby w roli mediatora między 
wzorcową nauką zachodnią a społeczeństwem polskim, jego nauką i kul
turą  występować mogli polscy uczniowie Comte’a, Spencera i Darwina. 
Role zawodowe, które powinni byli spełniać owi szlachetni pośrednicy, 
mogły być różne — mogły to być role uczonego, dziennikarza, populary
zatora, pedagoga czy fachowca praktyka, znającego pozytywizm Zacho
du. Możliwość ta zawarta była w teoretyczno-praktycznym charakterze 
wiedzy pozytywnej, a konieczność pełnienia ich nie tylko przez samych 
uczonych — w sytuacji dziewiętnastowiecznej nauki polskiej. Te role na 
pewno pełnić mogli przyrodnicy, filologowie, prawnicy i medycy złączeni 
pracą w „Przeglądzie Tygodniowym”, oni bowiem pełnili często kilka 
ról społecznych nauki naraz. I tak Ochorowicz był uczonym, popularyza
torem wiedzy, dziennikarzem i wynalazcą, Rejchman propagatorem przy
rodoznawstwa i inżynierem wynalazcą.

Autorytet czysto naukowy i społeczny wiedzy pozytywnej nobilitował 
jej wyznawców i propagatorów. Ową pychę, o którą oskarżała konserwa
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tywna prasa młodych z „Przeglądu Tygodniowego”, tłumaczyć można 
powagą samej nauki. Młodzi uwierzyli w swoją misję społeczną. W haśle 
z „Niwy”: „wiedza to potęga” w formie symbolicznej zawarli cały opty
mizm poznawczy i społeczny środowiska.

Publicyści „Przeglądu Tygodniowego” sformułowali program wycho
wania społeczeństwa polskiego. Celem programu był postęp cywiliza
cyjny, umysłowy i moralny kraju, jego podstawą — wiedza pozytywna, 
a środkami wiodącymi do celu — świadomie i konkretnie realizowane 
przez ludzi obowiązki. Przyjrzyjm y się bliżej charakterowi tych obo
wiązków.

O obowiązkach pisano dużo w „Przeglądzie Tygodniowym”, w „Ni
wie”, „Opiekunie Domowym”. Zajmowali się nimi Świętochowski, Chmie
lowski, Makowiecki, Ochorowicz, Wiślicki, a nawet Kaliszewski, określa
jący się „indyferentem w czynie, a sceptykiem w myśli”.

Koncepcję obowiązków wyprowadzano pod wpływem utylitarystycznej 
doktryny człowieka. Dla Świętochowskiego i Ochorowicza nałożenie na 
jednostkę obowiązku wobec społeczeństwa nie wiązało się z przekonaniem
o utracie przez nią możliwości realizacji jej własnych potrzeb, albowiem, 
w ślad za Millem, zakładali zgodność interesów jednostki z interesami 
społeczeństwa. Również z Milla, z jego koncepcji wolności indywidualnej 
wywodziło się ich przekonanie, iż program wychowania narodu należy 
adresatowi proponować, a nie narzucać. Program naprawy odwołujący 
się do obowiązków był wymierzony, z jednej strony, w programy opie
rające się na samych nakazach, z drugiej — w; programy bazujące na 
idei nieograniczonych praw jednostkowych.

Obowiązki wskazywane przez środowisko „Przeglądu” podzielić moż
na na dwie podstawowe kategorie: na obowiązki ogólne i obowiązki kon
kretne. Obowiązki ogólne polegają na przestrzeganiu przetłumaczonej 
na język reguł praktycznych zasady „gorliwego poszanowania i bez
względnej uległości wobec praw uznanych za słuszne”. Są nimi: obo
wiązek poznania praw, obowiązek uznania praw i obowiązek działania 
zgodnie z nimi.

Z obowiązków ogólnych bezpośrednio, a pośrednio z pozytywistycznej 
doktryny postępu, wywodzi się obowiązek walki o szacunek dla wiedzy,

O CO WALCZYĆ I Z CZYM WALCZYĆ

1. O obowiązkach ogólnie i konkretnie
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o szacunek dla pracy ludzkiej, o równość, o tolerancję, o poszanowanie 
(interesów społecznych 27.

Przejdźmy teraz do krótkiego przedstawienia konkretnych obowiąz
ków zawartych w programie wychowania społeczeństwa polskiego. ■

Pierwszy obowiązek, wynikający z uznania „wszechmocy nauki”, 
polegać miał na podporządkowaniu się jej potędze i jednocześnie na 
(próbie jej kształtowania. Miał być instrum entem  walki o społeczny auto
ry te t nauki i uczonych.

Z powodu konserwatywnego charakteru polskiej opinii publicznej, 
niechętnie nastawionej do pozytywistów i pozytywizmu, Świętochowski 
uważał go za szczególnie trudny w realizacji. Sądził tak  na podstawie 
swoich obserwacji społecznych. Martwiło go małe zainteresowanie tem a
tyką naukową na odczytach publicznych i brak szacunku dla wybitnych 
ludzi nauki: „Ile razy u  nas kto czy z katedry, czy w pisaniu odezwie się 
z uznaniem dla nauki, tyle razy niektóre pisma i  niektórzy recenzenci 
m ają sobie za święty obowiązek zgromić taką śmiałość, wykazując, że dla 
ludzkości już dawno zrobiła to religia, uczucie, wszyscy święci itd. To 
systematyczne odsądzanie od wpływów nauki na ludzkość jest zaiste 
godne papuasów” 28.

Na ludzi nakładał Świętochowski obowiązek walki o uznanie dla 
wielkich uczonych, takich jak Buckie czy Spencer. Pragnął też, aby 
społeczeństwo polskie czciło polskich uczonych zasłużonych swą pracą 
dla kraju, przede wiszystkim zaś K. Estreichera, M. Hirszfelda, Tyszyń- 
skiego, Szokalskiego, Girsztowta, Supińskiego, Libelta, Romanowicza, 
Chłędowskiego, Bilińskiego, Szujskiego, Tarnowskiego, Tatomira i Stras- 
burgera.

Jedną z najważniejszych form realizacji tego obowiązku jest dążenie 
do prawdy w myśleniu i działaniu, co ma się przejawiać w przeciwsta
wianiu się hipokryzji w życiu prywatnym i publicznym. Sfera hipokryzji 
w  życiu polskim jest, zdaniem wszystkich współpracowników, niezmier
nie rozległa: znajdują w niej miejsce apologia polskiej przeszłości naro
dowej, pruderia w literaturze, konwenans towarzyski, kłamstwo i zdrada 
małżeńska. Można nawet powiedzieć, iż cała dotychczasowa polska świa
domość narodowa jest dla środowiska „Przeglądu Tygodniowego” jedną

w Co włącej, nie można ograniczyć się do jednego obowiązku, należy bowiem 
spełniać je razem. Warto podkreślić, że w poglądach większości interesującego nas 
środowiska ceniona była nie tylko znajomość obowiązków, ale i ich realizacja.

^ Były to uwagi A. Świętochowskiego na marginesie krytycznej recenzji „Ku
riera Warszawskiego” z odczytu publicznego „Wpływ nauki na rozwój miłosierdzia”, 
danego przez E. Orzeszkową na cele Osad Rolnych. Krytyczny ton recenzji uważał 
Świętochowski za symptomatyczny dla konserwatywnej opinii publicznej. Por. 
Echa w arszaw sk ie ,  „Przegląd Tygodniowy”, 1875, nr 13.
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wielką hipokryzją. Jest fałszywa, albowiem jej obraz nie zgadza się 
z faktami empirycznymi, z obrazem polskiej rzeczywistości wywiedzio
nym z doktryny pozytywistycznej, i przeczy uniwersalnemu schematowi 
■rozwoju ludzkości, sformułowanemu w tejże doktrynie. W świadomości 
narodowej fałszywej ziemie polskie nie były biedne, społeczeństwo nie 
było nieoświecone. Jak pisał z goryczą Przyfoorowski: „My byliśmy cno
tliwi, mądrzy, moralni; byliśmy »Chrystusem narodów«, idącym za ludz
kość na Golgotę. Nasze życie rodzinne, domowe, nasze zwyczaje, oby
czaje, nasza literatura i sztuka była jedynie piękna, mądra i cnotli
wa. [...] U nas się tylko przechowały prawdziwe cnoty chrześcijańskie, 
u nas tylko kwitła moralność” 29.

Dotychczasowa polska świadomość narodowa jest — ich zdaniem — 
fałszywa, bo zogniskowana jest wokół przeszłości własnej, a oderwana 
od teraźniejszości. Wartością dla tej fałszywej polskiej świadomości jest 
przeszłość, nie zaś przyszłość, jak być powinno i co ceni sobie każdy 
pozytywista z „Przeglądu”. Jest też wartością pozorną, bo uznano w niej 
wszystko, co polskie, za doskonałe, bez względu na to, jak było naprawdę.

Bezwzględnie walczono z hipokryzją w literaturze i obyczaju. Za
w arty w literaturze świat społeczny, z gruntu fałszywy, przedstawiony 
został zgodnie z ideałem Polaka katolika, ą nie w zgodzie z życiem. I tak 
pełen wszelakich cnót umiarkowany Piotr Chmielowski (jeszcze częściej 
i  bardziej dobitnie zwykł to czynić Świętochowski) wołał z patosem
0 „prawdę niemoralności w literaturze”: „Są w człowieku podrażnienia
1 instytucje, które czy to potęgą, czy to niemocą, czy blaskiem słonecz
nym, czy cieniem mrocznym wywalczyły sobie prawo bytu, które nie 
mogą być ani znihilowane, ani ukryte, są przedmiotem płonnych szeptań 
dziewczęcych po kątach, głośnych a cynicznych wrzasków po knajpach, 
anegdotek opowiadanych z lubieżnym mlaskaniem przez starych birban- 
tów i rozpustników, bogobojnych plotek cedzonych między zębami przez 
^pomarszczone dewotki [...] które wyobrażone czarnymi czcionkami na 
białym papierze poematów, powieści, dramatów, komedii i artykułów 
dziennikarskich wywołują na ustach tych samych ludzi okrzyk zgrozy, 
oburzenia, potępienia, a nawet rumieniec wstydu. [...] Nie lękajmy się 
prawjdy, a nie będziemy złorzeczyć skutkom fałszu. [...] Nie zastępujmy 
szczerości obłudą, namiętności odwarem rumiankowym miłości bez 
tchnienia” 30.

29 W. Przyborowski, op. cit., s. 11. I dalej: „Jeżeli bowiem byliśmy tacy mą
drzy, tacy cnotliwi, tacy moralni, że od nas począć się miała »jutrznia odrodzenia 
świata«, to dlaczegóż upadliśmy tak nisko, kiedy »zgniły Zachód« rozkwitał po
tężnie”.

*  P. Chmielowski, N iemoralność w  li teraturze,  „Przegląd Tygodniowy”, 1872, 
nr 1—2. Patrz też na cytatę z nie podpisanego artykułu Świętochowskiego „ D ziew -

10
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I życie prywatne, i publiczne dostarczało pod ostrze krytyki przy
kładów obłudy. Hipokryzja w stosunkach człowieka z Bogiem była groź
na, albowiem powszechnie milcząco aprobowano ją w społeczeństwie. 
Religia, wymagając od jednostki bycia w zgodzie z ideałami, żądając od 
niej heroicznych wyrzeczeń, w imię tych ideałów zmuszała ją do 
kłamstw. Niezgodność postępków z głoszonymi deklaracjami była czymś 
normalnym, zaś postępowanie w zgodzie zupełnej ze wskazaniami reli
gijnymi — czymś nadzwyczajnym. Należało w dziedzinie wiary religij
nej walczyć orężem świeckiej etyki, wspartej pozytywizmem. Walkę 
należało prowadzić również z hipokryzją w życiu rodzinnym, z pruderią 
w sferze erotyki, z normalnym, zwykłym kłamstwem czy pustą formą 
towarzyskiego konwenansu.

I tak Sabowski kreśli w swej powieści Na parysk im  bruku  (czy też 
w licznych fotogramach dziennikarskich obyczaju miejskiego, w listach 
i w „Przeglądzie”) sylwetkę znanego mu z własnych doświadczeń hipo
kryty, który głośno wspomina swe narodowe dawne zasługi, a po cichu 
dba jeno o swój majątek, dochody i dobrą sławę. Również w komedii pt. 
Poświęcenie, napisanej wraz z Narzymskim, spod pozorów romantycz
nego, heroicznego poświęcania się dla „sprawy” narodu wydobywa żądzę 
zysku materialnego czy wygody mieszczańskiej.

Spośród wszystkich bliższych i dalszych współpracowników „Prze
glądu” Świętochowskiemu należy się z całą pewnością palma pierwszeń
stwa w starciach z obłudą 31. Jest ona dla niego, jak i dla innych, przede 
wszystkim wadą próżniaczego mieszczaństwa, a później dopiero manka
mentem całego „towarzystwa”, w którym, obok bogatego finansisty, 
kupca czy przedsiębiorcy znajduje się arystokrata, po miejsku żyjący

czyn a” — powieść M. Dzikowskiego,  „Przegląd Tygodniowy”, 1870, nr 49: „Już czas 
oczyścić się z fałszywej pruderii, zgodzić się z kierunkiem czasu i pozwolić sztuce 
być silnym czynnikiem cywilizacyjnym, a nie — jak dotąd — przyzwoitą zabaw
ką”. Por. też R. Wroczyński, Idee d ram a tó w  A leksandra Ś w ię tochow skiego  na tle  
p o zy ty w izm u  w arszawskiego ,  Warszawa 1934, s. 134.

