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Poci^g austryackiem tempein zblizal si(j do granic panstwa, 
ktôrego wladcy jako dewizç przyj^li: smon cuique. Stanawszy 
na granicy, trzeba siç bylo piorunem zwijac, by poddac rewizyi 
kuferki podrozne i zdazyc jeszeze na pocûig, daj%cy juz sygnaly 
odjazdu. Jakas pani, jad¾ea z G-alicyi z kilkorgiem dzieci, prosi 
po polsku posiugaeza, by jej pakunek zaniosî do wagonu. W tem 
przyskakuje jakis urzqdnik pruski i groznie oswiadcza: Hier wird 
nur deutsch gesprochen. Fak t ton niewyjq.tkowy, nie potrzebuje 
zadnych komentarzy, a ilustruje doskonale stosnnki, jakie pa- 
nuj^ na wsehodnioh kresach panstwa, ktôre rzekomo siç nikogo 
nie boi procz Boga i... garsci Polakow.

Prawie niepodobna zrozumiec, skad ta  zacieklosc, sk^d ta 
fanatyczna nienawisc do 3 milionôw ludzi, pelniacych jak  naj- 
skrupulatniej wszystkie obowi£\,zki poddanycb, pîac%cych jak 
najsumienniej panstwu podatek krwi, potu i mienia. A jednak 
fakt to niedajacy siç zaprzeczyc, ze panstwo konstytucyjne, pan- 
stwo najpotçzniejsze, wytçza wszystkie sily, porusza wszystkie 
sprezynv, uzywa wszystkieh srodkôw, by garsc Polakow zni- 
szezyc, wynarodowic i przeksztalcic na Niemcow, pracuje nad 
tem mniej lub wiçcej gwaltownie, mniej lub wiçcej otwarcie, 
ale z zelazn^, konsekvvency^ i... dotad bezskutecznie. W prawdzie 
urzçdownie gîosi siç, ze nie mysli siç Polakom odbierac naro- 
dowosci, ale tçpi siç objawy tej narodowosei, gdzie tylko si(¾ da, 
w urzçdzie, w szkole, w s¾dach, ba, nawet w kosciele niejedno-
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odbylo i odbywa? Wszystkie dobra koronne, dobra koscielne 
rzad pruski zabraî natychmiast lub po kongresie wiedenskhn. 
Nie znana nam jest dokladnie ilosc môrg w ten sposôb utra- 
conych, zwazywszy jednak ogromne obszary dobr arcybiskupich, 
biskupich, kapitulnych, takieh klasztorôw, jak  w Lubiniu, Trze- 
mesznie, Mogilnie, Paradyzu, W^groweu, Obrze, Przemencie 
i t. d., musimy przyjsc do przekonania, ze strata byla olbrzy- 
mia, tem wiçcej, ze prawie caly ten areal dostal siç w rçce nie- 
mieckie. Po kazdym z rozbiorôw Polski odbywalo siç takie 
samo dzielenie gruntôw pomiçdzy szczçsliwych zdobyweôw, jak  
kiedys w Lakonii przy zdobycin jej przez Dorôw lub w paii- 
stwie rzymskiem przy osiedlaniu siç w niem Ostrogotôw, Wizy- 
gotôw, Burgundôw i Frankôw. Dokladne rejestra rzadowe wy- 
kazuj4, ze np. od r. 1794—1798 w zaborze pruskim rozdano 
miçdzy Niemcôw za wplywem rzadzacych kreatur 241 wsi, nie 
liezac folwarkôw. W artosc tych donacyi wynosiîa najmniej 60 
milionow marek, chociaz oszaeowana byla umyslnie tylko na 
10 milionow mk, aby nie wzbudzic podejrzenia krôla na tç 
frymarkç. Jeden z historykôw pruski ch, Manso (Geschichte Preus- 
sens v. 1763—-1797), piçtnujq,c tç bezczeln^ gospodarkç, dodaje: 
„Przyszlo do tego, ze hotelisci berlinsey pisywali wysokim urzç- 
dnikom malenkie rachunki, w nadziei, ze wynagrodzeni za to 
zostan¾ d a ro w iz^  jakiej polskiej wsi, gdy zas ich ta nadzieja 
omylila, nasylali potem owych urzçdnikôw wiçkszymi rachun- 
kam i“.

Po pierwszym rozbiorze Polski zakazal Fryderyk II. wszyst- 
kim wlascicielom dobr w okrçgu nadnoteckim i Prusach zacho- 
dnich przebywac za granic^ Poniewaz wielka czçsc szlaehty 
polskiej, maj%c swe dobra w uszczuplonej Polsce, wolala tam 
przesiadywac, che^c unikn%6 szykan urzçdnikôw pruskich, znie- 
wolona byla za bezcen dobra sprzedawac, ktôre przechodzilv 
oczywiscie w rçce niemieckie. W ten sposôb odbyla siç na wielka 
skalç kolonizacya szlaehty niemieckiej. Obok niej rôwnoezesnie 
idzie kolonizacya wsrôd ludu. Od roku 1772—1793 osadzono 
w samych tylko dobrach rzadowych 506 familij mieszezanskich 
czyli 1.478 osôb i 800 familii chlopskich czyli 5.519 osôb. Pier-



wsze za Fryderyka II. sprowadzone familie liczyly 4.629 osôb 
i kosztowaîy skarb, a scisle môwi^p obwôd nadnotecki 540.000 mk, 
gdyz z dochodôw jego sumç tç wylozono (Holsche, Ber Netzedistrid). 
Osadnicy ci, z wszystkich stron Niemiec sprowadzani, otrzymy- 
wali koszta podrôzy, budowano im domy, dawano darmo inwen- 
tarz, zwalniano na pewien czas od podatkôw. W  przeciçciu koszto- 
wala kazdafamilia kolonistôw pahstwo 3400 mk. (Holsche, Géogra
phie und Statistik von West-, Siid- und Ostpreussen). Fryderyk W il
helm III. lozyl rocznie na kolonizaeyç z dochodô'w obwodn po- 
znanskiego 50.000 mk; a oprôcz tego od r. 1797—1807 nad- 
zwyczajnym sposobem 6,120.000 mk. Oczywiscie ludnosc polska 
w coraz gorsze popadala polozenie; wyparta z urzçdôw, nie ma- 
j%c kapitalôw do handlu, nie umiejqc szukac zarobkü w prze- 
mysle i rçkodzielnictwie, a wyzuwana z ziemi, ubozaîa i w  czçsci 
emigrowala, zwîaszcza liczna rzesza dzierzawcôw, î^dcôvv i eko- 
nomôw pod zabôr rosyjski, gdyz w dobrach okupowanych przez 
rz:|d lub niemiecka szlachtç tylko urzçdnicy niemieecy znajdo- 
wali zatrudnienie i chleb. Jezeli w ten sposôb od razu jeszcze 
w X V m . wieku uprzqtniçto siç z dobrami publicznemi polskiemi, 
to na dobra prywatne polskie innv wymyslono sposôb, to jest 
tani kredyt, ktôrego latwowierna szlachta polska naduzy"waj%c, 
miala siç sama wyzué ze swych posiadlosei. Na szczçscie wojny 
napoleohskie stançly na przeszkodzie tej obîawie na dobra pol
skie, a jedynym  sladem tego zamachu to t. zw. sumy bajori- 
skie, ktôre Napoléon umorzyl w porozumieniu z rz¾dem pruskim.

W ojny napoleohskie, dalej powstania z 1830, 44 i 63 roku 
sporo zrujnowaly szlachtç, i to zadluzenie siç na eele narodowe 
wiçcej niechybnie przyniosîo uszczerbku ziemi polskiej, niz nie- 
liczne konfiskaty, jakie rz¾d na winnych zarzadzil. Takze przez 
koligacenie siç z Niemcami lub niemczenie sie przeszlo dose 
ziemi w rçce niemieckie. Olbrzymie np. dobra Opalihskich, Ko- 
zmin, Radlin i t. d. przeszly z rçk% ostatniej dziedziczki, Sa- 
piezanki, w posiadanie jenerala pruskiego, Kalkreutha, a kiedy 
wskutek bankructwa po smierci jenerala rz^d, bçd%c opiekunem 
jego dzieci, musial dobra te sprzedac, sprzedawal je  wyl^cznie 
Niemcom. To tez kiedy ojciec czy dziad dzisiejszego ksiçcia
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Radolin chcial Radlin nabyc z powodu s^siedztwa i podobien- 
stwa do nazwy rodowej, Radolinski, otrzymal zezwolenie na 
kupno tylko pod warunkiem, ze rôwnie wielki areal Niemcom 
sprzeda. To mialo miejsce w czasach najlepszych stosunkôw 
rz¾du do Polakôw. Dzis zas ta sama rodzina Radolinskieh jes t 
n iem iec^ , zniemczyla siq w jednej generaeyi, a tem samem 
areal 20.000 morgôw jest dla nas stracony. W  podobny sposôb 
i inné polskie rodzinv, jak  Podbielskieh, Zakrzewskich, Dziem- 
bowskieb i t. d. 8¾ wraz z majqtkiem dla polskosci stracone, 
ciesz^ si^ wielkim mirem u sfer rz%dowych i jako wzôr dla 
Polakôw bywaj^ stawiane. Na szczqscie rarae to sej, aves w na- 
szem spoleczenstwie i takie straty  z îatwoéciq.by przebolec 
mozna.

Niestety najwiçcej do skurczenia ziemi ojczystej pono 
same obywatelstwo siç przyczynilo, dziçki swej lekkomyslnosci, 
zyciu nad stan, nieoglçdnosci i nieporadnosci. Te to wady lwi% 
czqsc owych 4 milionôw morgôw ziemi zywioîowi niemieckiemu 
przysporzyly, i to bez uzycia srodkôw wyj^tkowych, i to w cza
sach, kiedy rolnictwo nie przechodzilo jeszcze przesilenia, w ja- 
kiem 81¾ dzis znajduje. Robienie dlugôw, weksle i nieodst¾pni 
ieh towarzysze, Zydzi, zabrali najzamozniejszym niegdys ro- 
dzinom setki tysiqey morgôw ziemi. Jak  wielk% ro ^  odgry- 
waîa przytem nieporadnosc, dowodem tego dobra baszkow- 
skie, ktôre przeszîy na subhas^  z powodu dlugu 800.000 marek, 
ktôry to dlug Zyd nabywca splaciî lasem, znajdujacym 81¾ 
w tych dobraeh, a dobra same otrzymal jako czysty zysk. 
Lekkomyslnosc ta w zaciaganiu dlngôw i pozbywaniu maj^t- 
kôw sprowadzila na Poznanskie ow¾ niezdrow¾ spekulacy¾ i han- 
del majatkami ziemskimi, czemu w cz¾sci nalezy przypisac 
owo olbrzymie obdiuzenie wszelkich posiadïosci, po dzis dzien 
wynosz^ce w obwodzie poznanskim 50°/0 wartosci majatkowej, 
a w obwodzie bydgoskim wrçcej zgermanizowanym nawet prze- 
szlo 57%. D z^ki tej okolicznosci odbywa 81¾ cz¾sta zmiana 
wlascicieli, co jednak dla Niemcôw nie jest tyle szkodliwe, bo 
wsrôd nich zawsze 31¾ znajdzie Avreszcie jakas ekonomicznie 
silna jednostka, ktôra utrzyma 81¾ w posiadaniu m aj^ku. Bo-
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gâte, bo czerpiace z wydatniejszych zrôdel niz rolnictwo swe 
zasoby spoleczeiistwo niemieckie, 50-milionowe, moze takich sil- 
nych jednostek daleko wiçcej dostarczyc, niz uciskane ubogie, 
3-milionowe spoîeezenstwo polskie. W alka zatem nawet bez po- 
paroia rzadowego jest nierôwna; to tez majatki ziemskie, ktôre 
przeszly raz w rçce drobnych ks^zq t panujqcych niemieekich, 
jak  ksiaz^t Reuss, Waldeck, Schwarzburg, Sondershausen, lub 
majoraty, przekazane ks, Tarn und Taxis za monopol pocztowy, 
wynosz^ce kilkaset tysi^cy morgôw — te bezpowrotnie dla nas s% 
stracone.

Lecz nietylko tak pot^zne pod wzglçdem ekonomicznym 
jednostki dla nas niebezpieczne, ale i znacznie slabsze, byle 
przeds^biorcze i obrotne, znajduj%c silna pomoc u rz^du. Typem 
takiego spekulanta-dorobkiewicza, azarazem  rzq,dowego ajenta do 
wvkupywania majqtkôw polskich, jest glosny filar hakatyzmu, Ke- 
nemann z Klenki. Przed BO laty przybyi do Ksrçstwa jako rz^dca, 
a dzis posiada dôbr 14.500 liek t., tj. zwyz 50.000 morgôw, 
ito  wzorowo pod kazdym wzglçdem zagospodarowanych. Wpraw- 
dzie sami Niemcy twierdza, ze w ten sposôb, co Kenemann, 
kazdy moze przyjsc do maj^tku, zwîaszcza jezeli siç otrzymuje 
pozyczki 2 °/0, i to w tych czasach, kiedy stopa procentowa wy- 
nosila nie 3y2—-4%, lecz 6 i wiçcej.. Niew^pliwie z po m o ^  
tylko tak^ môgl czlowiek jeden bez kapitalu w krôtkim sto- 
sunkowo czasie nabyc K l e n ^ , Aleksandrowo po Grabskich, 
Chociezç od Sadowskiego, Boguszyn od Szczanieckich, K s^z  od 
Budziszewskich, W ielkie Jeziory po Czarneckieh i t. d. i t. d., 
z tem wszystkiem przyznac trzeba, ze to niepospolity gospodarz, 
ktôry umial skorzystac z sytuacyi, i ze, jak  Bismark, polskie 
niedolçstwo i pomoc rz¾dow¾ znakomicie wyzyskal i wyzyskuje. 
Trzeba zobaczyc Klenkç, stolic^ tego agrarnego konkwistadora, 
to juz nie wies, nie rolnictwo, ale industrya. Plody tylko prze- 
robione sprzedaje si^, a sprzedaje 81¾ w Berlinie; maslo, n^kq, 
n ^ e z ^ ,  spirytus i bydlo opasowe, angielskie wieprze i skopy.
40.000 cetnarôw ziemniakôw cz¾sci¾ swoich, cz^cia  sprowadza- 
nych z Krôlestwa Polskiego "Warta, rocznie przerabia 81¾ na 
niE^cz^ lub spirytus; a to wszystko z pomoca robotnika pol-
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skiego pod k o n tro^  nieraieckich urzçdnikôw. Bo i na sile ro- 
boczej chlopa polskiego zna siç wybornie p. Kenemann. Kiedy 
bowiem przy zakladaniu spôlki „H K T“ robotnicy polscy przy- 
szli mu wypowiedziec sluzb^, urz^dziî zabaw^ ludow¾ dla ro- 
botnikôw i tu na wiecu oswiadczyl, ze nie przeciw polskim ro- 
botnikom siç walczy, lecz przeciw panom polskim, ktôrzy si^ 
b u n t u j i  nie chc% rzadu sîuchac. A poniewaz p. Kenemann 
placi dobrze, regularnie i t. zw. ordynary^, tj. zboze i inné na- 

t turalia, daje ludziom doborowe, wiçe zostali. Tak, od tego Ke- 
nemanna mogliby si^ Polacy wiele nauczyc, z wyj^tkiem nie- 
nawisci dla obcoplemiencôw, ale ba... Polaka on do nauki go- 
spodarstwa nie dopusci, a nawet Polakowi nie nie sprzeda, on 
tylko od Polakôw kupuje ziemie, surowe plody i praeç; jest 
przyjaeielem Bismarka i Landesokonomierathem, nienawidzi Pola
kôw posiadaj^cych majatek, i dobre na tem robi interesa. Ta- 
kich Kenemannôw, tylko na mniejsza skal^, jest oczywiscie w i^  
cej i wszyscy dobrze siç kosztem Polakôw, no... i ko-
sztem rz¾du, ktôry do hecy antypolskiej podzegaja.

Szczegôlnie obfite zniwo przyniôsl tym prawym przedsta- 
wicielom germanskiej zachlannosci zachwianie si^ bankôw pol- 
skich, Tellusa i innych, spowodowane kracbem wiedenskim okolo 
1870 i'., i przesilenie rolnicze, ktôre oczywiscie ekonomicznie 
stabszemu obywatelstwu polskiemu daleko wiqcej dalo siç we 
znaki niz niemieckiemu. Skorzystac z tego przesilenia ekono- 
micznego szlachty polskiej na wielkq, skalq, nie bez poduszeze- 
nia Kenemannôw i tutti quanti postanowil zelazny kanclerz, ktôry 
takze w czqsci swe sukeesa polityczne zawdziçcza zr^cznie 
wyzyskanej sprawie polskiej. I  tak powstala owa oslawiona ko- 
misya kolonizacyjna z funduszem stumilionowym, uchwalonym 
przez parlament, a pîaconym w czçsci takze przez Polakôw na 
wykupienie polskiej ziemi na rzecz osadnikôw niemieckich. In- 
teligencya niemiecka gorszy 81¾ brutalnem obehodzeniem Hisz- 
panôw z Mauriskami, Aztekami i Inkasami, oburza 81¾ na ekster- 
minacyjnq, polityk¾ dawnych Anglikôw w Irlandyi, nie moze 
znalesc dosé slôw pot¾pienia na dragonady Ludwika XVI. i nie- 
tolerancy¾ katolickich ksia.z^t XVII. w., ta sama inteligencya,
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ci sami profesorowie i urzçdnicy zupelnie t a ^  san^  brutaln^ 
politykç wywlaszezania spokojnych wspolobywateli, podyktow a^ 
chciwosc^ i nietolerancy^ narodow% chw a^ i popieraj^ w koncu 
X IX . wieku. Co za spaczenie poj^c etycznych w pewnej cz^sci 
spoleczehstwa niemieckiego! Mniejsza jednakze o to, w ci^gu 
11 lat (1886—96) fundusz ow pochîon^l 92.724 hekt. ziemi prze- 
waznie polskiej, z czego na W. Ks. Poznahskie 67.352 hekt., tj. 
okolo 240.000 môrg pruskich wypada. Zaplacono za ten areal 
56 milionôw mk., przeciqtnie daj¾e za hektar 606 mk. Szcze- 
gôlnie 3 pierwsze lata dzialalnosci komisyi byly dla nas straszne, 
gdyz zakupiono blizko 38.000 hekt., z tego 1.300 hekt. posia
dlosci wlosciahskich. W  ostatnich 3 latach kupila komisya 17.000 h., 
z tego wlosciahskich zaledwo 41 hekt.. a w r. 1896 tylko 3.519 hekt., 
wloscianskiej posiadlosci zadnej. Nie trzeba atoli zapominac, ze 
komisyi kolonizacyjnej ofiarowano w tym roku na sprzedaz 
z wolnej r^ki 81 majqtkow wielkich i 27 posiadlosci chîopskieh, 
w tej liczbie ze strony polskiej 25 dôbr wi^kszych i 18 gospo- 
darstw wloseiahskich. W prawdzie komisya kupila tylko 7 ma- 
j^ k ô w  wiçkszych, a z tych 4 o obszarze 1.725 hekt., jednak 
1.794 hekt. ziemi sprzedali Polacy, a o niektorych latwoby wy- 
kazac, ze to uczynili lekkomyslnie, dla pozbycia 81¾ klopotôw 
agronomicznych, wcale nie zmuszeni kîopotami finansowej na- 
tury. Przewaznie bowiem korzystala komisya dawniej z termi- 
nôw subhastacyjnych; z nabytych ogôlem 148 maj^tkôw w i^  
kszych kupila 119 pod mlotem, a z 735 posiadlosci wloscian- 
skich tylko 24 na licytacyi. Ze komisya dzis, wobec tak licz- 
nych ofert wlascicieli, z nich nie korzysta, pochodzi stjpl, ze 
kolonizacya odbywa 81¾ wedlug pewnego planu, gromadzac 
wi¾ksz¾ liezb¾ kolonii obok siebie w powiatach wschodnich 
nadgranicznych lub najbardziej polskich; tak w powiecie oda- 
lanowskim o obszarze 479 km 2, zakupiono 2.684 hekt., w po
wiecie pleszewskim o obszarze 480 km 2. 1.843 hekt., w jaro- 
cihskim o ob. 720 km2. 3.025 hekt., wrzesihskim o ob. 561 km2. 
5.130 hekt., gnieznienskim o ob. 561 km2. 7.536 hekt., mogil- 
nickim o ob. 732 km2. 4.024 hekt.; ze srodkowych, najbardziej 
polskich powiatôw najw ^cej wykupiono ziemi w powiecie znin-
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skim o ob. 741 km2. 9899 hekt., sredzkim o ob. 1014 km 2. 8189 hekt. 
Drugim powodem wstrzemrçzliwosei komisyi jest takze brak 
osadnikow niemieekich. Do kohca r. 1896 osadziîa komisya ko- 
lonizacyjna tylko 1975 kolonistôw, z tych 436 bylo z Poznan- 
skiego, 372 z Prus Za.chodnich, 16 z Prus Wschodnich, 144 ze 
Sl%zka. Z czysto niemieekich prowineyi tylko bardzo malo przy- 
bylo, bo z W estfalii tylko 242, z Hesyi 23, z Hanoweru 11, 
z prowineyi nadrenskiej 51, z prow. saskiej 58, z W irtembergii 
56, z Badenii 8, z Bawaryi 2, z Rosyi 81 Niemcôw i t. p.; wla- 
sciwie wi^c o 1167 rodzin powiçkszyla komisya kolonizacyjna 
zywiol niemiecki i protestancki (na 1975 kolonistôw zaledwie 
131 katolikôw) na kresach wschodnich i to kosztem 75 milionôw 
marek. Nalezy tu  zaznaczyc, ze wielu kolonistôw, osadzonych 
przez komisyç, czuje 81¾ niezadowolonymi ze swego losu. Mimo 
ze od kolonisty z^da siq tylko 2000 mk. kapitaîu, mimo ze uwol- 
n iony jest na 3 lata od podatkôw, mimo ze komisya przez obni- 
zanie splat rentowych, dostarezanie inwentarza taniego i bez- 
pîatnych drzew owocowyeh, budowanie koseiolôw stara srç osa- 
dnikom ulatwic zadanie i przyw ^zac do nowych siedzib, mimo 
tych ulg, mimo wszelkich melioracyi, wykonanych kosztem fun- 
duszu stumilionowego, znaczna liezba kolonistôw ulotnila s i^  
inni zbankrutowali, niektôrych sama komisya musiala odeslac, 
s ^ d  przyszli, bo nie byli zdolni do gospodarowania w roli; 
w r. 1896 np. 3 kolonistôw musiano subhastowae, a 39 pozbylo 
s ^  dobrowolnie swych gospodarstw na rzecz innych osadnikow 
niemieekich. Przybysze ci z zachodu dostajc^ 31¾ w odmienne 
warunki. w okolic^ gdzie ceny zbozowe sq, znacznie nizsze niz 
na zachodzie, nie podoba siç im biurokratyczna opieka komisyi, 
a przedewszystkiem dostajq 81¾ oni m ^dzy dwa mîynskie ka- 
mienie, nh^dzy wszechwladne latyfundye i wytrwalego a w wy- 
maganiach skromnego chîopa polskiego. Kolonista niemiecki jest, 
p rzec^tnie biorqc, wygodny, lubi wypic i zjesc dobrze i nie jes t 
tak ochoczy do pracy; nadto kosztowne budynki gospodareze,
6.000 mk. na koloni^ zbytnio obciqzajq grunta, tak iz w tych 
warunkach zapewne rza.d to samo uczyni, eo ongi F ryderyk  II. 
tj. ziem ^ po prostu kolonistom daruje. Kolonizacya niemiecka
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tylko dziçki nieslychanej pomooy rz^du, tylko dziçki nieslycha- 
nym przywilejom ma jakie takie powodzenie; tak bylo w X III. 
wieku, tak w XVII. i XVIII., tak i obecnie, wyrugowac jednak 
zywioîu polskiego wloscianskiego nie jest dzis zdolna. W prawdzie 
ulegï kiedys dolny Sl^zk w szybkim czasie zniemczeniu, nie 
nalezy jednak zapominac, ze to bylo mozliwe tylko przy takiem 
rzadkiem zaludnieniu, jakie posiadaly nadgraniczne owe puszcze 
nad Odra; tam, gdzie bylo nieeo gçstsze zaludnienie, jak  na gor- 
nym Slazku, tam mimo tych samych 6-wiekowych wplywow, 
mimo wynarodowienia siç szlachty, lud pozostal, jak  byl, polskim. 
Inna rzeez zreszt% bylo germanizowaé barbarzynskie, zdziesi^t- 
kowane wojnami plemiona Wendôw, Pomorzan lub Prusakôw, 
co dopiero nawrôconych, przyj muj aoy ch wraz z knltura wyzsza 
now^ wiarç, niz dzisiaj wynarodowic ludnosc, majac^ silne tra- 
dycye odrçbne i religijne i etniczne, a nawet i narodowe. A i ta 
kolonizacya szlachecka, ze siç tak wyrazimy, to jes t wywia- 
szczenie wiçkszej posiadlosci polskiej w czçsci udala siç li tylko 
dziçki ustawicznemu poparc'iu rz%du, bez tej pornocy ci junkrzy 
i spekulanci, nabywajqcy polskie dobra, niezawodnie i polowy 
sukcesôw nie byliby osiqgnçli. Otrzymuj^c zas pomoc ustawicz- 
nie, uwazaj^ oni tç pomoc za rzeez naturalnq; jako zaplatç, 
przynalezn¾ im za popieranie interesôw rz^du na kresach. Tak 
samo i owa wyl%cznie prawie niemiecka hierarchia urzçdnicza 
czy wojskowa, tu  na kresach przez rz¾d wytworzona i osadzona 
nie tylko do pelnienia roznorodnych funkeyj administracyjno- 
s¾dowyeh i t. p., ale i w celach politycznych, te najlatwiejsze 
funkeye polityczne spelnia z wiçksz^, czasem gorliwosci% niz siç 
to nawet z charakterem urzçdnika zgadza i jes t plus prussienne 
que le roi de Prusse, zwlaszcza jezeli jednostka ambitna chce tanim  
kosztem dosluzyc siç awansu. Stosunki te niezdrowe, istniej3.ee 
od dawna juz, a spotçgowane za rz^dôw Bismarka, dziçki jego 
inicyatywie przybraly tez konkretna formç w oslawionem To- 
warzystwie do szerzenia niemczyzny, hakatyzmie.

Juz sama nazwa towarzystwa, wywodz^ca siç od poezat- 
kowych glosek naczelnikow tej spôlki, dostatecznie nas objasnia 
o jej celach. Dr. Hansemann, nabywca dôbr Pçpowo, to syn
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bankiera berlihskiego, robiqpego znakomite interesa na uslugach 
rz^plowych, Kenemann i Tiedemann, pozasluzbowy major, wla- 
sciciel Jeziorek, m ajatku w Poznanskiem, nalez^ wlasnie do 
owych szczçsliwych konkwistadorôw agrarnych. Towarzystwo to 
powstaïo wtedy, gdy nastçpca ks. Bismarka nie chcial konty- 
nuowac jego antypolskiej polityki. Podsycac i tak zaognione 
antagonizmy narodowe, podniecac rz%d i spoleczehstwo do hecy 
przeciw Polakom, oto zaszczytne zadanie tej zacnej spôîki.

W lasnie niedawno temu organ hakatystyczny Die Ostmark 
oglosiî spis ezlonkôw zarz¾du i wydzialu ogôlnego tego towa- 
rzystwa, ogôlem 400 nazwisk. Przewaznie rekrutujq siç z wîa- 
scicieli ziemskich i urzçdnikôw panstwowyeh, pastorôw i t. d. 
Oczywiscie kierownikami zaîozyeiele: Tiedemann prezesem, 
drugim zastçpc% prezesa dr. Hansemann z Pçpowa, a w wy- 
dziale ogôlnym zasiada Kenemann z Klenki. „Po najwiçkszej 
czçsciu, powiada niemieckie pismo Posener Zeitung, „mamy tu do 
czynienia z g r c ^  chciwych wîadzy wlascicieli ziemskich. Co 
tam jeszcze siç umiescilo, to chyba jeden Bôg wie, na co i w ja- 
kim interesie; jes t moze miçdzy nimi kilku takich idealistôw, 
ktôrych piçkne nazwisko towarzystwa wyprowadzito w poleu. 
Czy do tych nalezy takze 20 profesorôw uniwersyteckich, miçdzy 
innymi Feliks Dahn, ktôry nie moze nie byé, gdzie krzycz^ 
„hurrau, dr. Lam preeht z Lipska, dr. Esmarsch z Kilonii, przez 
zonç krewny cesarza, baron Wilamowitz v. Môllendorf z Ber- 
lina? Trafnie scliarakteryzowal hakatystôw posel wolnomyslny 
Jaeckel, zwi%c ich „junkrami i karyerowiczami“, ktôrzy „przez 
wyraz ,ciçty‘ rozumiej¾ butç pol^czon^ z brutalnosci^ . Hecy 
antypolskiej sluzy 16 pism, miçdzy niemi Geselliger, glôwny ka- 
pelmistrz niemieckiej tramtadracyi, Posner Tagéblatt, Ostdeutsche 
Presse, Kôln. Zeitung, Berliner Neuste Nachrichtcn, Post, Münchner 
Allg. Ztg., Vossische Ztg. To sa surmy wojenne, m obilizuj^e 
^ d n y e h  zdobyczy synôw Germanii przeciw garstce Polakôw. 
O dziatalnosci polityeznej hakatyzmu pomôwimy na innem miej- 
scu, tu  wypadnie nam przedstawic jego akcyç antypolsk^ na 
polu ekonomicznem. Z inicyatywy hakatystôw powstaî w r. 1894 
znany w d-zielnicach polskich Landbank, ktôry zakupuje ziemie
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w tych dzielnicaeh, aby je  pareelowac miçdzy protestantôw. Zaku- 
pil ten bank do konca 1896 r. 15 dôbr, tj. 67.950 morgôw pruskich 
ziemi, ktôra teraz pragnie obsadzié kolonistami protestanckimi. 
Aby zwabic tych kolonistôw rozszerza miliony odezw i reklam na 
sposôb amerykahski \v okolicach protestanckich od Oldenburgii 
az do Pomorza i Brandenburgii. Na czele tych odezw jes t malo- 
wany chlop niemieeki — ma to byc kolonista — orz^cy rolç w dwa 
konie, a raz po raz wgladajaey do fajeczki, czy nie zgasla. W  dali 
widac ogrody, a posrôd nich zbôr protestancki. Odezwa wzywa 
miodych rolnikôw i przemyslowcôw, aby siç zglaszali do Land- 
banku po pareele, gdyz o polowç taniej niz w zachodnich Niem- 
ezech, bo za 100—300 mk. mozna dostac morgç roli od Land- 
banku. Chwali siç tu hakatystyezna instytucya, ze rozparcelowala
24.000 morgôw, ze zarobila w jednym  roku 356.507 mk. i dala 
swoim akcyonarvuszom 7% dywidendy. Znawcy jednak lokal- 
nych stosunkôw powiadaj% ze na owych rozparcelowanyeh do- 
bracb Landbanku kolonistôw jakos nie widac. Przed paru mie- 
siacami glosiî Landbunk, ze zamierza rozparcelowaô Karbowo 
(w Prus. Zach.), a niedawno temu dowiadujemy siç z gazet, ze 
w Karbowie zakîada fabrykç kafii i porcelany. Prawdopodobnie 
nie znalezli siç kolonisci, wiçc tego chwycono siç srodka, aby 
oproeentowac kapitaî. „Widocznie tak z tymi kolonistami wiedzie 
siç Landbankowi, jak  komisyi kolonizacyjnej — powiada Schlesische 
Vollcsztg. — obie te instytueye nakupily duzo ziemi, aby na niej 
osadzac kolonistôw i poprzec zagrozon^ na wschodzie niemczyznç, 
ale kolonisci nie dopisali. Od 1815 r. pracuje siç z niezmiernem 
natçzeniem sil nad wyrugowaniem cblopa polskiego, ale on jak  
siedziaî, tak siedzi na swojej skibie. Pewno Landbank tez z swoim 
,patryotyeznym‘ planem nie bçdzie mial wiçkszego szczçscia 
w tym wzglçdzie. Gdyby tu mniejszy rolnik môgl zrobic takie 
wielkie szczçscie, jak nam obiecujip toby je  tez zrobili mniejsi 
osadniey niemieccy i nie wynosiliby siç z swych chudob, jak  
to np. widzimy w Nadnoteckiem“.

Jest jeszcze jedna instytucya panstwowa, p racu j^ a  nad 
rozdrobnieniem wielkiej wlasnosci ziemskiej w dzielnicaeh pol- 
skich. Jest niq, komisya jeneralna do zakladania osad rentowych,



16

opiera^ea siç na ustawie z d. 7 lipca 1891 r. Osobne komisye 
jeneralne istniej^ w Bydgoszczy, Krôlewcu, Wroclawra, Kassel, 
Dyseldorfie, Frankfurcie nad O., Hanowerze. Merseburgu i Mo- 
nasterze, a dziaîalnosc ich rozci^ga siç na nastçpuj^ce prowincye: 
W. Ks. Poznanskie, Zacb. i Wsch. Prusy, Pomorze, Branden- 
burgiç, Sl^zk, Saksoniç, Szlezwik, Holsztyn, Hannower, Hessen- 
Nassau, Nadreniç i Ks. Hohenzollern. Instytucya ta  nie miala 
poczatkowo charakteru antypolskiego, nie ma go tez wyraznie 
i teraz, wskutek jednak wrzawy hakatystycznej spaczono jej 
cel przez wydanie tajnego rozporz^dzenia, ograniczaj^cego pro
cent polskioh osadnikôw, korzystajacych z renty, tak ze nasze 
instytucye parcelacyjne pozbawione 8¾ prawie zupeînie pomocy 
komisyi jeneralnyeh. Najliczniejsze siedziby rentowe zaklada 
siç w Ksiçstwie i w Prusach Zaehodnich. Liczba dôbr od r. 1891 
do konca 1896 zamienionych w Prusach na wîosci rentowe wy- 
nosi 709, obszaru 168.799 hekt., w tem 67.293 hekt. rozparcelo- 
wanego. Niestety nie podaje wykaz urzçdowy w Reichsanzeigerze 
szczegôiowo, ile z tego obszaru przypada na obie polskie dziel- 
niee, w przyblizeniu mozna to jednak obliczyc z narodowosci 
osadnikôw rentowych. W  r. 1896 utworzono 867 nowych siedzib 
a nadto zakupiono 300 siedzib od adjaeentôw; z tycli 1167 sie
dzib jest 589 w rçku ewangelikôw, 577 w rqku katolikôw, 1 osadç 
kupil menonita; pod wzglçdem narodowosci osiedlono w r. 1896 
razem 750 Niemeôw, 345 Polakôw, 53 Mazurôw (!), 17 Czechôw, 
1 Szwajcara i 1 Amerykanina. Ogôlny rezultat dzialalnosci komisyi 
jeneralnyeh od r. 1891—1896 jest taki: Nowych siedzib utwo
rzono 4552, a nadto zakupiono od adjaeentôw 1836 siedzib; z tych 
jest w rçku ewangelikôw 3417, w rçku katolikôw 2759, w rçku 
zydôw 6 i 6 w rçku menonitôw. Podïug narodowosci rozdziela 
siç liczba osadnikôw w ten sposôb: Niemeôw jest 3983, Polakôw 
1975, Mazurôw (!) 142, Litwinôw 66, Czechôw 17, Austryakôw (?) 2, 
Szwajcarôw 2 i 1 Amerykanin.

Na polu przemyslowo-handlowem akeya zaczepna niem- 
czyzny mniej miaîa sposobnosci siç uwydatnic. Oczywiscie z na- 
pîywem osadnikôw niemieckich powstawaîy firmy niemieckie 
i osiedlaî siq przemyslowiec niemiecki, nie w takiej liezbie je-
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dnak, by mogl zawazyc na szali walki narodowosciowej. Handel 
bowiem znalazl zbyt potçznego konkurenta w zywiole semickim, 
ktôry oczywiscie natychmiast s ta! siç urgermanisr.h i \v liecy anty- 
polskiej dla interesu najskwapliwiej bral udzial; przemysl fa- 
bryezny zas nie mial zbyt wielkiego pola do rozwoju, a rçko- 
dzielnictwo nie obiecywalo wielkicli korzysei. W y^ezony zreszt^, 
od urzçdôw, usuwany z ziemi Polak, ehei|c jesc, musiaî siç rzu- 
cac do handlu i przemyslu i dlatego na tem polu stanowcze 
robi postçpy. Wszakze i polski proeederzysta jest zagrozony 
w swej egzystencyi ze strony wylq,cznie prawie niemieekich to- 
warzystw konsumpcyjnych, urzedniczych i oficerskich, ktôre wolne 
sq. od podatkow i maja. swe sklady w budynkacb urzçdowych. 
Wobec tego konkurencya dla osiadlych samodzielnych prze- 
mysîowcôw jest niemozliwa i skutkiem tego marnuje s!q wiele sa- 
modzielnych, zdolnych do placenia podatkow egzystencyi. W  naj- 
nowszych czasach hakatyzm propaguje i na tem poln bojkot 
przeciw Polakom, zakladajqc handle niemieckie, wspierajqe tylko 
przemyslowcôw niemieekich, a nawet i lekarzy. Czy jednak walka 
na tem polu przyniesie zagrozonej niemieckosci korzysei, wqtpic 
nalezy, w miarç jak  cala ludnosc polska, bojkotowana na ka- 
zdein polu; sama do bojkotu przystçpuje. Hakatyzm gwaltem 
pcha ja  do tego, a na tem najgorzej handel i przemysl nie- 
miecki wyjsc moze. Nie dziw wiçc, ze wlasnie ze sfer wolno- 
myslnego mieszczahstwa niemieckiego wychodzi zdrowa reakeya 
„przeciw nagonce urzpdnikow-karyerowiezow i zuchwalych jun- 
krôw wschodnieh E lbianu na Polakôw i ich mienie, ezemu dal 
wlasnie niedawno energiczny wyraz kongres wolnomyslnego 
stronnietwa ludowego w Norymberdze. Czy ten protest zdrowej 
czçsci spoîeczenstwa niemieckiego przeciw obeenej gospodarce 
rzqdu i interesowanych w tej walce hakatystycznych rycerzy 
szczçscia bçdzie dose silny i wytrwaîy, by wiçkszosc spoleczen- 
stwa niemieckiego przeciw temu ulegalizowanemu bezprawiu po- 
ruszyc, nie mozemy przewidziec...

Na razie wynik tej zaczepnej akeyi na polu ekonomicznem 
przeciw Polakom moze synôw Germanii zadowolnic. Dwie trzecie 
wïasuosei wiçkszej a jednç trzeciq mniejszej wlasnosci odebrano

WALKA. 2
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juz  Polakom. W yparto ich z wszystkieh prawie posad rzadowych 
i autonomieznych, przez pozyskanie zywiolu semickiego, wyno- 
szacego zwyz 40.000 glôw, dla niemieckosci zdobyto wielki han- 
del i czçsc industryi fabrycznej ; z powodu przewagi niemieckiej 
wielkiej wîasnosci pozyskano w przewaznej czçsci tyle wazny 
dla kraju rolniczego przemysl rolniezy, tj. cukrownictwo, piwo- 
warstwo i gorzelnictwo, i wzmocniono zywioî niemiecki w Po- 
znanskiem nie do poîowy zaludnienia, jak  siç chwalq, podrçcz- 
niki szkolne niemieekie (Tromnau, Heimatkunde der Provivz Poseri), 
lecz co najmniej do jednej trzeciej, tj. do 600.000 glôw. Uzy- 
skano te sukcesy atoli niesîyehanym nakladem ze strony rzqdu, 
bo wiçksza polowa tej niemieckiej ludnosci, urzçdnicy, wlasci- 
ciele majqtkôw ziemskich, urzçdnicy gospodarczy i kolonisci 
niemieccy, zyje albo kosztem rz^du albo popareiu rzadowemu 
zawdziçcza swôj byt materyalny i uprzvwilejowane stanowisko 
spoîeczne. Ciekawa rzeczby byla wyrachowac, ile î ^ d  pruski 
od r. 1772 wydaî na cele germanizaeyi, ze wydal bardzo wiele 
to fakt; te 600.000 Niemcôw kosztuj% rz¾d bodaj czy nie zbyt 
wiele, aby siç to zgadzalo ze zdrowym ich rozwojem i dobrem 
panstwa. Niemcy bowiem, wszçdzie uprzywilejowani, wszçdzie 
popierani, wszçdzie glaskani w przeciwiehstwie do tubylcôw, 
odgrywaj¾ rolq gagatkôw, ktorych siç ze zbytniej milosci fory- 
tuje kosztem pasierbôw i oczywiscie psuje. Nie dziw, ze te ga- 
gatki bez pomocy troskliwego rodzica, tj. rz£\,du pruskiego, 8¾ 
nieporadne, nie dziw, ze oni tego rodzica juz dzis za nos wodz¾ 
i rozkazuja mu takiemi drogami kroczyc, ktôre mu na korzysc 
nie wvjda, a sitç zywotna zywiolu niemieckiego oslabiaj^, kre- 
puj¾e j 1¾ eiagle w powijaki uchwal sejmowych lub rozporzadzen 
ministeryalnych. Nie dziw, ze te znarowione gagatki staj% siç 
i dla swych wîasnych ziomkôw uciazliwymi, i ze rzq.dy forytu- 
j^pe wbrew duchowi konstytucyi jednych poddanych kosztem 
drugich nietylko samym Polakom, ale coraz szerszym kolom 
niemieckim staj^. siç ciçzkimi. Urzçdnik wyuczony „ciçtosciu na 
polskiej skôrze, nie waha siç jej uzyc wobec Niemcôw, jezeli 
nie taiïcza wedle nuty rz^dowej ; stronnictwo wyrosle na chlebie 
rz^dowym z pogwaîceniem tresci konstytucyi wobec Polakôw,
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nie wzdraga siç przed uchwalam i zagrazajqcemi i wolnosei Niem- 
cow i nie waha siç domagac przywilei wyjqtkowy ch i na ziemi 
niemieckiej. Zacieklosc stronnictw w parlamencie niemieckim 
i sejmie pruskim i brutalnosc w postçpowaniu wobee stronnictw 
nierzadowvch bodaj czy nie urodzila si^ na kresach polskich. 
Takie mniej wi^cej sa rezultaty walki ekonomicznej na kresach. 
wschodnieh panstwa niemieckiego dla zaczepiajacej strony. Swie- 
tne 8¾ one dla pieszczochôw rzqdu pruskiego, junkrôw i karye- 
rowiczow; jakie 8¾ dla biednyeh pasierbôw rzadu pruskiego, po- 
môwimy w nast^pnym artykule.

II.

Spoleczenstwo polskie  wobec ucisku niemieckiego.

Rzadko kiedy dostalo siç spoleczenstwo mniej przygoto- 
wane pod wladzç jakiegos zdobywcy, niz spoleczenstwo wielko- 
polskie, przechodzqc w kleszcze rzqdu pruskiego. Oczywiscie 
trudno wierzyc tendencyjnym elukubracyom w rodzaju p. Maksa 
Beheima-Schwarzbaclia Der Netzedistrid zur Zeit der ersten Tlieïlung 
Polens i t. p., opisujqcym w najczarniejszych barwach barba- 
rzyhskie spoleczenstwo polskie li tylko, by udowodnic tez^, ze 
dzi^ki wylacznie pruskim rzadom bliiht ncues Leben auf den Ruinen; 
niemniej przeto stan faktyczny ludnosci wielkopolskiej z koncem 
zeszlego wieku nie w rôzowych przedstawia siç barwach. Szlachta 
zepsuta dwuwiekowq anarchia politycznq, pod wzglqdem ekono- 
micznym znarowiona laska krôlewskq w postaci starostw lub 
ksiçzym chlebem, tj. zasiîkami spokrewnionych bogatych dostoj- 
nikow duchownych, a w kohcu nawet zaprzedajqca 81¾ w cz¾sci 
obcym dworom, przedstawia 81¾ jako czynnik ekonomiczny na 
pozôr p o t^ n y , bo wladajqcy caîq ziemiq, lecz w gruneie rze- 
czy malo odporny. Mieszczanstwo zawisle od szlachty, przewa- 
znie niezasobne, zajmuje 81¾ w'prawdzie r¾kodzielnictwem, lecz 
bardzo prymitywnem i dlatego szuka zarobku pobocznego w rol- 
nictwie. Lepszy przemysl, jak  sukiennictwo, handel w ^kszy



20

znajdowaly siç w rçkach Zydôw i Niemcôw. Materyalem robo- 
czym byl tylko chlop, gnieciony panszczyzi^ i poddanstwem, 
oboj^tny na to, co si§ dzialo wokolo niego. Szlachtç wi^c wyzuc 
powoli z ziemi, ehlopa i malomieszczaiistwo pozyskac dla idei 
pruskiej — oto eel 11a pozôr latwy do osiqgniçcia, jaki stawil 
sobie od razu rz%d pruski.

I  przyznac trzeba, ze pod wzglqdem ekonomicznym ula- 
twiala szlachta rza.dowi zadanie, nie troszczac si^ wiele o utrzy- 
manie swej ziemi, nie troszezac si^ o ekonomiczna swa przy- 
szlosc, spodziewaj^c si^ natomiast lepszego dla siebie zwrotu 
w przewrotach politycznyeh, ktôre w koncu zeszlego i pocz^tku 
obecnego wieku wstrz^saiy kontynentem  europejskim. Wszystko 
si^ skîadalo, aby te nadzieje utwierdzic, wzmocnic i ustawicznie 
zywic. Proszsj pomyslec sobie rozbiôr z r. 1772, konstytucyç 
trzeciego maja, powstanie wielkopolskie Henryka D^browskiego 
z r. 1794, nastçpnie powstanie legionôw, zwyci^stwa Napoleona, 
pogrom Prusakôw w r. 1807, Ksiçstwo Warszawskie, wreszoie 
powstania z r  1831, 1848 a nawet 1863, a zrozumiemy poniek^d 
to zapatrzenie 81¾ spoleczenstwa poznanskiego w s t r o ^  poli- 
tyczna, to zaniedbywanie interesôw ekonomicznyeh, wyzyski- 
wane ustawicznie i konsekwentnie przez rz%d. A kiedy przyszlo 
oprzytonmienie, wtedy sztucznie podtrzymywac to wrzenie po- 
lityezne, tak korzystne dla interesôw pruskich, usiluje policya 
pruska w osobie Baerensprunga. Zasadzka 81¾ nie udala, spole- 
czenstwo ostrozniejsze zaczyna 81¾ oryentowac, wzmacniac swe 
pozycye ekonomiczne; wtedy zrzuca 81¾ juz mask¾ bezstronno- 
sci i wypowiada 81¾ otwart^. wojn¾ ekonomicznsj, w postaei sto- 
milionowego funduszu. To majac na pam ^ci, zrozumiemy 1¾ nie- 
sïychai^ kl^sk^ ekonomiczn^, tj. strat¾ blizko 6 milionôw môrg 
magdeburskich w enpgu jednego stulecia, z tego blizko 472 
liona môrg wielkiej, l '/2 miliona mniejszej posiadlosci.