81 Świętochowski znajdował ją w różnych dziedzinach życia i literatury. Złe 
skutki obłudy w dziedzinie religii przedstawił ze szczególną wyrazistością w sztu
kach: Ojciec M akary  (wydanej i wystawionej w Krakowie w 1876) oraz Piękna  
z  cyklu „Nieśmiertelne dusze” (Kraków 1878). O obłudzie tradycji pisał w: Tradyc ja  
i historia w obec  postępu, „Przegląd Tygodniowy”, 1872, nr 19, zaś o obłudzie w mał
żeństwie w K w e s t i i  m ałżeńsk ie j ,  ibidem, 1873, nr 3. Obłudę właściwą „towarzy
stwu” krytykował szczególnie w 1. 1870—1873. Jego prywatne na ten temat reakcje 
por. w: Wspomnienia, oprać. S. Sandler, Wrocław 1966, s. 6—7 oraz listy: J. Ko
tarbińskiego do P. Chmielowskiego z 15 X I1870 (dotyczy m. in. stosunku Święto
chowskiego do sławy Deotymy) oraz B. Rejchmana do P. Chmielowskiego z 7 I I 1871 
(dotyczy m. in. walki z obłudą, polegającej na mówieniu — bez względu na przy
krość sprawianą innym — całkowitej prawdy), w: Z w czesne j korespondencji P io
tra Chmielowskiego, s. XXVIII, 53—104.
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zubożały panek, wiejski hreczkosiej odwiedzający karnawałową Warsza
wę czy goniący za zyskiem lekarz lub mecenas. Jego pasja w tępieniu 
obłudy i pogoń za prawdą, przeprowadzane wytrwałe i bezwzględnie, 
uczyniły z jego pryw atnej osoby cel wielu, często uzasadnionych, oskar
żeń moralnych. Dla nagiej prawdy dość często poświęcał prywatne 
przyjaźnie, własne korzyści, czyjeś samooceny i poczucia własnej war
tości i bezpieczeństwa.

Walka z hipokryzją była dla interesującego nas środowiska sprawą 
ważną, chodziło w niej bowiem o wypełnienie swego obowiązku wobec 
prawdy. Tak oto scharakteryzował tę walkę w imieniu całego środowiska 
właśnie Świętochowski: „Nie walczymy o prawo nieomylności, ale o p ra
wo swobody zdania w przedmiocie prawdy. [-••] Szanujmy tylko prawdę, 
zdolność, naukę, a nie namiętności, głupotę i faryzeizm. Widzimy razem 
ze wszystkimi, że fałsz w życiu prywatnym do śmieszności, w życiu 
społecznym do ruiny, w literaturze do zastoju i ciemnoty prowadzi” 32.

Następnym po szacunku dla wiedzy zobowiązaniem, proponowanym 
ogółowi do przyjęcia, jest okazywanie szacunku dla pracy. Do wychowa
nia należy — wołał Świętochowski — „poznajomić ludzi z tą boskiej 
nieomylności zasadą, że praca nie tylko daje nam  osobistą i zbiorową 
wielkość i szczęście, ale nadto, że najlepiej i najnorm alniej reguluje 
społeczne między odmiennymi warstwami stosunki” 33. Zobowiązanie to, 
tak jak i poprzednie, jest bardzo ważne, jako że dotyczy istotnego po
działu społecznego. Takim jest podział społeczeństwa polskiego na pra
cujących i próżnujących. Pracujący to wyrobnicy, czeladnicy, służba, 
chłopi, urzędnicy, literaci, rzemieślnicy, dziennikarze, wszyscy ci, co wy
konują płatną pracę, która jest użyteczna dla gospodarki i kultury, całego 
kraju. Próżnujący z kolei to ci, co żyją z odziedziczonego m ajątku ziem
skiego, fabryki, banku, w arsztatu czy wydawnictwa, nie pracując 
osobiście.

Dla Świętochowskiego brak szacunku dla pracy w społeczeństwie pol
skim — czy to dla pracy naukowej, czy dla pracy przemysłowej — jest 
godny pogardy. Jest świadectwem zapóźnienia w postępie ludzkim. „My 
bowiem — zauważał z goryczą — przede wszystkim cenimy talent. Nie 
ma ani jednego narodu, który by mieścił w sobie tyle utalentowanych 
indywiduów, ile my ich mamy. [...] Włóczęga uliczny, wyciruch kawiar
niany, aby tylko miał frak, kapelusz, umiał się kobietom podobać, w tej 
chwili dostanie patent na używanie praw talentu” 34.

50 A. Świętochowski (F aryze im , „Przegląd Tygodniowy”, 1871, nr 20) uważał, 
że „iałsz” został w polskim życiu prywatnym i publicznym podniesiony do rangi 
prawa oraz że prawdziwość wypowiadanych przez autorytety moralne i społeczne 
sądów zależy od prestiżu społecznego i zalet moralnych osób wypowiadających.

^ A. Świętochowski, N ow e drogi, ibidem, 1874, nr 6.
34 A. Świętochowski, Poszanowanie pracy, ibidem, 1871, nr 41.
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Szacunek winien być okazywany każdemu rodzajowi pracy — i pra
cy umysłowej, i pracy fizycznej. Oba jej typy Makowiecki i Wiślicki 
uważali za równie godne szacunku i wykonywania. Każda praca — 
W opinii tego środowiska — uszlachetniała. Nie mogła to być jednak 
praca — twierdził Makowiecki — ponad siły Człowieka. Ani ciężka praca 
kobiet w fabrykach, ani praca wyrobnika dziennikarskiego nie były god
ne zaleceń. Natomiast godne zaleceń — zdaniem tego samego autora — 
były prace rzemieślnika i technika; one to z powodu wielkich potrzeb 
materialnych kraju były najważniejsze. Szczególnie pochwalał wysoko 
kwalifikowaną pracę technika, bo „technicznie wykształcony człowiek 
podniesie produktywność rolnictwa, udogodni komunikację, polepszy stan 
rzemiosł, zbuduje przemysł narodowy, zaprowadzi handel polski. [...]

. Technik nie załamie rąk, ale powód rozpaczy usunie i zniszczy. [...] On 
to przyuczony do pracy nie zawstydzi się rzemieślniczego młota lub wagi 
handlowej. On to powoduje zasoby materialne kraju, przygotowywać 
będzie grunt dla czynów ducha, który dopóty krążyć będzie w sferach 
niewykonalności, dopóki nie przyoblecze się w szatę cielesną, w szatę 
m aterialną” 35.

Wszelka też godna szacunku praca winna być z jednej strony korzy
stna j,dla ekonomii i polityki k ra ju”, z drugiej zaś dla wykonującej ją 
jednostki, a także podjęta z własnego wyboru i chęci. Powinna być też 
traktowana nie wedle koncepcji religijnych. Praca — pisał Wiślicki 
w polemice z „Przeglądem Katolickim” — nie jest karą, lecz przyjem 
nością, korzyścią i koniecznością dla człowieka.

Zaznaczyć w tym  miejscu trzeba, że rozumienie pracy w „Przeglądzie 
Tygodniowym” czy „Niwie” wykracza poza sposób pojmowania jej 
w mieszczańskich kodeksach wychowania i moralności. W określeniach 
pracy powszechne są odniesienia do wielkich emocji, wysiłku ducha 
i „nieprzepartej siły duchowości”, dość rzadko spotykane w pełnych 
ostrożności i umiaru sformułowaniach wyznawców franklinowskich 
zasad.

Walka o godność pracy była walką przeciw próżniactwu dwojakiego 
typu: przeciw ostentacyjnemu lenistwu bogatych oraz przeci,w próż
niactwu najuboższych. Ubóstwo — z wyjątkiem nędzy bytowania ludzi 
kształcących się — traktowane jest przez środowisko jako skutek jednost
kowego braku wytrwałości, energii, cnoty przewidywania, oszczędności 
i pracowitości. Pojmowano je bardziej jako skutek wyboru sposobu życia 
i pracy aniżeli widziano w nim owoc złego losu, niezawinionego nieszczęś

35 A. Makowiecki, P rzyszłość  naszego roln ictwa,  Warszawa 1865, s. 32—33. Po
dobne opinie wyrażał też później (w okresie 1867—1871) w „Przeglądzie Tygod
niowym”.
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cia własnego czy całego kraju. W żądaniu zmagań z ubóstwem i jałmużną 
ujawniały się jednjak elementy katalogu franklinowskich cnót mieszczań
skich, wedle którego każdy człowiek jest twórcą własnego losu, praca je
go szczęściem, a oszczędność i zapobiegliwość źródłem wszelkiego bezpie
czeństwa.

Walka z ubóstwem łączy się ze wspomnianym już obowiązkiem dąże
nia do równości społecśnej. Świętochowski w swych „Echach Warszaw
skich” tropił każdy przejaw próżniaczego stylu życia bogatej szlachty 
i bogatego mieszczaństwa — wenty, bale, klubowe spotkania, kawiarnie 
itd. Gomulioki i Kaliszewski w rysowanych przez siebie wizerunkach 
„baletnicy”, pragnącej przetańczyć całe życie, donżuana, złotego mło
dzieńca czy „zdechlaczka”, bladego z nadmiaru przyjemności i zabaw, 
jednoznacznie ujawniali swój negatywhy stosunek do próżniaczych ludzi 
zabawy.

Makowiecki, Wiślicki i Elzenberg oczekiwali od społeczeństwa kry
tycznego nastawienia do ,,pxóżmaczej nędzy”. „Najlepszą ucieczką od 
nędzy — sądził Wiślicki — nie jest zamożny kościół pomagający biednym 
parafianom. Sądzimy, iż najlepszą ucieczką ubogich jest umiejętność 
pracy” 36. Życie bez pracy jest — zdaniem mistrza krawieckiego Juszczy
ka, stale pisującego do „Przeglądu Tygodniowego” i „Niwy” artykuły
o żebractwie — skutkiem nieodpowiedniego wychowania i tradycji. „Zbyt 
wiele u nas osób — pisał — choruje na panów, zbyt wiele też wychodzi 
na żebraków” 37.

Przede wszystkim jednak szacunku dla pracy żądano od ziemian, 
tłumiacząc w ślad za Supińskim, iż „stojąc wyżej od innych kraju obywa-

36 A. Wiślicki [artykuł wstępny], „Przegląd Tygodniowy”, 1869, nr 11. Była to 
polemika z artykułem R acje miłos ierdz ia  kościelnego, zamieszczonym w nr 7 
„Przeglądu Katolickiego” z 1869.

37 J. Juszczyk, Jak by  zapobiec ciągle w zra s ta jące j  n ędzy  i p łynącem u z n ie j  
żebra c tw u  w sze lk iego  rodzaju. Warszawa 1871, s. 80 oraz recenzja z tej broszury 
H. Elzenberga („Niwa”, 1872, nr 6), który uważał, że przyczyną nędzy jest również 
naśladownictwo „pańskich” wzorów próżnowania oraz niepojęta tyrania opinii pu
blicznej, która ludziom upadłym z pewnych sfer zabrania jąć się siekiery, młota, 
kielni itd., lecz nie każe się rumienić za otrzymywanie sowitych wsparć. W „Echach 
Warszawskich” stale krytykowano niechęć do pracy i fałszywy wstyd pracy. W jed
nym tylko przypadku ubóstwo nie było krytykowane: gdy chodziło o ludzi w y
kształconych lub kształcących się. Por. polemikę A. Makowieckiego z Jankiem 
z Bielca z konserwatywnego „Tygodnika Mód” w sprawie tanich kuchni, „Przegląd 
Tygodniowy”, 1869, nr 10—11.

Wg A. Wiślickiego i A. Makowieckiego, najlepszym środkiem przeciw ubóstwu 
jest własna praca oraz stowarzyszenia samopomocowe. Por. art. A. Wiślickiego 
w „Przeglądzie Tygodniowym”, 1869, nr 11—13 oraz 1870, nr 2—3 na temat losów 
zapisu w testamencie Staszica na rzecz sali roboczej dla bezdomnych i bezro
botnych.



150 Joanna Kurczewska

teli powinni pracować więcej od innych i ogólnej społecznej pracy przy
świecać nauką” 38.

Należało również — zdaniem Makowieckiego i Ochorowicza — nie 
tylko zwalczać brak szacunku dla pracy, ale również sprzeciwiać się 
nieodpowiedniemu pojmowaniu godności pracy, tzn. okazywaniu — 
z racji uprzywilejowanej pozycji szlachty w kulturze i społeczeństwie 
polskim — największego respektu zajęciom rolniczym, a szydzeniu z za- 

, -  jęć handlowych.
Walka o społeczny respekt dla pracy jest częścią batalii „młodej 

prasy” o zniszczenie zastanych nierówności stanowych i przywilejów 
oraz stworzonych przez nie barier awansu społecznego. Obowiązek dąże
nia do równości jest wymierzony przeciw zasadzie „kastowości” społe
czeństwa polskiego również w sprawach religijno-rasowych. Przyświecać 
ma Polakom i Żydom w działaniu przeciw separacji ludności żydowskiej 
od ludności polskiej. Działanie na rzecz równości ma — w opinii Święto
chowskiego, Chmielowskiego i Ochorowicza — mieć też miejsce i w sfe
rze walki o prawa społeczne kobiet. Dążeniu do równości — w typowych 
dla badanego środowiska sformułowaniach — niezmiennie towarzyszy 
dążenie do harmonii różnego typu: w rodzinie, w państwie, w społeczeń
stwie i między narodami. Dlatego też przedstawiony obowiązek dążenia 
do równości nie jest obowiązkiem czynienia rewolucji, lecz dokonywania 
stopniowej pokojowej reformy.