Z drugiej strony trudno nie przyznac, ze spoleczenstwo 
poznanskie dostalo 81¾ w rqce rz^du bardzo n^drego i rozu- 
mnego, w k u ra te^  spoleczenstwa o wiek lub dwa wieki dalej 
posum^tego, niz polskie. W rogi byl rz¾d zwlaszcza dla stanu szla- 
checkiego, duchowienstwa i inteligencyi, ale byl rzad najwzo-
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rowszy pod wzglçdem administracyi, wymiaru sprawiedliwosci. 
Zaprowadzono lad i porz^dek, budowano znakomite goscince, 
kanaîy, gçst^ siée kolejow^. Uregulowano najwczesniej sprawç 
uwlaszczenia wîoâcian, uregulowano 5¾ rozumnie, postarano 81¾ 
rychlo o oswiat^ ludu, ^p iono  energicznie i sprqzyseie lichw^ 
stworzono od dawna tanszy kredvt, t. zw. Bank kredytowy ziem- 
ski: „ landszaf^“. W zorowe gospodarstwa niemieckie byly wzo- 
rami dla polskich, t¾dzy gospodarze niemieccy, wieley ezy mali, 
byli nauczycielami dla polskich. Podniôsl 81¾ przemysl i i^kodziel- 
nietwo polskie, wzoruj^c 81¾ na niemieckiem. Tych zaslug rzadu 
pruskiego i spoleczenstwa niemieckiego ukrywac nie myslimy, 
naturalnie z tem zastrzezeniem, ze nie dla p^knych oezu Pola- 
kôw starano 81¾ 0 podniesienie kultury w Poznahskiem, lecz 
dla wi¾kszej wydatnosci ziemi tej pod w zg^dem  podatkowym, 
Koniec koncem wrogi^, tw ard^ 01¾¾¾ ale b^dz co b¾dz do 
pewnego stopnia pod wzg^dem  matervalnym korzystnç prze- 
chodzi spoîeczehstwo poznahskie szko^ pod rz^dem pruskim 
i tej to okolicznosci zawdz^cza, ze mimo wszystko, pod wie- 
loma wzg^dam i przewyzsza wspôlziomkôw swych pod innymi 
zaborami, zwlaszcza zas w dziedzinie ekonomicznego postepu.

Na tem tle ogôlnych uwag wypada nam skreslic teraz po- 
jedyneze warstwy spoleczenstwa polskiego w Poznahskiem, na
turalnie w najogôlniejszym zarysie, zwazyc ich zdobyeze i k^sk i 
na polu ekonomicznem i reasumowae ostateczny facit lub débet 
z tej zacieklej walki, jaka toczyc muszq,.

Od pierwszej ohwili z najw^kszq, energi4 w y t^ono  sily 
przeciw przedniej warstwie narodu tj. szlachcie, jako narodowo 
najw ^cej uswiadomionemu, ekonomicznie najsilniejszemu sta- 
nowi. Wszak feriunt summos fulyura montes. Nie dziw, ze tutaj 
bôj najzazartszy, ze celsae graviore casa décidant turres, ze w tym 
przednim poezeie najvvi¾ksze k^sk i 8¾ do zanotowania. Dzis 
ogôlny obszar polskiej wlasnosci wi¾kszej wynosi tylko okolo 
2'/2 miliona môrg magdeburskich, z tego jes t wlasnosci kosciel- 
nej 61.580 môrg; reszta jest wlasnosc^ p ry w a t^  w rçku 665 
wlascicieli. Bodzin 62 (277 wlascicieli) posiada przeszîo po 
10.000 môrg, a mianowicie: przeszîo 100.000 môrg Zôltowscy

^ „
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i Skôrzewscy, przeszio 90.000 môrg Mielzynscy, przeszio 70.000 
môrg Kwileccy, Raczyùscy i Radziwillowie, przeszio 60.000 môrg 
Czarneccy, przeszio 60.000 môrg Zamoyscy i Chlapowsey. prze- 
szlo 40.000 môrg Bninscy, Taczanowscy, Potuliecy i Mycielscy, 
przeszio 30.000 môrg Moszczensey, Potocey, Potworowscy i Czap- 
scy, przeszio 20.000 môrg Lc^eoy, Sulkowscy, Cheîmiccy. Wçzy- 
kowie, Czartoryscy, Poninscy, Szuîdrzynscy, Kçszyecy, G¾sio- 
rowscy, Szezanieccy, Szembekowie, Radolinscy, Gajewscy, Si- 
korscy, Stablewscy, Mieczkowscy, Karsniccy i Dzieduszyecy, 
przeszio 10.000 Polczynscy, Szoldrscy, Turnowie, Kurnatowscy, 
Skrzydlewscy, Modlibowscy, Zakrzewscy, Chrzanowscy, Moraw- 
scy, Zychlinscy, Mankowscy, Dzialyiiscy, Koczorowscy, Grudzin- 
scy, Donimirscy, Cheîkowscy, Koscielscy, Mliccy, Slascy, Za- 
bîoccy, Bruscy, Oginscy, Hulewicze, Lipsey, Dzialowscy, Bie- 
gansey i Sierakowscy '. Na kazda rodzinç przypada w przeciç- 
ciu po 27.000 môrg, a na kazdego wlasciciela po 6.580 môrg. 
Pozostaly obszar 1*82.111 môrg rozdziela siç na 388 wlascicieli, 
czyli przypada w przeciçciu na kazdego po 2.530 môrg. Ogôlne 
przeciçcie wynosi na kazdego wlasciciela po 4.800 môrg.

Oto stan maj atkowy szlachty polskiej w Poznanskiem 
w chwili obeonej. Stan, ogôlem bioi^c, niew esoly— jezeli siç 
zwazv owe 4 '/2 miliona môrg posiadîosci wiçkszej w rçku nie- 
mieckim— dla jednostki ze wzglçdu na obszar przeciçtnie na ni^ 
przypadajacy nie niekorzystny, gdyby byl staly, a nie zmienial 
siç ustawicznie na niekorzysc naszfp W lasnosc ziemskq. polskq, 
moznaby porôwnac z wyspa Helgoland, otoczom), falami niemiec- 
kiego morza, bez przerwy wystawionq na ich burz^ce dzialanie. 
Co rok fala niemiecka urywa bezpowrotnie strzçp polskiej ziemi. 
Rok rocznie kurczy siç ziemia ojczysta o kilkadzies^t czy kilka- 
nascie lub przynajmniej kilka tysiçcy hektarôw. Rok 1897 jest

1 Pow yzszy spis pochodzi z r. 1895, dlatego tu  i ow dzie up. p rzy  
K oscielskich, M ielzyiiskich zaszly pew ne zm iany; D zialynskich i R adclin- 
skioh, jednycli z pow odu zrzeczenia siç m aja tku  na  rzecz C zartoryskich , 
drugich  z pow odu zniem czenia nalezaloby usunac z powyZszego spisu. 
Ogôlem b iorac jednak , spis pow yzszy odpow iada i dzis jeszcze  rzeozywi- 
s tem u  stanow i posiadan ia  naszej szlachty.
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bardzo korzystny dla nas; wszak wielcy wlasciciele ziemscy, 
Polacy, jak  np. hr. Stefan Kwilecki z Dobrojewa wykupili okolo 
1.400—1.500 hekt. ziemi mimo to w citjgu 9 miesiçcy b. r. 
juz przeszlo 2.500 liekt. przeszlo w rçce niemieckie. Niema prawie 
mies^ca, by podobnycli hiobowych wieâci nie sîyszaîo lub nie czy- 
talo siç. Nie dziw, ze niejednego ogarnia zw ^pienie. Od jednego 
z najzamozniejszych ziemian uslyszalem, bawii^c w jego domu, 
Kasandrowe slowa: „Dzis maj^tek môj nie obdluzony, za kilka- 
nascie lat jednak dziedzicem bqdzie tuprawdopodobnie Niemiecu.

Ziemianstwo wielkopolskie jes t przedmiotem nieustannych 
pociskôw ze strony pewnych organôw nietylko miejscowej, ale 
i zamiejscowej prasy; zarzueaj¾ mu niedoîçstwo, lekkomyslnosc 
i mamotrawstwo, zycie nad stan, a przedewszystkiem zanik po- 
czucia obowi%zkôw obywatelskich. Niezawodnie 8¾ tacy, ktô- 
rych ten surowy s%d slusznie dotyka; zdaniem mojem, najeszcze 
surowszy, na wzgardç caiego spoleczenstwa zasîuguj¾ ci, ktôrzy 
bez potrzeby, dla wygody lub dla zysku ulatwiaj^ wrogowi dzia- 
îalnosc, skierowan^, na nasz^ zagladç. To epigonowie nieodrodni 
dawnych przedawczykôw. Na szczçscie, tych moralnych ban- 
krutôw na palcach policzyc mozna. Wiçcej jest juz takich, ktô
rzy lekkomyslnie, bez rachunku z y j n a d  stan, pôki komornik 
i wierzyciele nie zakolataj^ do bram, a wtedy naturalnie naj- 
wiçcej dajf^cy jest zbawicielem, oczywiscie w postaci komisyi 
kolonizacyjnej, Landbanku hakatystycznego lub jakiego ban- 
kiera niemieckiego. I  ten typ jest dzis na wymarciu, choc spora- 
dycznie, dziqki atawizmowi, on zawsze siç odradza. G-lôwnie 
atoli kryzys ekonomiczna, spadek cen zboza i innych piodôw 
rolnych, zastôj, trapig,cy od caiego juz szeregu lat rolnictwo 
europejskie, d a j^ y  siç z samej natury rzeczy najgrozniej \ve 
znaki okolicom o przewazajacej wielkiej wlasnosci ziemskiej, 
jes t przyczyna bankructwa nietylko naszych ziemian. W szak 
tak renomowani z powodu swej sprçzystosci, oszczçdnosci i in-

1 W  ostatn iej cliwili tj. w  p a idz ie rn iku  1897 r. donosza nam  z Po- 
znanskiego, ze pp. Skrzydlew ski i Jo z e f  M oszczenski w ykupili z rak  nie- 
m ieckicli dobra G olina obszaru  4.125 m orgôw  m agdeburskich  (okolo 
1.000 hkt).
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teligencyi rolnicy niemieccy w najwiçkszej liczbie wypadkôw 
znajduja siç w daleko krytyczniejszem polozeniu ekonomicznem, 
niz ich towarzj^sze niedoli, Polacy. Chwilç tç materyalnego upadku 
i scisle zl^czonego z nim moralnego przygnçbienia bardzo znacz- 
nej liczby wielkich wlascicieli ziemskich uznal rzad pruski z ini- 
cyatywy ks. Bismarka za stosown¾ do zgermanizowania kresôw 
wschodnieh za pomoc% dobrowolnego wywîaszczenia z ziemi 
Polakôw. Komisya kolonizacyjna na brak klientôw, ofiaruj^cych 
jej sw¾ ziemiç, jakesm y wyzej widzieli, uskarzac siç nie miala 
potrzeby. Piçtnuj%c ze wzgarda tych, ktôrzy bez potrzeby oj- 
czyst^ ziemiç oddawali wrogowi za garsc zlota, potçpiajqc bez- 
wzglçdnie tych, ktôrzy dziçki swej lekkomyslnosci jq  skurczyli, 
czyz mamy rzueic takze kamien potçpienia na tych, co stojac 
nad samym brzegiem materyalnej ruiny, ratowali siç sprzedaz^ 
swej ojcowizny na rzecz komisyi, ktôra wyl%cznie prawie na- 
bywa m aj^k i, a w kazdym razie plaei najwyzsze ceny? W szak 
bez tej korzystnej sprzedazy, ktôra im zapewniala kilkanascie 
lub kilkadziesiat tysiçcy marek funduszu, czekalaby ich subha- 
sta i kij zebraczy. Ton¾ey i brzytwy siç chwyta. Natomiast nie 
mozemy pomin^c milczeniem tych okolicznosci, dzifjki ktôrym 
nasi ziemianie sami poniekqd gotuj% tç ruinç maj%tkow%, ktôra 
germanizacyi uîatwia zadanie. Przedewszystkiem wiçkszosc zban- 
krutowanej szlachty naszej, rekrutuje siç z tych, ktôrzy po 
prostu nie poznali signa temporis tj. przelomu ekonomicznego 
i nie umieli siç don zastosowac. Inné byly warunki zycia okolo 
r. 1870, kiedy zboze ptaciîo inaczej, kiedy weina tyle przyno- 
sila, dochodu, robotnik byî tyle tanszy, a podatki nie tak wy- 
srubowane. Kto nie byl finansowo silnym i mimo zmienionych 
zupelnie warunkôw nie zmienil trybu zycia, oczywiéeie mnsial 
ekonomiczuie g i^ c ,  nie b ç d ^  wcale utracvuszem lub marno- 
trawo%. Tak samo dzieci wlasciciela maji^tku, dzielac siç mie- 
niem ojcowskiem, po trzeb^^  tylko tak samo zyc jak  rodzice, 
by zyc nad stan i byt swôj materyalny podkopac. Otôz w wy- 
chowaniu dzieci zlem lub nieodpowiedniem, zdaniem mojem, 
tkwi przyczyna wiçkszej czqsci ruin materyalnych. Zbyt wygo- 
due, miçkkie, papinkowate wychowanie synôw stwarza pokole-
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nie slabe, nieodporne na zmiany losu. W ielu z tyeh popsutych 
pieszezochôw nawet nie konczy gimnazyum, choc ma warunki 
materyalne po temu, cz^sc zadawalnia si^ tylko swiadectwem 
jednorocznej sluzby. Ci, ktorzy ukoncz^, szkoly srednie, zamiast 
przygotowac si^ gruntownie do zawodu agronomicznego, teore- 
tycznie i praktycznie, niejednokrotnie marnuj^ ezas na uniwer- 
sytetach, baw ^c si^ w najlepszym razie w studya filozoficzne, 
prawnicze, bardzo chwalebne, ale tylko jako dodatek do agro- 
nomicznych, przysposabiaj^ych w piervvszym rzçdzie do obo- 
wia.zkôw stanu. Jezeli zas po takim krôtkim pobycie uniwersy- 
teckim, chocby nie hulaszczym, bez egzaminu, a chocby z egza- 
minem, mîodzieniec wrôci na zagon ojczysty, ozeni si^ i zacznie 
gospodarowac, to nie dziw, ze jest oddany na laskç i nieîask^ 
oficyalistôw, nie zawsze sumiennycli; nie dziw, ze nie moze wy- 
trzymac konkurencyi z wlaseicielem niemieckim, ktory jest z re- 
guîy agronomem i to wyksztaîconym, dzielnym agronomem. 
Ten sam brak przygotowania do trudnych, coraz trudniejszych 
obowiazkôw stanu jeszeze w wyzszym stopniu uwydatnia si^ 
w wychowaniu zenskiem. Côrka obywatela wychowana przez 
guwernantki, moze w zakladzie jakims drezdenskim, wroclaw- 
skim, a chocby krakowskim, nauczyla siq poprawnie môwic po 
francusku, niemiecku, ba! angielsku nawet, ale gospodarstwa 
domowego niewiele. Szkoda, ze idee piçkne i wzniosîe hrabiny 
Zamoyskiej tak maJo znajduj% uznania wlasnie w sferacb oby- 
watelstwa poznanskiego, ktôre jezeli jakie, oszczçdnych, rz^- 
dnych, rozumnych pan i gospodyn potrzebuje. Pod wzgl^dem 
wychowania dzieci jeszeze jes t wiele do zrobienia, choc przy- 
znajemy, ze i na tem polu zaznacza 81¾ zwrot ku lepszemu.

Agronom wlasciciel, Niemiec, m a j^  rodzin¾ liczniejszq, ma 
rozlegle pôle dla zapewnienia swym dzieciom przyszlosci. Czy 
karyera wojskowa, czy dyplomatyczna, czy administracyjna, czy 
s¾dowa, stoi junkrom na osciez otwarta. Maj3C byt odpowiedni 
stanowi zapewniony, nie potrzebuje 81¾ syn niemieckiego zie- 
mianina na ojcowsk% fortun¾ ogbplac, nie domaga si¾ dzialow 
lub splat, rujnujacych maj^tek rodzinny. Polak wykluczony jest 
od wszelkich beneficyj rz3dowych — to prawda, lecz czyz mlodzi
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Polacy tylko na roli muszq szukac chleba? Przyznajenry, ze 
w nowszych czasach mamy dzielnych lekarzy, adwokatôw i du- 
ckownych, rekrutuj qcych siç ze sfer szlacheckich, sqdzimy, ze 
liczba ich mogîaby byc znaczniejszq, daleko znaczniejszq ze 
wzglçdu na interes spoîeczenstwa i ziemianstwa samego. Nato- 
miast tak wazne i tak lnkratywne pôle przemysîu i handlu jest 
caîkiem prawie przez mïodziez szlacheckq niewyzyskane. U nas 
chwyta siç szlaehoic przemyslu lub handlu wtedy, kiedy zban- 
krutowaî na wsi i resztq uratowanego kapitalu chce zarobic na 
utrzymanie. Oczywiseie nie znajac siç na interesie, ktôry za- 
klada, nie wdrozony do niego. traei resztç kapitalu i staje siç 
ciçzarem swej rodziny lub znajomych. A jednak, jezeli jakie 
pôle, to to wîasnie mogloby z wielkq, bardzo wielkq korzysciq 
przez synôw szlacheckich byc wyzyskane. Mogq siç odpowiednio 
wyksztaîcié w szkoîach i akademiach handlo'wych, czy techniczno- 
przemystowych, majq kapitalik do rozpoezçcia jakiegos interesu, 
zatem wszystko to, co dorobkiewicze ze sfer nizszych dopiero 
zdobyc sobie z najwiçkszym trudem muszq, a jednak wiçksze 
zaklady fabryc-zne, wiçksze handle, przynoszq.ce znacznie wiçksze 
zyski niz rola, sq w rçku obcych. Czyzby parowych cegielni, 
kaflarni i t. p. ceramicznych zakîadôw, tak waznych dla zie
mianstwa samego, nie moglo byc wiçcej w rçku polskiem, nie 
jak  to ostatnia wystawa prowincyonalna w Poznaniu okazala? 
Czyzby syn obywatela, przygotowany na kupca, nie mégi na 
wiçkszq skalç prowadzic handlu zbozowegO? Czyzby nie mogî 
zaîozyc fabryki cykoryi i pobierac tych zyskôw, ktore ciqgnq 
dzis magdeburscy fabrykanci? Pod tym wzglçdem nasza szlachta 
wiele mogîaby siç nauczyc od szlachty angielskiej, ktôra nie 
znajqc wstrçtu do przemyslu i handlu, z tych zrôdeî kaze czer- 
pac zwîaszeza mîodszym synom srodki do utrzymania, najstar- 
szemu przekazujqc majatek rodowy. Tylko w ten sposôb regu- 
lujqc sprawç spadku majqtkowego, zdoîa siç srednia wîasnosc 
szlachecka ochronié od ruiny, a przyczynic do wytworzenia zdro- 
wego i zasobnego patryeyatu przemysîowo-handlowego po mia- 
stach i inteligencyi niezawisîej od rzqdu.

Piçkny i nasladowania godny przykîad poswiçcenia w spra-
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wie ratowania ziemi ojczystej dala niedawno pewna rodzina 
obywatelska w powiecie pleszewskim. Odziedziczywszy znisz- 
czony dlugoletni^ dzierzawq, maj^tek ziemski, matka z kilkor- 
giem dzieci zrzekli siç wszelkich don pretensyi na rzecz naj- 
starszego ze synôw. Stosunki powyzszego majatku byîy jednak 
tak zawikîane, ze nowy wlasciciel nie widzial innego sposobu 
wyjscia, jak  sprzedaz tego maj%tku, i gotôw juz byl odst¾pic 
go po splaceniu diugôw za 60.000 mk. lub za roczn^ rent^ 
3.600 mk. zamoznemu, s^siedniemu obywatelowi, Polakowi. Ten 
jednakze udai sie do Ziemstwa Kredytowego Poznanskiego, 
przekonal siç, ze na majqbek rzeczony mozna zaci^gn^é znacznq, 
jeszcze pozyczkç, i nie p rz y jm u jk o rz y s tn e j  b¾dz co b¾dz dla 
siebie oferty, dopomôgî wlascicielowi do uratowania kilku ty- 
siçcy morgow ziemi polskiej. Na takie jednak wyj%tkowe objawy 
rodzinnej i s¾siedzkiej bezinteresownosci spoleczenstwo liczyc 
nie moze i w celu uratowania topniejacej wielkiej wlasnosci 
polskiej nalezaîoby 81¾ cbwycic jedynie racyonalnego srodka, 
tj. tvvorzenia jak  najwi¾kszej ilosci ordynacyi, tem wi¾cej, ze to 
srodek pod zaborem pruskim nietrudny do przeprowadzenia. 
W edle oki'eslen pruskiego prawa ziemskiego 1 moze zalozyc ordy- 
nacy¾ kazdy wlasciciel ziemski. ktôry 81¾ wykaze dochodem pe- 
wnym i stalym minimum 7.500 mk. Taka ordynaeya powstaje 
przez sankcy¾ sqdu. Ordynacye, maj%ce w^cej jak  30.000 mk. 
dochodu, potrzebuj¾ sankcyi cesarskiej. Stempel wynosi 3 °/0 od 
wartosci. O ile mi wiadomo, Polaey pod w zg^dem  zakladania 
ordynacyi nie natrafiali nigdy dot¾d na trudnosci u rzfjdu albo 
u cesarza. Odstrasza tylko procedura zakladania ordynacyi dose 
nudna i zmudna: bardzo dokiadne taksy maj^tkowe, drobnost- 
kowe regulacye hipotek, dokiadne statuta, ok resla j^e  kwestye 
obdluzenia ordynacyi i t. d. Ze Polaey dotychczas nie majq, pod 
tym wzglçdem trudnosci, dowodz¾ w tym i w przeszlym roku 
pozakladane wielkie ordynacye u Potockich na Bendlewie i Da- 
kowaeh, ï^ck ich  na Posadowie i Lwôwku. Oprôcz tego pra- 
cuje 81¾ obeenie nad zaiozeniem jeszcze dwôch ordynacyi, kto-

Preuss. Landrecht, il. Theil, T ite l 1, A bsclm itt t —'i, § 1 — 22 b.
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rych atoli przed czasem wymieniac nie mozna. Ordynacye pol- 
skie w Ksi^stwie mi znane s ^  majorât Niegolewskich w Nie- 
golewie, fideikomis Kwileckich na Kwilczu, majoraty Kwileckich 
na Wrôblewie, Sulkowskich na Rydzynie, Radziwillôw na Anto- 
ninie, Skôrzewskich na Czerniejewie, Taczanowskich na Tacza- 
nowie, Twardowskich na Kobelnikach, Czapskich-Hutten w Smo- 
gulcu, Potulickich w Prôchnowie, Raczyhskich w Obrzycku, 
Czartoryskich na Gcluchowie.

Jest to wlasciwoscia sïowiahskiej rasy — twierdzi pewien 
niemieeki uczony — ze nie umie wyzyskac siJy ludzkiej i dlatego 
zbyt wiele tej siîy niepotrzebnie zuzywa. Cbodzi tu o bardzo 
liczny personal sluzbowy po dworach polskich, gdzie widzimy 
uzytyeh tylko do poslug osobistych wlasciciela i jego rodziny: 
kucharza, kamerdynera, lokaja, ogrodowego, stangreta, forysia, gos- 
podyniç, garderobiank^, panny siuzq.ce, pokojôwki, dziewki i t. d. 
i t .  d. W prawdzie piszq z Poznanskiego do Iluchu lcatolickiego, ze 
„znikn^y dawne, liczne, dworskie czeladzie i kredensowe darmo- 
zjadya, ze „po zachodniemu urzadzona sîubba zdumiewa ilosciq 
pracy, logicznie skupionej w jednym  rçku“ Czy wszqdzie atoli 
tç  potrzebna réforme prz eprowadzono ? Czy wobec trudnych wa- 
runkow i drogiej sluzby, nie przydaîoby siç w tej mierze jeszcze 
wifjcej zachodniej, francuskiej oszcz^dnosci? Z drugiej strony 
dose ez^sto 81¾ daje spostrzec przesada w przeciwnym kierunku, 
c l^c  robienia oszczqdnosei kosztem robotnika i m ^dn ikôw  go- 
spodarczych, przyczem oczywiseie wlasciciel wvchodzi, jak Za- 
blocki na mydle. Podczas gdy wlasciciel Niemieo z reguly u rz ^  
dnikôw swych, zawsze prawie Niemcôw, placi dobrze, darzy zau- 
faniem i rzadziej zmienia, wielu jeszcze wîascicieli Polakôw zmie- 
niajq co chwila swych urz¾dnikôw, starajq siç o jak  najtahszych, 
zwlaszcza niezonatych i w ten sposôb powierzajq gospodarstwo 
ludzioin niepewnym, wqtpliwej uczciwosci, i narazaja 81¾ bezwa- 
runkowo na straty daleko w^ksze, niz zyskujq na malej placy, 
dawanej urz¾dnikom. Stqd wyrobita 81¾ nawet u niektôrych zie- 
mian naszych zupelnie falszywa opinia o nieudolnosci i niesu-

Z Poznaiisk iego11, fejleton  z 15 pazdziernika i nastçpne.
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miennosci urzçdnikow gospodarczych Polakôw w przeciwienstwie 
do agronomôw Niemcôw, ktorzy dlatego tylko sumienniejsi, 
ze rnajac o wiele wiçcej stanowisk do wyboru, nie potrzebuja 
tak  tanio swej pracy wlascicielowi sprzedawac. To samo odnosi 
siç do wyrobnikôw dominialnych. Z prawdziwym bôlem nieraz 
mnsi si<| slyszec od rataja lub fornala, ze wola u Niemcow slu- 
zyc, gdyz ten  daje mu wiçkszE), zapîatç i lepsz^ ordynaryç, 
a nie zboze zmieszane z plewami, jakie polscy panowie daj^  
Byloby atoli niesprawiedliwoéd^ odnosic to do ogôiu polskich 
wlascicieli. Caly szereg wzorowych dominii polskich posiada do- 
brze platn% wierna i sumiennq, administracyç polska i odznacza 
siç ojcowskq, iseie troskliwosci% okolo dobra sluzby dworskiej, ze 
wspomnç tylko hr. Zôltowskieh z Goduro wa i Niechanowa, pana 
Czorbç z Krajewic, ks. Zyg. Czartoryskiego z Rokosowa i t. d. 
Oczvwiscie nie na tem nie trac%.

Dlugi czas Niemcy n a ta^sa li siç z t. zw. polskiego gospo- 
darstwa, dzis nawet najzaciçtsi nasi wrogowie, nawet hakatysci 
przyznac musza. ze „do wyj^tkow nalezy juz to, co siq nazywa 
polnische Wirtschaft“ ; ze przeciwnie „dosc czçsto spotkac siç 
mozna z polskiemi gospodarstwami wzorowemi, jak  np. w Zbru- 
dzewie u Skrzydlewskich11 Obok wielu innych okolicznosci za- 
sîugç nieraab| okolo tego rozwoju agrykultury polskiej ma bez 
w^tpienia Centralne Towarzystwo gospodareze w W. Ks. Po- 
znaiiskiem, obejmujq.ee caly szereg filialnych, do ktôrych nasze 
ziemianstwo nalezy.

Prezesem i duszq, rzeezonego Towarzystwa jes t tak reno- 
mowany agronom, jak  hr. Zoltowski z Niechanowa, w ktôrego 
majatkach praktycznie siç wyksztalcil i ksztalci caly szereg zie- 
mian z pod rosyjskiego i austryackiego zaboru. O znaczeniu 
rzeezonego Towarzystwa dla naszego rolnictwa daje jasny obraz 
sprawozdanie z jego ostatniego walnego zebrania w dniach 9, 
10 i 11 marca 1896 r . 2. Wszystkie najdonioslejsze dla Ksiçstwa

' Fink, Iiampf uni die Ostmark. Str. 168 i 270.
'J „R ocznik w alnego zebrania C entr. Tow. gospodar. w  W . Ks. P o 

znan. “ 1896.
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kwestye nietylko agrarne, lec-z wogôle ekonomiczno-spoleczne 
byly tu  poraszone, i to v  sposôb bardzo gruntowny i rozumny, 
czy w formie referatôw, czy pogadanek. Referaty lub poga- 
danki, jak: „0 korzysciach orki parow eju, „0  plugu ,01iwer 
Sulky111, „0  skutecznosci szczepienia lymfa Pasteura przeciw czer- 
wonce u swinu i t. p. swiadcza, jak  daleee uwzglçdnia gospodar- 
stwo nasze wynalazki techniezne i odkrycia naukowe, a z dru- 
giej strony referaty, jak  np.: ,/I’orf w uzyciu na podsciolu lub 
„Czy przy obecnyeh nizkieh cenach produktôw rolnych nie na- 
lezaloby wycofac siç z uprawy ziem piaszczystyeh o lieliem po- 
glebiu“ dowodza, ze liczy siç ono nietylko z warunkami kra- 
jowymi, lecz takze stosunkami i konjunkturami ekomicznemi 
danej chwili. Uwzglqdniajac wszystkie gaîçzie wielkiego gospo- 
darstwa postçpowego, Towarzystwo Centralne otacza opieka 
nadto kôlka rolnicze wloscianskie, o ktôrych ponizej bçdzie 
mowa, Centralne Towarzystwo ogrodnieze i tak wazna instytu- 
cyç, jak% jest Spôlka melioracyjna w Poznaniu.

Spôlka powyzsza jest to instytucya teehniczno-finansowa, 
ktôra podejmuje siç zakladania spôîek wodnyeh (spôlek drenarskich 
i t. p.), przeprowadza odnosne korespondencye z wladzami i in- 
stytueyami, udzielaj^cemi pozyczek am ortyzii^eyeh siç. Spôlka 
melioracyjna wykonuje wszystkie prace przedwstçpne, jakotez 
podejmuje siç wykonania wszystkich robot w zakres melioracyi 
roli i Iqk wchodzacycch, udziela bezinteresownie objasnien i rad, 
tyczqnych siç wyzej wymienionych zajçc. Powstala ona przed 
kilku laty, zaîozona przez s. p. St. Orlowskiego, nie m a j^  wzo- 
rôw ani w kraju, ani zagranica, to tez wytworzyc nalezalo cal- 
kiem nowe formy organizaeyi i z wielka energiq, zwalczac prze- 
szkody tak w kierunku technicznym, jak  i finansowym. Pomimo 
braku si! technicznych pozyskano uzdolnionych technikôw me- 
lioracyjnych, wytworzono regim enty pracownikôw z przedsiç- 
biorcami sumiennymi i fachowo uzdolnionymi na czele, trudno- 
sci finansowe pokonano dziçki kredytowi, pozyskanemu w banku 
Zwiazku spôî. zarobkowych, a dalej przez wytworzenie wla- 
snych kapitalôw na prawie akcyjnem. Z koncem roku 1896 
udziaîy czlonkôw wynosily 55.000 mk. Ulatwia zadanie Spôlce
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prawodawstwo niemieckie, poniewaz panstwo wystçpuje w roli 
porçczyciela amortyzujacej siç pozyczki na koszta melioracyi, 
przeto pozyczajijca instytuoya ma wszelk% pewnosc odebrania 
pozyczonej sumy i z powodir tego procent jes t tani. Nadto 
skladki wlascicieli pôl meliorowanych, tworz^cych Spôlkç dre- 
narska, na oplacenie procentôw i kwoty amortyzacyjnej stoj^ 
pod wzglçdem prawnym na rôwni z ciçzarami publicznymi i po- 
datkami, a w razie subhasty tycli gruntôw pretensye Spôlki dre- 
narskiej za raty  zalegle maj¾ pierwszenstwo przed wszystkiemi 
nawet zahipotekowanemi pretensyami. Dzis na czele tej instytu- 
cyi stoja pp. Kazimierz Chîapowski z Kopaszewa, Stefan hr. Kwi- 
lecki z Dobrojewa i Karol Motty z Poznania. Prezesem Rady 
nadzorczej jest J. hr. Mielzynski z Iwna, zastçpca prezesa dr. 
Kusztelan, dyrektor Banku z Poznania, naczelnym inzvnierem 
Stefan Tomaszewslii. Donioslosc tej spôlki, robrçcej swietne in- 
teresa, najlepiej oswietla. nastçpuj^ce cyfry: W artosc wykona- 
nych przez nia robot drenarskich wraz z rowami i m rkam i 
przedstawia w 1891—92 r. 243.379 mk., w r. 1893 244.913 mk.. 
w 1894 r. 207.772 mk., w r. 1895 166.731 mk., w r. 1896 196.978 mk. 
Drenowano zas nietylko pola orne, mniej laki, w wielkich posia- 
dlosciach ziemskich, ale i na probostwach i posiadlosciach mniej- 
szych ehlopskich, um ozliw iaj^ tem samem coraz intenzywniejsze 
i racyonalniejsze gospodarstwo na ziemi naszej '.

W obec tego czyz mozna jeszcze powiedziec, ze szlachta 
nasza niczego siç nie nauczyîa? Najzaciçtsi wrogowie polscy, 
a zwlaszcza szlachty polskiej, ze zgrzytem zçbôw przyznajq., „ze 
z polskiej arystokracyi wielka liczba agronomôw ksztalci siç 
w akademiach rolniczych niemieckich i wzbogacona wiedz¾ po- 
wraca do praktyki rolniczej, podczas gdy synôw niemieokicb 
arystokratôw, ksztaîc%cych siç na agronomôw na palcach po- 
liczyc mozna“ 1 2 3. Byc moze, ze w tym jçku  pangermanskim jest 
nieco umyslnej przesady, to fakt jednak, ze i ziemianstwo nasze

1 I .—V. Spraw ozdauie. B ilans Spôlki M elioracyjnej w  P oznan iu  za
r. 1892—9«.

3 Die deutsche Ostmark. Aktenstückc u. Beitnige zur Polenfrage. Hg. vont 
All-Deutschen Verbandc. B erlin  1894. Str. 25.
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zaczyna budzic respekt w hakatystach i pangermanach, co nie- 
WE\tpliwie dobrym jest znakiem. Lepszym znakiem jest bezw^t- 
pienia ta  okolicznosc, ze daleko mniej w ostatnich 2 latach 
sprzedano ziemi Komisyi kolonizacyjnej i ze 8¾ widoki, iz kur- 
czenie siç ziemi ojczystej ustawac bçdzie, skoro pozostaîe oby- 
watelstwo polskie ekonomieznie stoi na daleko pewniejszych 
nogach niz dawniej, daleko sumienniej praouje na glebie ojczy
stej, daleko oszczçdniej zyje. Zapomniala nasza szlaclxta prze- 
waznie hulaszezych zabavv za granic^ czy w resursie ooznan- 
skiej ', zapomniala kosztownycb festynow dla popisu, zapomniala 
zycia bez rachunku, jednem  slowem, nauczyla siç duzo, a za- 
pomniaîa wiele, zapomniala przedewszystkiem swej buty, za- 
rozumiaîosei wobec innych warstw, do ktôrych z kolei przejsc 
nam wypada.

„Miejski stan sredni jes t slab^ stron^ Polakôwa — oswiad- 
czyl do deputacyi Niemcôw poznanskich w W arcinie 16 pa- 
zdziernika 1894 r. ks. Bismark. Ale nawet zwolermicy „zela- 
znego ksiçcia“ wyznac m usz^ ze orzeczenie to nie jest sluszne 
w obecnej chwili i polega na nieznajomosci istotnego stanu 
rzeezy. Miasta w Poznanskiem nie sq bynaj mniej tak niemieckie. 
jak  mniemano. Na 136 miast w Poznanskiem tylko cos w 60 
Niemey stanowi^ wiçkszosc, w 70 8¾ w mniejszosei. W  39 mia- 
stach jest wiçcej niz 80% Polakow. Do tycli najbardziej pol- 
skich miast nalez^ miçdzy innemi: Odalanôw, Czempin, Koscian, 
Krzywiii, Grabow, Mikstat, Ostrzeszôw, Gostyn, Krobia, Piaski, 
Wrzesnia, Nowe Miasto (nad Warti^), Zerkôvv, Powidz, Witkowo, 
Pleszew, Pobiedziska, Zaniemysl, Sroda, Rogowo, Znin, Borek 
Kozmin, Pogorzela. W  23 miastach t w o ^  Polacy 70—80% 
mieszkancôw. Do nich nalez^: Bnin, Dolsk, Kurnik, Mosina, Srem, 
Grodzisk, Opalenica, Ostrôw, Kruszwica, Strzelno, Wagrowiec, 
Gçbice, Mogilno, Trzemeszno i Szamotuly. Miast 5 ma 60—70 % 1

1 O burzenie. pow szechne, jak ie  w yw otal w o s ta tn ich  dniach w ypadek 
karc iarstw a. zakonczonego sam obôjstw em  ogranej ofiary, w srôd p rasy  i spo- 
teczenstw a, je s t  dow odem  zdrow ej reakcyi p rzeciw  tej u  nas daw niej 
i  dzis jeszcze tak  pospolitej chorobie. Dziennik l'oznm'iski nr. 255.
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Polakôw: Gniezno, Klecko, Dobrzyca, Kobylin i Gniewkôw. Na- 
s tçp u j^ y ch  7 miast ma 50—6O°/0 Polakow: Barcin, Kcynia, Szu- 
bin, Dubin, Miejska Gôrka, Jutrosin i Poznan. W  ostatniem mie- 
scie, stolicy kraju, jest na 34.500 Niemcôw 35.000 Polakow. Do 
miast najbardziej zniemczonych nalez%: Wschowa, 7% Polakow, 
Leszno z 15% ludnosci polskiej, Miçdzyrzecz, Pila, Trzciel, Wol- 
sztyn, Miedzycliod, Bydgoszcz (25% Polakow), Kargowa, Babi- 
most, Rawicz, Zduny i wogôle miasta na pograniczu Slîjzka, 
Brandeburgii i Pomorza. Nalezy dalej zwrôeic uwagç, ze wsrôd 
8 miast prowincyi, licz^cych wiçcej niz 10.000 mieszkancôw, 
4 do przewaznie zniemczonych 118162:¾ tj. Bydgoszcz, Pila, Leszno, 
Rawicz, pozostaîe 4: Poznan, Gniezno, Inowroclaw i Krotoszyn 
40—50% Niemcôw w ykazu j^. Na 18 miast, licz^pych wiçcej niz
5.000 mieszkancôw, 8 jest przewaznie niemieckich. Zatem tylko 
male lub mniejsze miasteczka maj% eharakter przewaznie polski, 
wiçksze eharakter niemieeki lub mieszany. Dalej nalezy zauwa- 
zyc, ze pod wzglçdem ekonomicznym nie liezba, lecz dobrobyt 
mieszkancôw decyduje, ze zatem Polacy wszçdzie przez prole- 
taryat glôwnie reprezentowani, nie przedstawiaj¾ siç wszçdzie 
jako czynnik ekonomicznie powazny. Z drugiej strony nie na
lezy zapominac, ze zywioî niemieeki (pominq,wszy 40.000 Zydôw 
w Poznanskiem) jest przewaznie przez stan urzçdniczy reprezen- 
towany, stan, choeiaz pod wzglçdem ekonomicznym przeciçtnie 
dostatnio uposazony, to jednak bierny i bynajmniej nie decydu- 
j^cy o zaludnieniu kraju, gdyz w razie zmian politycznych nie 
tylko zewnçtrznych, ale nawet i wewnçtrznych latwo moze ust%- 
pic z pola. Tej to okolicznosci przypisac nalezy, ze miasta, jak 
Poznan, Bydgoszcz i wogôle wiçksze miasta, jako centra wtadz 
rzadowych, tak znaczny procent ludnosci niemieckiej posia- 
daja. W azniejsz3 bez porôwnania jest ta  okolicznosc, ze owe
40.000 Zydôw reprezentuja najzasobniejszy i najsilniejszy czynnik 
ekonomiczny. trzymajqcy w rçku swym wielki liandel i wielki prze- 
mysî, posiadaj% kapitaly — a czuj^ siç jako Niemcy i zywiolowi 
niemieckiemu daj¾ na polu ekonomieznem niewatpliwie przewagç.

’ W  r. 1S85 naliezono w  m iastach  ksiçstw a ponad 10.000 mieszk. 
86.600 kato l. i 85.844 p ro tes t.; 1895 zas 106.096 kat. i 104.4-13 pro t.

WALKA. 3
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Z tem wszystkiem trudno zaprzeczyc, ze przemysî polski 
i handel ustawicznie 81¾ podnosi, wzrasta i ze z eoraz w ^kszym  
sukcesem wytrzymuje konkurencyq z zydowsko-niemieckim han- 
dlem i przemysîem. Kto znaî nasze miasta i miasteczka przed 
30 laty i porôwna stan ich ôwczesny z dzisiejszym, ten nie moze 
nie przyznac, ze si§ w nich bardzo wiele na nasz¾ korzysc.zmie- 
niîo. Powazna firma polska handlowa byîa w maîych miastecz- 
kach rzadkosci% a i w miastaeh wiçkszych, jak  w Poznaniu, 
tych firm byîo nie wiele. Podobnie w r¾kodzielnictwie najlepiej 
platne rzemiosîa i najlepsze firmy byîy w rçku niemieekim. Dzis 
rzeezy m aja si¾ odwrotnie: rqkodzielnictwo jes t przewaznie pol- 
skie, a handel do polowy polski.

Kilka przykîadôw, zacytowanych nawet przez hakâtystycz- 
nych pisarzy, najlepiej to unaoczni. W  Inowrocîawiu byîo 
w r. 1885 szesnascie niemieekich, a 2 polskie handle towarôw ko- 
lonialnych; dzis obok 7 niemieekich jest 10 handli polskieh, prôez 
tego 3 drogerye '. Przedsiqbiorstwo budowlane byîo w r. 1885 
caîkiem w rçku niemieekim, dzié wedle F inka jest 6, wedle Ja- 
worskiego 3 budowniczych Polakow; wsrôd piekarzy nie byîo 
w r. 1885 zadnego Polaka, 15 Niemcôw natomiast, dzis mi¾dzy 28 
piekarzami jes t 8 Polakow. Fryzyerôw byîo w r. 1885 trzeeh, z nich 
jeden Polak; dzis na 10 fryzyerôw jest 8 Polakow. Lekarz przed 
12 laty byî jeden, dzis jest ich 5. Miasto W agrowiec liczy dzis okoîo 
5.500 mieszkahcôw, od r. 1885 powiekszyîa 31¾ ludnosc mniej w ^- 
cej o 1000 osôb, z tego 3/4 przypada na Polakow. Jakkolwiek przy- 
rost ten odnosi 81¾ do robotnikôw, to jednak przemysîowcôw 
polskieh liezba w ostatnich 15 latach pomnozyîa 81¾ o poîow^ 
niemieekich przemysîowcôw ubyîa pi^ta cz^c . W  Ujsciu jest 
dzis okoîo 2.500 mieszkahcôw, z tych 1.700 Polakow, podezas 
gdy przed 25 laty Polacy mieli stanowic poîow¾ ludnosci. W  Sza- 

N  motuîach w ciqgu jednego miesi%ca r. b. p ^ c  domôw w najlepszem 
poîozeniu przeszîo z r^k niemieekich w polskie.

1 F ink , Kam pf uni die Ostmark s tr. 223 podaje : ü ber 20 polnisehe K olonial-
w aarengeschàfte. P iszqcy pow oluje siç n a  Jaw orsk iego  „K siazkç adresow¾ 
hand lu  i  p rzem ysîu  polskiego1 11, aczkolw iek nie ealkiem  doktadna, jednakze  
pew niejsz3 od cyfr podanyoh przez liakysta tycznych  porçczycieli.
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W  Sremie przed 30 laty byîo wielu przemysiowcôw nie- 
mieekich, sklepy w rynku byîy przewaznie w rçku zydowsko- 
niemieekim, dzis tylko jeden zegarmistrz i aptekarz m a ^  swe 
firmy w rynku, z innych przemysiowcôw tylko 1 kowal jest 
Niemcem. Od roku 1865 ludnosc niemiecka w Sremie stale siç 
pomniejsza, czego dowodem ksiçgi metryczne. Wedle nieh:

urodzilo  siç r. 1865 N iem côw  p ro testan tô w  102, um arfo 82.
11 „ „ 1875 11 11 D , » 40.
11 „ „ 1885 11 11 59. il 40.
11 „ „ 1895 11 11 47, n 35.

Podobny ubytek wsrôd stale osiadlych Niemcôw da siç skonsta- 
towac takze w G-ostyniu i innych miastach naszych. W  Kroto- 
szynie przed 20 laty bylo zaledwie 5 firm polskich w rynku. 
Dzis jest ich piçtnascie. Leszno, nalezace do miast bardzo zniem- 
czalych, liczy wedle ksi^zki adresowej handlu i przem. pol. 4 han- 
dle towarôw kolonialnych, wogôle 27 firm przemysîowych; okrzy- 
czany za wyîa.cznie niemieckie miasto W olsztyn, w ktôrem na 
3236 mieszkancôw ma byc rzekomo zaledwie 100 Polakôw '. 
posiadal firm przemysîowych polskich przed 2 laty 60. Nawet 
taki Rawicz, gdzie przed 20 laty byîa jedna lub dwie firmy pol- 
skie, liczy dzis ogôîem 21 przemysiowcôw polskich. Z drugiej 
strony nie mozemy zaprzeczyc, ze niektôre miasteczka przybie- 
rajn charakter wiçcej niemiecki, do takich nalezy np. Opalenica 
i Jarocin. W  pierwszem miescie cukrownia niemiecka jest tego 
przyczynip W  Jarocinie powiekszenie stacyi kolejowej i wynie- 
sienie miasta do godnosci miasta powiatowego przed kilkunastu 
laty wzmocniîo personal urzçdniczy i zywioî niemiecki. Firm  
handlowych i przemysîowych niemieckich i' tu  nie przybyîo 
wiele, natomiast stwierdzic musimy, ze wszystkie bardzo ko- 
rzystne dla dzierzawcôw restauracye kolejowe sa monopolem 
niemieckim.

W  polskim rçku s^ przewaznie nowo powstaîe drogerye; 
az nadto mamy handlôw towarami kolonialnymi, tak iz wytwo- 1

1 F ink, Der Kam pf um die Ostmark. S tr. 262,
3*



86

rzvla siç w tej galçzi handlowej niezdrowa konkureneya w nie- 
ktôryeh miejseowosciach; w polskim rçku 8¾ najlepsze winiarnie; 
dosyc mamy destylacyi, restauraeyi, oberz i hoteli nawet; nato- 
miast przydaloby siç znacznie wiçcej handlôw towarami krôtkimi, 
galanteryjnymi i lokciowymi, ktôre dot%d jeszcze 8¾ przewaznie 
w rçkach zydowskich; za malo jes t rôwniez handlôw zelaza, 
choc przyznac trzeba, ze w ostatnich czasach polskich firm w tym 
dziale wiele przybyîo; za malo jest rôwniez handlôw tak wa- 
znym artykulem, jakim 8¾ wçgle, drzewo opalowe, buduleowe. 
Przybyîo znacznie handlôw cygar. Handel trzoda chlewna., gç- 
siami, bydîem i koiimi prowadz¾ z upodobaniem mieszkancy pe- 
wnych miejscowosci np. Kobylina, Czerniejewa, Gostynia, Kro- 
toszyna, Lwôwka, Opalenicy, Ponieea, Miesciska, Stqszewa, i ro- 
bi% ogôîem bior^c, dobre interesa, a niejeden dorabia siç zna- 
cznej, jak  na nasze stosunki, fortuny. Z zadowoleniem nalezy 
skonstatowac, ze tak wazny u nas handel zbozowy zaczyna prze- 
chodzic w rçce polskie. Firm  zbozowyeh 49 w 25 miejscowo- 
sciach posiadamy obecnie; daleko nam jednak dotego, aby w kaz- 
dem z 186 miast i miasteczek odbiorc^ zboza od chlopa i dzie- 
dziea polskiego byla firma polska.

Co do przemysîu fabrycznego, to wyrôb narzçdzi rolni- 
czych i machin jest dosyc licznie przez Polakôw reprezentowany. 
Obecnie jest w ksiçstwie 18 takicli fabryk w rçkach polskich, 
a wsrôd nich renomowana za g ra n i^  nawet fabryka machin, 
kotlarnia i lejarnia H. Cegielskiego. Okolo 10 cegielni parowycli 
dalej 29 mlynôw parowych, fabryka jedna wiçksza przvbo- 
rôw gorzelnianych, 4 fabryki wyrobôw mosiçznyeh i miedzia- 
nych, 12 fabryk mniejszych cygar, 1 tutek, 1 waty, 1 musztardy 
i kilkadzies^t innych tym podobnych zakladôw mniejszych — 
oto wszystko, czem siç pod wzglçdem przemysîu fabrycznego 
pochlubic mozem. Nie wiele to jest — przemysl nasz fabryczny 
dopiero w powijakach; duzo na tem polu jest do zrobienia. Nie 
mamy fabryki zapalek, cykoryi, wyrobôw ceramicznych, wiçk- 
szyeh garbarni i t. d., wogôle calego szeregu produktôw, za 
ktôre obcym placimy grube pieni^dze, a ktôre przy dobrej
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woli i nieeo wiçkszej przedsiçbiorczosci sami dobrze produko- 
wac moglibysmy.

Co do rçkodzielnictwa, to w calej pelni narodowemi zajç- 
ciami nazwacby mozna szewstwo i krawiectwo. Mimo to po 
czçsci te wlasnie zawody nie oplacaj^ siç. a wsrôd szewcôw 
naszych i kraweôw wielka panuje nieraz bieda. Znam miasteezka 
zapadle, gdzie np. szewcy porzucaj^ rzemioslo i jako prosci ro- 
botnicy „w swiecie“ wiçcej zarabiajfy niz „przy kopycieu. Oczy- 
wiseie 8¾ to przewaznie rekodzielnic}r starej daty, ktôrzy nie 
stosuj^e siç do nowszych wymagan, niezdolni S4 wvtrzymac kon- 
kureneyi z wyrobami obeymi. Zdolni majstrowie i oszczçdni 
w tych galçziach wlasnie dorabiaja sifj czçsto znaeznej fortuny, 
a po czçsci maja wcale przyzwoite utrzymanie 4.000—6.000 mk. 
i wiçcej. To samo mozna powiedzieé o dosyc licznie reprezen- 
towanych przez Polakôw rzemiosîach, jak  rzeznictwo, stolarstwo, 
piekarstwo. mïynarstwo, siodlarstwo. Kowali jest Polakôw dosyc, 
natomiast zamalo stosunkowo slusarzy, maszynistôw i murarzy 
Nie wyzyskany jes t wcale przemysl drzewny, choc w kraju, obfi- 
tujacym w znaczne lasy, wyroby zabawek z drzewa, lioszykar- 
stwo i t. p. zajçcia sowicieby siç opîacic mogly i powinny. Rô- 
wniez ogrodnictwo, sadownictwo, pszczelnictwo wraz z zawisl^ 
od tych zajfjc fabrykacya win owocowych i miodosytnictwem 
nie jest dostatecznie przez nas wyzyskane. Przemysl nasz rçko- 
dzielniczy môglby siç podnieéc i wydoskonalic przez szkoly fa- 
ehowe, ale to juz od rz^du zalezy, rz^d zas pruski, jak  wiadomo, 
o podniesienie przemyslu polskiego zbytnio siç nie troszczy.

Z pewnem niezadowoleniem, zazdrosciq i obaw¾ sledz^ nasi 
najserdeczniejsi rozwôj przemyslu polskiego i szukaj^ jego przy- 
czyn. .N ietylko w Poznaniu— pisze Leipziyer Taycblatt pod d. 20 
wrzesnia 1894 r . 1 — ale i w licznycb mniejszych miasteczkach 
polsko-niemieckich Zachodnich Prus i W. Ks. Poznanskiego liczba 
tçgich polskich kupcôw i rzemieslnikôw naocznie wzrosla... Pod- 
czas gdv dawniej polski przemystowiec z powodu zycia nad 
stan i malego kapitalu zakladowego nie mial wielkiego znacze-

1 Alldeutsihe Blatter m \ 43, str. 178.
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nia, obecnie polski kupiec z powodu wiçkszej ruchliwosci i skro- 
mnego sposobu zycia, szybko 81¾ podnosi i z powodzeniem wy- 
trzymuje konkurency¾ z kupcem niemieckim. Ze polskie mie- 
szczanstwo 81¾ tak podniosîo, zaw dz^cza to niemieckiej szkole, 
przykladowi niemieckiej pilnosci, dzielnosci i wytrwaloéci i zna- 
komitej administraeyi niemieckich wladz. Takze i polskie To- 
warzystwo imienia Marcinkowskiego ku wspieraniu ucz¾cej 81¾ 
mlodziezy, ktôre ma na celu wytworzenie dzielnego stanu sre- 
dniego, wielce 81¾ przyezynilo, aby przygotowac dla ludu pol- 
skiego dzielnych przodownikôw \v licznyeh polskieh lekarzach, 
aptekarzach, teehnikach, urz¾dnikach, ks^zach i nauczycielachu. 
Nie wchodz%c w bliisz¾ krytyk¾ przytoczonych przez pioro nie- 
mieckie przyczyn rozwoju przemysîu polskiego, przyznaj¾c im 
nawet do pewnego stopnia sîusznosc, mniemamy atoli, ze ich 
g^biej szukac nalezy w ogôlnych prawach socyologicznych. Je- 
zeli 81¾ rozwoj prawidlowy jakiegos zdrowego organizmu ta- 
muje w jakims punkcie, to ten rozwoj tem silniej na innym 
punkcie objawia. D z^k i polityce szowinistyczno-ekstermina- 
cyjnej znajduje 81¾ spoleczenstwo nasze na prokrustowem lozu. 
W yklucza 81¾ je od ra ^ d ô w  wyzszych i nizszych, wyzuwa 81¾ 
je  dz^k i przemoey ekonomicznej z z iem i— nie dziw, ze chc¾c 
zyc, bojkotowana ludnosc szuka tam zarobku, gdzie jeszcze 
moze, tj. w przemysle. Nietylko tam go szuka przemysïowiec 
i jego dzieci; maj¾c inné pola zam kn^te, szuka go tam szlach- 
cic i jego rodzina, nie mog¾c 81¾ utrzymac na wsi; szuka go 
wreszcie zdolniejszy chiopski syn, pragn^c 81¾ •wybic wyzej 
w hierarchii spolecznej. Oczywiscie nie kazdy zarobek ten znaj
duje w rôwnej mierze, znalesc go jednak moze, jezeli tylko 
chce energicznie i bierze 81¾ rozumnie do rzeezy. Przemysl 
bowiem dotychczas u nas, powiedzmy sobie szczerze prawd¾, 
wcale a wcale nie byl wyzyskany przez nas — byl wyzyskany 
tylko przez Zydôw i Niemcôw. Pierwsi wskutek konkurencyi Po- 
lakow zaczynaj% emigrowac — ubylo ieh 18.000 od r. 1880 — osta- 
tni maj¾c wygodne umieszczenie w rôznych dykasteryach u rz ^  
dniczyeh, nie kwapiq, 81¾ do zawodôw niepewnyeh i trudnych, 
jakimi jest maly przemysl i handel. „R^kodzielnicy niemieecy
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w niektorych miastach mog^; dostac na nauk^ prawie tylko pol- 
skich uezniôw, niemiecey rodzice wol^ swe dzieci na pisarkôw 
ksztaîcic, by nast^pnie gdzies przy jakim urz^dzie mogîy si^ 
przyczepicu ' i na obroiïcow zagrozonej rzekomo niemieckosci 
tanim kosztem wyrôsc. Zreszt% dobry i zr^ozny r^kodzielnik 
niemiecki szuka szczqscia nie w jakiem s miasteczku poznanskiem 
lub samym Poznaniu, lecz we Wrocîawiu, Berlinie, Hamburgu 
i t. d. W  Poznanskiem pozostaîe jednostki nie dziw, ze w po- 
rownaniu z Polakami nie zawsze wytrzymuj^ konkurency^1 2. 
Zbyteczne forytowanie niemieckiego zy wioîu przez rz^d, robi 
ten zywioî wygodniejszym i mniej zahartowanym w twardej 
walce o byt. Dîugo wyzyskiwany lud polski oekn^  siq nareszoie 
ze swej osîawionej biernosci, a ookn^ si^ nie tyle wskutek przy- 
kîadu niemieckiego i wskutek cywilizacyjnej dziaîalnosei rzadu 
niemieckiego, ile raezej wskutek coraz brutalniejszego ucisku 
niemieckiego, wskutek zagrozonej egzystencyi ekonomicznej przy 
dotychczasowjun trybie zycia. Dowodem tego okolicznosc, iz 
rozrost polonizmu datuje 81¾ wîasnie od chwili, kiedy rozpoezpla 
81¾ eksterminacyjna walka przeciw niemu ze strony zelaznego 
kanclerza. Antypolska polityka ks. Bismarka daîa bodzca do 
wytworzenia przemysîu polskiego i polskiego stanu sredniego. 
Srodki w yj^kow e przeciw Polakom uchwalone i praktykowane 
w dziedzinie ekonomicznej czy politycznej, hakatyzm i jego 
okrzyki teutonskie ausrotten, rozwéj tego przemysîu i mieszczan- 
stwa niezmiernie uîatwiaj^. Polak staje 81¾ przeds^biorczym, 
oszcz¾dnym i zaradnym, ba! co najwazniejsza, staje 81¾ wrçcej 
solidarnym tylko dzi¾ki pangermanskiej bucie i zachîannosci. 
Daleko wszakze przemysîowcowi naszemu do doskonaïosci, jeszcze 
nie umie np. na w ^kszq sk a^  ^czyc  swych kapitaîôw celem 
zakîadania w^kszych spôîek handlowych, jeszcze uwaza prze- 
mysî jako zawôd przejsciowy, s îu ^ c y  tylko do zrobienia ma- 
j%tku; jeszcze wielu, uciuîawszy kapitalik w jakiems przemysîo- 
wem za j^ iu , zamiast tym kapitalikiem interes rozszerzyc i prze-

1 F iuk  1. c. -233/4, 277.
2 Tenze, str. 234 i 269.
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kazac ten rozszerzony interes swym dzieciom, szuka dla siebie 
i dzieei niby zaszczytniejszego zajçcia, na ktôrem nieraz maj%- 
tek  traei. Brak rzetelnosci w wykonaniu roboty i wygôrowane 
ceny psujq, jeszcze wielu rçkodzielnikom naszym reputacyç i od- 
strçczaj^ odbiorcôw. Jednem  slowem w mieszczahstwie naszem 
miesci siç wielki kapitaî narodowy, na razie atoli tylko jednostki, 
eoraz liczniejsze wprawdzie, przynosz^ nalezyte procenta. Wazn% 
rolç w rozwoju ekonomicznym naszego mieszczahstwa, jako kie- 
rownicy, odgrywa nieliczna wprawdzie, ale w czçsci doborowa 
inteligencya polska, zlozona z ksiçzy, lekarzy, adwokatôw, apte- 
karzy i t. d. Nieliczna jest, bo aby wybic siç na wyzyny aka- 
demickiego wyksztalcenia, na to potrzebuje Polak i pieniçdzy 
z powodu znacznych kosztôw utrzymania w gimnazyach i uni- 
wersytetach, i wiçkszych zdolnosci z powodu przeszkôd, jakie 
jçzyk niemiecki i antypolski kierunek w szkolach srednich sta- 
wia naszej mlodziezy.

Pierwsze trudnosci usunt^c ma na celu . nieocenione Towa- 
rzystwo imienia Marcinkowskiego, ktôre nietylko o wvksztalce- 
nie inteligencyi, ale ostatnimi czasy takze i dzielnych przemy- 
sioweôw siç stara. Tylko najzdolniejsza mîodziez poissa przedo- 
staje siç przez 9-letnie szkoly srednie, przez scisle egzamina ma- 
turyczne i dalsze egzamina panstwowe, nie dziw wiçc, ze nasza 
inteligencya z prawdziwych talentôw sie sklada, jak  o tem z iro- 
n ^  môwia hakatysci Ducliownych Polakôw w W. Ksiçstwie 
Poznanskiem jest 414, Niemcôw 114, z tego 28 Polakôw i 9 Niem- 
côw przypada na wyzsze duchowienstwo, 381 Polakôw, 90 Niem
côw na proboszczy, 60 Polakôw, a 5 Niemcôw na wikarych. 
Je s t wiçc 21% duchownych Niemcôw, podczas gdy Niemcy ka- 
tolicy stanowiq, w Poznanskiem zaledwie 10% wszystkich kato- 
likôw. O znaczeniu duehowienstwa na wsiach pod wzglçdem eko
nomicznym i wogôle pod wzglçdem narodowym, pomôwimy po- 
nizej, tutaj tylko chcemy wspomniec, ze duchowienstwo stanowi 
najliczniejsz^ czçsc naszej inteligencyi i ze jem u hvia czçsc 
praey i wpîywu narozw ôj warstw miejskich czy wiejskich przy-

1 Fink, str. ^40.
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padla w udziale. Lekarzy Polakôw jest obecnie okoio 180 i 10 
lekarzy-dentystôw w 98 miejscowosciaeh na 487 lekarzy wogôle 
w Poznahskiem, zatem nie calkiem 40°/0 ogolnej liczby, podczas 
gdy stosunkowo do liczby ogolnej Polakôw powinnoby byc ich 
co najmniej 60%. Gorszy stosunek oczywiscie panuje pod wzglç- 
dem narodowym w stanie adwokackim, albowiem tylko okolo 
40 adwokatôw Polakôw posiadamy, a z tych tylko 24 otrzymalo 
tyle wazny notaryat. To samo odnosi siç do aptekarzy, ktôrych 
jest 38, weterynarzy, ktôrych jest zaledvvie 6-ciu w calem Ksiç- 
stwie. — Oto skromne cyfry naszej inteligencyi, a jednak ta in- 
teligeneya polska koscia w gardle stoi Niemcom nie tyle z po- 
wodu konkurencyi w tych  zawodach— pod tym wzglçdem Niemcy 
8¾ bcati possédantes— lecz z powodu ich wplywu spoîeczno-socyal- 
nego. Czy wplyw ten zawsze jes t dodatni, nie mozemy powie- 
dziec; stwierdzic to tylko mozemy, ze niejednokrotnie spory 
osobiste miçdzy przedstawicielami inteligencyi naszej, zazdrosc, 
ambicyjki, z drugiej strony opieszalosc, wiele sprawie polskiej 
szkodzily i szkodza, i ze mi(|dzy tem, co rzeczywiscie zrobila 
nasza inteligencya, a tem, co zrobic mogla i powinna, jes t jeszcze 
wielki odst^p.

Grl6wn¾ zaslug% inteligencyi naszej jest organizowanie licz- 
nych Towarzystw i Spôlek polskich, wsrôd ktôrych w sprawach 
ekonomicznych zwîaszcza Towarzystwa przemyslowe i Spôlki 
zarobkowo-gospodarcze czyli Banki lndowe na szczegôlniejsz^ 
zasluguja uwag^.

Co do Towarzystw przemyslowych, to istnieje ich okolo 100 
w 89 miejscowosciaeh Ksiçstwa Poznanskiego. Prezesami a w ka- 
zdym razie dusza ozywez£(. tychze 8¾ przewaznie ksiçza, lekarze 
lub ktos z inteligencyi. Towarzystwa te wytknçly sobie potrôjne 
zadanie: pouczanie wzajemne, podniesienie przemysîu i 8̂ 0100¾ 
zabaw^ w obr^bie Towarzystwa. Czçsto bardzo spotkac si^ mozna 
ze zdaniem, ze Towarzystwa przemyslowe gîôwny cel istnienia 
upatruja tylko w urzadzeniu zabaw najrozmaitszego rodzaju. 
Jest to najpierw ogôlnik i jako taki z natury nie wszçdzie uza- 
sadniony. Trudno powtôre o wartosci Towarzystw cos stanow- 
czego orzec, zwîaszcza o wydatnej dzialalnosci tychze na polu



ekonomicznem, nie znajqp ich poszczegôlnie, tem wiçcej, ze roz- 
wôj ich jest w pierwszvm rzçdzie zawisîy od gorliwosci i roz- 
tropnoéci kazdorazowego kierownika. To fakt, ze choc bezpo- 
srednio Towarzystwa przemysîowe na polepszenie bytu mate- 
ryalnego swych czlonkôw nie wplywajq,, wszakze posrednio pra- 
wie wszystkie przyczyniaja siq w wiçkszej lub mniejszej mierze 
do poprawy stosunkôw materyalnych. Chocby ta okolicznosc, 
ze prezes towarzystwa j est zwykle czîonkiem zarz¾du lub innym 
dygnitarzem przy banku ludowym i jako taki moze czlonkowi 
towarzystwa ulatwic kredyt w danym wypadku, wielkiej jest 
donioslosci w zyciu malomiejskiem. Niew^tpliwie to osobiste 
stykanie siç inteligencyi i przedstawicieli instytueyj kredytowych 
z warstw% rzemieélniczq, i przemyslow% wielce siç przyczynilo 
do wyksztaîcenia i rozwoju naszego mieszczanstwa, z drugiej 
strony trudnosci niemale nastrqcza fakt, ze czîonkowie to
warzystwa rekrutuja siç z rôznych zawodôw przemysîowych. 
Trudno z%dac od prezesa, aby w tych wszystkich gaîçziach mial 
fachowe wiadomosci i môgl sluzyc swiatl^ rad%, a jeszcze tru- 
dniej, by czîonkowie wszyscy radzili nad podniesieniem jakiejs 
specvalnej gaîçzi przemyslu. Z tych wzglçdôw wielkiej wagi 
dla rozwoju przemyslu polskiego jest zorganizowanie Central- 
nego zw ^zku towarzystw przemysîowych, ktôryby umozliwil nie- 
tylko ogôlne zjazdy i wiece przemysîowe, ale i specyalne przed
stawicieli pojedynezych rzemiosî i zawodôw, a tem samem po- 
glçbienie i rozszerzenie fachowycli wiadomosci. Doniosîosc takiej 
centralizacyi nie zostaîa jeszcze zrozum iar^ przez poszczegôlne 
kola; obecnie na 120 towarzy ïtw przemysîowych w Prusach Za- 
chodnich i W. Ks. Poznanskiem tylko 80 do Centralnego Zwiqzku 
nalezy, tuszymy jednak, ze prçdzej ezy pôzniej do tej centrali
zacyi organicznej naszych Towarzystw przemysîowych przyjsc 
musi, a wtedy dziaîalnosc pojedynezych kôl i pod wzglçdem eko- 
nomicznym stanie siç wvdatniejsz%.

Nervus rerum w rozwoju przemysîowem jest pieniadz i tani 
kredyt. Stworzenie zatem taniego kredytu, wyzwolenie spole- 
czenstwa od wysokich procentôw zydowskich jes t podstaw% do-

—  42 —
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brobytu naszych przemysîowcôw. Doniosîe to zadanie spelniîo 
polskie spoîeczenstwo przez organizowanie calego szeregu ban
kôw ludowych, kas pozyczkowych, spôlek zarobkowych i go- 
spodarczych. Niewqtpliwie nizka stopa procentowa w tak boga- 
tym kraju, jakim  sa Niemcy, niemiecki przyklad organizacyi 
taniego kredytu czy wedle systemu Schultzego z Delitsch, czy 
Raiffeisena, i prawodawstwo niemieckie z r. 1889 uîatwily spo- 
îeczenstwu naszemu zadanie. Okolo zorganizowania tych luznych, 
od r. 1861 powstajqcych bankôw i spôlek w jeden eentralny 
Zw ^zek polskich spôlek zarobkowych i gospodarczych vv W. Ks. 
Poznahskiem i w Prusach Zachodnich zasluzyl siç ks. Szama- 
rzewski przed 25 laty tj. w 1873 r. Z jego inicyatywy powstai 
takze w r. 1886 Bank Zwi^zku spôlek zarobkowych w Poznaniu. 
Dzis do Zwi^zku nalezy 101 spôlek, z tych 75 w W. Ks. Po- 
znahskiem. Tylko 8 tych spôîek m a ^  siedzibç sw¾ po wsiach, 
reszta 67 po miastach. Podczas gdy w r. 1873 do Zwi^zku na- 
lezalo Spôlek 43 z 7668 czîonkami, wypozyczono na weksle 
3,311.408 mk., miano ulokowanych w bankach obcych 124.463 mk., 
gotôwki 124.399 mk., udzialy czlonkôw wynosily 623.486 mk., 
dywidendy wypîacono 10.858 mk., zlozono w kasach Spôlek de- 
pozvtôw oszczçdnoseiowych 2,600.869 mk.. fundusz rezerwowy 
wynosiî 74.296 mk., wypozyczono z rôznych bankôw 377.411 mk., 
zysku do przeniesienia byîo 35.946 mk., jednem  sîowem bilans 
wynosil 3,739.302 mk.; to w r. 1896 znajdowaîo siç w 101 spôl- 
kach 35.987 czlonkôw, wypozyczono na weksle 23,539.093 mk., 
w bankach innych ulokowano 677.876 mk., gotôwki miano 
443.793 mk., udzialy czlonkôw wplacone wynosily 4,483.176 mk., 
dywidendy wypîacono 67.447 mk., zlozono w kasach spôlek de- 
pozytôw oszczçdnosciowych 19.078.036 mk., fundusz rezerwowy 
podniôsl siç do 1,754.789 mk., zatem w ciqgu 23 lat o 24 razy 
siç pomnozyî, wypozyczono z rôznych bankôw 441.660 mk., 
zysku do przeniesienia bylo 165.390 mk., jednem  sîowem bilans 
wynosiî 27,009.273 mk., to znaczy wiçcej niz 7 razy siç po- 
mnozyî. Od roku 1896 urosîa liczba spôîek o 8, czlonkôw 
o 3.705, podniôsl siç kapitaî zîozony w spôlkaeh o przeszîo



44

3 miliony mk., tak ze wynosi obecnie przeszîo 23 miliony. 
Udziaîy czîonkôw powiçkszyîy siç w roku ubiegîym o pôî mi- 
liona, depozyta o 2 miliony, fundusz rezerwowy o 200.000 mk. 
W  oiçzkich warnnkach walki ekonomieznej, wypowiedzianej nam 
przez Niemeôw na caîej linii, cyfry te jako objaw kupienia siç 
ekonomicznego podniesc nalezy z zadowoleniem i otuch%. Grîô- 
wn^ zasîugç okoîo tego swietnego rozwoju spôîek ma bez wat- 
pienia dzisiejszy patron Zwiazku spôîek, ks. szambelan Wawrzy- 
niak, ktôry po smierci ks. Szamarzewskiego w  r. 1891 wybrany 
na opiekuna Spôîek, dzierzy od tego czasn z n ies tru d zo ^  gorli- 
woscia, z nasladowania godn^ sumiennosci%, i co naj wazniejsza, 
z korzyscia dla spoîeczenstwa ten trudny i peîen odpowiedzial- 
nosci urzad. Patron Spôîek jes t zarazem strôzem i sçdzi^, kon- 
trolorem i ojcem Spôîek. Czuwa nad porz%dkiem w Spôlkach, 
daje rady i wskazôwki, sluzy pomoc^ w trudnych okoliczno- 
sciach, bada niedomagania i poueza, jak  je  usun^c, wytyka blçdy, 
wskazuje drogç do poprawy, gdzie potrzeba. gani i karci, to 
znowu staje w obronie, gdy niepowolani szarp^  dobre imiç 
Spôîek. Zwazywszy, ze do Patronatu nalezy 101 Spôîek, ktôre 
patron zwykle raz w rok, a gdy potrzeba, to i czçsciej odwie- 
dza, a pojmiemy, jaki ogrom spoczysva na jego barkach. Nie 
dziw, ze spoîeczenstwo w uznaniu tyeb zasîug skorzystaîo z 25-let- 
niego jubileuszu kapîaiïstwa ks. W awrzyniaka i w dniu 11 sier- 
pnia r. b. urzqdziîo wspaniaîa manifestacyç na czesé zasîuzo- 
nego jubilata. Ze ta czesc, jaka otaeza ks. Wawrzyniaka, nie 
jest bynajmniej zwyklym objawem wzajemnej adoracyi wsrôd 
przyjaciôî, wsrôd Polakôw, ze ten syn dzielny chîopa wielko- 
polskiego z Wyrzeki, rzeczywiste i niepospolite oddal wysîugi 
spoîeczeiistwu polskiemu, tego dowodzi najwyrazniej s^d, jaki 
o nim najwiçksi wrogowie nasi wydali, tj. hakatysci przez usta 
korespondenta hakatystycznej gazety Post, p. Finka. „Mansyo- 
narz i szambelan papieski W awrzyniak — pisze tenze inspiro-

1 “24 i  25 Spraw ozdanie  zw iazku polskich spôîek zarobkow ych 
spodarczycb w  W . Ks. Poznai’iskiem  i P ru sach  Zacb. z 1895 i 1896.

i go-
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wany przez hakatystôw poznanskich — jest dusz^ polskiego ru- 
chu. Pod wzglçdem ekonomicznym wiçcej dziala dla polskiej 
sprawy, niz wszyscy inni Polacy razem pod wzglqdem politycz- 
nym. On jes t prezesem glosnego Banku ludowego, on zalozy- 
cielem licznych spôlek. Jem u zawdziçczaj4 niezliczone towa- 
rzystwa czeladzi rzemieslniczej, przemysîowe, spiewackie i gim- 
nastyczne swe istnienie. W awrzyniak nie jest czlowiekiem wielu 
slôw, dlatego tez jako pose! w sejmie rzadko kiedy wystçpuje, 
jes t to m%z czynu, a przytem nie mozna mu i uezciwosci w walce 
odmôwic: z polskim patryotyzmem wcale siç nie ukrywa. ¥ a -  
wrzvniaka czynôw nie da siç zwalczyc pismem lub sîowem, im 
trzeba przeciwstawic czyny. Gdzie on wplyw swôj wywiera, 
tam niema krzykackich pogrôzek i gwaltôw, ktôre towarzyszq 
niejednokrotnie polskiej agitacyi(l). Wawrzyniak pozostaje zawsze 
na gruncie legalnym, ale wlasnie temu przezornie obmyslaja- 
cemu i dlatego swego celu tem wiçcej swiadomemu sposobowi 
postçpowania zawdziçcza sprawa polska niejeden sukces... Man- 
syonarzowi Wawrzyniakowi za wdziçczaja jego polsey wspôl- 
obywatele takze, ze dla swych antynarodowych (antyniemiec- 
kich) usilowan rozporzqdzaja srodkami pahstwowymiu (!) K s^dz 
W awrzyniak bowiem wyrobil dla Zwiqzku spôlek polskieh sto- 
sunki kredytowe w pruskiej Centralnej kasie dla spôlek, wyka- 
zawszy, ze Spdlki reprezentowane przez niego zaslugujq na 
kredyt. Solq w oku jest oczywiscie hakatystom ten sukces i dla
tego denuncyujac Spôlki, instytucye czysto finansowe, nawet 
o wrogie dla panstwa dqznosci (!) w swych organach jak  Post. 
domagaj% siç odmôwienia Zwiazkowi Spôlek panstwowego kre- 
dytu; co wiçcej, faîszywemi doniesieniami o rzekomyeh niepra- 
widlowosciach w niektôrych Spôlkach zwi^zku, tolerowanych 
przez patronat, staraja siç w rzadzie wywolac podejrzenie, iz 
Zwiazek nie spelnia dostatecznie prawem przepisanego mu zada- 
nia i usilujq zwichnqc dalsze czynnosci Zwiqzku przez odebranie 
patronatowi przywileju odbywania urzçdowych rewizyj. Najsmu-

Kam pf u. die Ostmark, str. 272.
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tniejszem w tej brzydkiej sprawie jest ta  okolicznosc, ze bron 
do rçki hakatystom podali sami Polacy, byli czîonkowie zarzadu 
Spôîek, ktôrzy pod pîaszczykiem nadzwyczajnej gorliwosci o do- 
bro publiezne, dajq, folgq swym osobistym niecbçciom przeciw 
pewnym osobistosciom pracujq,eym w Zwiazku spôlek, i juz to 
w prasie, juz to w osobnych pismach ulotnych zarzucali patro- 
natowi, ze toleruje w Spôlkach nieprawidîowosci, ktôre moga 
ewentualnie wywoîac niepozadane wmieszanie si^ wîadz. Juz 
przed dwoma laty sejmik Spôîek dostatecznie napiytnowaî tç 
maehinacy^ i uchwaî^ zadokumentowaî, iz si^ z postçpowaniem 
takiem zadn^, miar^ solidaryzowaô nie moze, mimo to napasci 
szkodzace naszym instytucyom finansowyru nie ustaja, a pro- 
wadzi je  z wytrwaîosci% godna lepszej sprawy, pismo polskie 
Oredownik. Czyz dziwic 81¾ tu, ze hakatysci uderzajtj, w wyïom, 
uczyniony przez owe publiezne inkryminaeye? Ostatecznym wy- 
nikiem tej nieenej praey warchoîôw polskieh i delatorôw haka- 
tystycznych byîo pismo naczelnego prezydyum K s^stw a, naj- 
wyzszej wîadzy prowincyonalnej do Patronatu, by przedîozyî 
protokoîy rewizyi poszczegôlnych Spôlek. Pomimo, ze zadanie 
wîadzy, zdaniem wytrawnych prawnikôw, nie byîo oparte na 
prawnej podstawie, patronat na owo zqdanie odpowiedziaî bez- 
zwîocznem wysîaniem na ^ c e  naczelnego prezydyum wszystkich 
protokoîôw rewizyjnych i dokumentôw, jakieh od niego zaz^- 
dano. Swiadezy to korzystnie nietylko o czystosei jego sumie- 
nia, leez i o tem, ze nie bawi^c 81¾ w zadn¾ polityk^ ma na 
oku jedynie i wyî^cznie ekonomiczne interesa Spôîek, ktôre 
podlegaj¾ jego kontroli. Patronat wyszedî zwyc^sko z caîej 
tej sprawy, ku zawstydzeniu ty c h , ktôrzy tak nieostroznie 
igrali z ogniem dla podraznienia ambieyjki i prywaty; sprawa 
ta  jednak dowodzi, jak  maîo jesteémy wynarodowieni, kie- 
dyémy mimo stuletniej twardej nauki najgorszyeh wad naro- 
dowych nie oduezyli 81¾ jeszeze zupeînie.— Zesmy 81¾ ich nie 
pozbyli, dowodzi m ^dzy  innemi chocby separatyzm dwôch spô
îek, stoj¾cych poza Zwi^zkiem, pomimo usiîowan celem zjedno- 
czenia czynionych. S^ to Spôîka ziemska w Toruniu i Bank lu-
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dowy w Krotoszynie. Ostatni robi znakomite interesa, bilans 
jego za r. 1896 wynosil blizko 8 milionôw mk., suma udzialôw 
czîonkôw 226.090 mk., depozytôw oszczçdnosciowych 935.813 mk., 
wypozyczyî na weksle 2,295.601 mk., mial funduszu rezerwo- 
wego okolo 85.000 mk., a czystego zysku 20.457 mk., a mimo 
to rzekomo ze wzglçdu na wysokie koszta, jakie za rewizyç 
kasowa patronatowi pîacic trzeba, do Zwiqzku spôîek przyst^- 
pic nie chce i woli tanszego rewizora s¾dowego dla przepisa- 
nyeh prawem dwuletnioh rewizyj, niz uznac patronat Zwi^zku 
i stosowac siç do ustaw Zwiazku i uchwal sejmiku Zwiépzku. 
Blizej wtajemniczeni atoli twierdzq, ze i na dnie tej krotoszyii- 
skiej opozycyi lezq sprawy czysto osobiste, prywata. Umyslnie 
potrq.eam o te malostkowe antagonizmy wsrôd inteligencyi na- 
szej, by wykazac, jak  one i dzis jeszcze sprawiaj^, dotkliwy dé
bet w narodowym bilansie. Niew%tpliwie, ze mieszezanstwo moze 
siç na polu ekonomicznem pochlubié nadwy£k% zyskôw, nie- 
wqtpliwie zawdziçcza to i wîasnej oszczqdnosei, energii i przed- 
siçbiorczosci, z drugiej strony nie nalezy zapominac, ze te suk- 
cesy stan sredni zawdziqeza takze i sprzyjajaeym okoliczno- 
sciom, zwîaszcza taniemu kredytowi, jak i tak przemyslowy kraj, 
jak Niemcy wytwarza; nie nalezy zapominac, ze mozna wiçcej 
jeszcze zdziaîac na polu ekonomicznem, jezeli solidarnie i wspôl- 
nemi siîami, ale bez rozterek i klôtni, nad podniesieniem dobro- 
bytu pracowac bçdziemy.

Jezeli przypatrzymy siç liczbie czîonkôw w Spôlkach po- 
dlug icb zawodu i majatku, to z ogôlnej liczby 35.981 wypada 
na mieszczan okolo 12.600, to jes t 35%, na wlascicieli ziem- 
skich okolo 1.100 cos 3%, na dzierzawcôw okolo 900 —2%, na 
chlopôw tj. gospodarzy i chalupnikôw okolo 21.000 tj. 60%. Wi- 
dac stspl, jak  wielkie znaczenie majq, nasze Spôlki i dla stanu 
chlopskiego, ktôremu siç nam z kolei przyjrzec wypada.

, ¥  dawniejszych czasach byîo ogôlnem zdaniem wsrôd 
Niemcôw — pisze prof. Conrad z Halli — ze chlop polski tak 
dlugo mieszka na swojem gospodarstwie, pôki siç budynki nie 
zwal%, potem musi je  sprzedac, poniewaz nie moze budynkôw
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gospodarczych postawic, Niemiec przyehodzi na jego miejsce, 
Polak kupuje mniejsze gospodarstwo i podupada stopniowo. To 
siç w nowszych czasach zupelnie zmienilo. Niestety, mnsimy 
wyznac, ze niemieoki chlop si^ pogorszyl, ze siq w daleko wyz- 
szym stopniu oddal pijanstwu, ze obeenie cz^sto bankrutuje, 
a polski chlop, ktôry mniejsze ma potrzeby i stal 81¾ trzezwiej- 
szym, na jego miejsce przyehodzi. Mozna cale wsie wymienic, 
ktdre jeszcze przed 40 laty zupelnie przez îsiemcôw byly za- 
mieszkale, gdzie obeenie jeden lub kilku tylko jeszcze mieszka“ l. 
Czem siq to ciekawe zjawisko tîumaczy? Niewqtpliwie nizki 
stan oswiaty i kultury byl pierwotnie p rzy c z y ^  upadku eko- 
nomicznego naszego gospodarza malego. W  r. 1823 uwlasz- 
czony, ciemny chlop skorzystal z naglej wolnosci w swôj sposôb, 
tj. nie troszcz¾c 31¾ o przyszlosc, pii bez miary, a Zyd lub 
goscinny tj. karezmarz w Poznanskiem, pozyczali, podwôjn¾ 
k r e d ^  zap isu j^  sw^ nalezytosc. Szczegôlnie lichwa zydowska 
w rôwnej mierze dziedzicowi, jak  chlopu, dala 81¾ we znaki. 
Jeszcze dzis lud w niektôryeh okolicach nazywa folwarki, utwo- 
rzone ze skupionych subhastowanych gruntôw wloseianskich 
„Przepijewemu. W  slad za pijanstwem szly wszystkie inné zbro- 
dnie. Po dzis dzien jeszcze pokazuj^ np. wsie dawniej zlodziej- 
skie, ktôrych mieszkahcy byli postrachem dla s^siednich osad. 
Znajomosc czytania i pisania byla wsrôd lu du rzadka. Sposôb 
uprawy roli prymitywny, nie dziw w ^c, ze taki chlop nie môgt 
wytrzymac z wyksztalconym chlopem niemieckim konkurencyi, 
ze musiaî mu us^pow ae z placu.

Jeszcze za czasôw polskich rzadôw magnaci polscy, jak  
Opalihscy, Sapiehowie i t. d., by podniesc dochody ze swych 
olbrzymich dôbr, wyludnionych wojnami i zarazami, osiedlali 
na warunkach wcale korzystnych niemieckich osadnikôw pod 
nazw^, Holendrôw. Z tych czasôw datuje 81¾ rozrzuconych sto- 
kilkadziesiqt osad, zwanych olendrami przez lud, jak  np. Szu-

' Die deutsche Ostmark. Aktenstücke und Beitrüge zur Pohnfrage. F lug- 
sch rift Nr. I des A ll-D eutschen V erbandes.
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licfeie olendry, Radlinskie, Kozminskie, Naramowickie, Oberskie, 
Mlynskie i t. d., zwlaszcza w pasie na granicy brandeburskiej 
i sl^zkiej. Z tych czasôw pochodz^ takze i gîosne dzis osady 
katoliekich „Bambrôw“ pod Poznaniem: Rataje, Jerzyce, Wilda, 
Gôrczyn i t. d. Ile Niemcôw juz bylo w Poznanskiem przed 
rozbiorem, nie wiemy; wprawdzie politycZni pisarze pruscy po- 
daj% pewne daty; np. Bebeim Schwarzbaeh pisze, ze w okrçgu 
nadnoteckim w r. 1772 bylo 28 % ludnosci niemiecko-protestanc- 
kiej, dzis 40% l; wedle memoryalu jenerala Grolmana o Poznan
skiem z dnia 25 marca r. 1832 2 bylo w r. 1815 w W. Ks. P o 
znanskiem 350.000 Niemcôw a 450.000 Polakôw i Zydôw. Cyfry 
te byly widocznie zrobione pour le roi de Prusse, aby wykazac, 
jak  dalece niemieck^ jest ta nowonabyta prowincya. To jednak 
faktem, ze robiono wszystko mozliwe, aby jq, zniemczyé; zwla- 
szcza przy sekularyzacyi dôbr koscielnycb i klasztornych okolo 
r. 1831, osiedlono ogromne mnôstwo kolonistôw niemieckicb 
np. w dobrach klasztoru lubinskiego; powstaly dalej osady czy- 
sto niemieckie, jak  Rozewo, Rosenfeld okolo Krotoszyna, Szy- 
manowo okolo Rawicza i setki innych, i uzyskano, ze mniej 
wiçcej ‘/3 ludnosci Poznanskiego byla juz w r. 1841 tak samo, 
jak  i dzis, niemieckq.3. Sukcesy te wywolaly w swiecie niemiec- 
kim pewne nadzieje, ze prçdzej czy pôzniej uda sitj procès asy- 
milacyjny zywiolu polskiego. Wypowiada to wyraznie znany 
z germanizatorskicb zapçdôw naczelny prezes F lo ttw ell4. Na 
szczçscie sanabiles fecit Deus nationes.

W prawdzie nizej s to j^ e  w kulturze narody zawsze

1 Ber Netzedistrikt zur Zeit der ersten Theilung Polens. Zeitschr. der hist. 
Gesellsch. fur die Provinz Posen. 1892, t. vu  i vin.

2 F in k  1. c. s tr. 303.
3 M em oryal naczelnego prezesa W . Ks. Pozn. F lo ttw e lla  z 15 m arca 

18411. c. s tr. 306. Obecnie liczba ludnosci ew angelicko-niem ieckiej po w siacb 
w ynosi 330.000, z tego  22.000 p rzypada na  w lascicieli ziem skicb i u rzçdni- 
kôw  rzqdow ycb i p ryw atnycb , w  m iastacb  208.537 dusz. L iczbç katolikôw - 
N iem côw  podaja  rôznie do 12.000, do 50.000 a  n aw et 125.000 dusz. Polen u. 
Beutsche in der Pr. Posen, str. 8.

4 L. c. s tr. 306.
VHLXJL 4
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sowicie oplacac si^ wyzej stoj %cym, ale tylko do czasu p î a ^  t. zw. 
„frycôw k^, jezeli majj^ w sobie sily zywotne. Przykladu do- 
starczaj¾ Grecy wobec Fenicyan, lndy poludniowo-italskie wobec 
Grekôw, chrzescijahskie ludv pôlwyspu pirenejskiego wobec Ara- 
bôw, Czesi wobec Niemcôw. I  polski chîop okazal siç przyst^- 
pnym dla wyzszej kultury bez zatracenia swej narodowosci. 
Przedewszystkiem oswiata szerzona przez rz¾d zapomoca przy- 
musu szkolnego wiele tu  zdzialala, zwlaszcza ze przed r. 1872 
szkola pruska miala na oku nie szerzenie niemczyzny leez 
oswiaty. Niemniej zbawiennem si^ okazalo zwalezanie naîogu 
narodowego, pijanstwa. Reakcya przeciw niemu rozpoczqla 81¾ 
na Gomym Slazku, a wyszla od proboszcza w Piekarach, ks. 
J. Fitzka. Kiedy nas^pn ie  Pius IX. w r. 1852 wyniôst towa- 
rzystwa wsfcrzem^zliwoéoi do zaszczytu bractw koscielnych, a du- 
chowienstwo zacz^o zwlaszcza mlodziez do tych bractw zach^  
cac i zapisywac, powoli pijanstwo ustawalo, a z niem wszelkie 
smutne jego nast¾pstwa moralnej i ekonomicznej natury. Dzis 
naiogowych pijakôw na palcach policzyc mozna. Ulatwila walk¾ 
z pijanstwem i ta  okolicznosc, ze goscince tj. karczmy po wsiach 
rzadko 81¾ znajdowaly w rçku zydowskiem.

Niemniej przeto zydowstwo niszczylo tak samo chlopa jak  
pana lichw^. Niepospolit% zasîug¾ ma rze^d pruski nietylko przez 
wydanie, lecz przez scisïe wykonanie praw przeciw lichwie. Za- 
bawne bylo patrzec okolo r. 1873 na panik^ jaka ogamiaïa 
sfery lichwiarsko-zydowskie, gdy s%dy pruskie skazywaly liehwia- 
rzy na 6 i 8 lat c i^k iego  wi¾zienia. Prawa przeciw lichwie 
atoli nie bylyby jej wykorzenily, gdyby rôwnoczesnie tani kre- 
dyt nie byî uczynil lichwiarza zbytecznym. I  na tem wlasnie 
polega gîôwna zasluga owych Bankôw ludowych i Spôîek za- 
robkowo-gospodarczych, ktôre glôwnie okolo r. 1873 81¾ roz- 
powszeehnily. Dzis a/3 udzialôw i oszcz¾dnosci w tych spôlkach 
zïozonych, to c^zko zapracowany p ien^dz chlopa polskiego.

Niemniejsze zaslugi okolo podniesienia naszego wloscian- 
stwa wielkopolskiego maj^ tyle wspominane Kôlka rolnicze. Za- 
cz^y  one powstawac rôwniez okolo r. 1874, zatem w chwili,
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kiedy ucisk niemiecki obudzil nasze spoîeczenstwo do czynnej 
praey organicznej. Twôrc%, zalozycielem i kierownikiem Kôiek 
rolniczych jes t zasluzony ich patron obecny, p. Maksymilian 
Jackowski; obecnie nadzoruje on 193 Kôiek w W. Ks. Poznan- 
skiem. Prezesami ich 8¾ przewaznie ksiçza i obywatelstwo ziem- 
skie, miejscami juz nawet sami wîoscianie, 11 wicepatronôw 
wspiera patrona w dog^daniu Kôiek i sîuzeniu im dobr^ rad ^  
M e wszystkie z tycb Kôiek prosperujq nalezycie, zaleiy  to 
glôwnie od prezesa; slabycb Kôiek jest obecnie jakie 16. Kôlka 
te odbywaj^ walne zebrania powiatowe; bylo ich 18 r. 1896; 
wszystkie z wyjatkiem 2 licznie byly zwiedzane. Najwybitniejszym 
momentem czynnosci Kôiek bylo zwiedzanie pojedynczych gos- 
podarstw, przyczem najwiçcej i wlasciciel i zwiedzaj^cy gospo- 
darze skorzystac mogq.. W  85 Kôlkach zlustrowano 181 gospo- 
darstw, wiçcej 91 niz roku poprzedniego. Od czasu do czasu urz^,- 
dza kilka Kôîek wystawy, ktôre s% wielkim bodzcem do postçpu, 
wywoîujac emulacyç gospodarzy, pobudzaj%c ich do myslenia 
i naprawiania bîçdôw. Czyni siç to wszystko mimo bardzo szczu- 
plych funduszôw. Patronatu kasç zasila tylko Spôîka bazarowa 
roczmj, 1500 mk., i zarz^d centralny Tow. rolniczego
750 mk. Nadto istnieje zapis s. p. jenerala Oktawiana Augusty- 
nowicza na rzecz Kôiek rolniczych, z ktôrego 450 mk. rocznego 
procentu wpîywa. To tez sîusznie mozna powtôrzyc za wice- 
patronem na powiat wagrowiecki, p. Janta-Pôîczyhskim, ze in- 
stytueyç Kôîek moznaby nazwac bez przesady dzielem milosci, 
gdyz opiera swôj byt na ofiarnosci zwîaszcza obywatelstwa 
i duchowiehstwa, nie zaîujqcych ani ofiar pieniçznych ani ofiar 
praey na rzecz ludu. M e dziw, ze mimo pierwotnych przeszkôd 
dzielo to siç rozwija i przynosi nieobliczalne korzysci naszemu 
ehlopu. Tak powstaj^ za spraw^ Kôiek tyle wazne spôlki dre- 
narskie; jes t ich juz 10 na przestrzeni 60.000 môrg; przybylo 
ich 8 w roku 1896; powstaj¾ po wsiaeh Spôlki pozyczkowe, 
jest ich 12, a w ostatnim roku przybylo ich 5; taka spôîka np. 
w Przemencie miala w roku 1896 350.000 mk. obrotu, a oszczç- 
dnosci wynosily w tej jednej parafii imponuj^c^ sumç 91.563 mk.