Czwartym z kolei obowiązkiem słusznej walki jest poszanowanie 
własnej i cudzej wolności przekonań i czynów. Jest on skierowany prze
ciw nietolerancji w sferze religii, nauki, polityki i moralności. Święto
chowskiemu najbliższy był obowiązek walki z nietolerancją „względem 
wiedzy zagranicznej”, wiedzy pozytywnej. Nietolerancję tę uważał za 
szczególnie groźną, bo szkodzącą już nie tylko obyczajowi z natury  swej 
partykularnemu, lecz i nauce — z racji swej uniwersalności wspólnej 
wszystkim narodom. Podobnie sądził Roszkowski, który utopie formu
łowane przez filozofię i prawo określał jako niebezpieczne dla wolności 
myśli i przekonań. Świętochowski, ten największy w środowisku „Prze
glądu Tygodniowego” wyznawca wolności, zaciekle przeciwstawiał się 
fanatyzmowi religijnemu ludu, jego zaślepieniu, wierze w cuda, w piel
grzymki. Podobnie odnosił się do nietolerancji religijnej i narodowej 
wobec Żydów polskich. Dotkliwa dla niego i jego kolegów ze Szkoły 
Głównej i „Przeglądu” była nietolerancja opinii publicznej i dzienni
karzy. Sam nie grzesząc cnotą tolerancji wobec przeciwników ideowych, 
napadał na nich za krępowanie opinii publicznej dogmatami i fałszywymi 
autorytetami. Obowiązek tolerancji wiązał najsilniej z zasadą poszano-

38 Artykuł wstępny „Niwy”, 1872, nr 20.
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wania wiedzy. „Społeczeństwo — pisał — którego osobniki przeniknięte 
są głęboko uczuciem miłości dla nauki, nie pokala się nigdy nietolerancją, 
nie poszarpie się i nie pokrwawi zajadłą walką światła z cenzurą” 39.

Ostatnim z katalogu obowiązków jest obowiązek obywatelski. (Szerzej 
zajmę się nim  później). Jest on pojmowany jako przeciwieństwo maraz
mu społecznego, egoizmu jednostki i grup oraz biernego patriotyzmu.

2. Wzór człowieka i wzór obywatela

Przejdę teraz do odtworzenia wzoru człowieka i obywatela, wzoru, 
do którego realizacji zobowiązywali publicyści „Przeglądu Tygodniowe
go” członków społeczeństwa polskiego.

Sformułowali go w latach 1866—1867 Aleksander Kraushar, Józef 
Kirszrot, Jakub Szenwic, Adam Wiślicki i mistrz krawiecki Juszczyk 
w dodatku do tłumaczonego przez siebie bestselleru — angielskiego ko
deksu moralnego pt. Pomoc własna  Samuela Smilesa 40.

Autorzy dodatku o godnych naśladowania Polakach tak uzasadniali 
potrzebę wydania tej książki: „Jest to cenny kodeks moralności, który 
nie należy [...] jednak do rzędu owych nudnych, moralizujących kazań, 
które klepiąc przeżyte przez każdego z nas prawdy, obijają się o uszy 
i nikną bezskutecznie. Ale jest to katechizm dla ludzi myślących prze
znaczony, który kojąc boleść życiową, budzi wiarę i ufność w siły czło
wieka, w niezgłębione skarby rozumu ludzkiego” 4i.

Listę cnót składających się na ten wzór rozpoczyna odwaga awansu 
społecznego i własnego samodoskonalenia się intelektualnego. Polskim 
jej przykładem jest odwaga Kromera, Dantyszka i Janickiego, którzy 
nie dzięki urodzeniu, ale dzięki sobie samym doszli do zaszczytnych 
stanowisk społecznych.

Zdolność umysłowa do wynalazków42 oraz do organizacji ulepszeń 
i innowacji przemysłowych — to druga z kolei cnota. Jest ona jednak, 
tak jak ją przedstawiają Smiles i polscy tłumacze, prawdziwą cnotą ty l

*  A. Świętochowski, N ow e drogi, 1874, nr 6.
w  S. Smiles, Pomoc własna, Warszawa 1867, s. 449 (nakł. red. „Przeglądu Ty

godniowego”).
41 Ibidem,  s. VI—VII (Przedmowa tłumaczy).
** Ibidem,  s. 46—49. Na s. 47—48 tłumacze pracy Smilesa ustosunkowują się 

do obiegowego poglądu, iż „umysłowo nie jesteśmy zdolni do czynienia odkryć 
i ulepszeń wymagających głębokiego dociekania i badań naukowych”. Podają 
wprawdzie przykład Jędrzeja Śniadeckiego, uczonego i odkrywcy, twierdzą jednak, 
że brak jest Polakom zdolności, umiejętności i możliwości dokonywania małych 
wynalazków i ulepszeń. Należy też zaznaczyć, iż w charakterystyce nie tylko w y
nalazców, ale i przemysłowców podkreśla się wagę wybitnych umysłowości w dzie
dzinie techniki i badania przyrody.
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ko wtedy, gdy służyć może ludowi czy całemu krajowi. Za tę właśnie 
cnotę pochwalają polscy tłumacze hrabiego K. Brzostowskiego, a przede 
wszystkim Piotra Steinkellera, S. Lilpopa, prostego rzemieślnika Waw
rzyńca Gębickiego. Steinkellera chwalą, iż dla dobra ogółu, mimo że 
wysiłki jego krytykowano i potępiano, ulepszał wzorami zagranicznymi 
produkcję fabryczną i dawał zatrudnienie wielu potrzebującym; z kolei 
Lilpopa za zakładanie fabryk oraz za bycie kulturalnym  self-made-m a-  
nem, Gębickiego zaś za wielkie zdolności racjonalizatorskie, połączone 
z chęcią pomocy biednym współrodakom.

Pilność i wytrwałość — to cnota następna Nawiązywano w niej 
bezpośrednio i świadomie do zaleceń Franklina, aby być „pracowitym jak 
pszczoła”, oraz do powiedzeń: „praca jest matką szczęścia”, „pracowite
mu Bóg wszystko daje”. Polskimi ilustracjami są atrybuty posiadane 
przez pisarzy i uczonych takich, jak Kazimierz Brodziński, Zorian Dołę- 
ga-Chodakowski, Kremer i Libelt. Polscy lekarze szanowani za wiedzę 
i dobroczynność, jak np. dr Wróblewski, który zdobył ogromną wiedzę 
medyczną podpatrując pracę felczera, czy profesor Szkoły Głównej Mau
rycy H irszfeld44, również swoimi biografiami dowodzą posiadania tych 
cech. Za upartą pracowitość w zdobywaniu słusznej sławy bez pomocy 
innych (rodziny czy warstwy, wychowującej od razu do zaszczytów i god
ności) pochwalają artystów malarzy: Orłowskiego — syna oberżysty oraz 
Jana Matejkę.

Kolejna cnota to umiejętność organizowania sobie warsztatu własnej 
pracy umysłowej. Zdolność planowania wysiłku intelektualnego, spostrze

43 Ibidem, s. 97—140. Pilność i wytrwałość — dwie te własności charakteru są 
niezbędne, aby utylitarny umysł i talent osiągnął sukces osobisty i społeczny, ale 
są to cechy, które umożliwiają i ludziom o pospolitych zdolnościach zdobyć szczęście 
i sukces (por. szczególnie s. 131—140). Polscy tłumacze na przykładzie K. Brodziń
skiego ukazują, iż cnoty te są związane z walką o własne cele i ze zdolnością do 
wyrzeczeń, cierpienia i ponoszenia wielkich osobistych strat.

44 Ib idem , s. 165—169. Tłumacze polscy baczną uwagę zwracają na wprowadzo
ną przez siebie biografię Maurycego Hirszfelda, wybitnego profesora Szkoły Głów
nej, którego chwalą szczególnie za to, że szczerymi chęciami i silną wolą wyzwolił 
się z okowów nauk rabinicznych i fanatyzmu getta żydowskiego. Spowodować to 
miała miłość do nauki. Godne naśladowania jest również jego przywiązanie do 
społeczeństwa polskiego, wskutek czego wrócił z: Paryża, gdzie był ceniony jako 
uczony i wykładał na najlepszych uczelniach metodycznych: „Wprawdzie w  Pary
żu oczekiwały go nierównie większe honory i zaszczyty — nawet lepsze miał tam 
widoki materialne — wszelako otrzymawszy zaproszenie od władzy, bez namysłu 
postanowił powrócić do swej ojczyzny, by nabyte wiadomości dla dobra swych ziom
ków spożytkować” (s. 168). Innymi słowy, w charakterystyce M. Hirszfelda zawierat 
się pochwła dla Człowieka, który potrafił wyzwolić się z okowów religii, aby zdor 
być wiedzę i być pożytecznym krajowi. Por. też nekrolog Hirszfelda w „Przeglądzie 
Tygodniowym”, 1878, nr 5, zatytułowany Cześć p ra w d z iw e j  zasłudze: „Jego życie 
to triumf cywilizacji nad ciemnotą i religianctwem żydowskim”.
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gawczość miały doskonałe wspomagać pracowitość. Polscy tłumacze wią
zali te  wszystkie cnoty pilności i wytrwałości nie tyle z wykształceniem 
formalnym, lecz z pracą samouka zdobywającego wykształcenie ze ,¿zda
rzeń najprostszych” swego doświadczenia praktycznego. W przekonaniu 
tym — jak sądzę — znalazła wyraz obserwacja współczesnych im trud
ności w zdobywaniu w Królestwie Polskim wykształcenia gimnazjalnego 
i uniwersyteckiego.

Uosobieniem następnych cnót: energii i odwagi byli w Polsce Mau
rycy Beniowski i Józef Szczepan Kowalewski, profesor Wydziału Filolo
gicznego Szkoły Głównej, autor słownika języków azjatyckich, a przede 
wszystkim niestrudzony, wytrwały podróżnik po Azji.

W interesującym nas wzorze występuje też cnota rzetelności, pun
ktualność oraz cnota właściwego używania pieniądza. Smiles, a za nim 
jego polscy tłumacze i wyznawcy nakładają na człowieka obowiązek 
oszczędzania pieniędzy. Nie jest to jednak oszczędność prowadząca do 
skąpstwa, lecz przeciwnie — do większego inwestowania gospodarczego 
z intencją dobra dla całego kraju. Jednakże — pisano — „umysł oświe
cony i spokojny, życie pełne prac pożytecznych zdobią człowieka bardziej 
i godzien jest on pochwały aniżeli pieniędzorób” 45. W tej uwadze — jak 
sądzę — wyraża się znacznie większy respekt dla prac pożytecznych 
społecznie i nauk oraz dla reprezentujących je ludzi aniżeli dla bogactwa 
i jego posiadaczy.

Idealny człowiek-obywatel powinien sam dbać o własne wykształce
nie. Kirszrot, Wiślicki, K raushar i inni bardziej cenią doskonalenie włas
nego ciała, własnego umysłu i woli aniżeli typowe wychowanie szkolne. 
Polskim przykładem heroicznego wypełnienia tego obowiązku jest walka
0 wykształcenie i pokonywanie własnej słabości charakteru, prowadzona 
przez studenta Szkoły Głównej (zmarłego w 1867 r.) Józefa Sławińskie
go '*fi. Przykład ten, podany przez polskich tłumaczy w stylu literackim

w S. Smiles, Pomoc własna.  Choć człowiek powinien prócz pilności i odwagi 
zdobyć umiejętność oszczędzania, to jednak bogactwo nie stanowi o jego wielkości. 
„Blask bogactwa — pisał Smiles — podobny jest do światła mikroskopu, który 
zdradza utajonego robaka, bogactwo nigdy nie osłania ohydy jego posiadacza. 
Każdy człowiek może być tym, czym chce, lecz tylko rozum i serce czynią go bo
gatym lub ubogim, szczęśliwym lub nędzarzem, a przymioty umysłu i serca są
1 będą zawsze wyższymi od bogactwa materialnego” (ib idem , s. 318). Polscy tłuma
cze do stwierdzeń Smilesa dodają jeszcze, iż w społeczeństwie polskim, w odróż
nieniu — ich zdaniem — od społeczeństwa angielskiego, „dosyć być bogatym, 
a społeczeństwo nasze, bez względu na źródło majątkowe, przyjmuje Krezusa, hoł
duje mu i wyżej nawet stawia od ludzi uczciwych, ale niezamożnych” (ibidem,  
s. 320).

46 Ibidem ,  s. 385—390. Polscy tłumacze dodają życiorys studenta Sławińskiego 
do rozdziału zatytułowanego „Cierpienia i przeciwności”, gdzie uczenie się jest 
przedstawione jako „ciągłe zwyciężanie” trudności i „walka z przeciwnościami”.
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wizerunku świętego męczennika, zaleca się usilnie naszej młodzieży dc 
naśladownictwa. Podkreśla się też niskie pochodzenie społeczne Sławiń
skiego, trudności w zdobywaniu przez niego wiedzy, jego żywe zaintere
sowanie sprawami rzemieślników.

Idealny człowiek zatem to człowiek prawdziwie wykształcony, a więc 
taki, który ceni pilność, porządek, rzetelność i ma szacunek dla samego 
siebie; ma delikatne poczucie słuszności i  niesłuszności i woli, znieść 
niesłuszność, niż ją popełnić. Musi miłować wiedzę, być skromnym, 
poczciwym, prostolinijnym, zacnym; nie musi być zamożny i na sta
nowisku.

W tym katechizmie człowiek wiedzy, a później dopiero człowiek pra
cy lub człowiek pieniądza, był godny pochwał i naśladownictwa.

Cnoty w nim zawarte dają się wywieść z franklinowskiego ideału 
człowieka poczciwego. Przede wszystkim są one artybutami ludzi niskie
go pochodzenia społecznego. Franklinowski ideał dzięki wiedzy prze
kształcił się jednak w powyższym kodeksie moralnym z mieszczanina 
w inteligenta.