4 *
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Nawozôw sztueznych zakupily Kôika na wspôlny rachnnek 
w r. 1896 62.855 centnarôw, o 20.855 centn. w i^e j, niz w roku 
poprzednim. Takie Kôlko w Przemencie np. sprowadzilo 8.000 
cent, kainitu i 1.000 cent, tomasôwki na 1¾¾ 1.855 cent, super- 
fosfatôw i saletry chilijskiej na pola *.

"W iel^ uslugç oddaje kôlkom Poradnik gospodarslci, pismo 
tygodniowe, ktôre siç utrzymuje z wlasnyeh dochodôw, a reda- 
gowane starannie wyrobiîo sobie uznanie nietylko w Ksi^stwie, 
lecz i w Kongresôwee i w Galicyi. Jako braki w gospodarstwach 
chlopskich wytyka sprawozdanie patrona zaniedbanie melioraeyi 
1¾¾ pszczelnictwa, sadownictwa, a zwlaszcza niechqc do aseku- 
raeyi na wypadek ognia lub gradobicia. Takze i chôw bydla 
w przeciwienstwie do ehowu koni pozostawia wiele do zyczenia, 
chociaz na kazdym z tycb punktôw widac zwrot ku lepszemu. 
Skntki tej pracy kôtek sa widoczne na kazdym kroku. Mamy 
wsi polskie z mürowanymi budynkami gospodarczymi, z sadami, 
porz^dne, czyste, schludne. Mozemy wskazac gospodarzy, maj^- 
cych piçknie umeblowany pokôj goscinny — z bibliotekq. Naj- 
wazniejsza, ze wloscianie nietylko utrzymali si^ na zagonie 
ojcôw, lecz takowy rozszerzaj^ przez nabywanie parcel dôbr 
rentowych, a nawet przez kupno znaczniejszych folwarkôw, 
gdyz u nich dzi^ki nmiej çtnemu gospodarowaniu ogôlny dobro- 
byt 81¾ wzmaga. I  tak gospodarz Michal Pielueha, czlonek kôika 
rolniczego Wierzenickiego okolo Poznania, kupil folwark Krzy- 
zowniki, obj^osci przeszîo 700 môrg. Podobnie gospodarz Mi- 
chal Wnuk, czlonek kôika wyrzyskiego, z 47 môrg powi¾kszy! 
wlasnosô sw^ do obszaru 260 môrg; powyzsze zas -wypadki nie 
ŝ i odosobnione, mamy ich po kilka w kazdym nieledwie po- 
wiecie. Ciekawa jes t wies Siemowo okolo Gostynia, gdzie istnie,^ 
gospodarstwa wielkie, 100 i wiqcej morgowe, z powodu iz chlopi 
wprowadzili w zycie minoraty, przekazujq,c gospodarstwo naj- 
mlodszemu synowi, czy côrce, starsze dzieci wyposazajq,c kapi-

1 R ocznik K olek rolniczo-w loâcianskich w W . Ks. P oznansk . xxm . 
Poznaû  1897.
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talem *. Jeszcze przed powstaniem Komisyi Generalnej dla wtosci 
rentowych i Banku ziemskiego chlopi parcelowali miçdzy siebie 
folwarki dworskie. Tak np. w Slupi pod Rawiczem rozparcelo- 
wano przed 20 cos laty 2 folwarki tam istniejfj.ee, a dzis pragnç- 
liby jakiego nowego dominium do nabyeia parcelami. F ak t ten 
nieodosobniony swiadezy, jak  osadnietwo wewnçtrzne w Poznaû- 
skiem opiera siç na zywiolowej sile ruchu ludowego tamze i od- 
powiada istotnym potrzebom spoleczenstwa.

Folwarki i obszary dworskie powyzej 100 hkt. zajmujq, w Po- 
znanskiem 60%, w Prusaeh Zach. 49% calego obszaru, wlasnosc 
wiçksza wvnosi razem w tycb prowincyach 2,435.000 bkt., a wla
snosc ponbÉej 100 hkt. zajmuje tylko 2,050.000 hkt., rozkladajfjcych 
siç na 295.000 posiadlosci. „Powi^kszanie—jak twierdzi wytrawny 
ekonomista nasz, p. M ilewski2— liczbv i obszaru sredniej i malej 
wlasnosci jes t tam ekonomicznie spoîecznie i narodowo wskazane. 
Z tej to potrzeby wypîynçlv prawa z dnia 27 czerwca 1890 i 7 lipca 
1891 r. o wîosciach rentowych i tej potrzebie czyni zadosc i nasz 
skromny Bank ziemski w Poznaniu, powstaly w r. 1888, jako 
odpowiedz na Komisyç kolonizacyjmj. Ktokolwiek uprzytomni 
sobie, ze do 30 czerwca r. 1896 wynosil kapital zakladowy i akeye 
pierwszej emisyi Banku ziemskiego tylko 1,200.000 mk., ze na 
akeye drugiej emisyi, dopeln iaj^e kapital zakladowy do 2,000.000, 
wplacono dopiero 637.745 mk. po dzieh 30 czerwca r. 1897, ten 
nie odmôwi pelnego uznania dla dzialalnosei Banku i osifjgniç- 
tych rezultatôw. Niemiecka Komisya kolonizaeyjna osiedlila, 
pracujac dwa lata dluzej i majac 100 milionôw mk. kapitalu, 
rodzin 1.900, Bank ziemski z kapitalem 50 razy mniejszym, 1291 
na obszarze 14.655 hkt. za cenç 9,292.531 mk., z ktôrych na- 
bywcy zaplacili 3,061.205 mk. Uîatwila zrazu zadanie Bankowi 
zadanie Komisya generalna w Bydgoszczy, ktôra poczfjtkowo

' P rzem ôw ien ie  w ioepatrona p. Jan ty-Potczyftskiego na w alnem  zgro- 
m adzeniu  C entral. Tow. Gosp. w  W . Ks. Poznansk. w  dniu 9—11 m arca 
1896 r. R ocznik r. 1896.

2 Z k u rsu  socyalnego. Przeglad Polski, w rzesien 1897 r.
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z uznania god i^  bezstronnosci^ miala tylko wzgl^dy ekono- 
miczne na oku. Grdy atoli w koncu roku 1898 si«j okazalo, ze 
na wlosci rentowych w calem panstwie 1490, powstaïych od 
wydania prawa z r. 1891, w rçkach polskieh znajduje 31¾ 524, 
i ze w W. Ks. Poznanskiem i Prusach Zachodnich poïowa osa
dnikôw, tj. okolo 400 byla polskiej narodowosci, powstaî okropny 
halas w obozie hakatystôw i Grermanii zaborezej. Podniesiono 
alarm w calej prasie, ze Komisya generalna w r. 1898 prawie 
dwa razy tyle osadnikôw osiedlila, niz Komisya kolonizacyjna, 
ze zatem pruskie r n ^ d y  za p o m o ^  pieniqdzy panstwa pruskiego 
wspieraj^ systematyczna polonizaey¾, a panstwo pruskie dziala 
jako p o l o n i z a t o r N i e  dziw, ze wobec tak strasznych zarzutôw 
Komisya ulegïa presyi i ze wdrazanie nowyeh procedur rento
wych w osadnictwie krajowem ustaïo prawie zupelnie. Wsz¾dzie 
bowiem wïadza ta  kladzie za warunek swej pomocy, aby c z ^ é  
kolonii byla oddana w r¾ce niemieckie i to w stosunku przez 
niq, oznaczonym tak co do liczby osadnikôw, jak  co do obszaru 
ziemi. Choeiaz pod tym w zg^dem  wymagania Komisyi gene- 
ralnej odpowiadaja stosunkowi mieszanych narodowosci w da- 
nej okolicy, slusznosc przeciez jes t tylko pozorna. Wiadomo 
bowiem, ze na niemiecka ludnosc, zamieszkal^ w Poznanskiem, 
skladaj% 81¾ przewaznie miasta, sk^d przesiedlanie na wies nalezy 
do nadzwyczajnych wyjqtkôw. "Wiadomo dalej, z jakiemi trudno- 
sciami walczyc musi Komisya kolonizacyjna, aby z dalekiego 
zachodu sprowadzac niemieckich kolonistôw, i jak  nieodpowie- 
dnim jest ten m ateryal osadniczy pomimo pod j^ych  na wyszuka- 
nie go zachodôw i kosztôw. Latwo w ^ c  zrozumiec, ze caly zasôb 
miejscowych osadnikôw niemieckich jest zuzyty i mimo naj- 
lepszej ch¾ci przeds^biorca parcelacyjny z^daniu Komisyi ge- 
neralnej, aby osiedlic p e w ^  liczb¾ Niemcôw, zadosô uczynic nie 
moze. Skoro w ^e  pareelacya na przestrzeni przeznaczonej dla 
Polakôw jest skohczona, a Niemcôw na re sz ^  parcel znalesc

1 Die deutsche Ostmark. Der preussische Staat als Polonisator und Herr 
prof. Delbrück. S tr. 30.
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nie mozna, Komisya gen. cofa pomoc i pozbawia Polakôwt 
juz osiedlonych dobrodziejstw prawodawstwa rentowego. Kla- 
syczny przyklad tego postçpowania mielismy niedawno w Pia- 
skowie, gdzie cala pareelacya faktycznie jes t ukonczona, pomiary 
przeprowadzone, osadnicy w budynki i inwentarze od dawna za- 
opatrzeni, jednem siowem wszystkie stosunki uregulowane, i tylko 
juz czekaio si^ przekazania kontraktem  rentowym rent na Bank 
rentowy. Generalna Komisya w ostatniej chwili zawiesiîa po- 
stçpowanie: „poniewaz swego czasu stawiony warunek, aby 25% 
osadnikôw byîo Niemcôw, nie zostaî wykonany, nadto dotych- 
czas osiedlone katolickie, z polskiemi niewiastami ozenione osoby 
niemieckiego poohodzenia, za Niemcô'W nie mog^ byc poczytane11. 
Pomimo tych trudnosci i innyeh, jak  zwyzki cen ziemi, spo- 
wodowanej poszukiwaniem majatkôw ziemskieh do parcelacyi 
przez Komisyç kolonizacyjna niemieekii i hakatystyezny dzie- 
siçeiomilionowy Lundbavk, kolonizacya polska siç rozwija nor- 
malnie, Bank nasz ziemski moze siç wykazac dziçki rozszerzo- 
nemu kapitaiowi zakiadowemu p rzew y z^  zysku w porôwnaniu 
do lat poprzednich o okrqgîe 30.000 mk i placi jak  zawsze 4% 
dywidendy '. Cyfry te dowodz% ze lokowanie kapitalôw w tym 
interesie siuzy sprawie naszej, a mimo to wiaseiciela na straty 
nie naraza. W  niektôrych koîach panuje zdanie, ze Bank ziemski 
zanadto jes t ostrozny, obraehowany. To jednak nie powinno 
byc bankowi poczytane za grzech, zwazywszy, ze wskutek nieo- 
glçdnosci dawniejszych naszych instytueyj finansowych fortuny 
caie przepadaiy. Obok Banku pracuj4 nad osadnictwem polskiem 
rôzne spôiki ziemskie, jak  np. poznanska, torunska i lokalne 
spôiki parcelacyjne, np. w Oioboku, G-orzykowie, Pinczynie i t. d. 
a jakkolwiek o niektôrych z nich môwi siç, ze staraj^ robic 
dobre interesa i pod piaszczykiem frazesôw patryotycznych na- 
peînic swe kieszenie, a zwiaszcza kieszenie czionkôw zarzadu, 
to mimo to wobec koniecznego prçdu parcelacyjnego odegraj^

1 8 i 9 Spraw ozdanie i rachunki roczne B anku ziem skiego w Po- 
znaniu, 1896 i 1897.
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one wielka rolç, gdy sama ludnosc wiejska, daz£^c do zaspoko- 
jenia swych potrzeb spolecznych, w takie spôlki organizowaé 
si^ bçdzie i wytworzy z ezasem potrzebne do tego zasoby fi- 
nansowe.

Zasoby te zas lud nasz gromadzi coraz systematyezniej 
nie tylko przez wydatniejsza pracç na roli wîasnej, ale na obczy
znie. Hakatystyczne dzienniki z wyrazem oburzenia i bolesci 
donosiiy niedawno, ze polscy robotnicy rocznie okolo 8 milio- 
ncfw marek do domu przynosza. W ychodztwo robotnikôw pol- 
skich do Niemiec stalo siç nader waznym objawem w naszem 
zyciu spoîecznem i ekonomicznem, objawem elementarnym, nie 
dajacym siç niczem powstrzymac. Liczba tyeh robotnikôw jest 
bardzo wielka. Na wiosnç wychodz^ cale poci%gi kolei zelaznej 
na zachôd. Z niektôrych wsi p i^ a  czçsc mieszkancôw w swiat 
idzie, tak np. z Cilczy pod Jarocinem na 800 ludzi 120 mçz- 
czyzn a do 60 kobiet, ze Slupi pod Rawiczem, liczacej 1100 mie
szkancôw, okolo 200 ludzi idzie na robotç do S^zka, Saksonii, 
W estfalii i Pomeranii. Do samego Szczecina przybylo w r. 1894 
okolo 20.000, w nastçpnym roku bylo ich wiçcej. W  samym 
Berlinie jest ich 50.000, tylez we W estfalii i prowincyi nadren- 
skiej. Okolo Bochum w W estfalii zyje 41,6°/0o> zatem wiçcej niz 
w Gdansku, Malborgu; w Gelsenkirchen w Westf. nawet 81,8°/00. 
Niema zadnego wiçkszego miasteczka, nawet wsi wiçkszej od 
granicy wsehodniej Brandenburgii az do Alzacyi, od p-ôlnocnej 
Bawaryi az do Danii, gdzieby nie bylo robotnikôw polskich. 
Liczba ogôlna 300.000 nie jest za wielka. Pochodzq oni z Ksiç- 
stwa, z Prus Zachodnich, ze S ^zka  i z Krôlestwa Polskiego. Z Ga- 
licyiPolakôw na Zachodzie zbyt wielu jeszeze niema. Jedni z tych 
wychodzcôw zostaj¾ stale na obczyznie przez kilka lub kilkanascie 
lat, drudzy id^ na wiosnç w swiat, a wraeaj^ corocznie jes ien ^  do 
domu. P ozosta j^ych  na obczyznie jes t przeciçtnie 5 °/0. Ci, jezeli 
nie mieszkaj^ w miejscu, gdzie jest wielu Polakôw, np. w Berli
nie, Bochum, gin% na zawsze tak dla Kosciola, jak  dla narodu.

Zatrudnienie robotnikôw polskich jes t rôzne, pracuj^. w polu, 
we fabrykach, przy kopalniach, przy robotach ziemnych. Szcze- 
gôlnie zajçci s£(, przy robotach polnych, gdyz od kilku lat nie-
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mieccy robotnicy wiejscy wynosz¾ siç do miast na wygodniejsze 
zycie. Miejsea oprôznione zajmuj^ robotnicy polscy. Za ciçzk^ 
pracç otrzymuja oni zapîatç prawie jeszcze raz tak wielka, ani- 
zeli w stronach rodzinnyeb. Zarobek dzienny wynosi przeciçtnie 
dla mqzczyzny 3—4 mk., dla niewiasty 1,50—2 mk. Po fabry- 
kach zarabiajq, nieraz jeszcze wiqcej. Wszakze dzieje siç to re- 
gularnie kosztem zdrowia i zycia. Robota trwa dla robotnikôw 
rolnyeb tylko pôl roku. Poniewaz przewazna czçsc prowadzi 
bardzo oszczçdne zyc ie— pokarm codzienny stanowi u bardzo 
wielu cbleb, okrasa i wôdka, a tylko w niedzielç zywiq. si^ cieplq, 
strawejj — wiçc sumy zarobione i oszcz^dzone, jakie przynosz¾ 
do domu, znaczne. W  niektôrych miejscach zarabiaja parobcy 
po 360 mk., a dziewki do 240 mk. przez jedno lato. Przecitj- 
tnie biorac. mçzczyzna oszczqdny odsyîa przez jedno lato do 
domu 240 mk., a dziewczyna do 150 mk. Przypuscmy zatem 
tylko 50.000 wychodzcôw z Ksiqstwa Poznaiiskiego, a jes t ich 
znacznie wiçcej, to jezeli kazdy oszczçdzi po 150 mk., ogôlna 
suma przyniesionych do kraju pieniçdzy wynosi 7,500.000 mk. 
W  ten sposôb gospodarze, maj^cy kilku synôw i côrek, za pie- 
niadze zarobione przez dzieci dokupuj^ gruntôw i nie potrze- 
buja zbytnio rozdrabniac gospodarstw, co niestety w niektôrych 
okolicach ma juz miejsce. Oczywiscie nie wszyscy wychodzcy 
wracaj¾ z groszem, jest znaczny procent, ktôry marnuje krwawo 
zapracowany grosz na obczyznie i o zebranym chlebie napo- 
wrôt do domu wraca. Obiezysastwo, jak  zwia, ten pra/1 wy- 
chodzczy, przynosi wiele strat spoleezenstwu, wynarodowienie 
81¾ 4—5% wychodzcôw, brak robotnika w domu, zwîaszcza 
ogromne szkody na polu moralnem i religijnem; pod wzglqdem 
ekonomieznym musimy uznac ten prçd za korzystny, korzystny 
nietylko dla chlopôw wîascicieli, ale chîopôw wyrobnikôw i ro- 
botnikôw.

Dzi¾ki wlasnie korzystnej sprzedazy swej pracy na obczy
znie oszcz¾dny robotnik staje z czasem wlascicielem ziemi 
na wsi, czyli tez domku w miescie. W  niektôrych miasteczkach 
mozna widziec szeregi domkôw nowych, schludnych z ogrôd- 
kami — to owoc c^zkiej, dîugoletniej pracy na obczyznie. Po-
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niewaz polskie spoleezenstwo obecnie dostarcza tak powaznego 
kontyngensu robotnikow, nie dziw wiqc, ze wszelkie reformy 
socyalne, maj^ce na celu polepszenie doli robotnika, bior^ce 
w obronq pracç przed wyzyskiem kapitalu, wychodz4 w pierw- 
szej linii naszemu spoleczenstwu na korzysc i polepszajij wa- 
rnnki jego bytu. Pod wzglçdem zas reform socyalnych pahstwu 
pruskiemu trzeba oddac tç  slusznosc, ze wyprzedzilo wiele spo- 
îeezehstw. Wielkiej doniosïosci miçdzy innemi jest dla nas 
ustawa z dnia 22 czerwca 1889, dotycza^ca przymusowego za- 
bezpieczenia robotnikow i wogôle wszystkich praeuj^eyeh za 
myto i zaplatç, jezeli ta zapiata nie wynosi wiçeej nad 2.000 mk. 
rocznie, na wypadek niezdatnosei do pracy i na staroéé. Ustawa 
ta pozostawia wprawdzie wiele do zyczenia. Rentç np. starosci 
wedle niej otrzymac mozna dopiero po ukonczenin 70 roku zy- 
cia, podezas gdy w Danii juz z 65 ezy z 60 rokiem zycia. Caly 
aparat urzçdniczy jest bardzo ciçzki; hvi% czçsc zabiera paii- 
stwo, druga poehlaniaja biura i urzçdnicy ad lioc ustanowieni; 
séj, wielkie trudnosci w uzyskaniu renty inwalidow, ktôrij, przy 
pomocy lekarzy i urzçdnikow redukujq, zwykle do minimalnej 
snmy tj. okolo 120 mk. rocznie, System wlepiania znaczkôw 
jest bardzo niedogodny, chlebodawcy maja niewatpliwie wielki 
ciçzar, z tem wszystkiem robotnik jest zabezpieczony, nie po- 
trzebuje zebraé i byc ciçzarem gminy lub swoich, a tem sa- 
mem tak liczna czçsc naszego spoleczenstwa jest uchroniona od 
zgubnych skutkôw nçdzy i pauperyzmu.

W  ten sposôb lud nasz wiejski czy robotniczy robi usta- 
wiczne postçpy kosztem rzekomo osadnikôw niemieckich i wiçk- 
szych wlascicieli polskich. Co do pierwszych, to ubytek ich 
stwierdzaj¾ z wielk% byc moze u d a w a ^  rozpacz%, niemieccy 
szowinisci. Najstraszniejsz% zbrodniE); spoleczenstwa polskiego 
jest to, ze polonizuje Niemcôw, zwlaszeza katolikôw. Glownie 
polonizacyi kilkuset t. zw. Bambrôw okolo Poznania nie mog^ 
pangermanie przebolec. To fakt niew ^pliwy, ze spoleezenstwo 
polskie zasymilowaîo wiele jednostek niemieckich, zwlaszeza 
przez malzenstwa, i w ten sposob zyskaîo dzielny nabytek 
takze i pod wzglçdem ekonomicznym, dowodzi tego z resz^  dose
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znaczna liczba nazw niemieckich wsrôd Polakôw, z tem wszyst- 
kiem kwestya, czy daleko wiçcej nie stracilo spoîeczenstwo pol- 
skie i traci na rzecz zywioîu niemieckiego. Twierdzq rôwniez, 
ze wielu osadnikôw niemieckich w Poznahskiem emigruje do 
Ameryki, i to bynajmniej nie nbodzy, lecz wîasnie lepiej sytuo- 
wani, zwîaszcza mlodsi synowie chlopôw niemieckich, na ich 
zas miejsce osiedlajq 81¾ Polacy. Jest w tem cos racyi; dopôki 
rôlnictwo 81¾ oplacaîo, zatem przed 1870 r. przedsiqbiorczy Nie- 
miec chqtnie 81¾ osiedlal na zalecanych lanach poznahskich, 
obecnie gdy 81¾ nie opîaca, sznka w innem zajqciu lepszego 
i îatwiejszego zarobku czy w miescie, czy teÊ za morzem. Tarn 
tez zywiol niemieeki odgrywa catkiem innq rolq, niz jako chlop 
na chudej glebie poznahskiej. „ Chlop polski natom iast—jak  to 
sami Niemcy przyznajq— daleko mniej wymagajacy, tam gdzie 
Niemiec ostac 81¾ nie moze, znajduje wystarczajqce dla siebie 
utrzym anie“ h Nie trzeba zapominac, ze Niemiec przeciqtnie po- 
trzebuje na zycie 168 mk., Polakowi wystarcza 100 mk. Zywiol 
niemieeki zresztq coraz bardziej garnie 81¾ do miast, podczas 
gdy zywiol polski lgnie jeszcze do wsi i chqtnie uprawia swôj 
zagon. Niemcy znajduja nadto utrzymanie w urzqdach, Polacy 
nie. Te to okolicznosci zlozyîy 81¾) ze w osadach czysto nie
mieckich kiedys, dzis chlopi polscy 81¾ osiedlajq i grunta od 
Niemcôw wykupujq. Obecnie jeszcze jeden moment odgrywa 
ro ^  waznq: urzqdowa kolonizacya, darzqca osadnika Niemea da
leko idqcymi przywilejami. Chcqe tych przywilei stac 81¾ ucze- 
stnikiem, przedaje przeds^biorczy Niemiec grunt swôj clilopu 
polskiemu, melduje 81¾ do Komisyi kolonizacyjnej, czy general- 
nej, czy Landbanku, i jako podpora zagrozonej niemieckosci ko- 
rzysta z licznych beneficyi na ten cel wyznaczanych. Dawniej 
ciqgnql z antypolskiej polityki zyski glôwnie junkier i nabywca 
wiqkszej wlasnosci, dzis skoro 81¾ przekonano, ze wielki wla- 
sciciel, majqc wylqcznie robotnikôw polskich, nie germanizuje 
szybko kraju, poklada 81¾ nadzieje w drobnych osadnikach, a ci 
zbyt sq rozsqdni, by nie skorzystac z ofiar na ten cel lozonych.

1 F ink, 1. c. s t r  93.
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Pradziadkowie poîowy (tj. 800 na 1.900) osadnikôw, osiedlonych 
przez Komisyç kolonizacyjn^ pochodz^cych z Ks. Poznahskiego 
i Prus, otrzymali za darmo lub pôldarmo ziemiq na tych kre- 
sach, dlaczego ich prawnuki nie miaîyby, spieni^zywszy dobrze te 
darowizny na rzeez chîopôw polskich, korzystac z powtôrnych 
donacyj? Dziwnà rzeez, jak  wszelkie niesprawiedliwe rozporzq,- 
dzenia chybiajq, zamierzonego celui

Pojawiajq, si^ gîosy, iz postçpy chlopa kosztem dworu szla- 
cbeckiego nie 8¾ objawem dodatnim. Parcelacya jes t zïem ko- 
nieeznem, powiadajq,, posiadaj%cem raey^ bytu jedynie wtedy, 
gdy niema innego srodka do ocalenia ziemi przed przejsciem 
jej w r^ce obce. Jeden dwôr szlacheeki wi^eej znaezy, niz sto 
zagrôd chïopskich, ktôrych wîasciciele pomimo nawet najszczer- 
szej woli i chçci juz z czysto materyalnych wzglqdôw nie 8¾ 
w moznosci wypeïnic nalezycie posterunku, opuszczonego przez 
wlasciciela wielkiego maj^tku, maîo uzasadnione 8¾ przeto na- 
dzieje, ze po upadku szlachty zajmie zagrozon% zalewem ger- 
manizmu placôwkç ehlop poznanski. Zdaniem pisz^ego, podobne 
twierdzenie jest niesluszne i bezprzedmiotowe. Niesluszne, bo 
ile warte ŝ . owe sto zagrôd chïopskich, najlepiej okazalo 81¾ 
w Czechach, a nawet na Sl%zku pruskim, gdzie swiadomosc na- 
rodowa wsrôd ludu i praca narodowa jest energiczniejsza i wy- 
datniejsza, niz w Poznanskiem. Bezprzedmiotowe jest zas dla- 
tego owo twierdzenie, albowiem i dwôr ekonomieznie zrujno- 
wany mimo najlepszych cl^ei z czysto materyalnych w zg^dôw  
nie moze nalezycie wypeïnic zajmowanego przez 31¾ posterunku, 
dwôr zas ekonomieznie silny nie potrzebuje uciekac 81¾ do par- 
celacyi. W  zazartej zas walce, jaka s ^  u nas toezy, jest owszem 
rzecz¾ poz%dan^, aby broh z omdlalej dloni w ypadaj^^  weiskae 
do r^k krzepkich i zdrowych, ktôre w walce nie sîabn% i spo- 
leczenstwo cale do pewnego wiod^, zwyc^stwa, bez w zg^du na 
to, czy one ŝ . chlopskie, czy szlacheckie.

Reasumuj^c zas wyniki tej ekonomiczno-rasowej walki 
musimy stwierdzic, iz dwory polskie maj¾ straty do wykazania, 
straty atoli chwala Bogu coraz mniejsze, mieszczanstwo nasze 
poszczyciô 81¾ moze sukeesami wcale znacznymi, ma jednak
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wiele jeszeze do zrobienia, aby dorôwnac ze wszech miar mie- 
szczanstwu niemiecko-zydowskiemu, chîop gospodarz stanowczo 
ma przewagç nad kolonista niemieckim, czy jakoseiowo, ezy 
ilosciowo, i pomimo olbrzymicb wysiîkôw panstwa i wojowni- 
czej czçsci spoleczenstwa niemieckiego, a w ezçsci dziçki im 
odnosi drobne, ciehe eo prawda, ale ustawiczne sukeesa. Robo- 
tnik wreszcie polski nie ma konkurencyi przed sob^, przeciwnie 
on wkracza na terytorynm  niemieckie i tu  w kraju wroga zdo- 
bywa srodki do umocnienia ekonomicznego zywiolu polskiego 
w domu. Bilans zatem wypada ogôlem dla nas korzystnie i dla 
tego to taki alarm w obozie naszych najserdeczniejszyeh, i dla 
tego to takie dçcie w surmy wojenne i domaganie siç nowych 
srodkôw wyj%tkowyeh przeciw nam. Cicha, wytrwaîa praca 
i oszczçdnosc zniweezy te  zamachy niewEjjtpliwie na polu eko- 
nomieznem, jak i zas jes t skutek tyeh zamaehôw na polu naro- 
dowem, to ma byc przedmiotem nastçpnej czçsci naszej pracy.



Kiedy na kongresie wiedehskim r. 1815 moearstwa euro- 
pejskie zadecydowaly nowy podzial dawnyeh ziem polskich, 
uznaly za potrzebne byt narodowy Polakôw uszanowac. Otwar- 
cie, zgodnie i wyraznie to wypowiedzieli i jako zasad¾ dla na- 
st^pnych rz^dôw przyj çli. W  W iedniu tez datowana jest ode- 
zwa krôlewska Fryderyka Wilhelma Ht. z dnia 15 maja 1815 r. 
do nowo zagarni^tych poddanycb, ktôra 81¾ staîa zasadniczem 
prawem krajowem W. Ks. Poznanskiego1. W  niej odzywa siç 
krôl pruski do nich w sposôb nast¾puj¾cy: „1 wy macie ojczy- 
zn¾, a z 111¾ odebraliscie dowôd szacunku mego za przyw ^za- 
nie do niej. Bqdziecie weieleni do mojej monarchii, narodowosci 
jednak  waszej zapieraé nie potrzebujecie. J¾zyk wasz ma 
byc obok niemieckiego we wszystkich czynnosciach urzqdowych 
uzywany. Kazdemu z was bqdzie przyst^p otwarty do wszyst- 
kieh urzçdôw, honorôw, godnosci w mojem krôlestwie. Môj na- 
miestnik, z pom ^dzy waszych wspôïobywateli wybrany, b¾dzie 
pomiqdzy wami przemieszkiwal*. Ze zasady, w powyzszej ode- 
zwie zawarte, 8¾ oparte na prawie m^dzynarodowem, potwier- 
dza to najwyrazniej Fryderyk Wilhelm IY., daj%c 1 sierpnia 
r. 1841, nast¾puj¾c¾ odpraw¾ sejmow¾ dla W. Ks. Poznanskiego: 
^Narodowosci polskiej przyobiecane zostaly, moc¾ traktatu wie-

' Z bior p raw  pruskicli z roku  1815, str. 47. — Jçzy k  polski w  W . Ks. 
Poznanskiem  w obec p raw a pruskiego. G rodzisk 1861.
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denskiego i odezwy z d. 15 maja 1815 r., uwzglçdnienie i opieka. 
W ykonawcy traktatu  wiedenskiego postanowili cbw aleb^  mi- 
iosc kazdego szlaehetnego ludu dla swego jçzyka, swyok oby- 
czajôw i bistorycznyeb wspomnien takze i w Polakach szano- 
wac i cenic, a pod naszem panowaniem doznawac one bçd^ 
powazania i opiekiu. Dzis po latacb 82 slowa powyzsze pru- 
skicb monarchôw brzmi^ jakby gorzka ironia wobec zamacliôw 
rz¾du pruskiego i czçsci spoîeczenstwa niemieckiego na p o ls ^  
narodowosc. Zdaje siç, jakoby prawa miçdzynarodowe i uro- 
czyste obietnice krôlewskie miaîy znaczenie tylko dla slabych 
i ucisnionych, mocni zas moga sobie z nich drwic i jak  zela- 
zny kanclerz ongi cynicznie ur%gac, ze one „dla niego ani za 
szelaÿek nie maja znaczenia" b Tem siç tlumaczy, ze prawa te 
przez niemieekicb urzçdnikôw w Poznanskiem, ze wspomnimy 
tylko jenerala Grolmanna i prezesa naczelnego Flottwella, od 
poczçtku lekcewazone, faktycznie dopiero za ksiçcia Bismarcka, 
po zwyciçstwie nad Francy^, za niewazne uznano. Byîa w zela- 
znym kanclerzu jakas demoniczna chqtka dlawienia wszyst- 
kiego, co uwazal za slabe. Tem siç tlumaczy takze i walka 
kultum a przeeiw katolicyzmo wi w Prusiecb, ktôry zagrozony 
secesy¾ starokatolikôw w r. 1870, zdawal siç byc latwym lupem 
dla zacblannej i niwelujacej wszystko prusko-protestanckiej poli- 
tyki kanclerza. Polakom ta  walka podwôjnie dawala siç we 
znaki, gdyz obok antagonizmu religijnego, wystçpuje wobec 
nicb takze i antagonizm narodowy. W szak kwestya jçzyka nie
mieckiego, jako wykladowego przy nauce religii w szkolacb sre- 
dnich, zaostrzyla znacznie antagonizm rz^du do duchowienstwa 
polskiego, doprowadzila do ciekawego w swym rodzaju zakazu 
pobierania nauki religii nawet prywatnie, pod groz¾ wykluczenia 
z gimnazyum. W alce kultum ej zawdziçczamy takze osîawione 
ustawodawstwo Falka, z r. 1873, wprowadzajqpe do szkôl ludo- 
wych System bezwzglçdnej germanizacyi, usuwajace zupelnie 
jçzyk polski i wpîyw ducbowienstwa na wycbowanie mlodziezy. 1

1 Sind mir keinen Pfifferling wert! — osw iadczyl publicznie ks. B is
marck. Cfr. M ow a ks. B ism arcka z dnia 28 styczn ia  1886. — F ink , Kampf 
u. die Ostmark, 311, 303 i 305.
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Nigdzie tez nie prowadziîa siq walka ta z t a ^  zaciekîo- 
sci^, jak  w Poznanskiem, nigdzie tak nie scigano duchownych, 
jak  tutaj, zadnego z biskupôw nie przeéladowano tak, jak  Le- 
dôehowskiego; tutaj trwaîo zastosowanie najsurowszych ustaw 
antykoscielnych najdîuzej, najdîuzej sitj tez ociagano obsadzic 
stolicç arcybiskupi^, gdyz, jak  ks. Bismarck oswiadczyî, „nie 
mozemy ani chcemy w Poznaniu dopuscic arcybiskupa, przy- 
chylnem okiem pata^eego na to, co my nazywamy rewolucy% 
a co Polacy odbudowaniem Rzeczypospolitej polskiej zowiau. 
Z tem wszystkiem zelazny kanclerz, choc tak sierdziscie w 1872 r. 
zapowiadaî, ze do Kanossy nie pôjdzie „ani cielesnie ani du- 
ehowo“, musiaî kapitulowac przed niespozyt¾ siî% katolieyzmu, 
musiaî siç czçseiowo wyrzec praw majowych i zrobic pokôj ko- 
scielny. Z tem wi¾ksz¾ za to zaciçtosciEj. rzuciî siç teraz z prze- 
granej walki religijnej do walki narodowosciowej przeciw Po- 
lakom. Panatyzm  bezwyznaniowo-protestancki byî mniej odpo- 
wiedniem hasïem dla spoîeczenstwa X IX . wieku, lepszym kitem 
dla utrzymania chwiejacej siç wiçkszosci w parlamencie byî szo- 
winizm narodowy, byîo haslo nienawisci rasowej. To hasîo tez 
mi ai o odwrôcic uwagç opinii publicznej od niepowodzen ksiçcia 
na polu polityki wewnçtrznej, zwîaszcza na polu socyalnem, 
ono te£ i dzis jest gîôwnym atutem i parawaniMem sîabosci 
politycznej stojacych dzis na czele rzqdu epigonow „silnegou 
kanclerza. Daremnie przestrzega W indhorst, aby przez usuniçcie 
jçzyka polskiego ze szkoîy i inné ustawy antypolskie nie obra- 
zano dotkliwie uczuc polskiej ludnosci, albowiem w razie wojny 
bfjdzie w ie l^  kwesty^,, z jakim patryotyzmem pi%ty korpus, 
zîozony przewaznie z Polakôw, do boju wyst^pi. UW  wielkiej 
walee Romanow i Sîovvian przeciw Germanom — oswiadczyî 
przywôdca katolikôw niemieckieh — bçdziecie moze zaîowali 
tych krokôw, zaîowali, ze siç Polskç rozebraîo" '. Na mocy nie- 
udowodnionego i nieprawdziwego oskarzenia, ze Polacy s% wro- 
gami Bzeszy niemieckiej i panstwa pruskiego, posypaîy siç jak  
z rogu Pandory ustawy antypolskie i srodki wyj atkowe przeciw

1 F lathe, Gesch. der neuesten Zeit, t. iii , s tr. 559—562.
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nam, przeprowadzane z cal^ surowosci^. Ustawodawstwo anty- 
polskie rozpoczçto z pospiechem i uehwalano z pospiechem 
w r. 1886. „Nagle wylonila siej mysl — pisze Vossische Zeitung — 
mysl, ktôrq nikt dot^d nie zajmowal siç na seryo, moze jako 
rezultat jednej bezsennej nocy. I raz po razie nastçpowalo po 
sobie najprzôd owo straszlivve, bezwzglçdne, tlumne wydalanie 
Polakôw, nieposiadajqcych obywatelstwa pruskiego, przez co 
pozbawiono okolo 40.000 ludzi spokojnych srodkôw utrzymania, 
uchwalenie stomilionowego funduszu na wykupywanie ziemi 
polskiej, przesiedlanie urzçdnikôw Polakôw do w y^cznie nie- 
mieckieh krajôw, ustawa jçzykowa, wykluczaj^ca uzycie jçzyka 
polskiego ze wszystkich urzçdôw i wogôle przedlozenie nie 
mniej jak  szesciu ustaw przeciw Polakom, ktôre nastqpnie sejm 
przyj$ï z tym samym pospiechem. Pomimo to tej polityki gwaltôw 
i bezwzglçdnosci nie moglo à la longue zniesc nawet panstwo 
pruskie. Zbytnio naei%gniona struna pçkn^c musiala; wszechpo- 
tçzny maiordomus panstwa niemieekiego otrzymal od nowego 
cesarza dymisyç, a wtedy nas^piîo  ze strony nowego rz%du 
lagodniejsze i zyczliwsze traktowanie Polakôw. Pomimo ze ulgi 
miçdzy 1891 r., tj. to ru n s ^  mowa dzisiejszego ks. arcybiskupa 
Stablewskiego a to ru h s ^  przemow¾ cesarza 1894 r., „byly nad- 
zwyczaj zewnçtrzne, slabe i niesmiale, mimo to Polacy powitali 
je  z wdziçcznosci% Chet^c zas okazac poslowie polscy, ze Polacy 
nie s<| wrogami panstwa ani Rzeszy, jak  im to zarzueano, glo- 
sowali za przedlozeniami rz¾dowemi i swoimi glosami prze- 
ehylili w chwilach krytycznych szalç na strony rzadu, jak  przy 
projekcie wojskowym i traktatach handlowych, nawet z nara- 
zeniem osobistem swoim wyborcom. Podziçk^ za to pokojowe 
i poswiçcajace siç zachowanie Kola Polskiego jes t nieuzasa- 
dniony i nagly zwrot antypolski najnowszego kursu“. Epigo- 
nowie ks. Bismarcka i jego wielbiciele, zrçcznie wyzyskawszy 
frazeologiç przemôwien festynowych na wystawie lwowskiej, 
nie bez przyczynienia siç pustelnika z Friedrichsruhe, wywolali 
nietylko u rz¾du ten „zlowrogi dla nas kierunek“, „to depta- 
nie niejako nogami bez zadnego wzglçdu wszelkich zagwaran-

5# A L K A .
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towanych i przyrodzonyoh praw narodowych ludnosci polskieju 'r 
lecz postarali siç o zorganizowanie szowinizmem narodowym 
zarazonyeh warstw spoleezenstwa niemieckiego do walki z pol- 
skosci^

Zestawiaj^c mowy cesarza Wilhelma II. z 8 i 22 wrzesnia 
r. 1894 w Malborgu i Toruniu, z mowami ekskanelerza z 16 
i 22 wrzesnia w W arcinie do deputacyi Niemcôw poznanskich 
i zachodnio-pruskicli, nie mozemy przypuscic, aby antypolski 
ton tych przemôwien byl dzielem przypadku, byl skutkiem na
rodowych przemôwien we Lwowie z d. 16 w rzesnia1 2; widocznie 
mamy tu do czynienia ze zrçcznie ukartowanym spiskiem ka- 
maryli bismarkowskiej przeciw Capriviemu i jego polityce pol- 
skiej, przeciw ktôrej cesarza za pomoc% takich kreatur, jak  ko- 
misarza policyjnego, Tauscha, uprzedzono. Najnowszy kurs i ha- 
katyzm, to dzieci duchowe ekskanelerza, nie dziw, ze zwycza- 
jem  epigonôw wlasnie tylko najslabsze strony mistrza staraj¾ 
siç nasladowac, przescigu j^  go w znçcaniu siç nad slabymi, 
nad biednej, polskosci^ z ktôrej robi¾ straszaka na ucisnionq. 
rzekomo niemczyznç i ucisniony risum teneate protestantyzm. 
Dzialalnosô antypolska tych blizniakôw ma bye przedmiotem 
drngiej czqsci naszej pracy, jakotez samoobrona spoleezenstwa 
polskiego przeciw zamachom na jego byt narodowy.

Obecny kurs rz¾dowy wystqpuje nietylko we wszystkieh 
dziedzinach administracyi politycznej czy lokalnej wrogo prze
ciw polskosci, lecz nawet w s^downietwie, w szkolnictwie, stara 
siç za pomocc^ sîuzby wojennej, kolonizacyi i protestantyzmu, 
przez tçpienie wszelkich sladôw i objawôw polskosci w zyciu 
publicznem zrealizowae program bylego prezydenta Flottwella, 
program d ^ ^ c y  do systematycznej germanizacyi polskich pro- 
wincyj 3. Oswiadczyî to bez ogrôdek „fanatycznie po niemiecku

1 Przem ôw ienie posla  ks. d-ra Jazdzew skiego w  parlam encie dn ia  6 
g rudn ia  1897 r.

2 F ink , Kampf u. die Ostmark, str. 319—321. — Die deutsche Ostmcirk. 
Actenstiicke u. Beitrüge zur Polenfrage, 51—74.

3 Ze wzglçdu, iz na  p rogram  F lo ttw ellow sk i bardzo czçsto i repre- 
zen tanci rzadu  i w roga nam  czçsc spoleezenstw a niem ieckiego siç pow o-
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usposobiony“ minister oswiecenia Bosse, w sejmie pruskim w dniu 
10 stycznia 1897 r.

Niemcy szczyc¾ sitj cz^sto, ze 8¾ „Rechtsstaatem u, tym- 
czasem tak siç u nieh pomi^szaly pojçcia prawne, zwiaszcza na 
punkcie narodowosciowym, ze panstwo prawa zamienia siç po- 
woli na panstwo bezprawia i gvvaltu. To zas nie ulega wqtpli- 
wosci zadnej, przyznaje to nawet wielu Niemeôw, iz „w pan- 
stwie pruskiem germanizaeya idzie przed prawem, przed kulturq, 
i przed dobrobytem ludnosci polskiej“ 2. Coraz czçsciej roz- 
brzmiewa haslo, iz prawo jest prawem tylko dla Niemeôw i to 
lojalnych; Polakôw, katolikôw i Niemeôw wolnomyslnych obo- 
wiazywaé winna zasada: Situer gai tien und Maul lialten. Na ka- 
zdym kroku doswiadczaj% Polacy, iz 3¾ poddanymi drugiego 
rzqdu, ktôrych inaezej przedstawiciele wladzy traktuj% niz uprzy- 
wilejowanych obywateli niemieekich. „Polityka wewn^trzna ta- 
kieh ministrôw, jak  Kôllera ezy v. der Recke, zuzywa wszelkie 
srodki przymusowe, na jakie 81¾ zdobye umie wîadza karna 
i policyjna, przeciw niepozadanym objawomu. „Przy pomocy 
najsubtelniejszego w y t^ en ia  przepisôw, ograniczaj^cych swo- 
bod¾ zbierania 81¾ i stowarzyszania, przy pomocy przekracza- 
j^cego wszelk^ miarç zastosowania i wyzyskania norm prawnych 
przeciw obrazaniu wszelkiemu, nieporzadkom i gwaltom pu- 
blicznym 3 chc% stlumic te n iepo^dane ôbjawy. Czasami wydac 
81¾ moze, ze istniej% pom ^dzy nami ludzie, zyj^cy i dziala^cy 
w wyobrazeniach Metternichowskich i uchwal karlsbadzkich“. 
W  ten sposôb oeenia dzisiejszy system polityki pruskiej, zasto-

îuje, podajem y go w  doslow nem  brzm ieniu: „Die A ufgabe der R egierung  
is t, die innige Y erbindung der P rovinz m it dem  preuss. S taa t dadurob zu 
fôrdern , dass die ib r eigenthüm licben R egungen, G ew obnbeiten  u. N eigungen, 
die einer solohen V erbindung w iderstreben , allm âhlicb bese itig t un d  dass 
dagegen die E lem ente des deu tsehen  Lebens in  seinen  m aterie llen  und  
geistigen  B eziehungen im m er m ehr in  ib r v e rb re ite t w erden... D ieganzlicbe  
V erein igung  der beiden N ationalita ten  als derS ob lu ss  d ieser A ufgabe kann  
aber n u r dureb  das entschiedene H erv o rtre ten  deu tseber K u ltu r erlang t 
w erden“. To znaczy krotko a  zw içztow ato: przez germ anizacyç w Poznan- 
skiem  osiqgnie rze^d tam ze swoj cel.

1 F ink  1. c. str. 322—-323. 2 M owa posla  d -ra  Z. D ziem bow skiego
w  parlam encie niem ieckim  z 13 g rudn ia  1897 r. 3 Cf. Opalenica, Swiecie.

5 »
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sowany wobee socyalistôw i Polakôw, nie kto inny, jak  poza- 
sluzbowy radca trybunalu Rzeszy, p. Otto M ittelstàdt ktôrego
0 syrapatye polskie nikt chyba nie posqdzi.

AVszqdzie obowiqzuje zasada, ze urzqdniey, przezuaczeni na 
uslugi spoleczenstwa, wsrôd ktôrego zyjq, winni siç do istotnyeh 
potrzeb tego spoleczenstwa zastosowac, a w pierwszej linii poro- 
zumiewac siq z niem jçzykiem zrozumialym. Inaczej w kresowych 
ziemiach panstwa pruskiego. Tu spoîeczenstwo polskie musi siq 
stosowac do wygody niemieckiego urzçdnika i porozumiewac siç 
z wladzami wylqcznie za pomocq jçzyka niemieckiego. Jqzyk ro- 
dzinny jest nietylko wykluczony ze wrszystkich urzqdôw admi- 
nistracyj nyeh, skarbowych, policyjnych, ale nawet z urzçdôw 
gminnych, kas powiatowych, urzçdôw pocztowych i kolejowych 1 2. 
Mniejsza o to, ze np. wîadze kolejowe pilnie baczq, aby urzç- 
dniey kolei zelaznej, a nawet zatrudnieni przy niej stale ro- 
botnicy nie poslugiwali siç ukradkiem miçdzy sobq jqzykiem 
polskim. W  „panstwie praw au, w panstwie „eywilizowanem“
1 „konstytucyjnem “, tego rodzaju nietolerancya jes t co najmniej 
dziwnq, z tem wszystkiem panstwo jest pracodawcq, wiqc do 
pewnego stopnia w prawie jes t dyktowac swoim podwladnym 
pewne warunki, atoli czyz moze siç z istotq prawa zgadzac zq- 
danie od calego spoleczenstwa znajomosci jçzyka niemieckiego, 
choc nie wszystkie jednostki mialy moznosc przyswojenia sobie 
obcego jçzyka. Germanizatorzy twierdzq wprawdzie, ze kto po- 
bieral naukç szkolnq za pomocq obecnego systemu i sluzyl przy 
wojsku, umie wladac jçzykiem niemieckim, tylko nie chce siç 
nim poslugiwac i dlatego „silniejsze naprçzenie strun wobee 
opornego polonizmu“ ze strony rzqdu jest zupelnie wskazane, 
a nawet zqdajq, aby w razie uzycia tlumaczy dla porozumienia 
siç z publicznosciq, nierozumiejqcq po niemiecku, koszta za tlu- 
maczenie ponosila ta publieznosc 3. Pomijamy na razie kwestyç,

1 Vor der Fluth cf. Dziennik Pozncifiski, n. 257.
2 N iedaw ne rozp. p rezesa  rej. bydgoskiej w ykluczyio j. polski naw et 

z aptek  i recep t przeznaczonycli d la  choryck Polakow . M owa ks. Jazdzew - 
skiego na  43 sesyi seim u prusk. r. 1898. Dziennik PoznaAski n. 90.