Wzór człowieka, do którego realizacji pragną zobowiązywać publi
cyści z „Przeglądu Tygodniowego”, to również ideał obywatela, zbudo
wany na idei obowiązku jednostki wobec społeczeństwa politycznego. 
Obowiązek wobec społeczeństwa zależy od wielu czynników, a m. in. od 
płci. Obowiązki kobiety-obywatelki są odmienne od obowiązków męż
czyzny. Tak np. w opinii Ochorowicza kobieta-obywatelka to kobieta- 
-matka. „Pamiętajmy — wołał — tylko o jednej wiekuistej prawdzie, 
którą by trzeba niestartymi głoskami w sercach kobiecych zapisać, że 
największa ilość prawdziwych sawantek, zdolnych i sumiennych lekarek, 
buchalterek i telegrafistek, nie zastąpi nigdy jednej dobrej m atki” 47.
W biografii Sławińskiego, wbrew regułom mieszczańskiego kodeksu, w którym 
wszystko jest wytłumaczalne, jasne i roztropne, podkreśla się niewyjaśnioną „ta
jemnicę ludzkiego ducha” czy „tajemnicę chęci do wiedzy”. Wskazując na cierpienie 
1 siłę ducha kierującą postępkami życiowymi Sławińskiego, przedstawia się go 
jako małego bohatera, współczującego upokorzonym, wybijającego się spośród 
innych swymi cechami i poświęceniem.

47 J. Ochorowicz, Pogadanki i spostrzeżenia  z dz iedz iny  fizjologii , psychologii ,  
pedagogiki i nauk przyrodniczych  na t le  d z ie jow ym ,  Warszawa 1879, s. 366. Por 
też P. Chmielowski, K o b ie ty  Mickiewicza, S łowackiego i Krasińskiego,  Warszawa
1873, szczególnie s. 233—239, gdzie przedstawiony został wzorzec kobiety: „Kobieta 
musi być samodzielną, ażeby zostać towarzyszką istotną, nie zaś cieniem ukocha
nego młodzieńca; kobieta musi być samodzielną, ażeby zdobyć sobie niezależne 
stanowisko ekonomiczne; kobieta musi być samodzielną, ażeby nie paść ofiarą 
egoizmu mężczyzny. [...] Przy wyrabianiu takiego charakteru obok wielu innych 
czynników niezmiennie ważną gra rolę poczucie obywatelskie. Kobieta powinna 
znać dobrze, interesować się i przejmować wszystkimi sprawami dotyczącymi ogó
łu, naprzód jeżeli chce w nim stanowić rzeczywistą jednostkę ważącą coś na szali, 
po wtóre, jeżeli chce być matką prawdziwą”.
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Obszar jej społecznego działania obywatelskiego ograniczył do społecz
nego kręgu rodziny i tam  też wyznaczył jej rolę nauczycielki wiedzy
0 własnym kraju, higienie czy pracy.

Inny jest obowiązek społeczny mężczyzny; zależy.,on szczególnie od 
warstwy, z której się mężczyzna wywodzi, od warstwy, do której sam 
należy, oraz od zajęć, którymi się na co dzień zajmuje. Niektórym wy
starczy właściwe pełnienie swych codziennych zajęć rolnika, tkacza czy 
kupca, aby być dobrym obywatelem. Znacznie szersze jest jednak pole 
działania np. inteligentów.

Wzorowym obywatelem nie może być człowiek dobrze urodzony, dla 
którego polityczna i społeczna działalność publiczna jest tylko elitarnym 
przywilejem; może nim być człowiek zasłużony społeczeństwu swą wie
dzą i pracą (może nim być i przemysłqwiec, i uczony, jeśM tylko służyć 
będą swą pracą i pieniędzmi całemu krajowi). „Obywatelstwo — napisano 
w „Przeglądzie Tygodniowym” w roku 1872 — jest prawem czysto mo
ralnym i zależy tylko od woli jednostek”. Konkludując dalej, jest ono 
„szeregiem moralnych obowiązków względem potrzeb i interesów społe
czeństwa, których prawo nie może lub nie chce wspierać” 48.

Obywatel powinien — zdaniem Ochorowicza i Świętochowskiego — 
interesować się potrzebami materialnymi i umysłowymi swego kraju, 
winien czytać o nim, wiedzieć i mieć własne zdanie, aby móc później 
działać. Działanie to — wyraźnie przez nich określone — nie ma być 
biernym członkostwem we wszystkich stowarzyszeniach czy środowi
skach, lecz czynnym współuczestnictwem w stowarzyszeniach lub insty
tucjach społecznych, blisko związanych z zainteresowaniami osobistymi
1 pracą zawodową działającego.

Sfery najcenniejszych działań obywatela to sfera oświaty, dobrobytu, 
a przede wszystkim sfera nauki. To, czy się jest dobrym obywatelem, 
zależy najbardziej od wykształcenia oraz od siły zaangażowania w pracę 
i działalność dla społeczeństwa.

Wracając raz jeszcze do wzorca człowieka-obywatela powiedzieć o nim 
można, iż w każdej z jego dwóch części wziętych z osobna powtarzają 
się elementy części drugiej. I tak wiedza i wykształcenie są elementem 
wzoru obywatela, zaś działanie dla dobra ogółu częścią wzoru człowieka.

48 O byw a te ls tw o ,  „Przegląd Tygodniowy”, 1872, nr 22. Również w cyt. wyżej 
artykule N ow e drogi Świętochowski podkreśla, że bierny patriotyzm nie jest oby- 
watelskością i nie jest nią „rozluzowana z wszelkich więzów swawola ani też bez
myślne bohaterstwo”. Trzeba być obywatelem działającym, a nie obywatelem-teore- 
tykiem. Jakiż z tego pożytek odnosi społeczeństwo, że udekorowany tytułami 
i wzbogacony dziedzictwem magnat przy każdej sposobności akcentuje tradycyjny 
rodu swego patriotyzm, a nie chce dać stu rubli na korzyść oświaty? Por. też arty
kuł wstępny O zadaniach obyw ate lsk ich ,  „Opiekun Domowy”, 1874, nr 1 i 4.
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To przenikanie się elementów jest nieuniknione, ponieważ koncepcja 
człowieka, będąca źródłem wzoru osobowego jednostki ludzkiej, ma 
charakter wybitnie socjologiczny.

3. Obowiązki polskiego społeczeństwa — podsumowanie

Powyżej przedstawiono podstawowy zbiór obowiązków niezbędnych, 
zdaniem środowiska „Przeglądu Tygodniowego”, polskiemu społeczeńst
wu po powstaniu styczniowym. Jest on — w intencji jego twórców — 
świadomym i całkowitym zaprzeczeniem ideologii ofiary, męczeństwa, 
poświęcenia się dla innych. „Poświęcanie się” dla innych uznano za win
ne grzechu marazmu warstwy ludowej oraz wady pychy u szlachty. Wią
zano je z romantycznym kultem „czynu”, z romantyczną egzaltacją i sen
tymentalizmem. Uważano, iż jest zdradą rozumu i umiłowania zasady 
równości i rozwagi na rzecz filantropijno-paternalistycznej mentalności 
szlachty i bogatego mieszczaństwa.

Zbiór opisanych uprzednio pięciu obowiązków ma swoją wewnętrzną 
logikę — na szczycie hierarchii obowiązków znajduje się obowiązek po
szanowania dla wiedzy. Hierarchię tę stworzył Świętochowski. Odpowia
da ona — jak sądzę — jego i nie tylko jego przekonaniu o właściwej 
hierarchii wartości. Raz jeszcze pokazuje, iż wiedza w świadomości 
przedstawicieli młodej prasy to prawdziwa potęga, od której wszystko 
zależy i której też ustępuje zasada pracy.

Interesujący jest również zestaw konkretnych obowiązków składają
cych się na wzór człowieka i obywatela. Szczególnie ten występujący 
w polskim dodatku do Smilesa Pom ocy w łasnej  pokazuje, iż wartości: 
intensywne zajęcie obraną przez siebie specjalnością zawodową, a także 
cnoty wytrwałości i pracowitości związane są z etyką mieszczańską, zaś 
męczeńskie rysy pracy, umiłowanie zawodu i zamiłowanie do pracy dla 
szczęścia kraju, kult wiedzy, zdolności i twórczości wykraczają już poza 
tę etykę. Świadczy też, iż najlepsze jest łączenie przez jednostkę cnót 
pracownika, człowieka twórczego i obywatela.

Wszystkie obowiązki mają — co można było zobaczyć w analizie — 
bardzo rozległy zasięg. Obejmują one wszystkie rodzaje życia społecz
nego, co więcej, dotykają najgłębszych pokładów życia społeczeństwa. 
Powodem jest przekonanie, że trzeba i zmieniać całość życia narodu, 
i czynić to od podstaw począwszy, a więc od wychowania dziecka i kate
chizmu rodzinnego49. Obowiązki te, odwołujące się zawsze do rozumu, 
a nie do uczucia i wiary, mają sprostać najbardziej trudnej do przemian

49 Fragment pt. W ych ow an ie  człowieka, a szczególnie K atech izm  rodzinny,  
„Przegląd Tygodniowy”, 1873, nr 10.
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sferze życia społecznego, a mianowicie moralności społeczeństwa i jed
nostki

Należy też stwierdzić, iż z samej treści obowiązków wyprowadzić 
można wniosek o najwyższej wartości „pracownika umysłu”. Odczytać 
można także wiarę, iż te wszystkie obowiązki można poznać, uznać 
i wypełnić, jeśli tylko posłucha się wiedzy.

4. Polski inteligent a obowiązki specjalne — ideały i realia

Przedstawiliśmy już treść obowiązków, o które, zdaniem środowiska 
„Przeglądu Tygodniowego”, powinno się walczyć. Zastanowić się teraz 
należy, co jest potrzebne, aby je postulować, i kto może to czynić. Po
trzebna jest do tego wiedza i wykształcenie, one bowiem tylko mogą 
zlikwidować w polskim życiu fałsz. Wynika więc z tego szczególna rola 
polskiego inteligenta.

Czy w  opinii środowiska „Przeglądu Tygodniowego” przypisuje się 
inteligentowi jakieś specjalne obowiązki? Jak  sądzę, odpowiedź w tej 
kwestii powinna być twierdząca. Konieczność przydania specjalnych 
obowiązków inteligentowi wynika z jednej strony z posiadanego przez 
tych publicystów światopoglądu, z drugiej strony z właściwych tym  ideo
logom wizji podstawowych podziałów społecznych. Jest to i skutek 
centralnej pozycji wiedzy w  ich światopoglądzie, i skutek widzenia przez 
nich inteligentów jako części składowej klasy średniej. Z podstawowych 
dla ich poglądów wartości wiedzy wynika obowiązek walki z klasą, która 
znajduje się na szczytach drabiny społecznej wedle zasługi urodzenia i bo
gactwa, a nie wedle zasługi wiedzy i pracy. Obowiązek ten, do końca, 
zresztą przez nich niedopowiedziany, to obowiązek walki o nową hierar
chię społeczną, stworzoną zgodnie z jedynym prawdziwym i słusznym 
kryterium  — wiedzą, dokładniej: wiedzą pozytywną. Inaczej mówiąc, by
łaby nim walka o nową hierarchię i miejsce na górze tej hierarchii. W in
nej postaci — najczęściej formułowanej przez Świętochowskiego — jest 
to obowiązek walki z dominacją bogatego mieszczaństwa i zamożnej 
szlachty — w  imię społeczeństwa egalitarnego.

Zawsze jednak, bez względu na swą postać, polega ten obowiązek na 
walce o emancypację w arstw  znajdujących się poniżej klasy najwyższej. 
Walka ta  ma się przejawiać w tendencjach likwidatorskich wobec kasto-

50 A. Świętochowski, T radyc ja  i  historia w obec  postępu, ibidem, 1872, nr 19, 
szczególnie zaś F ałszyw e  alarm y,  ibidem, 1873, nr 26. W tym ostatnim artykule 
Świętochowski szczególnie wyraźnie podkreśla różnicę między sferą wiedzy i sferą 
moralności oraz zaznacza, że postęp moralności jest zawsze znacznie wolniejszy od 
postępu wiedzy. Najbardziej oporne na zmiany w sferze moralności są: tradycja, 
religia i uczucia rodzinne.
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wości ziemiaństwa, finansjery czy też tzw. towarzystwa. Wyrażać ma się 
również w sprzeciwianiu się separatyzmowi możnych i dobrze urodzo
nych oraz w nieustannym podważaniu prawa szlachty do przewodzenia 
narodowi polskiemu.

Objawiała się ta walka nagminnie w stosunku Elzenberga, Juszczyka, 
Wiślickiego do sposobu świadczenia przez warstwy uprzywilejowane do
broczynności. Dobroczynność bywała, ich zdaniem, nie tylko zła z powo
du jej egoistycznych lub religijnych motywacji, ale także dlatego, że 
w roli opiekuna warstw niższych stawiała możnych i dobrze urodzonych, 
którzy swoją hierarchią wartości uczynili z próżniactwa cnotę i zarazili 
nią warstwy niższe.

Najprościej i najbardziej wyraźnie dała o sobie znać inteligencka po
trzeba niezależności duchowej w krytykach instytucji salonu i koterii 
oraz w postulatach tworzenia własnych instytucji życia towarzyskiego
i społecznego, salon i koterię zastępujących. Inteligencji potrzeba — pi
sano w „Niwie” 51----salonu neutralnego, który by  wybawił ją z potrzeby
bywania w prywatnych salonach artystyczno-literackich tzw. towarzy
stwa. Powinien to być klub ludzi inteligentnych, ludzi dyskutujących 
na poważne naukowe i artystyczne tematy. Przy tym, zgodnie z miesz
czańską maksymą „czas to pieniądz”, klub taki miałby stać się miejscem 
spotkań towarzyskich, których by nie należało rewizytować tracąc w ten 
sposób czas.