3 Fink, str. 280. *
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czy obecny pruski System szkolny potrafi przyswoié dziatwie 
polskiej znajomosc j^zyka niemieckiego tak, aby 31¾ staî trwa- 
lym na cale zycie dla niej nabytkiem; pytamy 81¾ atoli, czy 
wszyscy sluzyli w wojsku, czy wszyscy korzystali z obecnego 
systemu nauki? Czy w ^c  domaganie s ^  znajomosc! niemieckiego 
j¾zyka od setek tysi¾cy ludzi, ktôrzy w t. zw. „polskiej szkoleu 
przed r. 1873 n a u ^  pobierali, nawet ze stanowiska pruskiego 
jest prawnem? A jednak nieraz slychac ze strony m ^d n ik o w  
pocztowych czy kolejowych wymyslanie brutalne na kobiety, 
na staruszki za to, ze po polsku poproszs| o bilet lub o znaczek 
p o c z t o w y F i z y k  powiatowy w Wolsztynie, dr. Schroeder, oglo- 
sil nawet w pismie urz¾dowem, ze nie zna polskiego j¾zyka 
i dlatego, kto po niemieeku nie umie z nim 81¾ porozumiec, 
ten niech przyprowadzi tîum acza2. Tak samo niejedna osoba 
z Krôlestwa Polskiego musiala szukac tîumacza, by otrzymac 
bilet przy kasie kolejowej np. w Poznaniu, w Jarocinie, przy- 
czem nie szcz¾dzono ze strony u ^ d n ik ô w  wyrazôw oburzenia 
na przeklçta p o ls ^  paplanin¾, dus verdammte polnische Gequatsclie 
i t. d. W  Rawiczu nie chciano niedawno temu przyjac polskiego 
telegramu do Galicyi, choc ten sam m ^ d n ik  telegram angielski, 
francuski, a nawet cbinski niecbybnieby przyj^l. Tak samo prosei 
chlopi otrzymuj^, urz¾dowe pozwy, obwieszczenia, wszystko w j ^  
zyku niemieckim. Nieraz przychodzi nawet soltys do ks^dza 
lub nauczyciela, by mu list urz¾dowy przetîumaczyl. Dokuczliwy 
jes t ten j¾zyk urz¾dowy zwlaszcza szerokim warstwom robotni- 
czym, ktôre przymusowo zniewolone do zabezpieczenia 81¾ na 
wypadek choroby lub na starosc, nietylko otrzymujq ksiqzeczki 
sîuzbowe niemieckie, ale wszelkie podania do panstwowego 
m ^ d u  ubezpieczenia w tym j¾zyku podawac s^ zniewoleni, 
placqc za to swoj krwawo zapracowany grosz pokqtnym pisa- 
rzom. Côz jednak znaczy dola lub niedola biednyeh robotnikow 
polskich wobec racyi stanu, ze tylko wtedy pruskie te wschodnie 
prowincye pozostan4 pruskiemi, jezeli s ^  zamieniij na niemieckie3.

1 Tenze, str. 228. ’ L. c., str. 263.
3 A m  unserer Ostmark Realpolitische Betrachtungen von C. C. Sonder- 

abdruck ans den Grenzboten. Leipzig 1897. S tr. 61.
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Aby je  tedy jak  najrychlej na niemieckie zamienic, nietylko 
ruguje siq ze wszystkich urzqdôw jqzyk polski, lecz slady pol- 
skosci ehce siq nawet z nazw lokalnych i imion wlasnych ze- 
trzec. Codziennie mozna czytac o zmianie nazw miejscowosci: 
Janikôw na Kujawach nazwano Amsee, z czego nasi chlopi 
w potocznej mowie znowu zrobili „Jam zau, Maîachôw ochrzczono 
Malwenkampf, K rzyw o^kq w pow. szamotulskim Krummwiese, 
D ^rôw kq  w pow. szubinskim Eichenhain, D ^ e c z  w pow. wschow- 
skim na Dambitseh, Krzemieniewo na Feuerstein, Jasikowo na 
Buchenhain, Otoczno na Kaiserau, Slawoszewo na Lawau, Przy- 
czynq na Lindenburg, Eunowo na Wilhelmsau i t. d. i t. d. "W ciqgu 
ostatnich lat w ten sposôb przechrzczono kilka do kilkanascie set 
nazw, przyczem mieszkancy odnosnej miejscowosci niejedno- 
krotnie po chrzcie urzqdowym dopiero siq dowiaduj¾ o tym 
fakcie. Jezeli wîasciciel wsi jest Polakiem i umie zajqc siq ener- 
gicznie sprawq, to nieraz uratuje dawnq nazwq przez wniesienie 
protesta, gdzie jednak dziedzicem jest Niemiec lub gdzie lu- 
dnosc polska nie umie protestowac, a to najczqsciej ma miejsce, 
tam miejscowosc otrzymuje urzqdowe piqtno germanskie, choc 
ludnosc jej posluguje 81¾ s ta ^  nazw% dalej. W skutek tego po- 
wstaje, jak  oswiadczyî w parlamencie pose! Zygmunt Dziem- 
bowski ', w prowincyach polskicb takie zami¾szanie, iz za rz^  
dzenia germanizatorskie „tamuj£^ wr¾cz prawidiowa komunikacy¾ 
handlow^ i pocztowq“. Ciekawq, przytem jest ta okolicznosc, iz 
pisma ultranarodowe niemieckie nie mog¾ wyjsc z oburzenia. 
gdy chodzi o sprzeciwiaj^,cy 81¾ kulturze chrzest np. nazwiska 
Dorpat na Jurjew, K ronstadt na Brasso i w prowincyach nad- 
baltyckich lub w Siedmiogrodzie takie post¾powanie piqtnujq, 
jako „rabuneku nazwisk, w prowincyach pruskich to samo uznaj% 
za calkiem sluszne, po stq p u j^  wedle zasady: Ja, Bauer, bei dir 
ist das ganz ivas anderes. W  podobny sposôb germanizuje 81¾ 
nazwy osôb spolszczonych, a germanizuje 81¾ je  przymusowo 
na podstawie m etryk przodkôw, zwlaszcza dzieci szkolnych, aby 
w ten sposôb dzieci, jako niemieckie, uclironic od nauki j¾zyka

Rttryer Poznaïiski, 1897, n. 289.
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polskiego lub religii w jçzyku polskim. Szulc zmienia siç na Schulze 
W rôbel na Sperling i t. d., z drugiej strony forytuje siç niem- 
czenie nazw czqsto polskich np. Dalski na Dahlke Môwinski 
na Redner i t. d. i t. d.

Polacy dose czçsto spotykaj¾ 81¾ z zarzutem ch¾ci oder- 
wania 81¾ od Prus. Jako dowôd przytoczyî minister Bosse m i^  
dzy innymi fakt, ze Polacy spie-waj^ piesn: „Jeszcze Polska nie 
z g in ^ a u 2. W skutek tego toezy s ^  w dzielnicach naszych wogôle 
przeeiw piesni polskiej zywa walka, a mianowieie ze strony 
wîadz wojskowych, ktôre zakazaly orkiestrom wojskowym grac 
piesni polskich. „Wywoîac to musiaîo zdziwienie — zauwazyî 
slusznie w cytowanej juz mowie pose! Dziembowski — zwîaszcza 
wsrôd starych czîonkôw obrony krajowej, ktôrych we wojnie 
austryackiej i francuskiej wsrôd dzw^kôw tych piesni polskich 
prowadzono w grad kul“. Rozporz^dzenie zas, aby podezas kon- 
certôw kapeli wojskowych w ogrodzie zoologicznym w Pozna- 
niu programy wyiq,cznie w j¾zyku niemieckim drukowane byîy, 
uwaza nawet tak fanatycznie i szowinistycznie usposobiony pa- 
stor poznahski, ktôry napisaî broszur¾ p. t. Polen und Deutsche 
in der Provins Posen 1 * 3, za niepotrzebne klôcie Polakôw szpilkami.

Raziîy takze niemieckie oezy czerwono-biaîe barwy pro- 
wincyonalne, mianowieie czerwono-biaîe chor^gwie, wywieszane 
podezas rôznych uroczystosci koscielnych, zwîaszcza podezas 
wizytacyi arcybiskupiej. Po gîosnym procesie komisarza Camapa, 
b¾d¾cym srog£), kompromitacy3 hakatyzmu, a i po cz¾sci rz¾du 
jako odpowiedz na ^  p o ra z ^  moralnq wyszîo rozporz^dzenie, 
zm ieniaj^e dotychczasowe barwy prowincyonalne na biaîo- 
czarno-biaîe. Dawne zas jako narodowo polskie sciga 81¾ z zaci^  
to sc^  godn% iscie lepszej sprawy. „Rzeczy zaszîy tak daleko — 
j ak oswiadczyî na kongresie wolnomyslnego stronnietwa ludowego 
w Norymberdze redaktor Posner Zeitung, W agner — èe pewien 
ohîopiec polski ukarany zostaî za noszenie biaîo-czerwonej kra-

1 Dziennik Pnznaûski, n. 286 i z r. 1898 n. 90.
* Dziennik PotnaAski, n. 251.
3 Separat-A bdruck aus dem  Volk, str. 37, 38.
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watki“ a polakoiercza Magdeb. Zig. gani zarzq.d pocztowy za 
to, ze nowe karty podwôjne (Kartenbrief) kazal wykonac w ko- 
lorach polskich: bialym i czerwonymü!

W  ten sam sposôb przesladuje siç i mysl p o ls ^  czy to 
w prasie, czy w broszurach, czy na scenie. „Statystyka krymi- 
nalna — pisze Dziennik Poznan ski — zostala zbogacon3 w r. 1896 
przez skazanie na grzywny polskich redaktorôw jakie kilkadzie- 
siat râzy. Tylko w jednym wypadku nast^pilo nwolnienie oskar- 
zonego“. Jak% sumç wynosz¾ te grzywny za rok 1896, nie do- 
wiadujemy siç. W edle obrachunku jednak czasopism niemieckich 
w pierwszej polowie 1897 r. zaplacili polscy redaktorzy nie 
mniej, jak  12.000 mk. kary i kosztôw s$dowych, pomina.wszy 
koszta obrony i inné oplaty, co razem najmniej 20.000 mk. 
uczyni. Jakiego rodzaju wykroczeh dopuszczajf| siç obzalowani, 
dowodzi niedawny procès bylego redaktora Gonca Wielkopolskiegor 
W incentégo Bolewskiego, ktôry w artykule inkryminowanym 
dowodziî, „ ie  hakatyzm chce wytçpic Polakôw, a rz^d na to 
daje swoje placet. Komisya kolonizacyjna wydziera Polakom 
jedn¾ piçdz ziemi za d ra g ^ . Prokurator wniôsi 2 m ies^ce wiç- 
zienia za to przekroczenie, § 131. Krajowy s¾d poznahski jednak 
oskarzonego uwolniî. W skutek wniesionego atoli rekursu proku- 
ratora s¾d Rzeszy jeszcze raz sprawç przekazaî poznanskiemu 
s¾dowi krajowemu, a p. Bolewski zas¾dzony zostal tym razem 
na 300 mk. grzyw ny2. W obec takich wypadkôw przeéladowania 
prasy polskiej przez prokuratorye pruskie przewyzszaj3 niejedno- 
krotnie w swej dokuczliwosei najsurowsz4 cenzurç, a jednak 
zamachy te na swobodç prasy sq, niczem wobec wykonywania 
u nas prawa o stowarzyszeniach.

Okolo 2.000 polskich stowarzyszeh, istniej3eych w pah- 
stwie pruskiem, éledzi rz¾d naprawdç oezyma argusowem i3.

1 Podobny w ybryk ze stro n y  polskiej przeciw  N iem com  no tu je  F in k  
ze Szam otul, gdzie szew czyk pew ien na  nauce uzupelniajacej zjaw ial siç po- 
mimo kilkakro tnyeb  zakazow  ze stro n y  nauczycieli z polska szpilka, p rzed- 
staw iajqca sokota(!). Kam pf uni die Ostmark, str. 256, :257.

2 Katholische Volkszeitung n. 270.
3 C. C., Ans unserer Ostmark. Realpolitische Betrachtungen. O dbitka 

z Grenzboten str. 26.
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W  kazdem naszem towarzystttie, nawet konferencyi sw. Win- 
centego à Paulo, towarzystwach przemyslowych upatruje siq 
„stowarzyszenia polityeznego dlatego, ze jest polskie“ ', w ka
zdem naszem „zebraniu wietrz% zdradç stanu i przygotowania 
do gwaltownego oderwania siç od panstwa pruskiego“. Grtosna 
nowela o stowarzyszeniach reakcyjnego ministra v. der Reeke, 
ktôra chciala zebrania i towarzystwa oddac na laskç i nielaskç 
policyi, glôwnie przeciw socyalistom i Polakom byla wymierzona. 
G-dyby nie owe kilka gîosôw wiçkszosci w sejmie pruskim, dziçki 
ktôrym upadîa, dla polskich stowarzyszen i zebran wybilaby 
niewf^tpliwie ostatnia godzina. Nie m o g ^  w drodze ustawo- 
dawczej zniszczyc lub ograniczyc stowarzyszeh polskich, posta- 
nowil rz¾d pruski i bez noweli o stowarzyszeniach dop^c celu 
przez naciçganie nielegalne istniejq,cych ustaw. „W szystkie po- 
chody zabawowe, pnbliezne zabawy ludowe, urz^dzane przez 
towarzystwa polskie przemyslowe, slowem wszystkie zabawy, 
ktôre wogôle mogîy byé zakazane, lub ktôre wymagaly osobnego 
pozwolenia, zostaly po najwiçkszej czçsei zabronione, poniewaz 
naraz zrobiono odkrycie, ze pochody i zabawy tych towarzystw, 
ktôrych dziaîalnosc byla dot¾d lojalnq i nie dawaîa powodu do 
skarg, mogly byc niebezpiecznemi dla pokoju publicznego1*. 
I  czy rzeczywiscie na seryo obawialy siç wladze naruszenia po
koju publicznego? Nie, tu  chodzilo po prostu o najwiçksze ogra- 
niczenie swobody i dzialalnosci naszych towarzystw. Tajne roz- 
porz^dzenie ministeryalne polecilo wladzom nizszym wydawac 
zakazy wszçdzie gromadzenia siç, gdzie widz^ niebezpieczen- 
stwo naruszenia publicznego spokoju2. Z pelnomocnictwa tego 
skorzystaly wladze te na niekorzysc nasztp mianowicie tam, 
gdzie osobniki rozstrzyga j^e  podlegajEj. wplywom hakatyzmu. 
Ze wszystkich stron nadchodzily wiesci o zakazach wycieczek

1 P o licya uznata  np. kato lickie tow arzystw o  przem yslow e za poli- 
tyczne i skazala prezesa, p. Jan iszkç, n a  15 mk. kary, poniewaz; nie zaw ia- 
domil polieyi o zw olaniu posiedzenia. Izba  karn a  w P ile  orzekla na  n ie
korzysc oskarzonego, na tom ias t Kamergericht berlinski uznat ten  w yrok  za 
n iesluszny. Kuryer Pozn. n. 266.

1 C. C., A us unserer Ostmark, s tr. 28.
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i wspôlnych pochodôw: z Grniezna, Bydgoszczy, Krobi, Mielzyna, 
G-rudz^dza, Pelplina, z W ildy pod Poznaniem. Towarzystwu 
przemyslowemu w Bydgoszczy zabroniono przy sposobnosci 
25-letniego jubileuszu swego istnienia w ostatniej chwili nawet 
koncertu i zabawy i tylko za usilnem staraniem zarzadu na to 
pozwolono, ale pod warunkiem, ze nie wolno brac wstçpnego, 
przez co Towarzystwo rzeczone ponioslo w ie l^  szkodç finan- 
sowq,. W  Srodzie ks. Palkowski, jako nauczyciel religii, urz¾dzil 
z dziewczynkami szkolnemi wycieezkç, a poniewaz do niej osoby 
dorosïe siq przyîqczyly, za to oskarzono go o wykroczenie prze- 
ciw ustawie o stowarzyszeniach i skazano go na 75 mk. grzywny. 
Sami nieuprzedzeni Niemcy przyznac rnusz^,, ze „Polacy dzisiaj 
slusznie czuj^, siç traktowani jako obywatele drugiej klasy, 
skoro nakazuj¾ ini ,stulic gçbç‘ nietylko w stosunku do wyso- 
kiej wladzy, ale nawet w stosunku do rôwnych im ludzi. Jezeli 
gdzie jakie polskie towarzystwo przemyslowe zwola zebranie 
celem omôwienia spraw ekonomicznych, przybywa zandarm i roz- 
wi^zuje zebranie, poniewaz nie rozumie po polsku“ W  Polskim 
Cekcynie w Prusiech Zach. dnia 15 sierpnia roku zeszîego zan
darm Ende rozwiq,zal po raz siôdmy zebranie Towarzystwa ludo- 
wego z powodu uzywania naniem jçzykapolskiego, itow tedy , gdy 
p. Bajka z Tucholi zacz^l mowic stosownie do programu: „0  ra- 
cyonalnej hodowli swin w najnowszych czasach“. Kiedy Kolo 
polskie w sejmie wniosîo interpelacyç w sprawie rozw ^zyw ania 
zebran dlatego, ze uzywano na nich jçzyka polskiego, minister 
p. Recke wywodziî, ze dawniejszy wyrok s£\,du administracyj- 
nego z dnia 26 wrzesnia 1876 r., korzystny dla nas, uledz m oie 
zmianie i inné obecnie bçdzie s%du zapatrywanie. Na karb tego 
falszywego przypuszczenia ministra rz^d dozwalal, aby policya 
niesîusznie drçczyla ludnosc polsk^, rozwi%zywaniem zebran1 1 2. 
Sprawa wreszcie gôrnika Jana D ^row skiego  z Rozbarku 
na Sl^zku, spowodowana faktem, ze urzçdnik policyjny roz-

1 M owa W agnera, red ak to ra  Posner Zeitung na  kongresie w  No- 
rym berdze.

2 Spraw ozdanie poselskie d-ra R zepnikow skiego, posla  do s e jm u ip a r-  
lam entu , w  L ubaw ie z dnia 9 listopada 1897 r.
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wi^zal zebranie robotnicze w Wieszowie dnia 6 grudnia 1896 r. 
za zagajenie go w jçzyku polskim, przeprowadzana przez wszyst- 
kie instaneye, zakonczyla si^ wyrokiem najwyzszego s¾du ad- 
ministracyjnego z dnia 5 pazdziernika 1897 r., orzekajacym, ze 
post^powanie rz^du bylo bezprawne

Tak samo bezprawne i niezem nie uzasadnione bylo roz- 
porz¾dzenie prezesa rejencyi kwidzynskiej wzgl^dem tîumacze- 
nia sztuczek dla teatrôw amatorskioh, ktôre tyle ambarasu, ko- 
sztôw i niepotrzebnego klopotu narobiîo naszym amatorom, 
zwlaszcza w Prusacb Zachodnich. Zazalenie dopiero posîa do 
sejmn i parlamentn d-ra Rzepnikowskiego z powodu teatru ama- 
torskiego w Lubawie n ministeryum sprowadzilo wprawdzie nie 
ogolne zniesienie tego rozporz¾dzenia, lecz specyalne cofnitjcie 
nakazu dawniejszego dla Lubawy *. W idzimy wiijc, ze energiczne 
wystqpienie w obrônie praw slusznych poz^dany odnosi jeszcze 
skutek. Z tem wszystkiem sîusznie podnosi pose! Dziembowski 
ze formalne prawo skargi i zazalenia niema dla stron wartosci. 
„Côz bowiem pomoze np. stowarzyszeniu w Miloslawiu, gdy 
moze w lutym, po zniesieniu zarz3dzenia nizszych wladz admi- 
nistracyjnych, otrzyma zezwolenie odbycia majôwki w lesie pod 
golem niebem? Nadto niepodobienstwem z^dac, zeby wsz^dzie 
znajdowaly si^ sily posiadaj^ce czas i pien^dze, aby domagac 
si^ swego prawa“. Szczegôlnie znienawidzone przez rzq,d 
i jego organa i caî% G erm an^ wojownicz% zw ^zki sokolskie, 
ktôrym wladze najwiçksze stawiaj^ trudnosci, jakkolwiek so- 
kolstwo w politykç siq nie bawi i jest stowarzyszeniem gimna- 
styeznem, jak  pierwszy lepszy Turnerverein. Jakie zapatrywania 
maj^ sfery rz^dowe o „Sokolachu, tego ciekawy dowôd dala 
bytomska Izba karna w procesie wytoczonym za noszenie mun- 
duru sokolskiego (!). „Zw^zki Sokolôw“ — brzmi opinia tej wla- 
dzy, reprezentuj^eej sprawiedliwosc na Gôrnym Sl^zku— upra- 
wiaj^ pod pozorem gimnastyki w ten sposôb w ielkopols^  agi- 
taey^, ze 81¾ staraj% o to, aby ludnosc kraju po polsku m6wiq,c% 1

1 W yrok  najw yzszego sadu  adm inisti-acyjnego z dn ia  5 paidz . 1897 r. 
w  spraw ie uzyw ania jçzy k a  polskiego na  zebraniach. Gazeta Opolska, dodatek.

J Kiiryer 1‘oznanski n. 252.
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odstrçczyc od niemczyzny, a mianowicie w mlodziezy uczueie 
dla polskiej mowy i polskich obyczajôw szerzyc i pielçgnowac. 
Skutkiem tego 11(^¾  tez czlonkowie zwi^zkôw sokolskich n a- 
r o d o v y  s t r ô j  p o l s k i ( Ü )  przy uroczystosciach. Ta tenden- 
cya Sokolôw jest dobrze znana gôrnosl^zkiej ludnosci, a przeto 
noszenie publiczne p o l s k i e g o  s t r o j u  n a r  o d o w e g o (!) 
uwazane bywa za zam ierzoï^ politycznq manifestacyç, za po
rn o ^  ktôrej w demonstracyjny sposôb ma siç ujawnic, ze ci, 
ktôrzy ôw strôj nosz^,, niemieckosci, niemieckiego usposobienia 
i obyczajôw niemieckich nie cierpi^, niemieckosci siç wyrzekaj¾ 
a uwaiaj^,, ze nalez^ do narodu polskiego, ehociaz co do naro- 
dowosci sa Niemcami. (!) To dazenie Sokolôw, azeby siç posta- 
wic w przeciwienstwo do niemieckich wspôlobywateli niepol- 
skiego jçzyka, moze w wysokim stopniu, mianowicie gdy siç 
publicznie objawia, wywolac zaniepokojenie i zgorszenie w tej 
czçsci ludnosci, ktôra jest narodowo usposobiona i ojczyznç 
kocha, i to dlatego, poniewaz sprzeciwia siç niemieckiej kon- 
stytucyi i istn ie j^ym  urz^dzeniom panstwowym; dlatego tez 
wzbudza troskç, ze przez to uczucie narodowe wiçkszej czçsci 
gôrnosl^zkiej ludnosci na korzysc wielkopolskich d^znosci ucierpi 
lub zgola zaniknie. (!) Z tego powodu mogïo postçpowanie oskar- 
zonego, ktôry na publicznej ulicy polski strôj narodowy nosil, wy
wolac zaniepokojenie i zgorszenie publicznosci...“ To wystarczy, 
azeby stwierdzic istnienie publicznej swawoli (grober Unfug), 
p o m ija j^  to, czy rzeczywiscie zgorszenie mialo miejsce, czy 
nie. Za tç ngrub^. swawolç“ skazany zostal jakis p. John, we- 
dlug Kutoliha, na karç i koszta. W yrok dotyczy sprawy gômo- 
sl^zkiej wprawdzie, gdzie stosunki w wyzszym stopniu jeszcze 
8¾ zaognione niz w Poznahskiem, swiadczy on jednak wymownie, 
przez jakie okulary swiat urZçdniczy pruski wogôle, zatem 
i w AVielkopolsce, patrzy na sprawy polskie; nie dziw tedy, ze 
popada w takq, smiesznosc, iz nazywa strôj sokoli strojem na- 
rodowym polskim i za to skazuje na grzywny i karç.

A przeciez nalezaioby przypuszczac, ze w dziedzinie s^dow- 
nictwa krajowego panuje absolutna przedmiotowosc. Tymczasem 
subjektywizm narodowy i przy wymiarze sprawdedliwosci coraz
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jaskrawiej 'wystçpuje i coraz czçsciej oczywiscie ze sprawiedliwo- 
s c ^  siç mija. Najwyzszy s^dzia Prus Zach. wydal rozporzc^dzenie, 
11100¾ ktôrego zabronil powolywania tlumacza dla osôb, ktôre 
uez^szozaly do niemieckiej szkoly lub odbyly siuzb^ wojskowa, 
zm usza^c tem samem Polakôw, jako tako wîadaj¾eych j^zykiem 
niemieckim, do zeznawaniâ przed s¾dempo niemiecku. „Pomyslmy 
co to znaczy — powiada prof. Hans D elbrück1. — Olbrzym iato rôz- 
nica, môwic po niemiecku w codziennych stosunkaoh, a zezna- 
wac pod przysiçg3 przed s¾dem. Niezawodnie zdarzac si^ b^dzie, 
ze Polacy tylko z uporu narodowego wzbraniac siç b¾d¾ môwic 
przed s¾dem po niemiecku; kto atoli bqdzie umial rozrôznic, 
czy nie dolqpza siç tu  pewna obawa poslugiwania siç obcym 
j^zykiem w chwili tak niebezpiecznej? Na jakiez to podejrzenie 
naraza si^ sprawiedliwosc, ktôra \v takiem polozeniu osmiela 
siç wywierac nacisk! Czyz nie jes t najvvyzszem ze wszystkich 
praw to wlasnie, ze przed prawem wszyscy obyvvatele 8¾ rôwni 
i ze sprawiedliwosc nie sluzy zadnemu innemu interesowi, jak 
tylko samej sobie? Slyszalem dobrych Niemeôw m6wi¾cych
0 tem rozporz¾dzeniu z najwi^kszem oburzeniem“. A jednak sly- 
chac raz po raz o wypadku zas¾dzenia na karç nawet kobiet, 
jezeli wzbraniaj¾ 81¾ skladaé przysi¾g¾ w j^zyku niemieckim. 
Tak np. skazal s¾d lawniczy poznanski pani¾ M. Spi¾ck¾ dn. -4 
wrzesnia r. 1897, na 20 mk. kary lub 4 dni aresztu, u w aza j^  
oswiadczenie swiadka, ze nie chce skladac przys^gi po nie
miecku wprost za odmow¾ przysi¾gi. W yrok ten niesprawie- 
dliwy zniôsl co prawda ^ d  ziemianski2, z tem wszystkiem z tego
1 innych wypadkôw widac, jak  s¾dziowie nizszych s¾dôw ule- 
gaj¾ coraz wiqcej wpîywom szowinizmu narodowego i coraz 
mniej „utrzymuj% odpowiedn^ miar¾ objektywnosciu. Jaskrawo 
to uwydatnia m ^dzy innymi nast¾puj¾cy wypadek. „W Gdansku 
odbywal 81¾ w lutym procès przeciw Danziger Neueste Nachrichten, 
ktôre podaly nieprawdziw¾ wiadomosc, jakoby niejaki Lepek 
zabil w borach tucholskich Niemca kamieniem z powodu fana-

* Preuss. Jahrbücher, D ezem ber 1897, 90 Bd. H eft m , str. 575.
2 Kuryer Poznafiski, n. 235.
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tyzmu wyborezego. Pokazuje siç pôzniej— i owo pismo to tez 
przyznalo — ze to twierdzenie bylo nieprawdziwe; mimo to re- 
daktor rzeezonego pisma zostal uwolniony z tego powodu, ze 
redaktor jako czlonek Towarzystwa ku szerzeniu niemczyzny 
ma sluszny interes w omawianiu wszystkich tego rodzaju spraw, 
a jezeli ten wypadek okazaî si^ niestety nieprawdziwym, to je- 
dnak broni go § 193. Tak w ^c  zamiast oszezercy, skazuje s¾d 
pruski pokrzywdzonego przez oszczerstwo na poniesienie znacz- 
nyeh kosztôw procesu, a to ze wzglçdu na to, ze pismo nie- 
mieckie — chociaz oszczerstwem — broniîo uprawnionych in- 
teresôw niemczyzny. Podobny tylko gorszy jdszcze wypa- 
dek wydarzyl si^ w Grudzû^dzu, gdzie tamtejsze pismo Ge- 
selliger zrobilo zarzut katolickiemu duchownemu, ks. probosz- 
czowi Poïomskiemu z W ^brzeznia, ze naduzywal konfesyonalu 
do celôw politycznych. Oczerniony kapïan wytoczyl skargç pry- 
watn% mimo to odpowiedzialny redaktor zostal uwolniony, gdyz 
pismu, majqcemu jako zadanie naczelne popieranie niemczyzny 
na wschodnich kresach, przysluguje prawo obrony z § 193, 
albowiem tutaj dzialalo w obronie slusznych interesôw. Ale 
uczucie katolickie, swiçtosc sakramentu spowiedzi nie doznaje 
obrony wobec germanizatorskich interesôw Geselliyera! Tego ro
dzaju wyroki chyba swiadcz% o zupelnej przewadze polityki 
nad prawami i sprawiedliwosci^. Nie bez podstaw atoli môwilo 
siç, a i dzis si^ jeszcze powtarza: I l  y a des juges à Berlin. W  wyz- 
szych i najwyzszych trybunaîach mozna jeszcze znalezc slu
szny wymiar sprawiedliwosci. Gîosny wyrok najwyzszego s^du 
administracyjnego z pazdziernika r. 1897 w sprawie uzywania 
jçzyka polskiego na zebraniach zdawalby 81¾ za tem przemawiac, 
gdyby nie ekskursya polityczna, poprzedzaj^ca sam wyrok, 
„o niebezpiecznej agitacyi wielkopolskiej, ktôrej zwalczanie jest 
rzeczq uznania g o d n ^  i o „niedostatecznosci obecnych przepi- 
sôw prawa“. Takie w tr^ y  politycznej natury w wyroku s¾do- 
wym nawet wsrôd nieuprzedzonych Niemcôw budz¾ powazne 
w^pliwosci, a Freisinnige Zeitung calkiem sîusznie powiada: „Za-

Kuryer Poznaûski n. 289.
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daniem sqdôw jest li tylko wymierzanie prawa, a nie wyda- 
wanie opinii o tem, co jes t niebezpieczne, oraz robienie rza- 
dowi propozyeyi co do zmiany istniejacych ustawu „Wynikiem 
takich wyrokôw— musimy powtôrzyc za radc£\ trybunalu naj- 
wyzszego p. M ittelstâdtem 1 2 — nie moze byc nie innego, jak  zbu- 
rzenie ostatniego szcz^tku powagi trybunalôw pruskich, wzmoc- 
nienie przekonania, ze w ssjdownictwie pruskiem panuje judyka- 
tura strotinicza i kastow a“.

„Najsilniejszym taranem przeciw polskosciu i najcelniejszym 
srodkiem do germanizacyi ma byc, od ezasu ustawodawstwa 
Falka r. 1873, szkola. Publicysci niemieccy rok ten uwazajq jako 
kamien graniczny m ^dzy t. zw. p o ls ^  a n iem iec^  szkol% 
Pierwsz%, jakkolwiek jest bez kwestyi dzielem panstwa pruskiego, 
i jakkolwiek do szerzenia oswiaty rzetelnie siç przyczynila swego 
ezasu, zredukowawszy pierwotnq, p rze raza j^a  liezbq analfabetôw 
w Poznanskiem w r. 1815 do 15'/2°/0 w r. 1871, pot¾piaj¾ bez- 
wzglqdnie kulturtrâgerzy dlatego, ze bçd^c pod zarzaxlem nauezy- 
cielstwa przewaznie polskiego, pod nadzorem duchowienstwa 
polsko-katolickiego, poslugiwala siç jçzykiem wykladowym pol- 
skim, a lubo przyswajala i j¾zyk niemiecki, nie sluzyla jako 
narz^dzie do germanizacyi. Nie m aj3 natomiast dosyc slow do 
poehwaly obeenej szkoly niemieckiej. w ktôrej, dzi^ki sprçzy- 
stemu nadzorowi facbowych inspektorôw, wydatnej pracy soisle 
nadzorowanych nauczycieli, dziçki przeprowadzonemu najdo- 
kladniej przymusowi szkolnemu, zapanowal surowy lad i po- 
rz^dek 3, ba, dziqki wpïywowi niemieckiego jçzyka wykladowego 
spadîa liezba analfabetôw od r. 1871—1893 z 15'/2 na 1 '/2 % (•)4- 
Nie przeczymy, ze w szkole dawniejszej byly usterki, zgadzamy 
siç, ze scislejszy nadzôr zredukowal liezbç analfabetôw, uzna- 
jemy, ze panstwo stara 81¾ bardzo o pomnozenie szkôl, ze w osta- 
tnich 10 latach przybylo okolo 300 szkôl ludowych, ze obeenie

1 Dziennik Poznaüski, r. 1897, n. 250.
2 Vor der Fluth, cf. Dziennik Poznafiski, n. 257.
3 F ink, 1. c., cap. 23 i 24. Die polnische und die deutsche Schule.
4 C. C., Aus unserer Ostmark, str. 44.
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uczçszcza okolo 300.000 dzieci, z tycli przeszlo 200.000 polskich, 
do szkoly na 1,800.000 mieszkancôw, ze szkôl ludowycli po mia- 
stach jes t w samym obwodzie rejencyjnym poznaiiskim 111, po 
wsiach 813 ze przy zakladaniu szkôl ludowych powoluje siç 
lekarza i wszçdzie df\zy siç do tego, aby przybytki nauki uczy- 
nic jak  najwi^eej przepisowi zdrowotnosci odpowiednie. Na 
wszystko zgoda, a jednak twierdzimy, ze nowa szkoîa wydaje 
owoee nieslyehanie male w porôwnaniu do nakladu pracy i ko- 
sztôw, ze jest prawdziwa torturq dla przewaznej czqsci polskiej 
dziatwy, a to dlatego, ze zamiast byc przybytkiem wychowania 
i ksztalcenia, stala siç f a b r y ^  germanizacyi.

Ustawodawstwo szkolne Falka z r. 1873 zaprowadzalo je- 
dnem poci^gni^ciem piôra jçzyk wykladowy niemiecki w szko- 
lach, nawet przy nauee religii, jezeli dzieci polskie przy wst^- 
pieniu do szkoly wladaîy jçzykiem niemieckim 1 2. Mimo to zrazu 
pozostawiono parç godzin jqzyka polskiego, a i nauczyciele po- 
slugiwali siq z pocz^ku jqzykiem polskim w najnizszvch od- 
dzialach. G-orliwym inspektorom szkolnym i germanizatorom 
atoli bylo 801¾ w oku i to zdziebeiko polszczyzny, albowiem, 
zdaniem ich, utrudnialo polskiej dziatwie przyswojenie jqzyka 
niemieckiego. E.ozporz¾dzeniem wi^c ministeryalnem z dnia 
7 wrzesnia i 8 pazdziernika 1887 r., zniesiono nauk^ jçzyka pol
skiego we wszystkich szkolach ludowych, takze i miejskich, wy- 
dziaîowych i wyzszych zenskich, a pozyskany przez to czas 
wolny poswi^cono nauce jçzyka niemieckiego. W edlug zyczenia 
niektôrych inspektorôw szkolnych, nauczyciel nie ma dzieciom 
polskim zadnego slowa niemieckiego przetlumaczyc na j^zyk 
polski, lecz za p o m o ^  metody pogladowej pokazac przedmiot 
na obrazie i nastçpnie podac nazw^ jego po niemiecku. Ma to 
byc metoda naturalna, dz^k i ktôrej kazde dziecko môwic 81¾ 
uczy. Zapominaj% atoli ci pedagodzy, ze dziecko polskie przy- 
chodzi juz z zapasem wyrazôw, ktôrymi wyraza pewne przed- 
mioty, ze zatem przy wskazaniu jakiegos przedmiotu na obrazie,

1 W  calej p row iucyi w  r. 1891 szkôl ludow ycli 2.399. — P etze t, Die 
preuss. Ostmarken 1898, s tr. 39/40.

2 R ozporz. prezydyalne z 27 pazdziern ika 1873 r.
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przedewszystkiem od matki wyuczone brzmienie mu siç przy- 
pomina i ta komplikacya utrudnia przyswojenie brzmienia obcego. 
Znakomity pedagog Kehr, z ktôrego dziela1 wlasnie nauczyciele 
nasi ucz% siç metody nauki pocz^tkowego czytania i pisania, 
i^da, by nauczyciel, nawiijzujqc naukç do tego, co dzieeko z domu 
przynioslo, mowil do nich zrazu ich narzeczem, a dopiero slowa 
tego narzecza przetlumaczyl na jçzyk w szkole uzywany. Jezeli 
nauczyciel tego nie uczyni, nie zrozum ie^ go dzieci, a jego mo- 
zolna praca bçdzie nadaremn% Ze tak siç dzieje, potwierdzaj^, 
to ty s i^ zn e  przykîady: Nauczyciel Niemiec, niemowia.cy po 
polsku, zniecierpliwiony lajal malego chlopca polskiego, mow^c: 
Du List ein dummer Esel. Chîopiec, nie rozumiej;\c tycb sîôw, ale 
s¾dz¾c, ze winien powtôrzyc, co mu nauczyciel przepowiadal, 
odpowiedziaî mu: Du bist ein dummer Esel, i dostal naturalnie 
kije. Otworzono raz okna w szkole, na ktôrej scianach zawie- 
szone byly obrazy do nauki pogl%dowej. Nauczyciel pytal siç 
przy pokazywaniu kazdego przedmiotu: Was ist das? "Wskutek 
przewiewu, gdy okno bylo otwarte, wszystkie obrazy naraz 
spadly ze scian. Poniewaz wtedy dzieci same byly w szkole, 
jedno z nich pobiegîo do nauczyciela, woîaj^c: Cale Was ist das 
spadlo na ziem iç2 3 *. Jakiem udrçczeniem jest taka metoda dla 
dzieci polskich, nie potrzeba dowodzic, ale jest ona m ç ^  i dla 
nauczycieli, zwlaszcza Niemcôw, skazanych na ksztaîcenie dzieci 
w jçzyku tychze niezrozumiaîym. Nie dziw, ze miarka zwyklej 
cierpliwosci siq czçsto przebiera, a poniewaz kij w pruskiej dyscy- 
plinie jeszcze w ie l^  odgrywa rolç, przyehodzi dose czçsto do 
naduzyc brutalnych, rozpatrywanych coraz czqsciej przed forum 
s¾dowem 5. Ze taka nauka zamilowania do jçzyka niemieckiego 
w dziatwie polskiej nie wzbudza, dowodzic chyba nie potrzeba. 
„Nie wpoi ona rôwniez, jak  do tego zd^za System obeeny, za 
pomoc% historyi pruskiej, jçzyka niemieckiego i spiewu niemiec-

' Per deutsche Sprachunterricht im ersten Schuljahre. 1877, str. 54.
2 P odobne p rzykîady  cy tu je  w sw e j m ow ie posel Scbroeder na 46 sesyi 

se jm u  prusk. z r. 1898. Dziennik Pozn. n. 88.
3 N iedaw no nauczyciel z L ow encina pod Sw arzçdzem  staw al przed

sqdem  przysiçglych, obw iniony o sm ierte lne pokaleczenie dziecka za naukç
jç z y k a  niem ieckiego. Kur. Pozn. 1897, n. 265.

WALKA.
6
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kiego, w serca polskiej dziatwy miîosci do pruskiej ojezyzny 
ani do rodziny panuj^oej, a juz wcale a wcale nie zrôwnowazy 
ona wplywôw, ktôre p o ls ^  mlodziez do obozu ciqgna, w ktô- 
rym siç bez wyjqtku prawie rodziee z n a jd u j^  Dziwny to na- 
prawdç sposôb wpajania miîosci i przyw ^zania za pomoc% kija, 
uciskn i szykan. Nie dziwny jednak w panstwie pruskiem, ktô- 
rego potçgi zalozyciel, Fryderyk W ilhelm I., kijem miaî uczyc 
ueiekaj^cego przed nim Zyda miîosci ku panuj^em u. Jest w in- 
teresie spoleczehstwa polskiego nawet, by sobie kazdy przyswoil 
jçzyk niemiecki; w ten sposôb zyskuje Polak, wladaj^cy dwoma 
jçzykami, p e w ^  intelektualn^, przewagç nad Niemcem 1 2, zyskuje 
klucz do cywilizacyi ogôlno-europejskiej, tylko metoda do tego 
celu w io d ^ a  niech bçdzie rozumna, ludzka, niech siç nie wy- 
klucza jçzyka ojczystego przy ksztalceniu, a wtedy dzieci nasze 
nietylko w ^pliw ^ znajomosc niemieckiego jçzyka wynios¾ ze 
szkoly, ale reaine wyksztalcenie, ktôrego dzisiejsza pruska szkola 
polskiej dziatwie nie dostarcza, bo jej glôwnym celem jes t nie 
ksztalcenie, lecz germanizowanie.

Ze wzglçdu na naukç religii, ktôr^ trudno przecie wykîa- 
dac w jçzyku niezrozumialym, musiano zrobic pewne ustçpstwa 
i dla jçzyka polskiego, wykluczonego ze szkoly w r. 1887. W tedy 
to spoleczenstwo polskie zorganizowalo prywatnq domow^ naukç 
jçzyka polskiego, w czem zwlaszcza kobiety polskie ze sfer 
wyzszych, odegraly zaszczytn% rolç. Z tego powodu w r. 1891 
rz^d wprowadzil na stopniu srednim prywatn¾ naukç jçzvka 
polskiego na koszt rodzicôw, reskryptem prezesa naczelnego, 
Zedlitza, z d. 11 kwietnia, dla dzieci, ktôre pobieraj^ religiç 
w jqzyku polskim. W  r. 1894 zniesiono reskryptem ministra 
Bossego z dnia 16 marca 1¾ naukç pryw atn^ a zaprowadzono 
fak u lta ty w ^  naukç tego jçzyka, 1 lub 2 godziny tygodniowo, 
nie dluzej jak  2 lata na srednim stopniu, oczywiscie dla dzieci 
pobieraje^cych naukç religii w jçzyku polskim, dopiero atoli za 
wyraznem wniesieniem podania ze strony ojca lub opiekuna.

1 C. C., Aus unserer Ostmnrk, s tr. 28.
2 D elbrück, 1. c., s tr. 573.



Nauka ma siq ograniczyc tylko do czytania i pisania, w szko- 
lach o nauce skrôeonej ma siç ograniczyc do jednej godziny 
tygodniowo, wlasciwie nie calej, bo kwadrans odchodzi na pauzç, 
albowiem ostatnia godzina szkolna z reguîy wyznaczona jest 
dla tego przedmiotu. Wobec tylu ogruniczen 6w reskrypt Bos- 
sego nazwano zartobliwie prawdziwsj, Preussische Zulage, t. z. 
„Cos dal, ale wiçcej wzial“. Bez kwestyi reskrypt Zedlitza byl 
lepszy, bo bylo 4 — 6 godz. tygodniowo dozwolonych, ale tylko 
tam, gdzie ludnosc polska mogla i chciala oplacac prywatn3 
naukç polska. Bossego reskrypt daje darmo, ale t a ^  odrobinç, 
ze nauka nie odnosi wielkich korzysci. Na naukç przygotowu- 
j¾c¾ do pierwszej spowiedzi i komunii przychodz% dzieci z bar- 
dzo niedostatecznemi wiadomosciami, tak iz trzeba im wpajac 
pierwsze zasady religii, a do tego jedna trzecia czçsc wcale 
glosek nie zna, druga czçsc zaledwie sylabizuje, a tylko reszta 
czyta zadowalniajaco po polsku '. Ze ze szkoly dzisiejszej niedo- 
stateezne wynosz¾ dzieci wiadomosci z nauki religii, wcale dziwic 
nie moze z uwagi, ze na podstawie prostych reskryptôw mini- 
steryalnych ods¾dza siç dzieci polskie od pobierania nauki religii 
w ojczystym jçzyku, ze na tej samej drodze rozstrzyga si§, do 
ktôrej narodowosci dziecko wbrew woli rodzicôw ma byc zali- 
czone 1 2 i ze duchowienstwo katolickie niema zadnego wplywu na 
szkc 1¾. W prawdzie wielu ksiçzy ma t. zw. Leitung des Jcath. Iteligions- 
unterrichts, ale to kierowanie de facto lezy w rçkach rzadu i jego 
wykonawcôw, tj. rejencyi i inspektora, ktôry we wielu razach 
jest protestantem. Ksiçdzu kierownikowi wolno przyjsc na lekcyç 
religii i egzaminowac dzieci, poniewaz zas wielu ksiçzy takiego 
kierownictwa nie posiada, wiçc nauka religii odbywa siç bez 
nadzoru. System ten germanizacyjny zaostrzony jest od czasôw 
Falka przez jego wykonawcôw, tj. fachowyeh inspektorôw, ktô- 
rzy z malymi wyjqtkami sq, najzacieklejszymi germanizatorami 
i ajentami spôlki HKT, jak  np. Folz w Witkowie. Gorliwosc

1 W ladze prow incyonalne i lokalne zabran iaja  uczyc dzieci polskicli 
p ryw atn ie  j . o jczystego. M owa ks. Jazdzew skiego  na  39 sesy i sejm u prusk. 
1898. Dzien. Pozn. n. 84.