Prócz klubu w miejsce koterii i salonu proponowano stowarzyszenia 
kulturalne oraz stronnictwa ideowe z wolna zawłaszczane przez przed
stawicieli literatury, nauki i wolnych zawodów. Organizacje te miały, 
zdaniem badanego środowiska, gromadzić ludzi wedle zasad ideowych 
oraz typu wiedzy i zainteresowań. Obca im miała być zasada koterii, 
łączenia różnych osób i grup z racji więzów czysto towarzyskich i p ry
watnych (sami to nazywali „koteryjnym grochem z kapustą”), pod me
cenatem ideowym, moralnym czy artystycznm ludzi czy instytucji wyżej 
od członków koterii w hierarchii społecznej stojących. Nie powie się chy
ba zbyt wiele, jeśli wspomni się, że środowisko „Przeglądu Tygodnio
wego”, a na pewno Świętochowski i Wiślicki uważali się sami za takie 
właśnie wzorowe, czysto inteligenckie stronnictwo. Byłoby ono przecież 
ich wspólnotą idei i zrzeszeniem osób o podobnych zainteresowaniach 
naukowych i artystycznych oraz o podobnym poziomie i miejscu zdoby
wania wykształcenia.

51 Artykuł wstępny, „Niwa”, 1872, nr 4 — przy okazji rozważań nad właściwą 
iunkcją społeczną Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego analizuje potrzeby to
warzyskie inteligencji; artykuł wstępny na ten sam temat, ibidem, 1873, nr 46, 
podkreśla szczególnie potrzebę wieczorów literackich organizowanych poza domami 
prywatnymi.
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Kwestia salonu budziła znacznie większy resentym ent aniżeli koteria. 
Salon był instytucją, której wszelkie ważkie wady i ułomności obycza
jowe i moralne objawiały się najpełniej. W nim to przecież cały swój czas
i życie trwonili: kokietka, „zdechlaczek”, złoty młodzieniec, pojedynko- 
wicz czy „baletnica”. Traktowano go z nienawiścią i ze skrzętnie ukry
waną zawiścią tych, którzy nie byli tam dobrze widzianymi gośćmi. Po
strzegano go również jako ostatni, lecz za to mocno opierający się zmia
nom czasu bastion kultury elitarnej i kastowych barier towarzyskich. 
Potępiano salon za łączenie arystokracji z urodzenia z arystokracją pie
niądza i lekceważenie sobie sporadycznego w nim gościa — prawdziwego 
arystokraty, którym w opinii tego środowiska mógł być jedynie „arysto
krata umysłu i  talentu”. Wszystkie co bardziej znane opinii publicznej 
Królestwa salony Warszawy miały w tym środowisku swoich prze
śmiewców. Najwięcej miał ich salon Łuszczewskich, który już w 1869 r. 
uznano wśród „przeglądowiezów” za muzeum pamiątek, nudy i złego 
smaku. Byli pierwszymi — później w łatach osiemdziesiątych ujemnych 
opinii było więcej — którzy odważyli się publicznie ośmieszyć wieczory 
u wieszczki, respektowanej strażniczka pamiątek narodowych i narodo
wej sztuki 52.

Znakomitą charakterystykę instytucji salonu dają w 1868 r. autorzy 
recenzji z komedii Lubowskiego pod znamiennym tytułem U bodzy w  sa
lonie. W tymże salonie — jak pisano — „łyżwiarze konwenansów skrę
cają się gładko wśród czczości drobnych pretensyjek, zawiści i ploteczek, 
intryg zakulisowych a wytwornych, składających życie bogatych [...] lub 
dobrze urodzonych. Przed wzrokiem imaginacji ciągnie galeria postaci 
wydekoltowanych, uperfumowanych kobiet, wyrękawicznionych, ulakie- 
rowanych dandysów, poważnych i nadętych familiantów, dorobkiewiczów, 
utracjuszów i ten cały tłum świat salonu składający. Z tym światem 
moralnie ubogim, z tymi bańkami z mydła, potrzebującymi dywanów, 
aksamitów, wosku, światła i etykiety, aby się wydać znośnym, spotykają 
się p o w o ł a n i ,  ale nie w y b r a n i  [podkreślenia moje — J.K.], a plebs 
społeczny, co pracą, inteligencją, siłą woli, m ajątku otwiera sobie pokoje 
modnych salonów, wchodzi do nich nieco zażenowany, nieco w sumieniu 
swym upokorzony, ale ciekawy, ale żądny [...] to ubodzy w rzeczywistości 
ścierają się z ubogimi w przenośni [...] i jest to kolizja społeczna intere
sów, przekonań, nawyknień, z których wyrasta dram at” 53.

M W K ronice  w a rsza w sk ie j  („Przegląd Tygodniowy”, 1869, nr 13) pisano, iż 
Salon Łuszczewskich to ostatni salon w dawnym stylu (tj. salon arystokracji rodo
wej), zaś w 1871 ośmieszano Deotymę za to, że zorganizowała w nim „państwo 
poetyckie” z tytułami i orderami. Szczegółowe informacje por. A. Kraushar, Salony
i zebrania l i terackie  w arszaw sk ie ,  Warszawa 1916.

“  J. Kotarbiński, rec. z komedii E. Lubowskiego U bodzy  w  salonie, „Przegląd 
Tygodniowy”, 1868, nr 27.
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Ujawnione powyżej opinie i oceny negują w zasadzie możliwość 
wejścia do salonów „powołanych”, gdy chce się zachować szacunek dla 
własnych aspiracji, wiedzy i dla swej ideologii.

Miejscem dla „wybranych” winna pozostać tylko literacka kawiarnia, 
klub dla ludzi o podobnych przekonaniach ideowych czy dom pryw atny 
inteligenta, w którym organizuje się wieczorki towarzyskie, z herbatą, 
dyskusją, z bułką z serdelkami. Tak właśnie bywało w domu Rudolfa 
Okręta — znawcy giełdy i redaktora „Gazety Handlowej”, do którego 
uczęszczali Mikulski, Chmielowski i Elzenberg, czy też w pokojach re- 
dekcyjnych prasy naukowej oraz postępowej 54.

Innymi słowy, środowisko to wyrażało potrzebę własnej instytucji 
życia towarzysko-intełektualnego, w separacji (inne w tej m aterii prze
konania mieli Meyet i Miron) od salonu mieszczańsko-arystokratycznego 
towarzystwa.

Bardzo cenioną instytucją (nic dziwnego, była ona przecież bezpośred
nio związana z uprawianiem tak cenionej w tym środowisku wiedzy) by
ła instytucja stowarzyszeń naukowych, zrzeszających zainteresowanych 
rozwojem i obroną stanu posiadania nauki polskiej i pragnących dosko
nalić własne w tej dziedzinie umiejętności. Za wzorzec dla takiej insty
tucji uważał Ochimowski, szczerze i długo zajmujący się tworzeniem 
towarzystw prawniczych, towarzystwo lekarskie, działające pod kierow
nictwem profesorów Girsztowta i Szokalskiego. W ogóle Ochimowski 
bardzo wiele oczekiwał od inteligencji zorganizowanej w towarzystwa 
naukowe. „Bądźmy self-help’em — wołał — dja społeczeństwa, tak jak 
możemy nimi być dla samych siebie. Weźmy sobie za przykład działal
ność naukową i społeczną Węgrów i Czechów. Naśladujmy ich choć 
w części, a zasłużymy, jak oni, nie tylko na poklask całej Europy,, ale
i na coś więcej” 53.

Inteligenci miejscy powinni też, wedle Makowieckiego, pomagać rze
mieślnikom i subiektom handlowym, a więc przedstawicielom klasy nie- 
uprzywilejowanej, zakładać kasy samopomocowe i stowarzyszenia spół
dzielcze. Ich rola — jak widać — miała nie ograniczać się tylko do walki
o własną autonomię środowiskową czy warstwową, ale także polegać 
winna na udzielaniu pomocy innym grupomi i zbiorowościom, walczącym
o niezależność i awans społeczny.

Można ogólnie powiedzieć, iż klub, stronnictwo, towarzystwo nauko
we miały być, zdaniem interesującego nas środowiska, pierwszymi szko

54 O spotkaniach niedzielnych ściślejszego kółka redakcyjnego w mieszkaniu 
A. Wiślickiego na Nowolipiu pisał szerzej A. Świętochowski we Wspomnieniach, 
s. 8, zaś o wieczorach w domu R. Okręta — S. Czarnowski, op. cit., s. 10—19.

55 ¡F. Ochimowski, O potrzebach  naszych pra w n ik ów ,  „Niwa”, 1872, nr 8.
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łami radzenia sobie z, własną autonomią i polem pierwszych prób dobrej 
organizacji życia społecznego.

I z racji powinności inteligencji przodowania na polu wiedzy, i z tej 
racji, iż w  strukturze społecznej jest inteligencja częścią klasy średniej 
sąsiadującej z klasą najniższą, potrzebującą elementarnej oświaty, mają 
jej przedstawiciele nie tylko obowiązek walki o miejsce na górze lub
o idealne egalitarne społeczeństwo, lecz także winni nieść ludowi „ka
ganek oświaty”. A więc ma inteligencja nie tylko patrzeć na szczyt dra
biny społecznej, ale także i na jej doły; pomagać tam się znajdującym 
w wydźwigiwaniu się do góry.

Bardzo istotny obowiązek dla inteligencji wynikał — jak można są
dzić szczególnie na podstawie „Niwy” 56 — z pozostawania przez nią naj
ważniejszą, bo „najbardziej umysłową”, częścią składową klasy średniej 
w trójklasowym systemie. Z powodu takiego miejsca klasa średnia, 
a w niej szczególnie jej najwybitniejsza grupa — grupa umysłowa mogła 
pełnić funkcje mediatora między dwiema skrajnymi warstwami: „za
ciemniać” zachodzące między nimi sprzeczności, być „ogniwem spajają
cym cały łańcuch społeczny” i sprzyjać pokojowi społecznemu. „Żebrak 
(nie z własnej winy) — pisano - czuje się mniej upośledzonym, gdy obok 
wspaniałych pałaców i przepysznych karet widzi ludzi pracujących cięż
ko na chleb od piątej rano do siódmej, ósmej wieczorem. Słowem — tzw. 
ludzie nieposiadający albo posiadający bardzo mało nie spoglądają z taką 
zawiścią na możnych tego świata, gdy widzą, że wielkie mnóstwo nie 
żyje tak, jak bogacze; gdyby nie ona, ubogi gorzki żal do społeczeństwa 
by miał, że nie dojdzie do bogactwa — a istnienie klasy średniej wska
zuje na możliwość polepszenia tego losu, zachęca go do pracy i czyni 
prawdopodobniejszym ziszczenie jego marzeń” 57.

W powyższym obrazie przynależność jednostki i grup do klasy śred
niej 58 jest skutkiem nakładania się na siebie 3 kryteriów: wykształcenia, 
pracy i własności. Klasa ta  składać się miała z bardzo wielu pomniej
szych grup różniących się między sobą typem wykonywanej pracy, wy
kształceniem i stanem posiadania. Wszystkie te grupy miały tę wspólną 
zasadę, iż ich członkowie pracowali bez wyjątku i byli bardziej wartoś
ciowi i bardziej użyteczni dla społeczeństwa aniżeli członkowie dwóch 
pozostałych klas. I w tym obrazie — co wspomniano już — inteligencja 
jest zbiorem ludzi ze szczytu wewnętrznej hierarchii klasy średniej; od

56 Inteligencją jako grupą zajmowano się w „Niwie” (nr 10—15) w roku 1872, 
w ramach cyklu artykułów poświęconego strukturze społecznej Królestwa Polskiego.

57 Artykuł redakcyjny, „Niwa”, 1872, nr 15.
58 Klasa średnia w powyższym cyklu była najszerzej analizowana. Najmniej 

miejsca poświęcono ziemiaństwu oraz klasie najniższej; patrz także: artykuł wstęp
ny, „Niwa”, 1873, nr 25.

i i
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niej należy spodziewać się zatem najwięcej dobrego dla całości spo
łecznej.

Pamiętać trzeba, że wiedza, a dokładniej wiedza pozytywna, jest tego 
obrazu źródłem;, a twórcy i użytkownicy tej wiedzy są jego autorami, 
podobnie zresztą jak i wcześniej już wspomnianych wizji związanych 
z dwoma obowiązkami: z obowiązkiem poszanowania wiedzy i z obowiąz
kiem poszanowania pracy. (Należy tu  dodać, iż te wizje są bardziej od 
ostatnio analizowanej połączone z podstawowymi zasadami doktryny po
zytywistycznej, natomiast ta powyżej przedstawiona bardziej z potoczną 
obserwacją polskich realiów.)