2 Dr. W . Skarzyiiski, „N asza sp raw a“, s tr. 114. P o zn an  1897.
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niejednego z tych panôw jest nawet smieszn^ dla Niemcôw sa- 
mych. „Pewien inspektor szkolny — pisze prof. Delbrück 1 — z^da 
od nauczyoieli, aby nauczali dzieci, ze 8¾ Niemcami sîowian- 
skiego poehodzenia. G-dybyz przynajmniej ten poczciwiec byî 
powiedzial: Prusakami! Ale Niemcami i zarazem Slowianami — 
toc naturalnie i \v kole tego gorliwca musza siq znalezc Niemcy, 
ktôrzy takiej n^drosci bakalarskiej pochwalic nie niogau. A ta- 
kich gorliwcôw jest duzo, jes t znacznie wiçcej niz pedagogôw 
rzeczywistych i niz siç to zgadzac moze ze zdrowym rozwojem 
szkolnictwa. Ktôz s% ci glosni inspektorowie szkolni? Po czçsci 
nauczyciele gimnazyalni, ktôrzy przeciez pedagogicznych stu- 
dyôw nie odbyli nigdzie, ktôrzy po czqsci nie mogqc siç doslu- 
zyc slawy i odznaczen w gimnazyum, przyj^li patryotyczn^ 
sluzbç przy szkolach ludowych. Tak np. glosny z ciçtosci samej 
inspektor Sehwalbe, jako prof, gimnazyalny znany byl z basto- 
nad, za pomoe% ktôrych wpajal uczniom kwinty i kwarty (II. 
i III. klasy) jçzyk francuski lub lacin^. Jezeli wiçc slyszy si^ 
o pochwalach systemu, kierowanego fachowych inspekro-
rôw, to od razu mozna wyw%chac zrôdlo tych pochwal na pod- 
stawie niemieckiego przyslowia: Eigenbb stinlct. Nadto urz%d in- 
spektorôw porucza 81¾ coraz w ^cej protestantom  albo katolikom, 
moze gorszym od protestantôw, gdyz prôcz nazwy katoliekiego 
w nich nie niema. Po c z ^ c i 8¾ to bezwyznaniowcy, ozenieni 
z protestantkami, ktôrzy wlasnie dlatego znakorniterni s t^ ^  siq 
narz¾dziami w rçkacli protestantyzujfjpego i germanizujacego 
rz^du. Tacy 8¾ inspektorzy i takich pragnie 81¾ miec nauezy- 
cieli. Coraz cz¾sciej slyszy 81¾ o mianowaniu nanczycieli ewan- 
gelikôw przy katolickich szkolach lub przynajmniej zas^pow a- 
niu nauczyoieli Polakôw katolikami Niemcami. Nie dla innych 
celôw forytuje 81¾ szkoly bezwyznaniowe w ogôlnosci zwlaszcza 
w Poznaniu lub Bydgoszczy2, dalej bezwyznaniowe zwi%zki 
nauczyoieli szkôl ludowych, natomiast szykanuje 81¾ i sle- 
dzi podobne zw ^zki katolickie. Seminarya nauczycielskie za- 
klada 81¾ w zupelnie zniemczonych i protestanckich miastach,

1 H. D elbrück 1. c. s tr. 576.
2 C. C„ A us u. Ostmark, str. 45.
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jak  Rawiczu, Paradyzu, Kcyni, obecnie nowe w Pile i t. d. 
Ostatnimi czasy widzimy szezegôlniejsza gorliwosé w zaklada- 
niu szkôî protestanckieh. Na 300 nowych szkôî ludowych, zalozo- 
nych w ostatnich 10 latach, przewazna czqsc jes t protestanckieh

Podobny dueh panuje w szkolach srednich. W prawdzie jest 
ich tyle w Poznanskiem, ze w wyzszyeh klasach cz^sto tylko 
12—20 uczniôw siç znajduje tak, ze i mniej uzdolnieni mog¾ 
latwiej z nauki skorzystac, niz to w innych prowincyach ma miej- 
sce 1 2, z tem wszystkiem wszystkie korzysci odnosz% si^ w pierw- 
szej linii do Niemcôw protestantôw. Chodzi bowiem glôwnie 
o to, by tym poddanym pierwszego rzqdu pobyt w Poznanskiem 
jak  najbardziej uprzyjemnic i ich przyw ^zac do tej marchii 
wschodniej. Z tych wzglçdôw dla poparcia niemczyzny sluzy 
rocznie do budzetu stawiana pozycya 100.000 mrk., w tym roku 
nawet 400.000 mrk., dla uczniôw niemieckiej narodowosci, aby 
ich po skonczonych studyach uzyc do sluzby pahstwowej w Po- 
znahskiem, Prusach zach. i Gôrnym Slqzku. Prezes naczelny 
w Poznaniu posiadal dotqd 35.000 mrk. rocznie na ten cel do 
dyspozycyi. Okolo 70—80 niemieckich akademikôw otrzymywalo 
stypendya od 300—600 mrk. z obowi^zkiem, ze po skonczeniu 
egzaminôw przynajmniej 5 lat w rzeczonych pozostan^ prowin
cyach. Podobnych stypendyôw rzqdowych jest wiele i dla nie
mieckich uczniôw szkôl srednich, ktôrzy otrzymuj^ takze uwol- 
nienie od opïaty bardzo wysokiego, bo 100—150 mrk. wynoszq- 
cego czesnego na rok. Polscy uczniowie s^ obecnie odsuniçci 
tak od stypendyôw rz^dowych, jak od uwolnienia od oplaty 
czesnego, choeiazby byli ubodzy i celowali postçpami nad Niem- 
cami. Znam wypadek, gdzie dyrektor Niemiec wystaral 81¾ dla 
ucznia polskiego w yj^kow o uzdolnionego o prywatne stypen- 
dyum, nie môgï go atoli uwolnic od oplaty czesnego. Od pol- 
skich uczniôw wymaga 81¾ z rozmyslu daleko w i^ e j niz od 
niemieckich, zwlaszcza w j¾zyku niemieckim; nadto coraz to 
whjeej, w miar¾ jak  hakatyzm wsrôd mlodszej generacyi profe-

1 Polen u. Deutsche in (1er Prov. Posen, str. 33.
2 Ogôlem je s t  tu  15 gim n., 2 progim n., 3 reaine gim n. z 6.489 uczn. 

w  r. 1892, na  10.000 mieszk. .31 g im nazyast. a  6 realist. P e tze t 1. c. str. 43.



sorskiej z malymi -vvyjqtkami wylqcznie niemieckiej siq krzewi, 
polscy uczniowie s ta ^  si^ przedmiotem rozmaitych szykan i upo- 
sledzen. S% nauczyciele, ktôrych jedyny dowcip bakalarski po- 
lega na przedrzeznianiu polskiego jqzyka, lub na wykoszlawia- 
niu faktôw dziejowych polskiemu sercu drogich. Profesorowie, 
jak  Hengstenberg w Rawiczu, pisz¾ tendeneyjne b roszury’, ma- 
jace na celu zohydzenie wszystkiego, co polskie, w przeciwien- 
stwie do niemieekosci, „ziemiç i lud zb aw ia j^ e ja. W  paryte- 
tycznyeh gimnazyaeh, jak  np. gnieznienskiem, narzuea siq ucz- 
niom katolickim i polskim ksi%zki zredagowane w duchu anty- 
katoliokim. Jezeli uczen katolik czyta w ksi^zce, wypozyczonej 
z biblioteki gimnazyalnej, ze to, co papiez naucza, 
katolicy za cos, co od Boga samego pochodzi, ze Jezuici po- 
stawili jako pierwsz% zasade: „Cel u sw i^a  srodkiu, ze uczyli 
mordowania kacerzy, krôlobôjstwa, ze byli sprawcami mordu 
Henryka III. i IY. i t. d .1 2, i w 8\vôj sposôb dziecinny przez 
mvagi na marginesie podobnych dziel protestuje przeciw obra- 
zaniu uczuc religijnych i narodowych przez szkolç, to oczywiscie 
wyrzuca siq go bez litosci z gimnazyum, a pisma, jak  Geselliger, 
radz^ by takiego ucznia nie przyjmowano do zadnego pru- 
skiego gimnazyum, lecz by go wysîano do Lwowa. Wprawdzie 
wsrôd nauezycieli gimnazyalnych znajduje 81¾ spora liczba jeszcze 
ludzi, ktôrzy b¾d¾c Niemcami, potraf^  byc sprawiedliwymi dla 
kazdego i strzedz 81¾ szowinizmu narodowego przy wychowa- 
niu, z tem wszystkiem, jezeli rz¾d np. wyzszego nauczyciela 
Fricke za karç jDrzesiedla z Tczewa do Paderbornu za to, ze 
jako wyborca przez wstrzymanie 81¾ od gîosowania przeszko- 
dzil wyborowi konserwatysty w miejsce Polaka, a m ^d o w e  
dzienniki, jak  Nordd. Allg. Zgt., tw ierdz^  ze namacalnym obo- 
w^zkiem  urz¾dowym u m ^d n ik ô w  panstwowych jest krzewie- 
nie calemi silami w interesie bezpieczenstwa panstwa niemczy- 
zny na \vschodnich kresach, to trudno 81¾ powstrzymoc obawy, 
ze bezstronnosc u nauczycielstwa musi coraz w ^cej us^pow ac

1 Geschichte des Deutschthums in (1er Prov. Posen vor ihrem ersten Anfall 
an Preussen.

2 Bôe A., Kulturbilder ans Deutschlands Vergangenheit, s tr. 203.
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miejsea z gôry nakazanej nienawisci rasowej. — Co do lekcyi 
jçzyka polskiego, to wprawdzie w gimnazyach zostawiono nad- 
obowi^zkowe 2 godziny na tydzien, lecz ograniezono tç naukç 
ad minimum. Zamiast np. wypracowah wolno tylko tlumaczenia 
polskie z niemieckiego lub listy kupieckie pisac Jak  rzad 
wszelkiemi silami daiy  do zgermanizowania mlodego pokolenia, 
co siç w stylu urzçdowym eufemistycznie asymilacya zywioîu 
polskiego z niemieckim nazywa, swiadczy miçdzy innemi i nauka 
uzupelniaj^ca po miastach dla chlopcôw od 14—18 lat w t. zw. 
Fortbildungsscliulen. W  innycli prowincyach pruskich te kursa 
fakultatywne, w ksiçstwie 8¾ one obowiq,zkowe, a ucz¾ mlodziez 
rzemieslnicza jçzyka niemieckiego, rachunkôw, pisania i rysun- 
kôw, wykluczajac natomiast zupeînie jçzyk polski.

Ale i w 18 roku nie koniec tym przymusowym wplywom 
jçzyka niemieckiego i ducha niemieckiego. "W 20 roku musi Po
lak odbywac 2—3-letni3 sîuzbç wojskow^ Jeszcze przed wybu- 
chem otwartej eksterminacyjnej walki przeciw polskosci, zatem 
przed r. 1872, z reguly wysylano rekrutôw polskich do pro- 
wincyj zachodnich; oczywiscie tem wiçcej czyniono to po woj- 
nie francuskiej. Z nastaniem ery Capriviego i nowego kursu, 
zdawalo siç, ze zwyezaj ten nie bqdzie rygorystycznie przestrze- 
gany, i ze Polacy b¾d¾ mogli odsïugiwac sîuzbç wojskow^ w re- 
gimentach poznanskiej dywizyi Y. korpusu armii. W  rzeczywi- 
stosci tylko 5% polskich rekrutôw mialo to szczçscie sluzyc 
w ziemi poznanskiej, jak  to zeznaly same wladze wojskowe, 
a jednak i to tak drobne ustçpstwo bylo kamieniem obrazy 
dla szowinistôw niemieckich i pod ich presy¾ wladze wojskowe 
juz w r. 1894 zaprzestaly przyjmowania Polakôw do zalôg po- 
znanskich, i odt^d polscy rekruci tylko w niemieckich okolicach 
odslugujfj wojskowosc1 2.

A jednak znajomosc jçzyka niemieckiego i obyczaju nie
mieckiego z tak% gorliwosci^, i gwaltownoscia wsrôd polskiej 
mlodziezy szerzona, wlasnie dlatego, ze jest narzucona, ze jest

1 Léhrpldne und Lehraufgaben fiir die lutheren Schulen. B erlin  1891. 
S tr. 76, n. 14.

2 IJie d. Ostmark. Flugschrift nr. Ides All-Deutschen Verbandes, s tr. 44.
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gwaltem wymuszona, ani jednego Polaka na Niemca nie prze- 
dzierzgnçla. Mimo wszystkich eksperymentôw ^ d u  na skôrzer 
kieszeni i môzgownicy polskiej, Polakôw nie ubywa, leez, jak  
chce statystyka niemiecka, od r. 1861 stale przybywa, a do 
r. 1890 mial siç stosnnek narodowosciowy o 231.000 dusz na 
niekorzysc zywiolu niemieckiego zmienic. Przerazeni patryoci 
niemieccy, sz u k a j^  na gwalt winowajey, znalezli go w r. 1886 
w robotniku polskim z Kongresôwki. „Nie wyzsza kultura, lecz 
proletaryat robotniczy decyduje o narodowosci jakiegos krajua. 
Najniebezpieczniejszym wrogiem niemezyzny i najwiçkszym po- 
lonizatorem, jak  twierdzi dr. Maks W eb er1, jest wielka wïa- 
snosô ziemska we wscbodnich prowincyach, posluguj£\,c siç tanim 
robotnikiem polskim. Nietylko dlatego ten polski robotnik z Krô- 
lestwa jest poz^dany, ze jes t tanszy, lecz i dlatego, ze wobec 
niego nie ma pracodawca zadnych pravvnych obow^zkôw, moze 
go wyzyskac, jak  chce, pôki go potrzebuje; gdy potrzeba mi
nuta, lub w razie jakiegos nieporozumienia, wystarcza wska- 
zôwka do najblizszego urzçdu, by robotnika wyrzucic za gra- 
nicç. Jeszcze w r. 1873 niemieccy robotnicy emigrowali do Rosyi 
i G-alicyi. Od tego czasu z upadkiem rolnictwa stala siç panu- 
j^ci^ odwrotna emigracya od W schodu na Zachôd 2 *, dziçki ktôrej 
ubylo np. w Prusiech Zachodnich od r. 1861— 1886 B'/2 °/0 Niem- 
côw. Z tego to powodu wyrzucii w r. 1886 ks. Bismark 40.000 Po
lakôw z granic pruskicb i zakazal immigracyi robotnikôw pol- 
skich. Prawo to dla junkrôw i wogôle pracodawcôw niemieckich 
niewygodne dnia 26 listopada 1890 r. o tyle zmieniono, ze na- 
czelnym prezesom pozwolono w razie udowodnienia potrzeby 
puszczac robotnikôw z Krôlestwa i Galicyi z zastrzeéeniem, 
2e to s% robotnicy wolnego stanu bez rodzin i ze zawsze do 
1 listopada znowu za granicç wyrzuceni. W  r. 1891 np.
tylko w 4 wscbodnich prowincyach naliczono zwyz 33.000 ro
botnikôw polskich z pod zaborôw s¾siednich, a juz w tym roku 
uzywano ca1¾ masç obcych robotnikôw polskich w prowincyach

1 Schriften des Vereins fur Sodcdpolitik, tom  55. IXe Verhciltnisse der
Landarbeüer im ostelbischen Deutschland. L eipzig  1892. S tr. 891. Cfr. IXe deutsche
Ostmark, str. 19—29. 5 Dix, Die Volkerwanderung v. 1900. Leipzig 1898.



zachodnich az po Ren nietylko w rolnictwie, ale i przy zakla- 
daeh przemyslowych. St¾d znowu powstal alarm wsrôd patryotôw 
niemieckich, ze polski zywiol grozi zalewem nietylko kresowym 
prowincyom, ale nawet Berlinowi, Pomorzu, W estfalii i Nadrenii, 
ze juz tam na Zaehodzie „tworzy wlasne gminy i chee miec 
wlasne nabozehstwau h Czuly na kazde zawolanie tych Benja- 
minkôw swych minister v. der Recke wydaje w listopadzie r. z. 
odpowiedni okôlnik w sprawie wydalania rosyjskich i galicyj- 
skich robotnikôw, w ktôrym poleea energicznie przestrzegac, by 
ci robotnicy tylko w rolnictwie i to najdalej do 15 listopada 
kazdego roku, i to samotni (bez rodzin) zatrudniani byli. Ale 
i w dozwolonym czasie zatrudnienia w Niemczech maj^ robo
tnicy polscy z Krôlestwa i Galicyi „natyehmiast byc wydaleni, 
jezeli siç uprzykrz^?) l^czeniem siç z krajowemi polskiemi, od 
niemieckiego otoczenia od^czajqcemi siç grupami robotniczemiu. 
Ze wszystkich tez miast, zwlaszcza westfalskiego okrçgu prze- 
mysïowego zaczçto tych polskich robotnikôw wydalaé z granic 
Rzeszy. Z samego Drotmundu np. wydalono 70. Tak wiçc rzipi 
sam chroni ludnosc p o ls ^  od niemczenia siç, zamiast popierac 
6w p ^ d  polskich robotnikôw do zachodnich okrçgôw przemy- 
slowych, gdzie garsc ta  nizej k u ltu ^  stojacych Polakôw nie- 
chybnieby w jednej lub drugiej generacyi ulegla germ anizacyi2, 
gdyby jej nie wypominano tej polskosci. Zdaje siç takze, ze 
patryotyzmowi urzçdnikôw, dziennikarzy i profesorôw ekonomii 
figle pîata interes junkrôw i przemysîowcôw. Pierwsi domagaj^, 
siq zupelnego zamkniçcia granicy dla robotnikôw „rosyjskich 
i galicyjskich“, gdyz staly wplyw tych „wschodnich hord ko- 
czowniczyck niszczy niemieckq pracç cywilizacyjntj, nad polskim 
proletaryatem krajowym, z ktôrymby Niemcy dali sobie ra d ç 3. 
Drudzy atoli potrzebuj^ tych polskich koczownikôw dla wlasnej 
kieszeni i dlatego to Izba rolnicza np. Marchii brandeburskiej 
z^da nawet przedluzenia terminu wydalenia polskiego robotnika

1 D elbrück, 1. c. 572. 3 D elbrück, 1, c. s tr. 572.
3 Die (leutsche Ostmark. Die wirtschaftlichen Ursachen der Polonisierung 

der Ostmarken, s tr. 19—29. R ozpraw y w sejm ie pruskim  z d. 22 kw ietn ia  
1898. Dzien. Pozn. n. 92.



do 15 grudnia, by zazytkowawszy te siiy.polskie wyrzucic je 
wsrôd najciçzszej zimy za granic^. Tak to junkrzy go-
dzic patryotyzm  z interesem, a ^ d  zbyt rozs¾dny jest, by ich 
zyczen nie uwzgl^dnic.

Natomiast calkiem po mysli i jnnkrôw, urzçdnikôw i szo- 
winistôw niemieckich jest przeciwna przyrzeczeniom krôlewskim, 
konstytucyi1 2 3, „wszelkiemu prawu i sprawiedliwosciu nowa ustawa 
stumilionowa, uchwalona w sejmie pruskim r. b. celem wyku- 
pywania wielkiej posiadlosci, zwiaszcza polskiej, i wzmocnienia 
niemieekosci przez osiedlanie niemieckich chîopôw i robotni- 
kôw“. Junkrom  zadluzonym ulatwi si^ sprzedaz korzysta^ ich 
posiadlosci, „dla urz^dnikôw stworzy siç co najmniej 300 dobrze 
uposazonych posadw2, patryotôw niemieckich, przerazonÿch „sze- 
rzeniem 81¾ narodowosci polskiej coraz bardziej kosztem nie- 
mieckieju uspokoi 81¾ faktem, ze ^ d  „w ys^puje przeciw temu 
rozwojowi i wzmacnia niemczyzn¾u 3. Dla Polakôw „oznacza ta 
ustawa wypowiedzenie im wojny przez organa rzqdowe“, jak  to 
wytkn%l wolnomyslny posel Munckel. „J^drem jej jest przeciez 
w y^pienie, decapitatio Polakow“, zdaniem posla Centrum, Im 
Walle, a najstraszniejsz£\, jest ta  okolicznosc, ze na wlasn¾ zgub¾ 
musz% Polacy podatkujqcy si¾ skladac. „W  ten sposob zmusza 
nas rzqd pruski do popelniania politycznego i ekonomicznego 
samobôjstwa“ 4. C^zko zapracowany grosz wloscian wielkopol- 
skich idzie na zwabienie rodzin niemieckich i osiedlanie ich na 
lanach, ktôre naturalnym biegiem rzeczy po upadku wlasnosci 
wi¾kszej mialy 81¾ stac dziedzictwem kmiecem. By modz oplacic 
podatek, tula 81¾ robotnik polski za zarobkiem, a czqstkq tego 
podatku odcina sobie i swemu potomstwu po wszystkie czasy 
moznosc osiedlenia 81¾ na wlasnym kawalku zagona, bo czqstka

1 4 i 99 a rtyku l konsty tucy i p ruskiej i a rtyku l 3 konsty tucy i R zeszy 
niem ieckiej. M owa ks. p ra la ta  Ja idz iew sk iego  w  sejm ie pruskim  z dnia 
21 styczn ia  18?8 r.

2 M owa posla  D ziem bow skiego w parlam encie niem ieckim  z dnia 
13 grudn ia  1897 r.

3 P rzem ow ienie ks. H ohenlohe, kanclerza w  sejm ie pruskim  w  dniu 
21 styczn ia  1898 r.

4 M owa posla M ottego z dnia 18 styczn ia  1898 r.
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ta, obrôcona na amortyzacyç funduszôw kolonizacyjnych, za- 
mieni siq kiedys w cegielkq niemieckiego domostwa na pia- 
stowskiej ziemi Calkiem slusznie scharakteryzowaî juz swego 
czasu tç ustawç dep. Virchow, jako naleciaîosc walki kulturnej, 
w ktorej niejako skupia siç cala zîosc, jaka nie wydobyla siç 
na wierzch w dawniejszej walce. O jej ekonomicznych rezulta- 
tach môwilismy na innem miejscu, jej wpîyw pod wzglçdem 
narodowosciowym najlepiej scharakteryzowaî posel lis. Jaz- 
dzewski w sejmie pruskim, m ôw^c: „Naruszyïa ona pokôj so- 
cyalny, zobopôlne zaufanie i wspôlne pozyeie miçdzy obywate- 
lami rôznych narodowosci, poparîa w p rzeraza j^y  wprost sposôb 
wychodztwo wypçdzonej z ojcowskiej gleby ludnosci polskiej, 
rozbudzila niezadowolenie i rozgoryczenie i podkopala znaczenie 
wladzy pahstwowej i zaufanie do niej... Przeznaczona do germa- 
nizowania i protestantyzowania naszej polskiej ludnosci krajo- 
wej, wskutek prawnego i ekonomicznego uposledzenia tejze, 
zaostrza i pogîçbia narodowe i religijne przeciw ienstwa* 2.

W prawdzie minister Miquel dowodzil, ze ustawa koloniza- 
eyjna nie ma na celu sprotestantyzowania dzielnic polskich, 
z tem wszystkiem caly szereg przykiadôw poucza nas, ze rz^d 
do Poznanskiego i Prus Zachodnich tak samo nie chce spro- 
■wadzié Niemcôw katolikôw, jak  tam nie chce miec Polakôw. 
Niepodejrzanym w tej mierze swiadkiem jest gorliwy patryota 
niemiecki Sohnrey, ktôry zwiedzal i badal kolonie niemieckie, 
a nastçpnie je  opisal. Omawiajac stosunki wyznaniowe i reli
gijne kolonistôw, podaje na ich ogôlnç liczbç 1975 zaledwie 
131 katolikôw w kohcu r. 1896. Komisya kolonizacyjnu wybu- 
dowala 9 kosciolôw, 10 domôw modlitwy, 10 probostw, a na to 
wszystko tylko jeden kosciôî katolicki, wszystkie inné 3¾ pro- 
testanckie 3. Kolonizacya ma rugowac nietylko narodowosc, ale 
i nasz^ wiarç... Za nasze pieniçdze w ezçsci zaklada 81¾ nietylko 
zbory, domy modlitwy, ale inné protestanckie zaklady, np. dom

' Kraj z r. 1898, n. 2, s tr. ô.
1 Kur. PoznaA. I89S, u. 16.
3 H. Sohnrey, Eine Wanderfahrt durch die deutschen Ansiedelungsgebiete 

in Posen und Westpreussen, str. 92, 101, 113 i 197.



sierôt ewangelickich w Tylicach pow. lubawskim, ktôre 0110¾ 
importowac z niemieekich okolic, bo ich niema wsrôd prze- 
waznie ludnosci polskiej, ewangelickie seminaryum duchowne 
w Dqbowej F^ce pow. Marienwerder, w Niemieckim Wilkowie 
park dominialny odst%piono dla jeneralnego superintendenta 
w Poznaniu, ktôry dwa domy poprawy chce wybudowac dla 
zaniedbanyob dzieci; na cel podobny obrôcono w Cerekwicy 
(pow. jarocinski) dawny paîac w îa s c ic ie la P rz e d  stn laty  po- 
siadal kosciôt ewangelicki w Poznanskiem tylko 120 kosciolôw 
i domôw modlitwy przewaznie z drzewa. obecnie jest 280 pa- 
rafij ewangelickich z 242 pastorami i 30 pomocniczymi predy- 
kantami. Szczegôlnie w y d a i^  jest praca konsystorza prote- 
stanckiego w tej prowinoyi w ostatnim lat dziesiatku, w ktô- 
rym to czasie dziqki obfitym zasilkom pahstwa i Zwi¾zku imie- 
nia Gustawa Adolfa zalozono 40 nowych paraiîj i wybudowano 
okolo 50 murowanych kosciolôw1 1 2. Cyfry te swiadcz¾ o prote- 
stantyzowaniu kresôw wschodnich zbyt wymownie, izby slodkie 
slowka pruskich ministrôw w sejmie im zaprzeczyc zdolaly. 
Gdyby 81¾ wogôle wedle obietnic krôlôw pruskich i slow mini
strôw pruskich chcialo os¾dzic stan Polakôw pod zaborem pru- 
skim, to musielibysmy przyj¾6, ze Polacy maj¾ 81¾ tain, jak  
w raju. Przy trzecim zaborze Polski, gdy nowi poddani zlozyli 
hoîd Fryderykowi Wilhelmowi II., wybito na 1¾ pamic\,t^ medal 
z wizerunkiem krôla pruskiego i z napisem: Vobis quoque pater,

—  9 2  —

ktôrego wizerunek podajemy. Dzis po 100 latach, pomimo ze 
krwi¾ i potem skladamy dowody lojalnego pelnienia obowiqz-

1 T en ie , s tr. 105 i Spraw ozdanie poselskie d -ra  R zepnikow skiego 
w Lubaw ie. Dz. Pozn. 1898, n. 259.

2 Polen und Deutsche in der Provins Posen, str. 33.
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kôw wobec panstwa pruskiego, pomimo ze reprezentanci polscy 
w parlamencie wyraznie sw ,̂ lojalnosc i sïowem i czynem stwier- 
dzaj^  dzis wobec smutnych doswiadczen, zwlaszcza ostatnich 
lat, musimy powtôrzyc tylko, co oswiadczyl w sejmie pruskim 
posel ks. pralat Jazdzewski: ^System pruski rz¾dowy we wszyst- 
kicb dziedzinach zycia publicznego dowodzi, ze nie znajdujemy 
si^ pod ojcowskimi rz¾dami, lecz mamy przed sob¾ régiment, 
ktôry przez bezwzgl^dne popieranie dziela germanizacyjnego, 
przez dalsze prowadzenie i utrwalanie na czas nieprzewidziany 
systemu, niezgadzaj^pego 81¾ z konstytucy^ przez zaostrzanie 
przeciwiehstw stronniczych i narodowosciowych, pom ijate prawne 
i moraine zasady, do zachowania ktôry ch jest zobowi%zany w ka- 
zdym uporz¾dkowanym ustroju panstwowym i w kazdem pan- 
stwie ucywilizowanem rzfjd rozs¾dny i zyczliwy“.

Taki jest System wobec nas zastôsowany, nie inné 3¾ jego 
organa. Przedewszystkiem skonstatowac trzeba, ze wszystkie 
rn ^ d y  z malymi wyj%tkami obsadzone s^ przez Niemcôw. Niema 
ani jednego np. landrata Polaka, na wszystkich wyzszych i waz- 
niejszveh stanowiskach urz¾dniczych w Poznanskiem i w zie- 
miach kresowvch znajdujq 81¾ wy^cznie Niemcy i to Niemcy 
protestanci. Wogôle Polak na wyzszych stanowiskach jest rara 
avis, tak samo na srednic.h, tylko na najnizszych z n a jd i^  81¾ 
jeszcze sporadycznie Polacy. Moze eos nad kilkudzies^ciu ich 
jes t w sluzbie pruskiej, ale rzeczywistej zach^y  do sluzby nie 
widzimy, przeciwnie jest zupelnie utarta opinia, ze Polakowi, 
jezeli nie niemozebnem, to bardzo trudnem jes t uzyskanie urz¾du. 
Nawet Niemcowi w tej mierze szkodzi ozenienie z Polk¾. To 
tez prawdziwi Polacy nie obieraja karyery wojskowej i u rz ^  
dniczej, wiedz^ bowiem, ze daleko nie doprow adz^ chyba ze 

wyprç swej narodowosci. Jak  dalece uzasadnionq, jest ta 
opinia, dowodzi fakt zaszly przed 12 laty. Pewien mlodzieniec 
z Prus wschodnich, zniemczony zupelnie z polskiem atoli na- 
zwiskiem, pragn^î 81¾ posw^cic karyerze dyplomatycznej. Slu- 
chaî w tym celu j¾zyk6w oryentalnych i po skonezeniu tych 
studyôw z sukcesem, zameldowal 81¾ do urzçàu kanclerskiego 
o przyj^cie do sluzby dyplomatycznej. Tu mu odpowiedziano,
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ze jego polskie nazwisko stoi temu na przeszkodzie i w ten 
sposôb dopiero przjpom aiano mu jego pochodzenie, o ktorem 
on i jego rodzina juz byla zapomniala. Jezeli zas Polak zosta- 
nie jakims urz^dnikiem czy nauczycielem, to go czeka najpierw 
szereg szykan i uposledzeh ze strony nietaktownych przelozo- 
nych, po czçsci przesiedlenie do prowincyj zachodnich, gdzie 
w otoczeniu obcem wraz z rodzinq, p¾dzi zycie wygnahoze, 
ktôre zaiste do sîuzby nie zachçca. To tez z prawdziwem zdu- 
mieniem przyj^li Polacy do wiadomosci siowa ministra d-ra 
Miquela przy obradach nad nowym funduszem stumiliono- 
wym: „Rz¾dowi pruskiemu bqdzie bardzo przyjemnie, jezeli 
Polacy w wielkiej liezbie b¾d¾ siç starali o urzçdy w sluzbie 
pahstwowej i o stanowiska w wojsku. To jes t wlasnie dobry 
srodek do zblizania si^ wzajemnego narodowosci. Przekonacie 
si^ panowie, ze polscy kandydaci b¾d¾ tak samo awansowac, 
jak  niemiecoy! Takze nie odprawi 81¾ Polakow z niczem, jezeli 
81¾ zgloszf^ po stypendya, przeznaczone w interesie polskich 
dzielnie!u Dziwny na prawdq kontrast stanowiq te siowa do 
faktu, ze nietylko w sluzbie rz¾dowej, ale i autonomiczno-gmin- 
nej Polacy sq, wykluczeni. Na 180 cos burmistrzow w Poznan- 
skiem, nie wiem, czy 31¾ w i^ e j ponad kilku Polakow znajdzie, 
i to przewaznie takich, w ktôrych polskosci bardzo niewielka 
doza 81¾ ostala. Ba, co w ^cej, nawet burmistrz Niemiec, nie 
okazujqcy bizantynskiej lojalnosci i fanatyzmu niemieckiego, 
jak  np. byîy burmistrz gnieznienski p. Rolle, traci sw¾ posad^ 
Doszîo do tego, ze nawet na soltysa Polak bywa coraz rzadziej 
potwierdzany, choc go gmina obierze, nawet na urzqd s¾dziego 
przysiqgîego za sprawq wladz policyjnych Polacy tylko spora- 
dycznie bywajq wylosowani *. W obec tego nie dziw, ze wsrôd 
Polakow wyrobila 31¾ obecnie opinia, iz chyba tylko o urzqd strôza 
nocnego Polak bez przeszkôd zadnych môglby s ^  ubiegac.

Zresztq rzqd dqzy wyraznie do zgermanizowania i sprotestan-

1 W  M iedznie w  P rus . zach. k ilkakro tn ie  gm ina w ybrala  Polaka. R e- 
jen cy a  nie za tw ierdzila  w yroku  i zam ianow ala so ltysem  m iejscow ego karcz- 
m arza  F o tha , na tu ra ln ie  N iemca. T akie w ypadki nie 8¾ bynajm niej spora- 
dyezne. Dziennik Poznatiski, 1897, n. 259, 1898, n. 92.
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tyzowania wschodnich kresôw, zatem Polak urzçdnik, katolik 
Niemiee, a nawet Niemiee protestant nienalezi^cy do stronnietwa 
rzçdowego i nie dziel^cy eksterminacyjnych daznosci pruskich, 
nie nadaje siç na wykonawcç dzisiejszego systemu, dlatego môwi 
siç np. o niemieckich renegatach, przeprowadzonych do obozu 
nolskiego przez milutkie polskie kobiety i traktuje siç ich na 
rowni z Polakarai Zresztç czego siç domaga rzad obecny od 
urzçdnikôw, o tem najlepiej swiadczy ostatni budzet w sejmie 
pruskim, zawierajçey fundusz dyspozycyjny naczelnych preze- 
sbw na poparcie i wzmocnienie niemczyzny w dzielnicach: po- 
znanskiej i zachodnio-pruskiej oraz w obwodzie rejencyi opol- 
skiej. Minister finansôw wprawdzie twierdzil, ze fundusz ten niema 
agresywnej tendencyi przeciw polskiej ludnosci, z tem wszyst- 
kiem ealkiem slusznie nazwal go posel ïtichter „no\vym fundu- 
szem gadzinowym“, dziçki ktôremu „naczelni prezesowie za- 
mianowani zostali niejako z ramienia panstvva ezlonkami Towa- 
rzystwa ku szerzeniu niemczyzny na wschodnich kresachu 2. 
Takimi miec pragnie rz^d wszystkich urzçdnikôw 3, nie dziw, ze 
oni coraz wiçcej garn¾ siç do hakatyzmu i w duchu hakaty- 
stycznym postçpuj^ takze w urzçdowaniu wobec swych wspôî- 
obywateli polskich. Taki policyjny komisarz okrçgowy Carnap 
dal tylko w niezrçczny sposôb wyraz swym pruskim uczuciom, 
obrazajçc i podniecajçc ludnosc polsk^, a obity przez niç, uwazal 
siç i byî uwazany za mçezennika idei pruskiej. Podobnie po- 
stçpowaî komisarz nadgraniczny Madler z Bytomia, zabraniajac 
posiedzen Sokola nietylko w restauracyach, ale i w domu pry- 
watnym, zabraniajac polskim Towarzystwom spiewania piesni 
polskich na posiedzeniach; prawdç do pewnego stopnia powie- 
dzial, osw iadczaj^ prezesowi Sokola najego  uwagç, ze Niemcy 
nigdy spiewôw nie meldujç policyi, ze „Niemcom wszystko 
wolnoa. Taki fizyk powiatowy dr. Schroeder w Wolsztynie, wspo- 
mniany juz poprzednio jako prawdziwy przedstawiciel niemiec-

' M ow y poslow  w olnom yélnyoh, M unckla i  Itich tera , w  styczniow ej 
sesy i sejm u pruskiego r. 1898.

2 P ose l M otty, 1. c. Kur. Pozn. 1898, n. 16.
3 D ow odzi tego rozp. m inist. z d. 12 kw ietn. 1898. Bz. Pozn. n. 82.



kosei, tylko swoim uczueiom niemieckim dal folg^, rozwodz^c 
siç swego czasu w pewnym lokalu w 'Wolsztynie, ze rzeznicy 
Polacy uzywajq, do kiszek zepsutego mi^sa. Ze jeden z rzezni- 
kôw poci^gn^ go do odpowiedzialnosci SE^dowej i procès wy- 
graî, nie zmienia faktu, iz tylko gorliwosc patryotyczna p. fizyka 
byla przyczyn% jego niefortunnego wyst^pienia. Czy takze jego 
nieprzyzwoite zachowanie 81¾ wobec akuszerek i matek, przy- 
chodz^ych z dziecmi do szczepienia ospy, ma zrôdlo w wybu- 
jalem uczuciu narodowem fizyka, nie chcemy przes¾dzac; to nie 
nnika w^tpliwosci jednak, ze sledztwo wytoczone p. Schroede- 
rowi spraw¾ ^  gruntownie zbadalo i nalezyeie ocenilo. Najcie- 
kawszym typem takiego m ^dnika-patryo ty  pruskiego, jest land- 
rat powiatu swieckiego, tajny radca dr. Gerlich. Zaraz po wy- 
borach swieckich, w ktôrych swiadomosc obywatelska ludu pol- 
skiego tak swietne odniosla zwyc^stwo, pojawil 81¾ w polako- 
zerczem i antykatolickiem pismie Geselligerze artykul, gdzie rzu- 
cono na duchowienstwo katolickie podejrzenie, iz naduzylo sa- 
kramentu spowiedzi do celôw agitacyi polskiej, a mianowicie, 
ze umyslnie opôznilo spowiedz wielkanocnE),, aby obiezysasow 
zatrzymaé w powiecie az poza termin wyborôw. Nie zabraklo 
oczywiscie takze zwyklego zarzutu o agitacyi wyborczej na am- 
bonie. O ^  zniewag¾ upomnialo 81¾ 11 ks^zy  dekanatu swiec
kiego i zazadalo satysfakcyi w drodze s¾dowej. Procès wykazai 
bezpodstawnosc zarzutôw Gesélligera, ktôrego redaktor skazany 
zostaï za oszczerstwo na 200 mrk. W  procesie atoli wyszlo na 
jaw, ze inspiratorem oszczerstwa, rzuconego na ks^zy  katolic- 
kich, byî wiasnie landrat Gerlich, wykazalo 81¾, ze w liscie do 
redaktora wspomnianego pisma twierdzi, ze koseielni mogliby 
niejedno powiedziec, ale woleliby dzies^c razy krzywoprzys^dz, 
niz cos przeciw ksi¾dzu powiedziec. Widocznie naczelnik po
wiatu swieckiego nie jest urzçdnikiem z wyrobionym taktem, 
jak  tego wymaga od urz¾dnik6w prezes ministrôw ks. Hohen- 
lohe, ale jes t bez w ^pienia  urz¾dnikiem bezw zg^dnie po nie- 
miecku czuj%cym i w duehu niemieckim dzialajacym, jak  tego 
domaga 81¾ najnowszy kurs rz^dowy. Nie powiedziaî zas nie

—  96 —
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innego, jak  to, co w raportacli swoieh o duchowienstwie kato- 
lickiem w Poznahskiem od dawien dawna pisali taki jeneral 
Grolman, naczelny prezes Flottwell co powtarza w tysi^cz- 
nych wersyach prasa p r  o t e s t  an c k o - r z a d o w a, hakatystyczne bro- 
szury i t. d. i t. d. Jezeli zas wyzsi urzqdnicy, dzialaj%e w mysl 
systemu, okazuj^ gorliwosc narodow¾ w sposôb s^downie
karany, to czegôz si^ dziwic nizszym funkcyonaryuszom rz^do- 
'wym, gdy po swojemu w ykonu^ System dla Polakôw wrogi 
i p o ls ^  publicznosc traktuj^ takimi epitetami, jak : raus ver- 
fluchte Bande lub Schweinebande i t  p. Nawet najzacieklejsze bro- 
szury hakatystyczne môwi^ z ubolewaniem o nietakcie i nadu- 
zyciaeh urzçdnikôw wobec Polakôw 1 2, z tem wszystkiem potç- 
piajac formalne przekroczenie prawa u podrz^dnych wykonaw- 
côw, godzq, si^ na naruszenie zasad prawa i sprawiedliwosci 
wobec tycli samych Polakôw w ustawodawstwie i u naczelnej 
wladzy. Z ap o m n ^^  o wypowiedzianej przez niemieckiego wie- 
szcza prawdzie: Es ist der Finch derbosen That, dass sie fortseugend 
nur Boses muss gebaren, i ze latwo duchy nienawisci wsrôd mas 
rozpqtac, lecz je  okielznac bardzo trudno, a zaklqc na zawola- 
nie niepodobna. W obec tego domaganie 81¾ naczelnej prezyden- 
tury w Poznaniu w ministerstwie stanu o wybôr pierw szorz^ 
dnego materyaJu urz¾dniczego, musi pozostac piurn desiderium, 
chocby nawet osobne dodatki na ten cel przeznaczono, dopôki 
hakatyzm za wyraznem lub m ilcz^em  zezwoleniem rzqdu z urzç- 
dnikôw b¾dzie organizowaî swe antypolskie kadry i fille i d o- 
p ô t y  u r z ^ d n i k  n i e t y l k o  od  s w y c h  p r z e î o z o n y c h ,  
a l e  i o d  n a c z e l n i k ô w  h a k a t y z m  u, j a k o  p o b o c z -  
n e g o  r z ^ d u ,  o d b i e r a c  b q d z i e  i n s p i r a c y e .

O genezie hakatyzmu i jego dzialalnosci na polu ekono- 
micznem juz wyzej byla mowa, obecnie o dzialalnosci i zna- 
czeniu tego towarzystwa na polu polityczno-narodowem kilka 
sîôw powiedziec wypada. Przedewszystkiem zaznaczyc trzeba, 
iz hakatyzm jes t wlasciwie tylko odiamem glosnego All-Deutscher

1 F ink, Der Kampf u. d. Ostm., str. 305 i 307.
2 C.. C., Ans unserer Ostmark, str. 30. — Polen und Deutsche, s tr . 40.
* M U A .
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Verband; ktôry juz r. 1894 liczyl 6.000 czlonkow, a ma liczne 
filie nietylko w Niemczech, lecz Austryi, wogôle we wszystkich 
czçseiach swiata. Celem jego jest „ozywienie niemieeko - naro- 
dowego dueha na caîej ziem i, utrzymanie niemieckiego zycia 
i obyczaju w Europie i za morzem i s k u p i e n i e  c a l e j  n i e -  
m i e c k o s c i  (!!). Organem zwiazku 8¾ Ail-Deutsche-Blatter, 
w Berlinie wychodzace, gdzie tez je s t glôwna siedziba zw ^zku, 
jednakze celom zwiazku wszechniemieckiego sluzy znaezna czçsé 
prasy niemieeko-narodowej, nadto zwif^zek publikuje caly sze- 
reg ulotnyeh broszur, ktôre siç rozchodz% w dziesic^tkaeh tysiçcy 
egzemplarzach. Jakiemi sprawami siç ten zwi^zek zajmuje na 
swoich zebraniach i w swoieh pismach, podaje nam karta tytu- 
lowa broszury Nr. 1. wydanej w r. 1894 przez Zw ^zek wszeeh- 
niemiecki: zatem spraw% niemieeko-rosyjskiego traktatu  handlo- 
wego, pruskq, polityka wobec Polakôw, ochronq, Niemeôw za- 
g ran ic^  ruchem fiamandzkim, Dunczykami w pn. Szlezwigu, 
przyszioscia Niemiec w Austryi. W  seryi broszur wydanych 
przez zwi^zek pojawila siç jedna ciekawa p. t. Grossdeutschland 
in J. 1950. z map^, na ktôrej w sklad wielkiego panstwa nie- 
mieckiego wchodza prôcz Niemiec A u s t r y a ,  Szwajcarya, Belgia, 
Hollandya i czçsc zaeh. K o n g r e s ô w k i ,  mianowicie gçsto dzis 
przez Niemeôw osiedlone dorzecze W arty i nadbaltyckie pro- 
wineye Rosyi : So etivas muss gewollt werden brzmi motto tej 
broszury. Juz nie panowanie nad srodko'w^ Europe, ale ponowne 
upokorzenie Franeyi, podzial Bosyi i wreszcie zniszczenie floty 
angielskiej, a w nastçpstwie tryum f Germanii na calym swiecie 
zapowiedziala przed kilku laty broszura Germania triumphans, 
napisana przez anonyma podpisanego Ein Grossdeutscher. Cos 
podobnego glosi artykul w Deutsche Wochenschrift in den Nieder- 
landen p. t. Die Zukunft Deutschlands, w ktôrej autor, niewfppli- 
wie czlonek zwiî^zku wszechniemieckiego, przychodzi do prze- 
konania, ze Rosya musi zupelnie uledz kolonizacyi niemieckiej 
i ze na Uralu zatkniçte zostanq, czarne - bialo - czerwone slupy 
graniczne. Sej. to elukubraeye bez wiçkszej w agi, ale séj, one 
wyrazem wymownym, bo najjaskrawszym, tego oblçdu wielkosci, 
jaki ogamia niemieckie môzgi, tej zachïannosci i szowinizmu,
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jakie wlasnie z tej pangermanskiej kuzni si^ po Xiemczech 
rozszerzaja. lîaum fur aile liât die Erde powiedziai niemiecki poeta, 
taki Alldeutscher atoli twierdzi, ze tylko dla Xiemcow i stad ta 
pasya niemiecka, pasya zarazaj%ca ludzi najwplywowszych, do 
nieposzanowania obcyeh i pogardzania innemi narodowosciami. 
Pierwsza broszura ulotna wszechniemieckiego zwiqzku zawiera 
pierwsze wyznanie wiary hakatyzmu; jest to szczegôl znamienny, 
szczegôl charakteryzuj^y  to na wsehodnich kresaoh dziaïaj^ce 
bractwo. To tez ciekawe sa motywa tego ruehu hakatystyczno- 
pangermanskiego, podane przez jednego z jego koryfeuszôw, 
p. E. Hasse, prof. uniw. lipskiego: „Wobec faktu , ze dawny 
elementarny Jjrang nacli Osten niemiecki od 30 laty ustal i dzis 
prqdzej o elementarnym parciu slowiaiiskiem na zachôd môwic 
mozna, dla tego w tej walce o byt pozostaje alternatywa: albo 
narôd niemiecki pochlonie z czasem inné kulturalnie nizsze 
i mniej zdolne do zycia narody s¾siednie, albo my sami ule- 
gniemy wchloniqciu przez inné silniejsze narodowe organizmy. 
Tertium non datur (?). Ze w walce o byt 80 milionôw Xiemcow 
n m ^  inné uprawnienie, by sw¾ narodowosc przekazac przy- 
szlym wiekom, niz 10—12 milionôw Polakôw, to powinno i naj- 
gïupszemu byc jasnem , a przynajmniej to, ze obecnie 48 mil. 
Xiemcow maja daleko wiçksze prawo kierowac losami ojczyzny, 
niz 2 '/2 miliona Polakôw. Kto w granicach Xiemiec cbce ko- 
rzystac z obrony niemieckiego miecza i dobrodziejstw niemie- 
ckiej cywilizacyi, musi siç zgermanizowac prqdzej czy pôzniej. 
Tylko ze zwyciçzkiej walki z bialym orlem czam y orzel uzy- 
skal uprawnienie do korony cesarskiej “ l. Krôlestwo pruskie 
tylko dziçki germanizacyi niemieckiego wschodu, prowadzonej 
wieki cale przez najdzielniejszych Hohenzollerôw, stalo 31¾ tem, 
czem jest dzisiaj i glôwnie przez to uzyskalo sily do objçcia 
naczelnictwa w latach 1866 i 1870 nad innymi niemieckimi 
szczepami. (Idy zas Prusy wraz ze swemi wschodniemi prowin- 
cyami weszly w skîad Rzeszy niemieckiej, p rzy j^ y  zobowiazanie 
prowadzenia polityki wy^cznie niemiecko-narodowej. W  ostatnich

1 Die Deutsche Ostmark, s tr . 1—11.
7*
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latach na wschodnieh kresach polonizm podniôsl glowq ku 
wielkiemu niebezpieczenstwu nietylko niemieckosci wschodnieh 
kresôw, ale i Rzeszy i W szechniem iec, a mimo to rzad pruski 
ruch ten po lon izu j^y  tolerowaî. Wobec tego walne zgroma- 
dzenie zwi^zku wszeehniemieckiego z d. 9 wrzesnia 1894 wy- 
razil swe ubolewanie rzqdowi pruskiemu oraz nadziej^, iz Prusy 
znowu podejma tradycyjn^. polityk^ domu Holienzollerôw Oto 
darvvinistyezno - szowinistyczne motywa akeyi antypolskiej, po- 
dane przez samych aranzerôw hakatyzmu. Nie byîy to atoli 
wlasciwe motywa tego ruehu, lecz raezej byl to plaszczyk na- 
rodowo-naukowy dla caîkiem innych nie narodowyeh aspiracyi, 
jako to wykazai w sejmie pruskim pose! Dziembowski1 2. Niemcy 
na kresach wschodnieh wystqpili zaezepnie wobec Polakôw, 
organizuj^c przeciw nim krucyat^ hakatystyczna wlaénie w tej 
chwili, kiedy Polacy, porzuciwszy dotychczasowe opozycyjne 
stanowisko, zglosili 81¾ do pilnej i powaznej pracy nad rozwiq- 
zaniem zadah panstwowych. W tedy powstala nasamprzôd panika 
w koîach biurokratycznych na wschodzie, najprzôd szeroka 
i spokojna; nast¾pnie zas zrobiono z tego w ie l^  narodow¾ 
akey^ W  gruncie rzeczy chodzilo o kwesty¾ socyali^ i kwe- 
sty¾ chleba. Jezeli 31¾ zwazy, ze srodki wyjatkowe, uzyte przez 
ks. Bismarcka przeciw Polakom, daiy tyle wplywowych stano- 
wisk Niemcom, — taka komisya kolonizacyjna okoîo 300 
dobrze uposazonych posad — to nie dziw, ze wobec zgody 
Polakôw z rz£\,dein uezuto nagle w biurokratycznych i admi- 
nistracyjnyeh koïaeh obaw¾, ze mogliby 81¾ zjawic w po polsku 
môwi^cych Prusakach wspôlkonsumenci, ze wszystkie antypol- 
skie ustawy moglyby bye zniesione i mnôstwo przez to posad 
mogloby 81¾ stac zb¾dnemi.

AVtedy to zaczqto môwic o koniecznosci odparcia polskiego 
zalewu, a jako srodki ku obronie zaginionej niemczyzny zalecil 
wspomniany zwiazek wszechniemieeki, co nast^puje: 1) Zapro- 
wadzenie wylacznie niemieckiej nauki w szkolach ludowych,

1 T am ze str. 42.
2 D. 13 grudn ia  1897. Kur. Pozn. n. 289.
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zniesienie 1—2 godz. tygodniowo jçzyka polskiego, zaprowa- 
dzonej z tylu ograniczeniami przez ministra Bossego. 2) Zakîa- 
danie niemieckich panstwowych szkôt freblowskich, handlowych, 
przemyslowych i rolniczych, poparcie przez panstwo niemie- 
kich teatrôw. 8) G-ermanizacya wszystkich nazw lokalnyeh 
i administracyjnych (zamiast W. Ks. Poznahskie, Poludniowe 
Prusy). 4) W zmoenienie niemieckiego stanu sredniego przez 
wspieranie rzemieslnikôw niemieckich i udzielanie taniego kre- 
dytu dla przemyslowcôw. Popieranie nauczycieli i duchownych 
ozywionych duchem niemieckim. 5) W ysylanie polskich rekru- 
tôw do niemieckich prowincyi. 5) Ograniezenie, a wzglçdnie za- 
kaz immigracyi polskich robotnikôw z pod rosyjskiego zaboru. 
Osiedlanie niemieckich robotnikow jako dzierzawcôw \v dome- 
nach rztjdowych. Utrudnianie naturalizacyi obcym w Rzeszy 
niemieckiej. 7) W ykluczenie Polakôw od korzysci ustawodaw- 
stwa rentowego. 8) Rozszerzenie dzialalnosci komisyi koloniza- 
cvjnej na Prusy Wschoduie i Slqsk i pomnozenie funduszu 
stumilionowego. Rozdzielanie wîosci rentowych wysluzonym 
podoficerom pochodzenia chlopskiego. Tak brzmi pierwszy ha- 
katystyczno-pangermahski program srodkow antypolskich uchwa- 
lony 9 wrzesnia 1894 W ciqgu 3 lat od tej chwili ubieglych 
pojawilo siçw prasie i pismiennictwie niemieckiem tych projektôw 
caly potop i to tak rôznorodnych i cudacznyeh, iz chyba farao- 
nowego tylko sposobu do tçpienia narodowosci brakuje. Z tem 
wszystkiem, jezeli siç przypatrzym y tresci tego pierwszego pro- 
gramu hakatystycznego i antypolskiej polityce rzadu, to musimy 
skonstatowac, ze istnieje miçdzy tymi czynnikami scisly zwiq,- 
zek, ze hakatyzm w krucyacie antypolskiej to tylko przednia 
czata, po za ktora stoi rzad ze swym systemem antypolskim wraz 
z wiçkszosc^ sejmowa na uslugi rz¾dowe w walce z Polakami 
oddantp

I dla tego dzialalnosc tego zwi%zku jest tak nikczemna, 
gdyz zamiast uczciwie, jezeli chc^ koniecznie szerzyc niemczy- 
znç na wschodnich kresach, d ^ y c  przez pozyty'\vn¾ praeç do

1 Die Deutsche Ostmark, s tr . 42 — 44.

/
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tego celu, zamiast wlasnym kosztem zakladac kolonie niemie- 
ckié, wspierac uczniôw niemieckich, wspierac przemysi niemie- 
cki i tak w pokojowy sposob szerzyc kulturç niem ieck^, oui 
przedewszystkiem prowadz¾ robotç destruktywna., denuncyujac 
ustawicznie Polakôw przed rz^dem i oezernia^c ich przed spo- 
îeezenstwem niemieckiem. Zamiast rycerskich przeeiwnikow 
mamy w nich przedewszystkiem szpiegôw, delatorôw i oszczer- 
côw, ktôrzy wszelkimi godziwymi i niegodziwymi srodkami, 
ehca_e przeeiwnikow nie przew yzszyc, lecz zniszezyc, wîadze 
rzadowe i cal% opinia publiczn^ ustawicznie podnieca^ i pod- 
judzaj^ przeeiw ueisnionym. Oni S£| tym „rycerzem, Michalkiem 
niemieekim, ktôry caîym swym ciçzarem, kolanem tloezy piers 
p o lsk ^  za gardio cbwyta, diaw i, jçzyk wyrywa, a przytem 
twierdzi, ze siç broni i z^da milosci za to *. Zwiazek ten roz- 
winal agitacyç na wielk¾ skalç i prowadzi ja  z niesiychana 
zrçcznosci^. Glosz^c legendç o polskim niebezpieczenstwie na 
wsch. kresach w tysi%cznych wersyach, potrafili hakatysei wielu 
ludzi skadinspl zacnych i rozwaznyeh wzia.se na lep i rozpo- 
wszeehnili swôj zwia.zek po caiych Niemczeeh, „stworzyli nie- 
zliczon£\, moe grup miejscowych, do nich takze zagarnia siç 
mçzatki i dziewice, ktôre dzis — horrïbile dictu — wzywaj^ do 
krucyaty przeeiw Polakom “ 2. Dla agitacyi pozyskano wdçksza 
czçsc prasy, jakesm y to juz w pierwszej czçsci wspomnieli, 
prasy zas bardzo poczytnej. Taki n. p. Geselliger grudziadzki 
liczy, jak  sam zapewnia, 28.000 abonentôw; przypuscmy, ze to 
przesada, jednakze to nie ulega w^tpliwosci, ze prasa oddana 
na uslugi hakatyzmu liczy kilka set tysiçcy czytelnikôw, tem 
wiçcej, ze hakatysei nad pozyskaniem prasy pracuja usilnie 
i zwlaszcza drobniejsze pisemka lokalne dla swej propagandy 
kupuji*, n. p. w Gdansku, Toruniu, Bydgoszczy, Inowroclawiu, 
G nieznie3. Tym samym celom sluzy bardzo liczna literatura 
ulotna, k tô ^  zwlaszcza dziennikarze, mlodzi literac i, niedoszli 1

1 Skai'zynski. N asza spraw a, str. 115.
a M owa p. M ottego w sejm ie pruskim  z d. 18 s tyczn ia  1898. Kur. 

Pozn. n. 16.
J Dz. Pozn. 1897. n. 287 i Kraj 1897, n. 50, str. 14.
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politycy uprawiaja, pragn¾c w ten sposôb uzyskaé tania slawç 
i latwy poklask. Nawet Towarzystwa naukow e, ludzie nauki 
dzis nie prawdzie, leez szowinizmowi narodowemu coraz czç- 
sciej pal a kadzidla. Ze szczeg61niejsz¾ predylekcya powtarza 
prawie kazda broszura lub ksiazka popularna o Polakach lub 
Polsee slowa Sybla: „Nie mozna môwic o upadku narodu pol- 
skiego przez podzialy. Co r. 1793 upadlo, bylo nieludzkie pa- 
nowanie nielicznej garsci szlachcicôw nad jDolskim chïopem“. 
To siç pisze i powtarza o Polsee po Konstytucyi 3 Maja! Czyz 
wobec tego mozna z^dac prawdy i przedmiotowosci w innych 
dziedzinaeh zycia polskiego czy w przeszîosci czy w czasach 
obecnych od ludzi, ktôrzy na rzecz niemczyzny nauczyli siç 
kîamac bez zaj^knienia *? Szczegôlnie zachw alai^ jes t dzis 
w Niemczech ksiazka Finka, Der Kampf u. die Ostmark, ktôrej 
okîadka przedstawiajaca ezarnego orla, jak  szarpie bialego, 
charakteryzuje znakomicie tresc. Z wielk^ bowiem skrupulatno- 
scia autor, wspôlpracownik polakozerczej Post zébrai w niej 
wszystkie opinie braei H kt w Poznanskiem i Prusach Zach. 
o Polakach, a zwlaszcza wszystkie dennneyaeye przeciw kazdej 
wybitniejszej çsobistosci polskiej i instytucyi polskiej. I nie 
dziw, o kwalifikacyi moralnej autora swiadezy najlepszy fakt, 
ze zostal niedawno temu ze stowarzyszenia dziennikarzy ber- 
lihskich wykluczony i to za niehonorowe sprawki, i byl nadto 
karany za zwykie zbrodnie, jakt.o publicznie w parlameneie 
stwierdzil socyalistyezny posel B ebel1 2. Jezeli zestawimy naj- 
gîosniejszych dzialaezy hakatystycznych razem , takiego Finka, 
Carnapa, Schroedera etc., to kto w ie , czy do nich nie mozna 
zastosowac slow rosyjskiego publicysty, iz gdy przyjdzie go- 
dzina skonania, djabel ich dusze odwazy siç zabrac chyba przez 
rçkaw iczkç3. Szczegôlnie na miano falszerki i prawdy i deprawa- 
torki opinii publieznej zasîuguje prasa hakatystyczna. Mniejsza, 
ze prasa ta  uwaza ludnosc polsk^ za s t o ^ ^  po za s fe ^  praw n^

1 Kôlnische Volkszeitung.
2 Kur. Pozn. 1897, il. 289.
3 A malfitano. Kraj 1897, n. 41, s tr. 19.
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za ludzi, ktôrzy obrony prawa nie potrzebuj¾ albo nie s% jej 
godni i naklania rz¾d do krokôw nielegalnych, sprzecznych 
z konstytucy^, ale tego nie mozna dosyc napi^tnowac, iz puszcza 
najhaniebniejsze klamstwa, falsze \v swiat, aby nas tylko z dyskre- 
dytowac. Prasa hakatystyezna roztrabila urbi et orbi, ze ludnosc 
polska pogwalcila urz^dnika pruskiego w Opaleniey, ze „banda 
polskich zbôjôw“ zamordowaîa nauczyciela Griittera w Swieciu 
wskutek wyborôw, ze katolicki duchowny ks. Hechmann dopu- 
scil si^ zbrodni obrazy majestatu. S¾downie stwierdzono, ze po- 
licyjny komisarz okrqgowy, Carnap, ludnosc p o ls ^  obrazil. 
Sprawa Griittera zamienila si^ podczas procesu na pewnego 
rodzaju skarg^ przeciw administracyi kolejowej, a sledztwo 
przeciw proboszczowi Hechmannowi z powodu obrazy majestatu 
skonczyîo siq kar^ 50 mrk. za obrazy zandarma. Takich zas 
wypadkôw umyslnie przez prasç w falszywem oswietleniu w swiat 
puszczonych, aby podburzac, jest wiele. K/uch ten ma zwîaszcza 
powodzenie w wyzszych sferaeh. Za sprawq, i wpîywem haka- 
tystôw powstalo dziwne, calkiem lub tez pôlurzçdowe przedsi^  
wziqeie, mianowieie Amtliche polnische Correspondenz; jest to pismo 
wydawane tajnie, zawierajqpe tlômaczenia artykulôw polskich 
gazet dla uzytku wladz, oczywiscie dla wladz wyzszych. Posel 
Dziembowski, ktôry wlasnie fakt ten w parlamencie referowaï, 
mial jako obronca sposobnosc czytania pisma tego w aktach 
se^dowych i przekonaî siç, ze znajduj% si^ tam  w y^cznie nie- 
dojrzale produkty gazeciarskie, ktôre skrupulatnie tlomaczy 81¾ 
i przedstawia jako nastrôj ludnosci polskiej. Drukuje 81¾ w ten 
sposôb niedojrzaly i dwuznaczny materyal, a pismo to nie jes t 
publicznem tylko tajnem, inaczej bowiem moglibysmy wykazac 
bezpodstawnosc materyaïu h

Hakatysci wy wieraj a dalej nieslychany terroryzm na lud
nosc m ieszk a jî^  na kresach. Potrzeba tylko czytac pierwszy 
lepszy numer jakiegos pisma hakatystyeznego, aby zobaczyc, 
jak  jest bojkotowany polski kupiec, przemyslowiec, lekarz. Ale 
i niemieccy przemysîowcy sq bojkotowani, jezeli nie c h ^  do

1 K u r . P o zn . 1897, n. 589.
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Towarzystwa HKT. wst^pic. Zwlaszcza dokuczliwy jest ten ter- 
roryzm dla urzçdnikow, ktôrzy musza na komend^ hakatyzmu 
stawac do urny wyborezej i glosowac na wskazanych im kan- 
dydatôw. Biada zas nieposlusznemu, hakatyzm bowiem ma rz¾d 
na uslugi. Przeniesienie n. p. wyzszego nauczyciela Frickego 
nast^piîo na zyczenie hakatystycznej prasy. Taki Bromberger 
Tageblatt, organ prezesa rejeneyi bydgowskiej, denuncyuje bur- 
mistrza ostrzeszowskiego, p. Ki^kowskiego, za to, ze osmielil 
81¾ oddac gios przy wyborach do rady miejskiej na kandydata 
kompromisowego, Polaka. Wszelkie kompromisy m ^dzy spokoj- 
nymi Niemcami i Zydami a Polakami staraj^ 81¾ hakatysci zer- 
wac, by nie dopuscic Polaka na radnego i przyznac trzeba, ze 
w coraz to w ^kszej ilosci wypadkôw im 81¾ to udaje. Takze 
na Niemcôw katolikow zagi^o paroi braetwo Hkt., narzucajEjc 
81¾ im bez proszenia na obroncôw przeeiw uciskowi rzekomemu 
duchowiehstwa polskiego. Dziwna rzecz atoli, ze na polonizo- 
wanie za pomoe^ kosciola s k a r^  ci wlasnie katolicy, ktôrzy 
w kosciele prawie nigdy nie bywaj^. Prawdziwi katolicy nie- 
mieckiego pochodzenia atoli stajq. publicznie po stronie swego 
arcypasterza, nie 10¾ na lep hakatyzmu, ktôry w rôwnej mierze 
co polskosc, nienawidzi i katolicyzm. Stc^d tez obecnie w sfe- 
rach hakatystyeznych katolikow na rôwni 81¾ traktuje z Pola
kami i uwaza 81¾ ich za zywiol niepewny, ktôry do szerzenia 
niemczyzny 81¾ nie nadaje.

W  celu podburzania opinii niemieckiej przeeiw polskim 
„wspôîobywatelom“ towarzystwo hakatystyczne rozsyîa komi- 
wojazerôw po calyeh Niemczech. Taki dr. Bovenschen, taki pa- 
stor Gürtler z Kwidzynia w Bremie, taki Dr. W interfeld w Géra 
przed publicznosci^, nie znaj^c% zgoîa stosunkôw polskich, pra- 
win smalone duby o ucisku Niemcôw przez Polakôw, o ucisku 
protestantyzm u przez katolicyzm! Co wrçcej, szczu^ oni nie- 
tylko przeeiw Polakom , ale i przeciwko caiej Slowiaûszczy- 
znie b¾dz w Austryi, b^dz za wsehodni^ granic¾ panstwa pru- 
skiego. Dreszcze ich przenikaj^ ilekroc slysza o lagodnie^cym  
systemie rosyjskim przeeiw Polakom, a najpopularniejsi 8¾ w ko-
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îach hakatyzmu niemieckiego Rosyanie, zwalezaj^cy mysli po- 
jednania polsko-rosyjskiego, bracia po duchu hakatysei rosyjscy’.

Dokad to szczucie narodowosciowe zaprowadzic moze, 
tego wymownym dowodem jest nastçpujacy przyklad: W  mie- 
scie Ostrowie w Poznanskiem odbyîo siç posiedzenie lokalnej 
filii stowarzyszenia dla krzewienia niemezyzny. Pewien obywa- 
tel, ktôry w tem posiedzeniu braî udzial, szedt rano do domu 
i spotkal dwôck gimnazyastôw, ktôrzy szli spokojnie swoj^ 
drog% ale rozmawiali po polsku. Naraz uderzyî jegomosc ten 
gimnazyastôw kijem i zawolal: „Was Polakôw (Poilachat)  mo- 
zna bic, wy nie jestescie Prnsakami, wobec was nie obowi^zuj^ 
zadne ustawy“ ! Czlowiek 6w dzialaî widocznie pod suggestyo- 
nowanym wplywem môw, ktôre slÿszal i w ten sposôb nie 
tylko u niego wyrobilo i wyrabia si§ przekonanie, ze stoimy 
po za obrçbem prawa i ze naruszenie praw naszych uchodzi 
bezkarn ie1 2. W prawdzie jegomosc 6w otrzymal za to 4 tygodnie 
wiçzienia, z tem wszystkiem nienawisc do polskosci wpaja siç 
w coraz szersze kola spokojnych obywateli bezkarnie za po
rn o ^  klamstw i oszczerstw i nie dziw, ze pod tq ustawiczna 
suggesty¾ wiçkszosc dawniej nam przyjaznego spoleczenstwa 
niemieckiego dopuszcza siç gwaltôw ustawodawczych. Podobnie 
klamliwej i przewrotnej propagandy chyba trzeba sznkac 
w wieku XYI, kiedy Luter, Fischart i Magdeburscy Centnryato- 
rzy tak^ nienawisc do katolicyzmu w Ionie niemieckiego narodu 
zaszczepili, ze po dzis dzien nie ostygla, i takie tnmany falszu 
wzniecili, ze po trzech wiekach wiçkszosc niemiecka prawdy 
dostrzedz nie jest zdolna.

W obec tego czyz dziwic siç, ze w reprezentacyi narodo- 
wej, t. j. sejmie pruskim, wiçkszoéc az nadto jest pobopna do 
wszelkich antypolskich ustaw i uchwal, ze na 433 cos czlonkôw 
zaledwie 128 poslôw, t. j. centrnm (95), wolnomyslne stronni- 
ctwo ludowe (14), Polaey (18), antypolskiej polityce sq prze- 
ciwni? Reszta izby jest tak usposobiona, ze, jak  môwi%, gdyby

1 Krcij 1897, n. 55, s tr. 7, cfr. F ink  1. c. s tr. 5/6.
2 Kuryer pozn. n. 289. M owa posla D ziem bow skiego.
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wniesiono prawo o wywieszaniu wszystkich Polakow, to kto 
w ie , ezyby 81¾ na to niezgodzila. Tylko rzadowi zawdz^czac 
b¾dziemy, jezeli tak  daleko id^ce prawa 81¾ nie pojawi^. Naj- 
wyzsze i decydu j^e  sfery rz¾dowe zupeînie dzis nie maja 
stycznosci z Polakami, natomiast ulegaja w najblizszem otocze- 
niu osobom przej^ym  najskrajniejszym hakatyzmem. Wobec 
tego nie dziw, ze w projektacb do ustaw rzadowych czytamy, 
iz „wobec coraz w^kszego rozszerzania 81¾ narodowoéci pol- 
skiej w Prusach Zach. i Poznanskiem kosztem niemieckiej !! 
rz%d widzi koniecznosc wzmoenienia niemieckosci przez fundusz 
200 milionowy“. Niepokoi rza.d przewaga polskiej narodowosci 
w warstwach srednich, dalej odosobnienie 81¾ tyckze warstw 
od ludnosci niemieckiej i wyzyskiwanie do celôw narodowo 
polskich inteligencyi, wytworzonej dz^k i kulturze niemieckiej. 
Polacy winni zaostrzenia 81¾ przeciwienstw, polonizm zacho- 
wuje 81¾ w slowie i piémie tak, ze objawia 81¾ juz skutek tego 
w wypieraniu niemieckiej lndnosci pod w zg^dem  socyalnym 
i ekonomicznym '. „Polacy“, twierdzi kanclerz Ilohenlohe, „zy- 
wifj cingle nadzieje oderwania polskich dzielnic od Prus lub 
uzyskania czegos w rodzajn zwi%zku federacyjnegou. To zas 
zagraza egzystencyi panstwa: Ksiqze Bismark mial racy¾, gdy 
swego czasu powiedziai: „Musimy miec i utrzymac sobie woln% 
drog¾ od Krôlewca do W roclawia“. Quittez le long espoir et la 
vaste pensée/, konczy kanclerz swa przem ow ^ „zostancie uezci- 
wymi Prusakam i, a wtedy 81¾ porozumiemy i zyc ^ d z iem y  
w spokoju!“ 1 2 „Moralne stosunki i cala kultura polskich dzielnic, 
twierdzi minister rolnictwa, baron H am m erstein, staly na nad- 
zwyczaj nizkim stopniu. Dopiero pod ojcowskq opieka krôlôw 
pruskich udalo 81¾ podniesc moralnie i kulturnie ludnosc do 
dzisiejszego rozwoju. To atoli nalezy przypisac jedynie blogo- 
slawionemu dzialaniu niemczyzny. P rojekt (stumilionowy) nie 
zmierza do wyt¾pienia polskosci, domaga 81¾ atoli od polskiej

1 P ro jek t do u s taw y  z d. 16 styczn ia  1898, dotyczqcej pop ieran ia  
niem ieckicli kolonii w  P rus. Zach. i Poznan, n. 20 drukôw  Izh y  deputo- 
w anych. Kur. Pozn. n. 15.

2 D ebaty  w  sejm ie prusk im  d. 20 s tyczn ia  1898. Kur. Pozn. n. 14.
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ludnosci, aby byla w pierwszym rzqdzie ludnosciq jDruskiej (!) 
narodowosci (!)“. nOd lat dziesiqtek“, oswiadcza minister Miquel, 
uwydatnia siq w dzielnicach wschodnich dqznosc, by odgrodzic 
ludnosé polskq od niemieckiej i nie dopuscic ani do idealnej 
ani do materyalnej wspôlnosci. Polacy bojkotujq niemieekich 
rzemieslnikôw, niemieekich lekarzy i aptekarzy... Nie postqpu- 
jemy, jak  inné narody, walczymy w najlagodniejszej (!) formie. 
Rzqdowi nalezy siq wdziqcznosc za to, co uczyniî dla Ks. Po- 
znanskiego. Zaprzeczam twierdzeniu, jakoby ustawa koloni- 
zacyjna krzywdzila Polakôw (!). Korzysci rozdziela ustawa rô- 
wno miqdzy Niemcôw i Polakôw (!). Nie myslimy tez bynajmniej 
t^pic jçzyka ojczystego Polakôw, jestesm y zadowoleni, jezeli 
Polacy môwi¾ obydwoma j<|zykami. Polacy z czasem przeko- 
naj^ siç, ze ich zbawienie miesci siq w przynaleznosci do pan- 
stwa pruskiego, a nie po za jego granicami! Czytaj%c takie 
i tym podobne oswiadczenia, niechce siq doprawdy oczom wie- 
rzyc, ze podobnie faryzejskie slowa i podobnie cyniczne drwiny 
mogly pasc z ust ludzi powaznych, jakimi sq najwyzsi rzavdu 
przedstawiciele. Niemcy siq szczycq czqsto swq deutsche Treue, 
w obec takich wypadkôw nie dziw, ze ta  wiernoéc i rzetelnosé 
staje siq wobec nas rôwnorzqdna z punica fides, i ze takiemu 
rzadowi wolnomyslny Niemiec, przeciwnik Polakôw, przypomniec 
musi chrzescianskq zasadq: iusticia fundumentum regnoruml. Tam 
gdzie panuje tak wyraznie sila przed prawem, tam o ojcowskiej 
opiece krôlôw mowy byé nie moze, chyba tylko o opiece oj- 
czyma i to coraz srozszego ojczyma. Albowiem obecny System 
i obecne ustawy bynajmniej nie wyczerpujq srodkôw antypol- 
skich, rzqd trzyma w zanaarzu caly szereg projektôw i gromôw, 
przeciw nam ukutych w kuzni hakatystycznej. Na raz ie , jak  
sîychac z inspirowanych z gôry pism , zamierza rzqd obsypac 
kresy wsehodnie nastqpujqcemi dobrodziejstwami: zalozeniem
muzeum krajowego niemieckiego w Poznaniu, urzqdzeniem nie
mieckiej biblioteki krajowej w Toruniu, podniesieniem miej- 
skiego niemieckiego teatru na wyzszy szczebel, urzqdzeniem

1 Dep. Munckel. K u r . P o z n . 1898, n. 17.
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wyzszego zakladu naukowego protestanekiego na wzôr frank- 
furekiego Hochstiftu lub hamburskiego, Johanneum, m ^dzen iem  
niemieekick bibliotek ludowych, otwarciem w Bydgoszczy, Pile, 
Inowrocîawiu, Toruniu szkol fackowych celem podwyzszenia 
wielkiego przemyslu, a w Poznaniu wyzszej szkoly handlowej, 
m ^dzen iem  szkol rzemieslniczych i dla maszynistôw, oraz wiel- 
kieh warsztatôw dla reperacyi materyalu kolejowego. Te nowe 
„dobrodziejstwa“ wedle zapewnien polurzçdowego komunikatu 
w National Ztg. maj% przedewszystkiem wzmocnic zywiol nie- 
miecki na kresacb. Nie dose na tein; to samo pismo zapowiada 
nowy import urzçdnikôw niemieekich z zachodnich dzielnic do 
dzielnic polskicli i dodaje, iz rz¾d starac siç bçdzie , aby tym 
urzçdnikom uplywalo zycie na zagrozonych kresach wschodnich 
wygodnie i przyjemnie

Rza.d i hakatysci dobrej sa otuehy, ze dzielo germanizacyi 
przeciez siç powiedzie i trqbi% swôj pean zwyciçstwa. W  tem 
tylko sç k , ze trawienie tych 2—3 milionôw Polakôw idzie 
strasznie oporem , ludnosc polska na kresach okazuje dziwn% 
zywotnosc i to coraz wiçksz^ odpornosc. W obec tego nie dziw, 
ze rozumni i trzezwi Niemey na te wszelkie eksperymenta 
rz^du wobec Polakow zap a tru ^  siç bardzo sceptycznie. Naj- 
wymowniejszy wyraz nieuprzedzonego, a w czçsci trafnego s¾du 
w sprawie polskiej daje glosny prof, berlinski Hans Delbrück. 
„Grorliwosc wîadz szkolnych“, pisze tenze w grudniowym ze- 
szycie Preuss Jahrbücher, „w szerzeniu znajomosci jqzyka nie- 
mieckiego ani jednego Polaka nie nawrôcila do niemczyzny, 
przeciwnie wladanie dwoma jçzykami daje mu przewagç nad 
Niemcami. Komisya kolonizacyjna powiçkszyla zywiol niemiecki 
o 1.200 kolonistôw, czyli o 3.000 glow, w najlepszym razie osa- 
dzi okolo 40.000 dusz w ciagu jednego pokolenia. C6z to zna- 
czy obec wzrostu zywiolu polskiego o 231.000 dusz od r. 1861— 
90. Czyz to nie jes t gaszeniem p lo ^eeg o  domu za pomoc% 
ogrodowej podlewaczki, a kto wie czy to nie jes t dolewaniem 
nafty do ognia, albowiem korzysci p îy n ^ y ch  dla polskosci

1 K u r . P o zn . 1898, n. 17.
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z tom isyi kolonizaeyjnej nie nalezy lekcewazyc. Gotôwka i wy- 
sokie ceny, jakie komisya daje, niejednego Polaka bankruta 
postawiïy znowu na nogi, a kosztowne gospodarstwa kolonistôw 
staj^ siç wzorem dla chîopôw polskich. Pierwszy fundusz sto- 
milionowy oprocentowal 81¾ po 2 '/4 °/0, poniewaz panstwo pîaci 
3%  na wlasne pozyczki, tedy podatkujaey daji^ kolonistom 
rocznie jako prezent 600.000 mrk. procentôw; a posrednio wy- 
rzuca 81¾ bez zwrotu l ' / 2 miliona mrk. na kolonizacy¾. Jezeli 
wi¾c na 100 milionôw 6.000 rodzin 81¾ osiedli, wtedy kazda 
rodzina kosztowalaby panstwo 16.000 mrk. kapitalu zakladowego 
z trw a ^  roezn¾ stratq 200 mrk. procentôw. Jeneralna komisya 
nie chce osiedlac inaczej Polakôw na wiosciach rentowych, je 
zeli m ^dzy nimi nie ma pewnego procentu kolonistôw niemie- 
ckich. Jak i z tego skutek? Oto, ze ta garstka Niemcôw z cza- 
sem 81¾ spolonizuje wérôd polskiego otoczenia. Tak zawsze 
falszywe zasady w praktyce doprowadzajq, do absordum. Inaczej 
by byîo, gdyby komisya kolonizacyjna domagala 81¾ pelnych 
procentôw od kolonistôw, ktôrzy s ^  dzis uwazaj^ za pensyona- 
rzy panstwa. Jak  pijawki ssaj3 worek panstwowy i spuszczajuc 
81¾ na to przyjemne zrôdlo utrzymania, do niczego nie dopro- 
wadz% b Ostatni srodek , zalecany przeciw Polakom , t. j. ozy- 
wienie uczucia narodowego, propagowane przez liakatystôw, wy- 
woluje dzi¾ki nietaktowi tych zagorzalcôw reakcy¾ wsrôd 
samych Niemcôw i rozdwaja ich mi¾dzy sob^, natomiast dz^k i 
tysi%cznym szykanom rz^du utrzym uje 81¾ i wzmacnia jednosé 
wsrôd Polakôw. W obec tego polskosc musi ustawicznie robic 
pos^py. W szystkie srodki uzyte przeciw Polakom w g rande  
rzeczy obracaj¾ 81¾ lia ich korzysc. W alka kulturna i prawa 
antypolskie uswiadomily pod wzg^dem narodowym chîopa pol- 
skiego, ciiociaz dawniej czuJ' sympatye pruskie. „Doswîadczenie 
i klçski, jakie ponosimy“ koftczy prof, berlinski, „pouczaja nas, 
ze na absolutnie faJszywej zîiajdujemy siç d rodze2 À jednak

1 Solunoy. E int W underfoJirt ect. str. 154 cytuje kilka przykladôw;
mlçdzy innymî oswiadczenie pewnego kolonisty: D er dcutache M a n n  m u ss
tüglich cin Meier Wnrst zum essen haben, dan kann er verlangen.

* Prenne, JahrbuLeher. XIXU. I l i  lie lt,  str. 517—77.
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rz%d i szowinisci widziec tego nie chc^ Wciaz wietrzq jak^s 
agitaey^ \vielkopolsk% przeciw niej wystçpuja nietylko na kre- 
sach wschodnich, ale i w gl^bi panstwa niemieckiego, a mimo 
to skutki tej agitacyi coraz widoczniejsze, coraz szersze zatacza 
ona kola, pobudzaji|c najspokojniejszych obywateli do opozycyi. 
Ktôz wiçc jest gîôwnym sprawe4 tego antyniemieckiego i anty- 
rz¾dowego ruchu? Kto tym agitatorem winowajea, ktôrego rzad 
pruski poehwycié i uczynic nieszkodliwym nie moze? N ie  k t o  
inny , t y l k o r z s ^ d  s a m ,  j e g o  w y k o n a w c y i  p o p l e o z n i e y !  
Uznaj¾ to sami Niemcy liberalni, zamieszkali w Poznanskiem; 
oswiadczaj^c, ze od lat dawnych uprawia 31¾ w tej dzielnicy anty- 
polsk^, hec¾ i ze machinacye bakatystôvv \vytwa^zaj¾ sztucznie 
narodowe przeciwienstwa. „Na Gôrnym Slqskuu osvviadcza nie- 
miecki pose! Nadbyl z partyi centrum w sejmie pruskim ', „zyli 
Polaey w najw ^kszej zgodzie z Niemcami, dopôty rz^d nie 
wydal przewrotnych przepisôw uciem i^ajqeych ich j¾zyk“. Sam 
ks. Bismarck niejednokrotnie twierdzit, ze w chîopie polskim 
w przeciwienstwie do szlachty i duchowienstwa jest cos ducha 
pruskiego. W szak pruskie panstwo uwolniîo tego chlopa od 
poddanstwa i uwlaszczylo go. Co si¾ z tym duchem pruskim 
stalo? Ze zas istniaî on rzeczywiscie, to poswiadczyc moze kazdy 
starszy mieszkaniec prowincyi ze stosunkami jej obeznany. 
Niedawno temu opowiadaï mi pewien oberzysta, ktôry chîopôw 
przeciez lepiej zna niz kto inny, ze w roku 1848 w pewnych 
wsiach, gdy wzywaî z innymi clilopôw pod bron, otrzymal nie
tylko odmown¾ odpowiedz, ale wprost tc h n ^ ^  nienaw isc^ do 
Polski. Dzis tego usposobienia pruskiego nie zostaîo w chlopie 
ani sladu. Ale bo tez gruntownie go wykurowaîa z tyck sym- 
patyi walka kulturna i ealy System antypolski od 30 lat. Leczy 
go z tycli sympatyi najpierw szkola, dalej przezwiska przelo- 
zonyoli we wojsku, pézniej s;p]y niemieckie, urzednioy niemieeoy, 
ktorzy mu wyzszosc m em iec^  na kazdym kroku uczuc daja,,
leczy go komisya kolomzacyjna i setki szykan 1 uposleclzen,

1 Przy obradach nad funduszem 2W-milionowytn z d, 20 stycznia
1898. Kur. l '« H . n, 17.
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ktôre mu jego polskosc przypominaja,. Nie dziw w içc, ze lud 
dzis obecnie eoi'az wiçcej jest narodowo uswiadomiony, nie 
dziw, ze do urny wyborczej tak siç garn ie , ze nawet chorzy 
zaniesc siç kazq, do lokalu wyborczego, by spelnic swôj obo- 
wi^zek narodowy. Rz^d môwi o polskich ag ita torach , o pod- 
szezuwaniu ksiçzy i szlachty. W  takim razie uswiadomienie 
narodowe powinno byc w Poznanskiem najwiçksze, bo tu  tyeh 
rzekomyeh agitatorôw najwiçeej. Dla ezego atoli rzecz siç ma 
przeeiwnie, dlaczego najwiçkszy patryotyzm polski okazuje lud 
w Prusieeh zachodnieh, gdzie ksiçzy Polakow nie ma ani 50°/o> 
szlachty zas zaledwie jest 6—7°/0 lub na Sl^sku, gdzie szlachty 
polskiej wcale nie m a, a ksiçzy Polakow zaledwie jest 5°/0? 
Jest prawem natury, ze ucisk wywoluje reakcyç, i gdzie wiçkszy 
jest nacisk, tam tez wiçkszy i opôr. Poniewaz zas nigdzie rza- 
dowy ucisk i narodowy szowinizm nie objawia siq w tak bez- 
wzgleplnej postaci, jak  w rejencyi Opolskiej lub Prusieeh zacho- 
dnich, nie dziw, ze tam odpornosc ludu jest daleko wiçksza. 
Aby robotnika prostego tak uswiadomié narodowo, izby tenze 
z W estfalii na swôj koszt do Prus przybyî, by tylko przepro- 
wadzic wybôr posla rodaka, takiego cudu i najzrçczniejszy agi- 
tator nie dokaze, cos podobnego tylko systematyczna, dlugo- 
trwala, na wielk% skalç prowadzona heca narodowa dokonac 
moze. Itza.d pruski przvpominaî od poezatku inteligencyi naszej 
jej polskosc, od czasôw Bismarcka przypomina j^  chlopu w Po- 
znanskiem i Prusieeh zachodnieh, przypomina ja. Gômoslazakom, 
a dzis przypomina j¾ robotnikom polskim w Niemczech, gdzieby 
niechybnie ulegli zniemczeniu, przypomina j¾ sprotestantyzowa- 
nym nawet Mazurom. Tak trzeba siç w zaborze pruskim Po- 
lakiem urodzic, aby doswiadczyc i odezue wszystkie krzywdy 
i poniewierania, wszystkie klôcia szpilkam i, ktôre od dziecin- 
stwa az do grobu, na kazdym kroku 8¾ udzialem Polaka, pod- 
danego pruskiego, aby zrozumiec to wielkie przywi^zanie 
i gor^^, milosc do wlasnej narodowosei nawet w ostatnim nç- 
dzarzu. Ze jakosciowo poezueie narodowe siç wzmaga, o to 
troszczy siç rz¾d i hakatyzm, ze ilosciowo go nie ubywa, o to
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postarala 81¾ Opatrznosc Boza, w ktôrej rqku 8¾ losy narodôw, 
ieh obrona i oealenie.

W czasie od r. 1861—1890 liczba Niemcôw osiadlych w Po- 
znahskiem podniosla 81¾ z 694.000 na 698.000, zatem o 4.000, 
liczba Polakôw natomiast z 843.000 na 1,053.000, zatem o w i^  
cej niz 200.000, tak twierdz% na podstawie obliczen R. Bockh’a 1 
niemieccy patryoei. To znaczy, ze podczas, gdy w r. 1861 Niemcy 
stanowili 46°/0 zaludnienia w Poznanskiem , to w r. 1890 juz 
tylko 40%- U bytek ten liczbowy zywiolu niemieekiego trwa 
dalej, w r. 1895 d. 2 grudnia wy no silo zaludnienie K s^stw a 
1,828.658 dusz, z tego 1,227.197 katolikôw, 559.760 ewangelikôw 
1 40.019 zydôw. Zatem liczba ewangelikôw, ktôrzy z wyj^tkiem 
14.000 polskich cbiopôw w odalanowskim i ostrzeszewskim, 
kempinskim i ostrowskim powiecie sa Niemcami, powi¾kszyia 81¾ 
w eiagu 5 lat tylko o 17.697 (w r. 1890 bylo ewangelikôw 542.013), 
natomiast liczba katolikôw, ktôrzy z wyjatliiem 127.000 rozpro- 
szonych po calem K s^stw ie niemieckich katolikôw 8¾ Polakami, 
pomnozyla 81¾ w tym samym czasie o 63.129 dusz (w r. 1890 
bylo katolikôw 1,164.067). To znaczy, ze o polow¾ liezniejsza 
katolicka ludnosc pom noiyla s ^  nie dwa razy lecz 3 '/2 raza 
w ^cej niz ewangelicka; w zwiazku z tem udzial Niemcôw 
w ogôlnem zaludnieniu spadl w tem p^cioleciu znowu z 4O°/0 
na 39%. W  podobny sposôb przescign^i dzis liczebnie ewan
gelikôw, katolicy i w Prusach zachodnich, choc okoîo 1860 roku 
byli znacznie slabsi, a na Kaszubach, t. j. w 5 powiatach 
na zachôd od Gdanska ubylo Niemcôw od r. 1861—86 o 17% 
t. z. udzial ich w ogôlnem zaludnieniu spadl z 49% na 32%. 
Na S ^sku  udzial protestantôw w ogôlnem zaludnieniu od r. 1816 
cofru^l 81¾ z 55% na 45%, udzial katolikôw wzrôsî z 44% na 
53’/4%. Przyrost ten  katolikôw glôwnie zas odbywa 81¾ w ôb- 
wodzie rejencyjnym  opolskim, ktôry liczy 63% ludnosci pol- 
skiej. W  obwodzie tym ludnosc od 1816—90 81¾ potroila, 
podczas gdy w obwodzie wroclawskim 81¾ tylko podwoila, 
a w obwodzie lignickim wyhacznie niemieckim zas tylko o 65%

1 Preuss. Jàhrbücher 1894. Septemberheft.
WALKA. 8



114

w zrosîa1. Cyfry te wiele nam tlômacz^., nie 8¾ jednak tak  
pewne, by je  mozna bez zastrzezeh przyj^c. Najpierw, je- 
zeli obecnie stosunek wyznaniowy mieszkaneôw Poznanskiego 
i w ogôle kresowych prowincyi panstwa pruskiego jes t niew%t- 
pliwie pewny, to stosunek narodowosciowy jes t trudny do ozna- 
czenia. Liczba 127.000 katolikow Niemcow rzekomo w Poznan- 
skiem zamieszkalycli jes t raczej wykombinowan^ niz obliczona 
dokîadnie. Najlepiej o jej wartosci swiadczy, ze Dr. M. Bekeim- 
Schwarzbach podaje ich liczbç za rowna liozbie protestantôw 
Polakôw, zatem okolo 14.000, wydawca Historische Zeitschrift na
60.000, pastor X., autor cytowanej broszury Polen und Deutsche 
in der Pr. Posen2, wykalkulowal liczbç Niemcow katolikow na
126.000, przyczem n. p. w powiecie wschowskim wszystkich 
30.314 katolikow przyjmuje za Niemcow, chociaz niezawodnie 
wsrôd nich jes t parç tysiçcy Polakôw. Jezeli cyfry dotycz^ce 
narodowosci obecnie, kiedy tak dokîadnie ich ubytek i przyby- 
tek siç sledzi, sfj niedokladne, to côz dopiero môwic o cyfrach 
narodowosciowych, podanych przez spis ludnosci w r. 1860. 
Niejednokrotnie mozna skonstatowac, ze statystyka dokonana 
przez biurokracyç p r u s ^  miata polityczn^. tendencyç. Najlep- 
szym dowodem w tej mierze 8¾ nastçpu j^e  daty: Jeneral Grol- 
man podaje w memoryale swym z r. 1832, ze w r. 1816 bylo 
w Poznanskiem 360.000 Niemcow a 460.000 Polakôw i Zydôw(!), 
Flottwell twierdzi w swym memoryale z r. 1841, ze Niemcy 
stanowi^ dobr¾ trzec^  czçsc zaludnienia prow incyi3. Statystyka 
z r. 1860 podaje 694.000 Niemcow, Polakôw zas 843.0C0, w po- 
drçczniku szkolnym z r. 1891 Tromnau, Heimatkunde der Prov. 
Posen, czytamy, ze Niemcy stanowiq poîowç ludnosci w Poznan
skiem 4. Zdaniem mojem najblizej prawdy byî znakomity znawca 
sto'sunkôw Flottwell, ktôry podaje stosunek narodowosci odpo- 
wiadajacy dzisiejszemu, inné zas cyfry 8¾ zrobione pour le roi

1 P artsch , Schlesien. cfr. Aus unserer Ostmark, str. 5—6. Zeitschrift der
hist. Gesellschaft für Prov. Posen r. 1888.

3 str. 6.
3 F ink, L c., s tr . 303 i 306.
4 IV  w ydanie, str. 8.
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de Prusse i dlatego wszelkie na tych cyfrach oparte wnioski 8¾ 
nieprawdziwe i tendencyjne. Dlatego to nieuprzedzeni Niemcy 
wolnomyslni mvazaja za prosty wybieg (Kniff) twierdzenie, ze 
w ostatnich latach stosunek liczebny Polakow do Niemcôw 
zwlaszcza w miastach zmienil siç na niekorzysc Niemcôw. Tak 
n. p. Postier Ztg. twierdzi, ze wrzask na cofanie siç niemczyzny 
nie ma wprôst sensu. ,W  miastach w Ksiçstwie z ludnoseiq, 
ponad 10.000 mieszkancôw naliczono w r. 1895 106.069 katoli- 
kôw i 104.418 protestantôw, a w r. 1885 86.600 katolikôw i 85.884 
protestantôw. Jezeli zas w niektôrych mniejszych miasteczkach 
mieszczanstwo polskie wystçpuje wiçeej teraz anizeli dawniej, 
to jest to skutkiem dzialalnosci komisyi kolonizacyjnej, ktôra 
wypçdza Polakow ze wsi do miast. Dodaj^c 125.000 Niemcôw- 
katolikôw, ktôrych znaczna czçsc nie rodzila siç w Ksiçstwie, 
do ludnosci niemieckiej, to wykaze s iç , ze niemczyzna w W. 
Ksiçstwie Poznanskiem zrobila procentualiter daleko wiçksze po- 
stçpy anizeli polszczyznaa. Mamy wiqc przed soba dyametralnie 
sprzeczne twierdzenia, ktôremuz uwierzyc? Rozstrzygaj^cem 
w tej mierze bçdzie zdanie pierwszorzçdnego ekonomisty, ja- 
kim jest Leroy-Beaulien Na podstawie spisu ludnosci doko- 
nanego w r. 1895 w cesarstwie niemieckiem podaje on jako 
przeciçtn3 cyfrç przyrostu ludnosci w calem panstwie 37 4 uro- 
dzin na 1.000 ludzi, w Poznanskiem atoli ten przyrost jes t naj- 
wiçkszy, 44'6 urodzin na 1.000 ludzi, w Prusiech Zachodnich 
44-l%o) na él^sku 41-6°/oo, w Westfalii 4O-9%0, w Prusiech 
Wschodnich 40-4°/0oi w Saksonii 40‘3% 0, w Bawaryi 37-4°/00) 
w W irtembergii 35-4n/0oi w Hessen Nassau 32-60/0o> w Alzacyi 
i Lotaryngii 3P2°/00, najnizszy jes t ten przyrost w Berlinie, bo 
wynosi zaledwie 293°/00, choc malzenstw zawiera siç tu  znacznie 
wiçcej, bo 10'3 na tysiqp ludzi w porôwnaniu z przeciçtn% liczb¾ 
malzenstw w panstwie niemieckiem 8°/00. Z cyfr powyzszych 
wynika niew^pliwie, ze najbardziej przybywa ludnosci w pol- 
sko-katoliekich prowincyach, a jezeli cyfry powyzsze zestawimy 1

1 La question de la population. Revue des deusc mondes t. 143, 15 o c to 
bre  1897, s tr . 887 cfr. Statistisches Jahrbuch fur das deutsche Reich 1897.