Przede wszystkim do specyficznych obowiązków inteligenta należała 
dbałość o naukowe podstawy działalności zawodowej. Zdaniem Ochi- 
mowskiego, bez względu na rodzaj zajęcia należało czytać dzieła nauko
we z zakresu swej pracy, ale i nie tracić także kontaktu z najnowszymi 
osiągnięciami myśli z innych, np. bardziej teoretycznych dziedzin. Każda 
praca zawodowa wymagała — w opinii Dolińskiego, Ochimowskiego
i Ochorowicza — podstaw teoretycznych, a od osób ją wykonujących — 
refleksji ogólnej, poddanej jednocześnie wymogom metodologicznym. I tak 
Doliński np. — lekarz, literat i wielki społecznik — żądał od swoich 
kolegów po fachu medycznym prowadzenia samodzielnych prac nauko
wych: „Badać, badać bez końca, obserwować, sprawdzać, nie bacząc na 
autorytety, na uświęcone zwyczajem maksymy — oto zadanie lekarza 
naturalisty” 59. Podobne wymagania pod adresem inteligencji formuło
wali Świętochowski i Ochimowski, żądając, aby nie poddała się ona ru ty 
nowemu traktowaniu swych zajęć, aby czytała nowinki naukowe oraz 
indywidualnie lub zbiorowo (w towarzystwach zawodowych i naukowych, 
w czasie wyjazdów zagranicznych na studia) doskonaliła swój umysł
i umiejętności zawodowe. Widać powyżej, iż obowiązek doskonalenia się 
w naukach dotyczył nie tylko wąsko pojętej pracy fachowej asesora, 
lekarza lub technika. Z wyjątkiem Makowieckiego i Wiślickiego (należeli 
oni w środowisku „Przeglądu Tygodniowego” do osób najmniej wykształ
conych oraz najmniej zainteresowanych teorią pozytywizmu; bardziej też 
wymagali od inteligenta fachowości i fachowego przygotowania aniżeli 
refleksji ogólnej nad codziennymi zajęciami) środowisko to oczekiwało 
od inteligencji doskonalenia również własnego światopoglądu.

Stanowisko takie — jak sądzę — było konsekwencją poglądów tego 
środowiska na rolę wiedzy w społeczeństwie, a szczególnie na rolę filozofii 
pozytywnej, będącej syntezą wielu nauk i filozofii odpowiadającej na 
podstawowe pytania o człowieku i o świecie.

'M G. Doliński, Nasze sam odzielne prace naukowe,  „Przegląd Tygodniowy”,
1871, nr 9.
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Również bardzo istotnym skutkiem takich poglądów było przekona
nie, że specjalne obowiązki inteligenta wynikające z posiadanej przez 
niego wiedzy odnoszą się i do jego działalności obywatelskiej, albowiem
i w tej dziedzinie wiedza okazać się miała bardziej pożyteczna. Z tych 
powodów „naukowe” miało być i dziennikarstwo, i wychowanie dzieci,
i organizowanie stowarzyszeń, praca lekarza i praca literata.

Z kwestią specjalnych obowiązków inteligenta związana jest sprawa 
wartościowania inteligenckich zawodów, od tej ostatniej zależy bowiem, 
jakiego zawodu przedstawiciel najlepiej dysponowany jest do bycia wzo
rem dla innych.

Najwyżej ceniona jest w środowisku rola uczonego spełniającego wy
magania wzorca uczonego — pozytywisty, a więc filozofa—przyrodnika, 
biologów, ekonomistów, etnologów. Uczonych humanistów i w ogóle za
wodów wymagających przygotowania humanistycznego nie cenią sobie 
Wiślicki i Makowiecki, uważający je za mało przydatne i dla samej inte
ligencji (trudności z dobrą i godziwą pracą), i dla całego kraju. Ci ostatni 
oraz Kirszrot twierdzili, że praca techników i ludzi przemysłu w służbie 
dobrobytu społeczeństwa czy samego ludu była bardziej cenna aniżeli 
praca literata czy „pozytywnego” dziennikarza. Wynikało to z przyznania 
stronie materialnej pracy większego znaczenia oraz uznania, że wiedza
i wykształcenie techriiczne „zbawią rzemiosło, przemysł narodowy, komu
nikację, rolnictwo i cały naród polski”. Makowiecki sądził np., że „gdzie 
indziej ludzie pracują duchowo i materialnie, czyli pracują pokojowo. 
My zaś potrójnie pracować musimy: pracować duchowo, pracować m a
terialnie na dziś i pracować materialnie na ząpróżniaczone wczoraj. 
A praca materialna, gromadząc zasoby materialne kraju, przygotowywać 
będzie grunt dla czynów ducha” 60.

Na drugim miejscu w hierarchii zajęć — w opinii większości środowi
ska — stoi dziennikarz, a właściwie popularyzator nauki na wszelkie 
sposoby, w tym i literackie. Na podstawie niektórych wypowiedzi Świę
tochowskiego i Chmielowskiego można by nawet sądzić, iż jest ważniej
szy, a jego praca bardziej przydatna dla Polaków aniżeli praca uczonych 
lub techników. W wypowiedziach tych — można przypuszczać — dało
0 sobie znać i przekonanie o bardzo złym stanie nauk w Królestwie,
1 poczucie, iż krajowi za wszelką cenę niezbędna jest jak najbardziej 
masowa popularyzacja wiedzy. W artykule wstępnym do jednego z nu
merów „Przeglądu Tygodniowego” z roku 1871, a więc na początku jego 
dziennikarskiej ofensywy, pisano: „W nauce spoczywa środek ciężkości 
społeczeństwa, punkt oparcia dla wszelkiej działalności. Naukę nabywa 
się w szkołach, uniwersytetach, z dzieł specjalnych, ale jej postęp, jej

w A. Makowiecki, op. cii., s. 32.
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rozwój, jej ostatnie zdobycze i wyniki zaznaczać powinno dziennikar
stwo, jeśli chce służyć wszystkim interesom ludzkości. Za granicą speł
niają to zadanie pisma, specjalnie danym naukom lub ogólnie sprawo
zdaniom z postępów umiejętności poświęcone. My na nieszczęście ani 
jednych, ani drugich nie posiadamy” 61.

Dziennikarz i literat uprawiający swe zajęcia w „duchu pozytyw
nym” — jak można sądzić na podstawie przytoczonej opinii — powinni 
być cenieni i ze wizględu na ich związek z nauką, i ze względu na bardzo 
szeroki zasięg swego oddziaływania społecznego. Nałożono na nich jed
nak specjalne zadanie dostarczania wiadomości o postępie nauk. Na na
stępnym miejscu, ze względu na rolę w oświecaniu ludu, stawiano zaję
cia nauczycielskie. W dalszej kolejności szły zawody wolne, wśród któ
rych najbardziej ceniono lekarzy, oraz zawody prawnicze.

Zajęcie urzędnika, szczególnie nisko kwalifikowanego, traktowano 
niechętnie i pogardliwie, zalecając wykonującym je podjęcie kształcenia 
lub przejście do prac użytecznych w handlu i przemyśle.

Pole działań obywatelskich miało być bardzo rozległe — od nakłania
nia samym tylko słowem tysięcy czytelników do zakładania stowarzy
szeń, do udziału w pracach kółek artystycznych miast prowincjonalnych. 
W dziedzinie działań obywatelskich znacznie trudniej jednoznacznie 
określić wartość poszczególnych rodzajów aktywności — chwali się i „bło
gosławionych cichych” 62, co robił Świętochowski, za konkretne, codzien
ne i łatwo wymierne prace publiczne w sąsiedztwie, „gminie czy mias
teczku, i nawołuje się do respektu dla heroldów pracy o ambicjach «ogól
nonarodowych» ”.

Spójrzmy raz jeszcze na program obowiązków dla inteligenta. Jest 
ogromny i wymagający od adresata wszechstronności: i myślenia teore
tycznego, i umiejętności praktycznych, i cierpliwości, i talentu, i odwagi,
i intensywności działania, i rozległości wpływów.

Odzwierciedla się w nim cały optymizm środowiska „Przeglądu Ty
godniowego” co do właanej roli i co do roli kręgów inteligenckich, o ile 
te ostatnie wezmą serio pozytywizm. Ujawnia się tam i poczucie mocy 
własnego środowiska. Jest również i w iara w potęgę całej inteligencji. 
Ochorowicz oznajmiał: „Inteligencja to przodowniczka ludu, jej słowo, 
jej czyny są hasłem dla milionów, dlatego też iść winna dziarsko, od
ważnie a z rozmysłem, żeby wobec sądów przyszłości stanąć z czystym 
sumieniem, mówiąc — zrobiłam, co było można” 63.

Środowisko „Przeglądu Tygodniowego” przydało inteligencji wielką 
rolę — reformatorki życia polskiego „dziś” i „jutro”. Czy inteligencja

61 Od redakcji,  „Przegląd Tygodniowy”, 1871, nr 18.
82 A. Świętochowski, Błogosławieni cisi, ibidem, 1872, nr 21.
63 J. Ochorowicz, O in teligencji, „Opiekun Domowy”, 1874, nr 4.
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polska zaboru rosyjskiego spełniła przypisane jej obowiązki? Oto pytanie, 
na które należy przynajmniej wskazać kierunki odpowiedzi. Jeśliby 
wszystkim związanym mniej lub bardziej z „Przeglądem Tygodniowym” 
postawić pytanie, czy inteligencja polska jest zdolna do takich obowiąz
ków, to wachlarz odpowiedzi byłby rozległy — od pozytywnej bez, za
strzeżeń odpowiedzi Wiślickiego i  Makowieckiego, poprzez umiarkowaną 
Świętochowskiego i Ochorowicza do (w różny sposób) raczej negatywnej 
Kaliszewskiego i Dolińskiego.

Przyjrzyjm y się tym ostatnim. Sądy Kaliszewskiego — kapitalisty 
rentiera, jak go nazywał Gomulicki — formułowane na użytek kawiarni, 
wypływały z jego skrajnej niewiary w naukę, w postęp cywilizacji
i w filozofię, oraz z głębokiego rozczarowania sobą i własnym narodem. 
Nie tyle z potocznej obserwacji, co z wiłasnej teorii polskiego charakteru 
narodowego wyłaniał się pesymizm Kaliszewskiego64. Z przypisanych 
przezeń polskiemu charakterowi narodowemu cech (m.in. nieuctwo, 
drażliwość, lenistwo, lekkomyślność oraz bierność) wywodziły się też 
wady inteligencji. Pisał o Polakach: „Jesteśmy niezdolni do tych wiel
kich obowiązków (tj. obowiązków wobec kraju i obowiązków wobec 
ludzkości)” 65. Inteligencję w ogóle widział jako zbiorowość wyraźnie ufor
mowaną na tle1 „stanu przejściowego społeczeństwa”, zrzeszającą „istot- 
iiie zdolnych, pracowitych, uczonych i sumiennych, którzy przez całe 
życie swoje nie dobili się u nas niczego, zmarli prawie w nędzy lub żyją 
dotąd bez żadnego uznania”. Choć z drugiej strony, twierdził — w nie
zgodzie z powyższą opinią — że jedną z głównych wad naszej inteligen
cji jest brak poczucia obowiązku względem narodu: „Nie wiem, skąd się 
wzięła i tak silnie przyczepiła się do nas idea, że za dzieła umysłu należy 
się zapłata. Naturalnie musi być to wytwór Zachodu, gdzie wszystko 
można kupić i wiszystko można: sprzedać. Przeszczepiono zasadę tę  i do 
nas, nie zważając, że w kraju naszym niepodobna wszystkiego dostać, 
a i zbyć nie ma komu najpożyteczniejszych nieraz przedmiotów. To nic — 
wiezie się za granicę myśl, opatruje w sukienki z obcego języka i bierze 
się za to pieniądze, a w kraju ubolewa się nad jego zacofaniem i ciemno
tą. I ma się doń pretensję, że nie umie się ocenić oryginalnych myśli [...] 
Oto doktor i profesor uniwersytetu ma nową myśl i ma zamiar wydać ją 
po niemiecku. Czemu nie po polsku? —■ pytam. Bo mię [!] tam zapłacą 
50 rbs, a w  kraju sam musiałbym do niego tyleż dopłacać” 66.
---?-- ---------

** [J. Kaliszewski] Klin, Moi kochani rodacy, Warszawa 1888; o pesymizmie 
Kaliszewskiego pisali: W. Przyborowski, op. cit., s. 35—12; W. Gomulicki, Ciury, 
cz. III, Warszawa 1908 (Kaliszewski występuje tam pod pseudonimem „Kleszcza”, 
s. 13, 33, 37—38); J. W. Gomulicki, Z ygzakiem ,  Warszawa 1981, s. 210—218.

65 J. Kaliszewski, op. cit., s. 91.
05 Ibidem, s. 88—89.
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Natomiast przekonania Dolińskiego z lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych (jego wcześniejsze opinie z przełomu lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych były dodatnie) wywodziły się z jego codziennych 
kłopotów w pracy i działalności publicznej w prowincjonalnym środowi
sku lubelskim. I tak w liście nadesłanym w 1873 r. do redakcji „Niwy”, 
tuż po powrocie z Warszawy na stałe do Lublina, pisał: „W Lublinie 
specjalistów uzdolnionych w swoim zawodzie nie brakuje, lecz kto wie, 
czy nie zbytnio poświęcają się oni tylko praktycznemu zastosowaniu swej 
wiedzy. Prawnik biorący w rękę tylko procedurę, kodeks i akta staje 
się w krótkim czasie rutynistą zbierającym grosze; toż samo rzec można
0 lekarzu, który pogardziwszy teorią, cały czas poświęca praktyce. To 
zakucie się w ciasne formułki, ta obojętność na wszystko, co się dzieje 
poza obrębem miłego grosza i wygodnej wegetacji, cechuje wielką ilość
1 starszej młodzieży, zamieszkującej prowincjonalne miasta. Specjalista 
pochłonął całkowicie obywatela, zagłuszył w jego piersi tę strunę, co 
drgać powinna dźwiękiem społecznego interesu, zdusił i posypał popio
łem zapał młodzieńczy, zobojętnił serce na to wszystko, co piękne, szla
chetne, dobre, ale nie procentujące. Brak bodźca pobudzającego do czynu 
wyradza pewnego rodzaju odrętwiałość, która tylko od czasu do czasu 
ocknie się z drzemki, aby znów zasnąć na długo. Nie powiem, aby wszys
cy byli tacy, owszem, ludzi dobrej woli, ludzi gotowych do czynu nie 
brakuje. Lecz wrodzony nam wstręt do wszelkiej nowości, praca na kę
sek chleba i powszednie zajęcia pochłaniają całkowicie czas, zaś warunki 
bytu i rozwoju, stokroć trudniejsze na prowincji niż w Warszawie, od
stręczają niejednego od przełamywania przeszkód, jakie się na każdym 
napotyka kroku” 67.

Doliński był pesymistą, ponieważ zawiódł się na samej inteligencji,
i na społeczeństwie. Inteligentów winił za ograniczanie się do zajęć ściśle 
zawodowych, i to dobrze płatnych, kosztem niezbywalnej, jego zdaniem, 
roli obywatela i wyznawcy nauki, natomiast całe społeczeństwo za cha
rakter narodowy, szczególnie w jego prowincjonalnej postaci. Na pod
stawie obserwacji własnych i doniesień swoich prowincjonalnych kores
pondentów Świętochowski i Ochorowicz również byli — choć w m niej
szym stopniu — rozczarowani tym, czego dokonali w rzeczywistości 
polscy inteligenci. Dla autora manifestu M y i w y  przeciętny realny polski 
inteligent był mniej głęboko myślący aniżeli asymilujący się do kultury 
polskiej inteligent żydowski. Sądził też, że ten ostatni w swych codzien
nych przekonaniach jest bardziej niezależny od dogmatów społecznych
i religijnych aniżeli jego polski odpowiednik.

87 G. Doliński, Korespondencja. Z Lublina w  lipcu, „Niwa”, 1873, nr 9, s. 200— 
201. O inteligencji prowincjonalnej, a szczególnie o jej kłopotach i marazmie, pisał 
w artykule Anachoreci, „Opiekun Domowy”, 1873, nr 11.
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Inteligencja nie spełniła więc jeszcze swej roli, przypisanej jej przez 
entuzjastów wiedzy i wykształcenia. Jak widać z powyższych przykładów, 
przede wszystkim nie stało się tak z winy społeczeństwa jako całości. 
Przyczyną był polski charakter narodowy — tak pisał Kaliszewski, ale
i Ochorowicz, kładący na karb polskiej świadomości polską nieudolność, 
słomiany zapał, brak umiaru i zamiłowanie do krańcowości68, niewła
ściwy podział dóbr ekonomicznych oraz system wychowania społecznego, 
który czynił odpowiedzialnym za brak powołania społecznego inteligencji. 
Społeczeństwo nie było przygotowane, aby miast szanować ziemianina 
oddać należną cześć uczonemu. Świętochowski ze smutkiem stwierdzał: 
„Słusznie ktoś powiedział, że człowiek uczony jest to słoń, któremu 
wszyscy przypatrują się ze zdziwieniem, ale któremu nikt nie zazdrości 
ani trąby, ani kłów. Nauka nie jest jeszcze bynajmniej tak poszukiwa
nym towarem. Dając trud, przykrości, rzadki rozgłos, lichą karierę, nie 
pociągnie mas, do których nie weszła jako niezbędna moralna potrze
ba” System wychowania domowego, typ odebranego wykształcenia, 
najczęściej ogólnohumanistycznego, oraz nabyta w rodzinie dogmatyczna 
religijność wywarły — zdaniem Makowieckiego, Oehorowicza i Wiślic
kiego — piętno na sposobach myślenia i działania inteligencji. Dlatego 
też Katechizm  rodzinny  70 należało zmieniać od podstaw (zgodnie z pozy
tywistycznym poglądem, iż rodzina to wzór uspołecznienia jednostki dla 
całego społeczeństwa i narodu) i traktować poważnie obowiązki nauczy
cielskie również wobec samej inteligencji.

Możliwości spełniania przez inteligencję przypisanych jej obowiąz
ków niszczył lub ograniczał niski poziom materialny jej życia. Często 
towarzyszące jej na co dzień ubóstwo własne i rodzin — o czym donosiły 
kroniki społeczne „Przeglądu Tygodniowego”, „Niwy” czy „Opiekuna 
Domowego” — ograniczały jej działania zawodowe, niszczyły talenty
i zdolności, marnowały chęci do działania na rzecz innych. Tytuł znako
mitego szkicu Świętochowskiego z „Przeglądu Tygodniowego” z roku

m J. Ochorowicz, Pogadanki... (O jedn e j  z  naszych w a d  narodow ych,  s. 301; 
O skłonności P olaków  do krańcowości). W art. K o m u n ały  w  k w es t iach  rzem ieś ln i
czych,  prawdopodobnie autorstwa A. Wiślickiego, „Przegląd Tygodniowy”, 1870, nr 
50, pisano: „Jeżeli chwalimy, to bez miary, jak ganimy, to bez opamiętania, jeśli 
weźmiemy jakąś sprawę do serca, to fantazja ma tu wszędzie pole”.

w A. Świętochowski, Echa w arszaw sk ie ,  „Przegląd Tygodniowy”, 1871, nr 24.
,w A. Świętochowski, K atech izm  rodzinny,  ibidem, 1873, nr 40. Wielką wagę do 

wychowania w rodzinie przykładał P. Chmielowski, Poezja w  w ychow aniu ,  „Niwa”, 
3872, nr 2. Podobnie Mohort [J. Ochorowicz], L is ty  do narzeczonej,  wyd. III, War
szawa 1879, s. 42—56. O wychowaniu i rodzinie pisał również A. Wiślicki, szczegól
nie interesujący się doktryną pedagogiczną Froebla. Zob. artykuły w: „Opiekun do
mowy”, 1873, nr 2, 1874, nr 8.
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1872, a więc z okresu rozkwitu pisma: Dzisiejsi chętni i dzisiejsi m ożni  71, 
znakomicie — naszym zdaniem — nazywa kłopoty inteligencji, która 
jest tu  ukazana jako chętna do wykonywania obowiązków wobec społe
czeństwa, chętna do kojarzenia myśli i czynów w bezpośrednim działa
niu, ale pozbawiona środków materialnych niezbędnych do realizacji 
swych zamysłów; musi czekać na inicjatywę materialną „możnych” i co 
najwyżej wpływać na ¡nich na różnych polach działalności społecznej.

Nie tylko z winy społeczeństwa ma inteligencja kłopoty z wypełnia
niem swych obowiązków; są one również jej własnym tworem. I tak, 
zdaniem Ochimowskiego, prawnicy interesują się tylko własnymi karce
rami, są „bezczynni pod względem naukowym i obywatelskim”, a jako 
środowisko zawodowe pogrążeni są w apatii; w opinii Dolińskiego, lekarze 
wiejscy szybko rezygnują z oświatowej pomocy chłopom; zaś wedle 
Świętochowskiego, prowincjonalna inteligencja nazbyt ulega wpływom 
okolicznego ziemiaństwa. Takich przykładów podać można wiele. Wszyst
kie one wyrażają obawy co do możliwości wywiązywania się inteligencji 
ze swoich obowiązków wobec społeczeństwa i siebie samej. Cykl artyku
łów z „Niwy” z 1873 r. 72 stwierdza coś więcej: „niemoc inteligencji”, 
próbując wyjaśnić tego przyczyny. Inteligencja sama sobie zawiniła, 
przy czym jej podstawową winą jest „nieskorzystanie” z porad Smilesa 
oraz nieumiejętność organizacji samodzielnego życia społecznego. Nie 
przejąwszy na siebie od państwa obowiązków pomocy członkom swej 
zbiorowości, nie pomaga im rozwijać umiejętności, chronić przed ubóst
wem i niegodną talentu i wysiłku pracą, dawać możliwości niezależnych 
form kształtowania opinii w sprawach publicznych — oto główne sta
wiane tam  zarzuty. Zawiodła „pomoc własna” i ,,pomoc społeczna’’, 
czego powodem był z jednej strony egoizm jednostkowy członków, z dru
giej zaś nieumiejętność przejęcia przez stowarzyszenia inteligenckie od 
państwa (co było szczególnie ważne w warunkach obcego panowania 
państwowego i narodowego) funkcji samorządowych, tak niezbędnych 
dla autonomii społecznej i politycznej grupy i w ogóle całego społe
czeństwa.

Na podstawie wcześniejszych analiz można by powiedzieć, że „teraź
niejszość” Królestwa nie ukazała środowisku „Przeglądu Tygodniowego” 
inteligencji zwycięskiej, lecz przedstawiła ją jako borykającą się z włas
nymi i nie tylko własnymi niedomaganiami. Zacofane oświata i przemysł 
oraz charakter narodowy, z jednej strony, zaś własne bierność i egoizm 
z drugiej — ujawniły się i zostały przedstawione przez „irtteligentów postę

71 A. Świętochowski, Dzisiejsi chętn i i dzisie jsi możni,  „Przegląd Tygodniowy”,
1872, nr 51.

72 Cykl artykułów J. Ochorowicza pt. Niemoc inteligencji, „Niwa”, 1873, nr .37, 
38, 40, 48.
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powych” jako ograniczające „moc inteligencji”. Czy środowisko „Prze
glądu Tygodniowego” straciło w ogóle wiarę w tę moc? Nie, ale 
przesunęło swą wiarę w przyszłość. Program y na „ju tro” zastąpiły pro
gramy „na dziś”, a nadzieja na moc natychmiastową przekształcała się 
w czekanie na nieuchronność praw przyrody i społeczeństwa.

5. Środowisko „Przeglądu Tygodniowego” i własne obowiązki
Czy członkowie środowiska „Przeglądu Tygodniowego” sami zreali

zować mogli w pełni stworzony przez siebie program obowiązków? Ra
czej nie. Przyczyny tego były rozmaite. Jedna z pierwszych to ich własne 
„kłopoty” z pozytywizmem.

Rozczarowanie Świętochowskiego miało charakter zasadniczy. Dało
o sobie znać w Dumaniach pozytywisty ,  napisanych w 1874 r., zaraz po 
utracie możliwości zajęcia się „pracą naukową” 73. Wyznał tam z goryczą 
(w ogóle ukazał się z powodu protestu czytelników tylko jeden fragment 
szkicu), że pozytywizm nie jest w stanie zapewnić prawdziwego pozna
nia. że metafizyka jest pomocna istocie ludzkiej w szukaniu sensu włas
nego życia oraz sensu istnienia wszechświata; Jak widać, źródło rozcza
rowań zawarte już było w samej wiedzy stanowiącej podstawę obowiąz
ków dla społeczeństwa i  inteligencji.

N atury światopoglądowej, naukowej oraz politycznej było również 
rozczarowanie Ochorowicza. W 1875 r. w ważnym artykule programo
wym „Niwy” Romantycy i realiści, opowiedział się za drogą „złotego 
środka” między pozytywizmem i romantyzmem, traktując te dwa prądy 
myślowe jako dwie skrajności filozoficzne, światopoglądowe i moralne, 
złączone jednak wspólną — choć różnego typu — zasadą maksymalizmu 
poznawczego, oraz. obrazoburstwem wobec ząstanych wartości 74.

Rozczarowania te płynęły z samego jądra doktryny — podstawy 
programu obowiązków; były one również, co też jest istotne, ważną 
częścią doświadczeń światopoglądowych dwóch autorytetów polskiej filo
zofii pozytywnej.

Inne z kolei zawody były dziełem nieudanych prób stałego i systema
tycznego zajęcia się pracą naukową. Pragnienia pracy naukowej — tak

73 W edług M. B rykalskiej (Problem y nauki i fi lozofii w  „P raw dzie”, w : Z hi
storii filozofii p o zy ty w is ty c zn e j  w  Polsce  — ciągłość i  p rzem iany,  W rocław  1872, 
s. 141) rozczarow anie pozytyw izm em  rodziło się z rezygnacji z pracy naukow ej 
w  w yn iku  konieczności zew nętrznych. W Dumaniach p esym is ty  („Przegląd T y
godniow y”, 1876, nr 49) oraz w  Zagadkach w ie d zy  (ibidem, nr 24) dał Św iętochow ski 
w yraz sw ym  w łasnym  filozoficznym  w ątp liw ościom  co do w artości w iedzy  ludzkiej, 
słuszności w iary  w  postęp, m ożliw ości w ięzi m iędzyludzkich itd.

74 J. Ochorowicz, R om an tycy  i realiści,  „N iw a”, 1875 nr III, t. VII, z. 11— 12
(s. 5—6 szczególnie).
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przecież przez to środowisko postępowe cenionej — nie spełniły się ra
czej. I tak Chmielowski w pierwszych latach współpracy z „Przeglądem 
Tygodniowym” pragnął poświęcić się wedle zasad pozytywistycznych 
uprawianej historii literatury polskiej. Ochorowicz psychologii, uprawia
nej zgodnie z Wundtem, Roszkowski i Mikulski filozofii prawa, Święto
chowski filozofii, Limanowski filozofii i socjologii, Kraushar historiogra
fii, Rejchman biologii i fizyce, Elzenberg ekonomii politycznej, a Józief 
Kirszrot teoriom prawa handlowego. Spośród tych osób jedynie Roszkojw- 
skiemu udało się zostać szanowanym długoletnim uczonym akademickim 
(już w 1875 r. zamieszkał na stałe w Galicji). Chmielowski zrezygnował 
z propozycji objęcia profesury historii literatury na Cesarskim Uniwer
sytecie Warszawskim (powód odmowy miał charakter moralny) i tylko 
pod koniec życia niedługo wykładał na Uniwersytecie Lwowskim. Rów
nież i Ochorowicz, choć bardzo o to zabiegał, krótko wykładał we Lwo
wie. Pozostali zajmowali się wiedzą pozytywną bądź w swej pracy 
dziennikarskiej i literackiej, bądź też na marginesie codziennej pracy 
nauczycielskiej lub też zajęć adwokackich i urzędniczych. Świadectw 
goryczy płynącej z niemożności pełnienia misji naukowej (jest ona przez 
nich rozumiana i jako obowiązek wobec siebie samych, i jako obowiązek 
wobec całego społeczeństwa i kultury) jest wiele. I tak Elzenberg w liście 
z 13 II 1879 r. do Elizy Orzeszkowej, swojej duchowej powierniczki, 
przeprowadzając rachunek sumienia za swoje młode lata, pisał: „Moim 
marzeniem lat młodych była praca ściśle naukowa. Tymczasem wszystko 
się na to złożyło, żem został wepchnięty na pole literatury — na płytkie 
dziennikarstwo”. Wini za to Elzenberg nie tylko „sytuację”, ale i sie
bie — własne trudności materialne i sybarytyzm duchowy, owo — jak 
pisze — „pragnienie czegoś wielkiego i miotanie się” ir\

Sabowski, zamiast zajmować się teorią światła, poświęcał cały niemal 
swój czas felietonom kryminalnym i pisaniu zasad bon ton’u. Bo
gacki pracował jako adwokat i z trudnością znajdował czas na systema
tyczne zajmowanie się filozofią. Dziennikarstwo naukowe, tak wówczas 
cenione, zm(uszeni byli z powodu mniej ambitnych potrzeb czytelników
i wydawców łączyć z płytkim dziennikarstwem sensacyjno-felietonowym.

Tolerancyjni nie byli. Szczególnie Świętochowski, Wiślicki, Mikulski
i Chmielowski nie wybaczali ani „Bluszczowi”, ani „Kurierom” czy 
„Przeglądowi Katolickiemu”.

Niektórzy też zapominali, że głoszą potrzebę emancypacji warstwy
i środowiska. Nie pamiętał o tym np. Meyet, o którym — porównując 
się z nim — pisał Elzenberg: „Odmienną wszakże idąc drogą w życiu niż 
Meyet, czując nawet wstręt i pogardę dla jego obrzydliwego służalstwa

76 H. Elzenberg, L ist do E lizy Orzeszkowej z 13I I 1879, A rchiw um  Orzeszkowej 
(zbiory IBL PAN), rkps z r. 1879, k. 3.
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i [...] bogatego mieszczaństwa, które zwłaszcza w jego warszawskiej for
mie jest najpodlejszą częścią Warszawy” 76.

Z wyjątkiem może tolerancji, powody niespełnienia obowiązków 
tkwiły w ciągłych kłopotach materialnych środowiska. Prócz Kaliszew
skiego, Zalewskiego, Mikulskiego i Mirona pozostali żyli z pracy własnej. 
Chmielowski utrzymywał się z lekcji i z dziennikarstwa, Świętochowski 
z pisania dla gazet. Poeci: Wojciechowski, Bełza, Sęczkowski żyli w ubó
stwie, Elzenberg oraz Rejchman i Ochorowicz stale korzystali z pożyczek 
na książki, na codzienne życie. „Przychodzę do myśli — pisał Elzenberg 
w jednym z wielu listów do Orzeszkowej, podsumowując swoje doś
wiadczenia warszawskie — że pieniądz mógłby zdziałać wszystko, że 
daje wolność, rozum, wszystko. Niedorzeczne tedy marzenia przybierają 
kiształt życzenia. 5 mld funtów szterlingów, czyli 50 mld rubli. Można 
by za pomocą tej sumy kupić kraj, bo kupiłoby się tych, od których 
zależy [...] można by podnieść oświatę, sztuki it-d. Wszystko jest niestety 
kwestią ilości, niestety nieprawdopodobną. [...] Od wielu lat powtarzam 
sobie: być bogatym, to być wolnym:, a jestem ubogi i w niemądrej 
niewoli”

Lepiej lub gorzej spełniali jednak swe obowiązki tolerancji religijnej 
i narodowej, podobnie jak wymogi wzoru człowieka i obywatela. Chmie
lowski i Doliński uosabiali go, natomiast Kaliszewski i Miron (luźniej 
z redakcją powiązani) stanowili jego żywe zaprzeczenie. Chmielowski — 
w oczach Kotarbińskiego — był wzorem miłośnika wiedzy, któremu 
„najmilej i najbezpieczniej przebywać wśród stosów książek, by poznać 
do gruntu narzędzie rozumu człowieczego — słowo i nauczyć się nim 
władać po mistrzowsku, by zajrzeć w oczy sfinksowi dziejów czy filo
zofii” 78; był skąpcem czasu, człowiekiem o szlachetnym charakterze, 
ambitnym, pracowitym do szaleństwa, człowiekiem sprawiedliwym i to
lerancyjnym wobec cudzych poglądów (Kotarbiński pisał o nim, że z ra
cji pracy i zdolności należą mu się wielkie stanowiska, a nie dawanie 
nadmiaru lekcji prywatnych, przemęczenie i wygląd starszy od metryki). 
Wzorem mógł być również Doliński. Przepracowany lekarz w prowincjo
nalnym Lublinie oraz członek kółek oświatowych i artystycznych, orga
nizator inicjatyw odczytowych o nauce i sztuce, światły propagator

76 H. Elzenberg, List do Elizy O rzeszkowej z 25 X 1887, ibidem , rkps z r. 1887,
k. 8.

77 H. Elzenberg, List do Elizy Orzeszkowej pisany z Łodzi 18 X 1881, ibidem , 
rkps z r. 1881, k. 12.

vs Opinię J. Kotarbińskiego podaję za: J. Saloni-K ulczycka, Piotr C h m ie low sk i  
(1848— 1904), w: Z d z ie jów  polonistyki w arszaw sk ie j ,  W arszawa 1964, s. 209— 230. 
Podobną do J. K otarbińskiego opinię o C hm ielow skim  m iała E. Orzeszkowa, L is ty  
zebrane,  t. III, W arszawa 1956, s. 68.
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higieny, popularyzator wiedzy medycznej wśród ludu, autor szkiców
0 filozoficznych podstawach medycyny zmarł młodo, zarażając się tyfu
sem od ubogich podopiecznych.

Ich przeciwieństwem był Miron 79, bajroniczny z usposobienia poeta, 
dandys z trybu życia, żyjący lekko i z fantazją; człowiek bardziej pasu
jący do fizjognomii literackiej potępianego w „Przeglądzie Tygodnio
wym” złotego młodzieńca aniżeli do pozytywnego wizerunku biednego 
dziennikarza czy uczonego, oddanego misji obywatelskiej. Aleksander 
Świętochowski w nekrologu Mirona przedstawił tak opinii publicznej 
szkodliwość Mironowego przykładu człowieka zabawy: „Nie tylko z ro
dzaju zajęcia — pisał, mając na uwadze przyczyny u traty  talentu i oso
bowości — ale również z rodzaju życia rozstrzelonego, podniecanego 
wrażeniami chwili, nadającego wagę drobiazgom, a lekceważącego przed
mioty wielkie, pobudzającego do wytwarzania efektownych rakiet i fo
sforycznych blasków, które mają zastąpić światło, doszedł do mistrzostwa 
upadku, stał się strzaskaną kolumną, której niepodobna było minąć, bez 
głębokiego smutku” 80.

Czy środowisko „Przeglądu Tygodniowego” mogło sprostać nałożo
nym przez siebie na inteligencję i społeczeństwo obowiązkom? Mogło — 
jak sądzę — ale z wielkimi zastrzeżeniami. Wypełniali je w roli propa
gatorów wiedzy i wzorów postępowania użytecznych dla postępu wiedzy
1 postępu polskiego społeczeństwa. Jednakże skutki ich oddziaływania 
ideowego i moralnego musiały być w sposób istotny ograniczone. Działali 
w społeczeństwie, o którym sami sądzili, iż jego wzory myślenia, odczu
wania i działania są im obce. Dążyli sami do spełnienia wymyślonych 
przez siebie obowiązków w społeczeństwie, którego wartościom hałaśliwie 
i o stro . się przeciwstawiali. Jednocześnie pragnęli też wychowywać to 
społeczeństwo, do czego — jak sami twierdzili — potrzebowali jednak 
świadomej zgody i życzliwości ze strony odbiorcy. Aby je edukować, po
winni byli raczej choćby tylko zewnętrznie i „na pozór” dostosować się 
do ideologii kultu pamiątek narodowych, tradycji i literatury  w roli 
przewodniczek życia: prywatnego i społecznego. Oni przeciwnie — w sy
tuacji cenzury, utajonych konfliktów politycznych wybrali otwarty atak 
i pokazywali odmienność swoich wartości. Okazało się, że nie możną — 
tak samo było i z postawami i czynami inteligencji — jednocześnie samo- 
realizować się w zgodzie z własnymi wartościami i wychowywać innych,

7!l Por. charakterystykę Mirona podaną przez W. G om ulickiego w  książce S y l 
w e ty  i m in ia tu ry  li terackie,  W arszawa 1916, s. 329— 415.

80 A. Św iętochow ski, Miron, „Prawda”, 1895, nr 17; por. także W. Przyborow - 
ski, op. cii., s. 23—27, w g którego M iron sw ym  zachow aniem  przypom inał sy lw etk ę  
złotego m łodzieńca naszkicow aną przez W. G om ulickiego (Zlo ty  młodzieniec,  „Prze
gląd T ygodniow y”, 1873, nr 3).
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obojętnych lub niechętnych, czekając na ich przyzwolenie; innymi sło
wy — mówić swoją prawdę i działać skutecznie w otoczeniu, dla którego 
proponowane wartości i zasady nie są łatwe do przyjęcia i naśladowania.

.Obowiązki wsparte na wiedzy nie były — być tak nie mogło z róż
nych powodów — spełnione w całości w środowisku „Przeglądu Tygod
niowego” lat siedemdziesiątych. Pozostały do zalecenia i wykonania na 
przyszłość przypisane polskiej inteligencji, zawierając w sobie i łącząc 
kult prawdy ze społecznym i praktycznym umiłowaniem nauki, optymizm 
poznawczy z umiłowaniem niezależności, równości, pracy i postępu.

Joanna K u rczew sk a

KNOWLEDGE AND DUTIES  
PEOPLE OF “PRZEGLĄD TYGODNIOWY" IN 1870s

S u m m a r y

The author deals w ith  philosophical and isocial v iew s of on e o f  the m ost 
in teresting ideological c ircles o f progressive in te lligen tsia  in  W arsaw  after the  
U prising of 1863. A bove a ll she is in terested  in  links b etw een  concept o f know ledge  
held  in  th is circle and their program m e of socia l m orality. For analytica l purposes 
she collected  'data on publications m ade in  the 1860s and th e  1870s b y  41 o f those  
belonging to th is circle as w e ll as the related  biographical and autobiographical 
sources, including som e in  M S. form . The study  is d ivided  into three basic parts, 
of w hich  the last one is the longest and consists o f  several paragraphs.

In the first part the author presents the sociological co llec tive  portrait o f  the 
circle involved  using data on age, socia l background, education, occupation, 
scientific  and socia l interests, and character of bonds betw een  people form ing the  
circle. S h e points out th at the socia l and ideological bonds have been created  
earlier a t the tim e w h en  these people stud ied  at the M ain School in  W arsaw. 
In  the second part the author reconstructs these peop le’s v iew s on  konw ledge and 
its social uses. T hey defined them selves as the fo llow ers o f the positiv ist ph ilo 
sophy and concept o f know ledge. System  of positive kn ow ledge w as for them  the 
suprem e socia l and m oral authority to w h ich  th e  authority  of religion , tradition  
and nation  should give w ay. The author points ou t that such v iew s secured for  
th ese  people the feelin g  of pow erful im portance and special m ission  and m ade 
them  inclined  to  build  their own program m e o f socia l education  based upon the  
positive know ledge. “The purpose consists o f in tellectual, socia l and m oral progress 
of the country, w h ile  the m eans are the duties consciously fu lfilled  by the people” 
as one of them  said. In  part three, the author reconstructs the socia l duties that 
had to be fu lfilled . Som e are general (among these the m ost im portant is the duty  
to k n ow  the law s o f science), another are detailed. As for the latter they  included  
figh ting  for respect for know ledge, respect for labour, equality, tolerance and 
civic  duties. Together th ey  form ed a h ierarchy w ith  duty o f figh tin g  for respect 
for know ledge at the top. T hese detailed duties are im plicit in  the critique of 
present P olish  v ices w ith  w hich  the circle w as busy. The catalogue of duties 
allow s the author to proceed further to reconstruction of the m odel o f m an and
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citizen. The specific duties o f the in telligentsia  are m ade clear, as w ell. They  
result from  the peculiar role of know ledge and people who possess it. The in 
tellectual is obliged to fight w ith  the priviledged classes, for the em ancipation  
of m asses, for the mass education, for ow n associations and parties and for the  
scientific foundations of professional activity. The author then proceeds to analysis  
of the characteristics, scope and causes of fa ilure in the fu lfillm ent o f these duties 
by Polish in telligentsia  in  Kingdom  o f Poland. She pays attention especially  to the 
m aterial and in tellectual causes and points out that the circle o f “Przegląd T ygod
n iow y” w hile acknow ledging several deficiencies in  the fu lfillm ent o f duties of an 
in tellectual by the Polish  in telligentsia  after the U prising of 1863, had not lost its 
■trust in  it totally. The present-day du ties had  foeeni m oved on -into the programme 
for tom orrow. Towards the end of this part the author asks if the people form ing  
the circle o f ‘‘Przegląd T ygodniow y” them selves fu lfilled  in  their life  and w ork the 
propagated social and intellectual duties. The answ er is that the fu lfillm en t was 
a partial one and consisted in the literary propaganda of know ledge.