8*
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z cyframi przyrostu ludnosei w Europie, to musimy skonstato- 
wac, ze tylko Rosyanie mog^ siç w ^kszym  przyrostem niz Po- 
laey, bo 500/0o wykazac. Coraz bardziej rozpowszechnia si^ wsrôd 
wysoko ueywilizowanych spoleczenstw t^pi^ea narody choroba 
moralna, znana pod nazw¾ neomalthusianizmu, ktôrej w wyso- 
kim stopniu ulegly i Niemcy, jak  to wykazaly w ostatnich cza- 
sach studya pastorôw W ittenberga 1 i W ag n era2. Pierwszy 
z nich wprawdzie tw ierdzi, ze w Poznanskiein i ewangelicki 
chlop ma przec^tnie 4-75 dzieci, robotnik nawet 5-2 dzieci, 
z tem wszystkiem korzystne te dla Niemcôw cyfry polegaj^, na 
n i e w y c z e r p uj a c y m materyale statystycznym, nadto trzeba zwa- 
zyc, ze 2/5 ludnosei niemiecko - protestanckiej w Poznanskiein 
zyje po m iastach, zyje w warunkaeh dla neomalthusianizmu 
najpodatniejszych, ze w ogôle ludnosc protestancka nie ma tego 
hamulca moralnego, jakim  jes t konfesyonal — przyznaje to sam 
pastor W agner — a zrozumiemy, ze ôvv wielki przyrost ludno- 
sci w Poznahskiem nie odbywa siç na rzecz agresywnego zy- 
wiolu protestancko-niemieckiego. Pomimo silnej emigracyi ludu 
naszego do A m eryki, pomimo ze pewien procent robotnikôw 
na obiezysastwie dla polskosei ginie, ten opatrznosciowy wzrost 
ludnosei sprawia, ze zywiol nasz nie topnieje, przeeiwnie powoli 
81¾ wzmaga i to pomimo olbrzymiej immigracyi Niemcôw do 
kraju w charakterze wojskowych, urzçcLnikôw, zwîaszcza kole- 
jowyeh, kolonistôw, agronomôw, maszynistôw i mechanikôw itd. 
Jak  wielki jest ten przyplyw niemezyzny, dosyc powiedziec, 
ze przy spisie ludnosei w r. 1885 wykazalo 81¾) ze w Poznah
skiem zyio 120.000 osôb , ktôre przybyîy z innyeh prowincyi, 
a w zg^dnie krajôw niemieekich, a jednak ten naplyw z takim 
kosztem pol^ezony nie wystarcza, bjr Polakôw zgermanizowae. 
Czy w tem nie palec Opatrznosci?

Tak wi¾c i zacieklosc wrogôw i milosierdzie Boze pracuj% 
dla sprawy naszej, eôz my atoli czynimy sami, by narodowosé 
nasz^ zachowac? Najwazniejsz% twierdz¾ polskosei jest bez

1 Die sittliclien Verhâltnisse der evang. Landbewolmer im deutsclien Beiche.
2 Die SittlichJceit auf dem Lande.
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kwestyi rodzina polska. Jej zawdziçczamy mow^ o jczyst^  mi- 
losc i przywi^zanie do dzwiçkôw polskich, zwyczaju i obyczaju 
polskiego, w ogôle ten silny a zdrowy instynkt samozachowaw- 
czy na polu narodowem. Instynktowne to przywi%zanie do 
wszystkiego tego, co rodzime, co swoje, wlasciwe Polakom, jak  
niemniej Slowianom w ogôlnosci w przeeiwienstwie do Germa- 
nôw, u lega j^ych  îatwo obcym wplywom , jes t nader wazn£\. 
bronia odporn^ w walce o byt narodowy nie wystarczaj%^ 
jednak, jezeli swiadomosc i poczucie narodowe nie przychodzi 
instynktowi w pomoe i roznmn^ a systematyczn^, prac^ nie 
uczyni go na wszelkie wpîywy odpornym. Czy tej rozumnej 
praey nad wyrobieniem silnego poczucia narodowego szczegôl- 
nie w mîodszem pokoleniu nie zaniedbuje wiele rodzin? Nie- 
stety musimy powiedziec „ taku. Nie wszyscy n. p. rodzice dbaj^, 
o to, by dzieci po polsku czytac i pisac siç nauczyîy; a wszakze 
rza.d naukç polskiego jçzyka w szkole uczynil z rozmyslu od 
wyraznego ^ d a n ia  rodzicôw zawisïsp Nauka szkolna jçzyka oj- 
ezystego nie wystarcza jednak i koniecznie w domu trzeba j% 
kontynuowac, zwîaszcza ze nauka prywatna tego jçzyka jest za- 
kazana. liez to jednak rodzicôw tego uczynic zaniedbuje! Szczç- 
sciem, ze ciqgle zamachy na polskosc potrzebç obrony tej pol- 
skosei coraz szerszym warstwom daj¾ uczuc, ze coraz czçsciej 
spotyka siç m atkç , wyrobnicç naw et, ucz¾c¾ dziecko czytania 
z ksiazki do nabozenstw a, ze coraz czçsciej widac dzieci sy- 
labizujqce z polskiego katecbizmu lub polskiej historyi biblijnej.

Rôwnorzçdnym bowiem z domem rodzicielskim czynni- 
kiem w zachowaniu narodowosci jes t kosciôl. Zawsze w historyi 
kosciôl slabszych narodowoéci broniî przed uciskiem mocniej- 
szych, tç  sann^ rolç odgrywa i dzisiaj. Katolieyzm jest najsil- 
niejsz4 obron¾ naszej narodowosci wsrôd ludu. Przykro nawet 
pomyslec, coby siç staîo, gdyby n. p. lud polski byî protestan- 
ckim lub prawoslawnym. Polacy, jako przednia baszta katoli- 
cyzmu, wysuniçta pomiçdzy obôz protestancki i prawoslawny, 
niew ^pliw ie maj^ i na przyszîosc na polu religijnem wazn¾ do 
odegrania rolç, obecnie katolieyzm jes t przedewszystkiem dla 
ludu „polskq wiar^“, ktôra go wiçcej niz wszystkie inné wzglçdy
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od assymilacyi z protestancko-pruskim zywioîem ckroni. Koscioî 
bowiem, m a j^ y  wlasne nie ziemskie cele na oku, nie da siç nigdy 
uzyc jako narzçdzie do germanizowania. 'Wydzierac komus na- 
rodowosc moze tak spogahszczony rz¾d, jakim  jes t rzad pruski, 
gnçbic narodowosc moze tak wyzute z ducha chrzeseianskiego 
spoleczenstwo, jakiem jes t spoleczenstwo protestancko-niemieckie, 
nigdy atoli koscioî, ktôry \v milosci blizniego zaleca poszano- 
wanie i dla obcych narodowosci. Dlatego to prawdziwych i gor- 
liwycb katolikôw nienawidza decydu j^e  sfery jako wrogôw 
panstwa, ktôrzy w sprawie polskiej nie chc^ rozumiec interesôw 
narodu niemieckiego. Dlatego tez szczegôlnie duchowienstwo 
katolickie jest w Prusiech przedmiotem podejrzen, obelg, szka- 
lowan i napasci w walce narodowej *, przedewszystkiem zas du
chowienstwo polskie. „Stanowczo wrog^ dla rz¾du jes t wiçksza 
czçsc katolickiego duehowiehstwa“, pisze Flottwell w r. 1841, 
„Fanatyezny wpîyw duchowienstwa objawia siç szczegôlnie na 
arystokratycznych paniach, sklonnych do religijnego fanatyzm u“ 1 2. 
„Germanizacya przez komisyç kolonizacyjn^, powiada jakis 
byly wîasciciel ziemski Niemiec z Poznanskiego 3, mniej poru- 
sza osiadlego wloscianina polskiego niz agitatorzy, do jakich 
nalezy polskie duchowienstwo. Jego potçgç lekcewazy siç tak 
samo, jak  w czasie walki kultumej. Ewangelicki duchowny nie 
troszczy siç o sprawy polityczne i wogôle bardzo malo o owych 
parafian, podczas gdy katolicki proboszcz odwiedza parafian 
w domu, popiera ich rad^, a jesli potrzeba, takze czynem. „Ko- 
zla pusciliscie do ogrodu“, powiedziaî przed paru laty przy- 
wôdzca hakatystôw p. Tiedemann, môwi%c o nominacyi ks. Sta- 
blewskiego na stolicç arcybiskupi^ w Poznaniu. „W ybôr ten byî 
wielkim politycznym blçdera“, twierdzi pastor bezimienny, autor 
cytowanej broszury, Polen u. Deutsche i d. Pr. Posen4. Nie trzeba

1 Dos Polentum u. die rômisch.-kathol. Kirche. Pie deutsche Ostmark, 
str. 102—103.

2 F ink, Kam pf u. die Ostmark, str. 307.
3 Berliner Tageblatt z p ierw szych dni listopada r. 1897. cfr. Kur. Pozn. 

1897, n, 259.
4 Str, 46, 47
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zapominac, ze ludnosc polska widzi w arcybiskupie prymasa 
Polski. Idea ta dziaîaj¾ea podniecaj^eo na umysîy polskie straci 
swe znaczenie, jezeli stale areybiskupi z dostojnych rodzin nie- 
mieckich zasiadywaé b¾d¾ na stoliey sw. 'W’ojcieeha, ktôry prze- 
ciez sam nie byl Polakiem. Z drugiej strony spotykamy siç 
sporadyeznie co prawda w prasie polskiej takze z zarzutem, ze 
arcybiskup Stablewski „chee narôd polski za pomoc^, ducho- 
wienstwa germanizowacu 1 (!). Daleko ez^sciej podnosi czçsc 
prasy polskiej przeciw ks. kardynaîowi Koppowi i s. p. ks. bisku- 
powi Dr. Rednerowi oskarzenie, ze biorç udziaî w d^nosciach 
germanizaeyjnyeh przeciwko Polakom. Sprzeczne te opinie i za- 
rzuty z jednej i drugiej strony widocznie zabarwione s^ subje- 
ktywizmem narodowym, dlatego warto zarzutom tym blizej si^ 
przypatrzyc. Czy mamy wsrôd duchowienstwa katolickiego ger- 
manizatorôw? Na to pytanie odpowiedz wypadnie bezprzecznie 
twierdzqca. 8¾ ksiçza dla ktôrych stan duchowny jes t niezem 
innem, jak  srodkiem do zrobienia karyery, takich nie braklo 
nigdy i tacy z reguly dadz% 81¾ uzyc za narzQdzie silniejszemu. 
To sq, najgorliwsi germanizatorzy, ale kiepscy ksiçza, nie brak 
ich w Poznahskiem, w  Prusiech, zwîaszeza na Sl%sku. 8¾ jeszcze 
ludzie uczciwi zreszt% i katolicy bez nagany, z eiasnymi po- 
gl%dami atoli zwlaszcza na polu narodowem, ktôrzy ulegaj¾ 
latwo wplywom obcym i patrz^ przez narzueone im okulary na 
swiat i oczywiscie widz% wszystko w swietle zabarvvionem 
i wedle tego s¾dza i dziaîaj^ Takicb bodaj czy nie najwiqeej 
germanizatorôw zwîaszeza na Sl^sku i w Prusiech. Grermanizujq, 
zas w ten sposôb, ze albo wprowadzaj¾ bez potrzeby niemie- 
ckie kazania i niemieeki spiew lub nabozenstwo dodatkowe nie- 
mieckie dla ludu przewaznie polskiego, jak  81¾ to dzieje na 
Sl^sku lub nie uwzglqdnia s ^  wobec przyrostu ludnosci pol
skiej jej potrzeb i wy^eznie niemieckie odprawia 81¾ nabozeh- 
stwo. Prosby zas ludnosci polskiej o nabozehstwo polskie zbywa 
sh  ̂ milezeniem i p i^nu je  81¾ za rz¾dem mianem wielkopolskiej 
agitaeyi. A jezeli 81¾ wreszcie pod naciskiem miarodajnych

1 Aus unserer Ostmark str. 24.



120

czynnikôw czyni slusznym z^daniom zadosc, urz^dza si^ polskie 
kazania ta k , ze bezposrednio przed niem i po niera nie bylo 
mszy sw. Sposob istotnie doskonaly, aby po pewnym czasie 
„dla brakn sîuchaczôw niemiîe kazania skasowacu Tak 81¾ to 
dzieje w Prusach Zach., zwlaszcza w Gdansku. W  Poznahskiem, 
twierdz¾ sfery rz¾dowe i hakatystyczni protektorzy katolicyzmu, 
ma srç rzecz odwrotnie i potrzeby Niemcow - katolikôw nie 8¾ 
dostateeznie uwzg^dnione przez fanatyeznie usposobionych 
k s^zy  Polakôw. Nie przeczymy, ze wsrôd duchowienstwa pol- 
skiego znajd% 81¾ czasem jednostki gorçtsze, ktôre ezujac krzy- 
wd¾ swej narodowosci, nie mog¾ opanowac wzburzenia i nie- 
taktownem sîowem moga obrazic uczucie niemieckie bardzo 
dzisiaj drazliwe, to jednakze jes t jedn^ z wielu przez szowinizm 
niemieeki puszczonych basni, jakoby duchowienstwo polskie 
polonizowalo Niemcow. Najpierw ksi¾dza polonizatora nie czeka 
zadna nagroda w postaci tlustego beneficium , lecz przeeiwnie 
wykluczenie od wszelkich awansôw, dalej ducbowny Polak, ma- 
jacy wskutek szowinizmu niemieckiego tyle do znoszenia, na- 
uczyl 81¾ na wîasnej skôrze praktykowania zasady „nie czyn. 
drugiemu, co tobie nie m ilo“. W reszcie chocby mial jakie za- 
miary polonizuj^ce, to rz¾d i b rada  Hkt. tak pilnujq w tej 
mierze interesôw niemieckich katolikôw, iz polscy katolicy mo- 
gliby sobie pogratulowac, gdyby rôwnymi w panstwie niemie- 
ckiem cieszyli 81¾ wzg^dami. Gdzie tylko jes t chocby niewielka 
garstka Niemcow katolikôw, tam z pewnosci% na z^danie ich 
lub zyczenie rz^du zaprowadza 81¾ kazania niemieckie i nabo- 
zenstwa niemieckie, tak iz z tego powodu spotkal ks. arcybi- 
skupa Stablewskiego ze strony szowinistycznej prasy polskiej 
zarzut, iz germanizuje za pomoc% duchowienstwa narôd 
polski. To jest oczywiseie przesada, ale ze katolikôw nie
mieckich potrzeby religijne bywaj¾ w sposob najlojalniejszy, 
o ile to tylko mozliwe, zaspokojone, to fakt, ktôry sami uczciwi 
katolicy Niemcy przyznaj^. Polonizowac niemieckich katolikôw 
duchowny Polak nie mysli, ale z drugiej strony przyznajemy,

1 Ks. G natow ski. Z  Pôlnocy. Euch kotolicki 1898, n. 28.



iz wszelkiemi siiami broni swe owieczki przed zgermanizowa- 
niem. Broni zas calkiem slusznie, gdyz to jes t faktem noto- 
rycznym, ze zgermanizowany Polak przestaje byc rownoczesnie 
katolikiem, i staje siç bezwyznaniowcem lub socyalist^. Dla tego 
tak bacz^ ksi^za, by dzieci wyuezyly si^ katechizmu i w ogôle 
zasad wiary w ojczystym jçzyku, w tym jçzyku, \v ktorym go 
matka chwalic Stwôrc^ nauczyîa, dlatego tak bronb|, aby nauki 
religii nie naduzywano do germ anizowania, i dla tego slusznie 
si^ o bu rza j^  jezeli dziecko polskie wobec polskiego ksi^dza 
pochwala Pana Boga w jçzyku niemieckim, i u zn a^  to za po- 
pisywanie si^ i za grzeeh tak samo, gdyby n. p. côreczka dzie- 
dzica cbciaîa dla popisu przed nini w jqzyku francuskim lub 
angielskim pochwalic Pana Boga. A poniewaz gorliwe ducho- 
wiehstwo vv tym kierunku pracuje skuteeznie, poniewaz u prze- 
waznej czçsci ludu znajduje ks^dz  posluch, bez wzglçdu na to 
ezy jest polskiej czy niemieckiej narodowosci, dla tego na du- 
chowienstwo spada cale odium szowinizmu narodowego i fana- 
tyzmu protestanckiego i dlatego zarzuca siq mu nielojalnosc, 
agitacy^ wielkopolsk¾ i naduzycie konfesyonalu i kazalnicy 
i wszelkie mozliwe zbrodnie. Sumienny katolicki duchowny, 
kimkolwiek on bçdzie, zawsze nauczac musi i naucza: „Oddaj- 
cie cesarzowi, co jest cesarskiego, a Bogu co jes t Boskiego“. 
Nie przylozy jednak nigdy r^ki do dziela, ktôre si^ przyrodzo- 
nemu i Boskiemu prawu sprzeciwia, choéby to dzielo jako ply- 
n^ce z woli cesarza przedstawiano. I  na szczçscie sumiennych 
katolickich duchownych coraz w ^eej czy 8¾ Polakami czy Niem- 
cami. Ci do walki narodowosciowej wciqgn^c srç nie dadz^ nie 
pozw o^ si^ uzyc jako narzçdzie do egoistycznych narodowych 
celow, nie zgodz¾ 81¾ nigdy na rozrôznianie wi¾cej i mniej 
uprzywilejowanyeh owieczek, pomni slow sw. Pawla (do Rzy- 
mian 10, 12), iz „nie ma rôznosci Zyda i Greczyna, bo tenze 
Pan wszytkich, bogaty na wszytki, ktôrzy go w zyw aj^ . Ta- 
kimi sî| przedewszystkiem biskupi katoliccy we wschodnich pro- 
wincyach bez rôznicy narodowosci, a jezeli gdziekolwiek ze 
strony duchownych wykracza 81¾ przeciw zasadzie chrzesciah- 
skiego rôwnouprawnienia i milosci, to z pewnosciïj, nie za wiedzcfc

—  121  —
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i zachçt% arcypasterzy. Przez krzykackie pisma polskie obwo- 
îany jako pomocnik prezesa naczelnego Gosslera w germanizo- 
waniu s. p. ks. biskup Redner n. p. obsadzaî probostwa w pol- 
skieb powiataeh w y^cznie polskimi ksiçzm i, podczas gdy 
dawniej w dekanatach torunskim, cheîm zyhskim , chelminskim, 
w ^rzeskim , brodnickim, byla wielka liezba duehownych naro- 
dowosci niemieokiej. Ze w dziedzinie szkolnej nauka religii 
w Prusiech Zach. wygl^da smutnie, to juz nie wina biskupa, ale 
svstemu szkolnego, przeciw ktoremu ks. biskup Redner kilka- 
krotnie u wladz kompetentnycb, aczkolwiek bezskuteeznie wy- 
stçpowal G-orliwe duehowienstwo katolickie dalej bez wzglçdu 
na narodowosc, jezeli w pieczy okolo dobra swych owieczek nie 
tylko siç ogranicza do kosciola, leez dobro moraine i materyalne 
tychze popiera w zyciu publicznem czy pryw atnem , nie czyni 
nie innego, jak  tylko wykonywa przepis i rozkaz papieza 
Leona X III, k tory katolickie zasady nie tylko w kosciele, ale 
we wszystkich dziedzinach zyeia zaszczepiac, pielçgnowac i wy- 
konywac zalecil. W  ten sposôb tylko duchowiehstwo katolickie 
zdolalo propagande socyalistyczn^ uczynic nieszkodliw^, zwlasz- 
cza w Poznanskiem, gdzie setki Towarzystw czy przemyslowych, 
ezy czeladzi, czy terminatorow, setki Spolek zarobkowych za- 
kladane i kierowane przez duehownych stanowia silny waï 
ochronny przed ideami przewrotu.

Rz¾d zarzuca srednim warstwom polskiej narodowosci, 
ze „sie odosobniaj^ od ludnosci niemieckiej“, ze „uzywaj% 
swego jqzyka na to, aby z niego uczynic przegrodç mie- 
dzy obydwoma zywiolami tamtejszej ludnosci’12. Ze mieszczan- 
stwo polskie atoli od Niemcôw sie odosobnia, to ma swoje 
uzasadnienie w pretensyach wygôrowanych niemieckich. G-dzie- 
kolwiek powstalo jakie stowarzyszenie prywatne o charakte- 
rze m ieszanym , tam z zasady i jçzyk polski byl wykluczony, 
a czlonkowie polscy w zarz¾dzie uposledzeni. Je s t to w mysl

’ Kur. Pozn. 1897, n. 297.
2 U staw a funduszu  100-milionowego z d. 16 styczn ia  1898 uzasadnie- 

n ie  : Kur. Pozn. n. 15. P rzem ôw ienie m in is tra  dr. M iquela z d 20 styczn ia  
Kur. Pozn. n. 17. ,
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oslawionej pruskiej paritas, ktôra wszçdzie nie tylko w pu- 
blicznem, ale i prywatnem pozyciu dla Niemcôw protestantôw 
pierwszenstwa i uprzywilejowania wymaga. Pretensye Niem- 
cow zagorzalcôw id¾ tak daleko, ze uwaiajq, za obraz^, je- 
zeli siç w ieb tow arzystw ie, chocby w domu prywatnym , po 
polsku rozmawia. "Wobec tego calkiem jest naturalne, ze Polacy 
od pierwszych lat zyeia przesladowani cingle przymusem j§zy- 
kowym i nadzorem obywateli pierwszej klasy, przynajmniej 
w towarzyskiem pozyciu prywatnem c h ^  51¾ od tego przymusu 
i mentorstwa uwolnic i od odgrywania roli podrz¾dnej wyeman- 
cypowaé. Zakladaj%c towarzystwa swe czy finansowe, czy to- 
warzyskie, czy naukowe, czy filantropijne, calkiem slusznie rô- 
wnouprawnienie czlonkow wszystkich uwazaja za warunek 
koniecznv ich rozwoju. Poniew.az zas pojijcie „ r  6 w n o up r  awni e- 
n ia“ jest dzis dla wi¾kszej cz^c i niemieckicb wspôîobywateli 
niezrozum iale, poniewaz jedynym  ludzkim j¾zykiem jest dla 
nich niemiecki, zatem wspôlne pozycie prywatne przeciwnych 
sobie zywiolow na razie jest niemozliwe. Skupieni w towarzy- 
stwach wlasnych Polacy mog¾ swobodnie i interesa ekonomiczne 
swoje rozwijac, i mysl polsko-katolicka ksztalcic, swych ubo- 
gich wspierac i przedewszystkiem j¾zyk swôj pie^gnow ac. To 
tez towarzystwa pod w zg^dem  narodowosciowym dla mieszczan 
i warstw srednich maj^ olbrzymie znaczenie. Tu tylko ma Po
lak sposobnosc publicznie we wlasnym j¾zyku mysli swe wy- 
jaw ic, wynurzyc, tu slyszy poprawne dzw ^ki wlasnej mowy 
w rôznych przemowach, odczytach, deklamacyach lub przedsta- 
wieniacli amatorskich i t. p. I  dla tego te przedstawienia takie 
liczne s% u n a s , dla tego tak chqtnie nasi prostaczkowie na 
przedstawienia, wieezorki polskie 81¾ eisnq, bo tak lakn^ dzw i^  
kôw poprawnych polskiej mowy czy piesni. W reszeie w biblio- 
tekach, zwykle przez te Towarzystwa zakîadanych, znajduje 
nasz rzemieslnik czy inny przemyslowiec duchow¾ straw¾ swoj- 
ska, ktora najsnadniej ksztalci i umysl i serce.

Ludu wiejskiego glod duchowy zaspokoic w zi^o za za- 
danie Towarzystwo czytelni ludowych, zalozone w r. 1880. 
W c^gu  kilkunastu lat swego istnienia zalozylo ono na calym
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obszarze polskiego kraju, od Pncka i mazurskich jezior do My- 
slowic okoîo 1.350 ezytelni bezplatnych. W  rokn 1895, jak  to 
ze sprawozdania rzeczonego Towarzystwa wynika, byîo w Ksiç- 
stwie 671 ezytelni, na Slqsku 153, w Prasieeh Zach. 210, w Pru- 
siecb Wsch. ("Warmia i Mazury) 66, w rozproszeniu po Niem- 
ezech 115 ezytelni. Na calej tej przestrzeni rozrzueono kilkaset 
tysiçcy ksiqzek polskieh, w r. 1896 n. p. zalozono 38 nowych 
ezytelni ludowyeh i rozpowszechniono 20.014 ksiqzek. Od po- 
czqtku istnienia wydalo Towarzystwo na cele oswiaty ludowej 
194.194 m. 'Wiçkszosc tej sumy zlozyla siç z jednorazowych wiel- 
kich darôw i zapisôw, ktôre niekiedy docbodzily sumy 10.000 
mrk. P egu larne , drobne, ale cingle skladki skqpo wplywaly 
z powodu zbyt wielkiej ilosei towarzystw, na ktore ofiame 
warstwy spoleczenstwa lozq grosz. Trudno zas przyzwyczaic 
lud sam do skiadania, lud chçtnie u nas bierze wszystko, ale 
dawac siç jeszcze nie nauczyî. Zdarzajq siç jednak wypadki, ze 
i na weselach wloscianskich zbierajq siç juz drobne datki od 
gosci ludowyeh na czytelnie. Inteligeneya daje tu  i owdzie, 
placi nawet niekiedy „strzalowe“ na polowaniach, ale to wszystko 
nie wystarcza, by zaspokoic, coraz bardziej wzmagajqca siç za- 
dzç ezytania u ludu. Gdyby dzis wplynçlo 100.000 mrk., nie 
starczylo by to jeszcze na zalozenie tylu ezytelni bezplatnych, 
ile ich pozqda. Tymezasem w r. 1896 wplynçlo ze skladek na 
czytelnie tylko 9.734 mrk., w r. 1895 8.500 mrk., natomiast 
w r. 1887 przy zalozeniu komisyi kolonizacyjnej 21.239 m rk .1 
Cyfra ta swiadczy najwymowniej, kto agituje najwiçeej na rzeez 
polskosci. Jak  sierp o kamien stçpiq siç najostrzejsze ustawy, 
gdy tych, przeciw ktôrym one 8¾ skierowane, ksiqzka pouczy, 
jak  bronic majq najswiçtszych swoieh skarbôw 2. Towarzystwo 
posiada juz bardzo pokazny katalog ksiqzek, wybranyeh tro- 
skliwie do uzytku ludu. Statutem  wykluczone sq wszystkie pi- 
sma i ksiqzki polityczne lub dyskutujqce sprawy wyznaniowe, 
obrazajqce moralnosc i dobre obyczaje. Najchçtniej lud czyta 
ksiqzki historyezne, powiesci, nie lubi ksiqzek przyrodniczych

1 Spraw ozdanie Tow. ezy te ln i lud. z r. 1896.
2 S tanislaw  Belza. Kuryer Codzienny.
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i technicznych zwiaszcza warszawskich podrçcznikôw tego ro- 
dzaju. Katalogiem bowiem Towarzystwa 8¾ zarôwno obj^te wy- 
dawnictwa warszawskie, lwowskie (Macierzy), krakowskie, jak 
i poznanskie. Zarz%dy niejednokrotnie postanawialy nie kupo- 
wac inaczej, jak  za gotowkç, ale wobec natarczywych nalegan
0 zaîozenie nowycb lub zasilanie dawnych czytelni trudno 81¾ 
oprzec pokusie korzystania z ch^n ie  dawanego kredytu, tak iè 
obecnie dlugi Towarzystwa po rôznych ks^garniach wynosz¾ 
10.000 mrk. W  razie nagîego zamkniecia Towarzystwa, jak  juz 
raz bylo, sumy te by oczywiscie wierzycielom przepadly. Na 
razie jednak wladze dose w zg^dnie 81¾ zachowujq, wobec To
warzystwa. W  pierwszych latach doznawalo ono wiele szykan 
ze strony rz%du, gdy 81¾ atoli wladze przekonaly, ze Towarzy- 
stwu nie o polityk^ lecz o oswieeenie i umoralnienie Indu cbo- 
dzi, ze na jego czele staj¾ ludzie umiarkowani, zaezepki i pro- 
cesy ustaîy. W ytaczano je  glôwnie z powodu podatku proce- 
derowego, jak i ezytelnie publiczne, jezeli wypozyczaj^ za 
pieni^dze, opîacaé muszsp Nie cheiano bowiem w ierzyc, zeby 
nasze ezytelnie mogly byc bezplatnem i, zeby istnialo 1.400 
ofiarnyeh ludzi, ktôrzy bez wynagrodzenia administruj q. czytel- 
niami. Po wielu proeesach, przysi¾gach, gdy 81¾ przekonano, 
ze tak jest rzeczywiscie, jak  w statutaoh napisano, ta  ofiarnosc 
nasza nie tylko uspokoila, ale zaimponowala w îadzom '. Dzis 
krzewiciele niemieccy pragn% rôwniez ezytelnie ludowe niemie- 
ekie zakladac, oczywiscie jednak na koszt rz^du.

Spôleczenstwo polskie pod zaborem pruskiem w ostatniej 
cwierei wieku wystawione na tak c i^ k ie  doswiadezenia pracuje 
w yt^onem i silami, by byt narodowy ratow ac, mozemy nawet 
powiedziec, ze pracuje po nad sily, ze zaangazowalo 81¾ na 
zbyt wiele stron, do zbyt wielu p rzeds^w z^c, by to, co stwo- 
rzono lub podj¾to, stalo na silnych nogach. Oto n. p. szereg 
towarzystw, na ktôre obywatele polscy, po w ^kszej cz¾sci jedni
1 ci sami plaça skladki: Towarzystwo pomocy nauk. im. Mar- 
cinkowskiego dla mlodziezy m¾skiej, takiez Towarzystwo dla

1 K orespondencya w  Kraju  1897, n. 48, s tr. IG, 17.
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dziewcze^t polskich, Tow. przyjaciôl nauk, Tow. rolnicze, prze- 
myslowe (stare i mîode), gimnastyczne, Tow. czytelni, spiewa- 
ekie, dobroczynne sw. W incentego à Paulo m^skie i zenskie, 
zlôbkowe, kolonii feryjnych, pszezelnicze, ogrodnicze, gorzelni- 
cze, urz^dnikôw gospodarczveh, rôzne resursy towarzyskie, kôlka 
wloscianskie, nie licz%c juz rôznych spôlek, zabezpieczen i t. d. 
i t. d. W obec tego nie dziw, èe podatki u  nas na eele solidar- 
nosci narodowej S£j, bardzo eiçzkie, ze trudno wszystkiemu spro- 
stac i ze wiele u nas instytucyi najwazniejszych kuleje lub nie 
rozwija 81¾ zadowalniajqco Jak  wvsokie 8¾ zas ofiary 11a cele 
publiczne naszego spoleczenstwa tego pr6bk¾ nam dostarczy 
choc jedno, wsrôd waznyeh najw azniejsze, Towarzystwo po- 
mocy naukowej imienia Karola Marcinkowskiego. W  ciagu 
50 lat swojego istnienia od r. 1844 wydalo przeszlo 2 miliony 
mrk. na wyksztalcenie 4.335 mlodziencôw w rôznych zawodach 
naukowych ezy przemyslowych. W  r. 1885 wydalo 50.000 cos 
mrk. na stypendya, w r. 1896 53.700 mrk., fundnsz zelazny jego 
wynosil w tym roku 761.301 mrk. To wszystko dobrowolne 
ofiary spoleczenstwa stworzyly, terni ofiarami stan%î dzisiejszy 
tea tr polski w r. 1871, bogate zbiory muzealne i znaczna bi- 
blioteka Tow. przyjaciôl nauk.

A jednak K s^stw u Poznanskiemu zarzucaja, iz jest Beocy¾ 
p o l s ^ 1 2, ktôra tylko o materyalne korzysci 81¾ tro sk a , dla du- 
chowych spraw jest oboj^na. Czy zarzut ten jest zasluzony? 
Byl czas, kiedy poznanskie bylo ogniskiem zycia umysîowego 
w Polsce, wtedy kiedy to zycie tlumione w A ustry i, podc^te  
pod zaborem rosyjskim tu  nad Wart% znalazlo bezpieczne 
schronienie. Mi¾dzy r. 1834—48 w Poznanskiem zyj% i tworz4 
poeci, jak  G-arczynski, Morawski, tu wychodzi: „Krôl zamczy- 
skaa, „Piesni o ziemi naszej“, tu  brzmi lutnia takze Siemien- 
skiego i Wasilewskiego. Poznanskie staje s ^  kolebk% filozofii 
rodzimej, w y d a j^  Trentowskiego, Libelta i Cieszkowskiego. Tu 
wychodzi kodeks dyplomatyczny Raczynskiego, publikacye bi-

1 Tamêe.
5 W . Rabski. Gtos z r. 1897, n. 12—17. R uch  um yslow y w  P o zn an 

skiem , str. 313.
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blioteki Kôrnickiej, tu  tez wystçpujc^ ze swemi znakomitemi 
pracami historycy, jak  Lukaszewicz, Moraczewski, a pôzniej Ja- 
rochowski. Dzis na polu literaokiem w scislejszem tego sîowa 
znaczeniu nie ma prawie nikogo, nie ma ani jednego pisma li- 
terackiego, na polu naukowem zaledwie kilkunastu pracownikôw 
jest ezynnych, wsrod ktôrych nauki przyrodniezo-lekarskie jesz- 
cze najwiqcej maj^ przedstawicieli. W innych dziedzinach nauki 
wybitne prawdziwie stanowisko zajmuje prawie tylko autor 
znakomitej Unix brzeskiej, ks. biskup Likowski; utalentowanym 
i glosnym ekonomist^, jest Dr. W. Skarzynski, zasîuzonymi wy- 
dawcami Dr. B. Erzepski i Zyg. Celichowski, oto sztab glôwny 
Tow. Przyjaciôl N auk, malo co wiçcej jest systematycz- 
nie pracuja.cyoh szeregowcôw. Najfatalniejszenr jest ten fakt, 
ze mimo wytçzonvch usilowaii zarz¾du) aby ogôï spoleczebstwa 
poznanskiego zainteresowac dzialalnoseiq, i pracami Towarzy- 
stwa, spoleczenstwo to pozostaje niestety apatyczne '. Wogôle 
cala inteligencya z malymi wyj¾tkami zachowuje siç wobec ru- 
chu umyslowego polskiego obojçtnie, a nawet lekcewaz^co. 
Rzadko w domu inteligentnym mozna siç spotkac z .pismem 
naukowo-literackiem. W kilkunastu co najwiçcej dworach trzyma 
siç Przeglad polski i Bibliotekç warszaivslca, rzadziej Ateneum lub 
Przewodnik nuukoico-1iteracki. Przeglqdu poivszeclmego zaledwie 7°/0 
egzemplarzy rozchodzi siç pomiçdzy duchowienstwem lub oby- 
watelstwem wielkopolskiem. Tak glosne n. p. wydawnictwo 
Noivej biblioteki uniwersalnej wysyla wiçcej egzemplarzy do Lwowa 
niz na caîy obszar W. Ks. Poznanskiego. W  ruchu ksiçgar- 
skim w Wielkopolsce dziela i czasopisma naukowo - literackie 
nie odgrywaj¾ prawie zadnej roli. Z wyjatkiem powiesci 
Sienkiewicza w wydaniu popularnem i powiesc, oraz noweli- 
styka nie cieszy siç zbyt wielkim popytem. Natomiast wsrôd 
t. z. pôîinteligencyi na wzôr niemieckich Lcsezirkel, rozchodzi 
siç teka z pismami, jak  Wçdrowiec, Tygodnik illustrowany, Tygo- 
dnilc Môd, Bluszcz, liola, Biesiada literacka, Tygodnik romansôw 
i poxviesci i t. p. Tekç czytaj^ glôwnie zony i côrki zamozniej- 1

1 Rocz. Tow. przyjaciô l nauk  poznanskiego. Poznaii 1896, str. 278.
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szych obywateli miejskich, mçzczyzni lepiej sytuowani po mia- 
stach mniejszych ksiazek polskich z wyj^tkiem k s i^ k i do na- 
bozenstwa prawie nie czytajfp To s% fakta, ktôrych zaprzeczyc 
ani usprawiedliwic nie mozna, co najwi^cej daj¾ siç one wytlo- 
maczyc w yj^kow em  polozeniem spoleczenstwa polskiego w Po- 
znanskiem. M e ma u nas stanowisk wyîayznie naukowych, ja- 
kiem jest profesura przy uniwersytecie lub urzq,d bibliotekarza, 
nanczyciele zas szkôl srednich, ktôrzy przy ci^zkich obow^z- 
kach stanu tylko przy bardzo wielkim zapale naukowym na 
polu naukowem mogliby cos zdzialac nie sa Polacy, gdyz Po- 
lakôvv z rozmyslu przesiedla si^ do zachodnich prowincyi, a i ta 
garsc, ktôra w Poznanskiem pozostala, ma rozporzadzeniem 
rza/lu wzbroniony udziaî w pracach Towarzystwa przyjaciôî 
nauk. Z tych to powodôw zdolniejsze umysly i zamilowane 
w pracy naukowej szukaja korzystniej szych dla tej praey wa- 
runkôw w Galicyi Inb W arszawie. Szereg wybitnych profeso- 
rôw uniwersyteckich w Krakowie i Lw ow ie, znaczny proeent 
profesorôw gimnazyalnych w Galicyi, kilkn dziennikarzy i lite- 
ratow w W arszawie i w Galicyi, pochodz^cych z nad W arty, 
swiadcza, ze Poznahskie swoj kontyngens praeownikôw na polu 
naukowem, jak  dostarczalo, tak  dostarcza, niestety tylko u sie- 
bie ich utrzymac nie moze. Inter arma silmt Musae. W alka eko- 
nomiczuo-rasowa wytçza wszystkie siîy w kierunku zawodowej 
prasy praktycznej, zwraca uwag¾ na zagrozony coraz bardziej 
byt narodowy, nie dziw wi<|c, ze polityka, nie nauka, nie lite- 
ratura  pochlania umysly Poznahczykôw. Nadto nie da siç za
przeczyc, ze wyksztaîceni W ielkopolanie nie tylko n a u ^  nie- 
miecka 81¾ przejmuj^, ale cz¾sto i zarozumialoscia, jaka tchnie 
dzis cala cywilizacya niemiecka. S ^ d  tez pochodzi u bardzo 
wielu to lekcewazenie nauki, literatury i kultury polskiej w prze- 
ciwienstwie do niemieckiej, ktôrej 81¾ swoj a drog¾ nie lubi, 
ktôrq, 81¾ nie mniej przeto przecenia. Oto glôwne przyczyny 
smutnego zjawiska, ze „na wyzyny kultury u nas coraz bar
dziej cien siQ kladzie i cisza“ i. Na szcz^cie „z g ^ b in  spole- 1

1 Rabski, 1. c., str. 478.
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czehstwa idzie gwar wielki i swiatïo“, ktôre szerz¾ nie tylko 
ezytel nie ludowe, nie tylko pisarze ludowi, jak  n. p. Choci- 
szewski, ale przedewszystkiem prasa ludowa.

Dzis waznym nader krzewicielem mysli polskiej, uczucia 
polskiego jes t bezwqtpienia prasa. Ona zaspokaja vv pierwszym 
rzçdzie potrzeby umysïowe nie tylko prostaczkôw, ale calego 
spoleczenstwa, ona broni najenergiczniej interesôw i spraw pol- 
skich wobec zamachôw rz%dowych i wielkiej propagandy anty- 
polskiej ze strony publicystyki hakatystycznej. nUczeio czytac 
i pisac dzieci po polsku“ powtarzane we wszystkich naszych 
czasopismach politycznyeh do wscieklosci naszych najserdeczniej- 
szych doprow adzal. W  chwili obecnej wychodza w Poznan- 
skiem, w Prusach Zachodnich, W armii i na Sl%sku 23 czasopi- 
sma polityczne, a oprôez tego dwa pisma polskie w Berlinie 
i jedno w Bochum w W estfalii2, prôcz tego kilka pism reli- 
gijnej tresci, ze wymienimy tylko bardzo rozpowszechniony, bo 
okolo 15.000 abonentow licz^ey Przewodnik. W  porôwnaniu 
z dziennikarstwem niemieckiem oczywiscie prasa nasza nie bar
dzo jest rozpowszeehniona, posiadaj^e w Prusiech Zaohodnich 
zaledwie 12.000, w Poznanskiem 30.000, na Gôrnym S^sku
25.000 abonentow 3, na nasze stosunki jes t i to eyfra pokazna, 
wazna szczegôlnie dlatego, ze czytelnikôw liczba niechybnie 3 
i wiçeej razy jes t wiçksza. Dla inteligeneyi przeznaezone sa 
wîasciwie 2 organa, t. j. Dziennik poznanski i Kuryer poznanski, 
pierwszy o barwie narodowo-katolickiej, drugi o katolieko-na- 
rodowej; dlaczego dwa organa o podobnej barwie zamiast je- 
dnego, trudno dzis wyrozumiec, kiedy kupienie si! naszych jest 
nie tylko wskazane konieeznosoi^, ale wsrod wyksztalconych 
warstw z malymi w yj^kam i odczuwane. Beszta 21 czasopism 
sluzy do oswiecania ludu. Prym wiedzie w tej „licznej a hala- 
sliweju rzeszy umiarkowany Wiellcopolanin licz^cy dzis okolo
9.000 abonentow; znacznie dzis podupadl od smierci Lud. Rze-

1 Fink, 1. c., str. 223.
2 E absk i, 1. c., s tr. 407.
3 C. C. Aus unserer Ostmark, s tr. 21.
WALKA 9
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peckiego Goniec WiellcopolsJci, z temperamentem i zaciçciem re- 
dagowany jest Dziennik Kujawski w Inowroclawiu. W  Ostrowie 
wyehodzi Gazeta OstrowsJca, w Gfnieznie Lecli, w Bydgoszczy 
Gazeta Bydgoivska, gîosnym byi swego czasu Przyjatiel ludu 
w Toruniu, niedawno powstaîa Gazeta GdansJca, i skrajna czçsto 
G. Grudziadzlca, w Pelplinie wyehodzi Pielgrzyni. Do najlepiej re- 
dagowanych pism nalezy bez kwestyi Katolilc na G-ômym 
S^sku, do najglosniejszych dzis Orçdoivnilc, gîôwny organ partyi 
ludowej, hoîduj£(.cy radykalnym p^dom , jak  i antysemieki Po- 
step, a przez to wnosz%cy ferment szkodliwy dla sprawy naro- 
dowej, pomimo arcypatryotycznych frazesôw. Oczywiscie rady- 
kalne a wojownicze nasze pisma ludowe twierdz^,, ze broniq, 
„najwyzszych dôbr narodowych“ dopominaj^c siç o najracyo- 
nalniejsze prawa dla ludu w zyciu narodowem. Ktôz ludowi 
tych praw atoli odmawia? Po côz te walki bezowocowne miç- 
dzy sobê^, w chwili kiedy jednolita prasa hakatystyczna tak  
skuteczn^ prowadzi przeciw polskosci propagande? „Gdybyz 
przynajmniej chodzilo o zasady! Ale gdzie tam! Powodem tych 
szermierek po upadku polityki ugodowej 8¾ przewaznie osobiste 
k îô tn ie , zazdrosc chleba i wzglçdy taktyki. O poszanowaniu 
cudzego zdania mowy tam nie ma, prywata daje powod do 
szkalowah i oszczerstw. W szystko to robi Avrazenie, jakoby 
u Polakôw panowaîa wojna wszystkich przeciw wszystkim. 
Z Avielkim halasem prasa ta codziennie przed cal4 Europa pie- 
rze swe brudy, rozlewaja siç przytem strumienie atramentu, 
a firmament w sta^sa  siç od gromkich slow. Tylko glupiec atoli 
bçdzie to wszystko bral na seryou. W  ten sposob charaktery- 
zuj^ dosadnie, ale trafnie prasç tç hakatysta Niemiec twier- 
d z ^ ,  ze masy w tych szermierkach nie biorq udzialu. Nieza- 
wodnie na razie masy ludu wiejskiego zachowuj^ siç jeszcze 
obojçtnie, ze to postçpowanie Avarcholskie jednak demoralizu- 
j^co dzialac moze i dziaîa, to nie ulega zadnej kwestyi, stwier- 
dzil to zresztç, sçdziwy Nestor ludu w Prusieeh zachodnich p. 
Nierzwicki znany pod nazw¾ „Starego F ranka“ piçtnujqc w Piel- 1

1 C. C. A us unserer Ostmark. SonderabdrucJc nus den Grenzboten, s tr. 21.
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grzymie wspomniane pisma mianem „czarciej prasy“, ktôra wal- 
czy falszem, klamstwem i oszczerstwem, wywoluje zgorszenie 
przed swoimi i obcymi. Gdyby tylko zgorszenie, ale wprost 
szkodç przynosi ta  prasa sprawie narodowej, daj¾c przez swe 
oszczerstwa wrogom bron do rç k i, denuncyuj^c osobistosci 
z przeciwnego obozu, jakesmy to n. p. przy spolkach zarobko- 
wych widzieli. "Wszak nie kto inny tylko ta  nierozwazna, nie 
lic z ^ a  siç ze sïowami prasa dostareza materyaln do „Tajnej 
urzçdowej korespodencyi“ i argumentôw ministrom pruskim do 
antypolskiej polityki. Chyba tylko na niedojrzalych elukubra- 
cyach tej prasy tramtradrackiej oparty, moze taki minister 
v. d. Itecke dzis Polakom pod zaborem pruskim eisn%c upo- 
mnienie w oczy, „aby z ogniem nie igrali“. Ta prasa tez w chwili, 
kiedy kupienie sil wobee coraz gwaltowniejszych zamachôw 
rz%du i hakatyzmu jest obowiqzkiem, jest koniecznoscia, szerzy 
systematycznie rozdzial i rozdzwiçk w spoîeczenstwie, zwlaszoza 
wsrôd mieszczaiistwa, wytwarza frakcye, a tem samem zawichrza 
i rozbija zgromadzenia polskie, a co najgorsza przedwyborcze, 
czego nastçpstwem moze byc klçska nowa przy wyboracli siç 
zblizaj^cych. Wprawdzie przywôdzca ruobu ludowego, p. Szy- 
manski, oswiadczyl, iz „solidarnosé uwazamy za obowi^zek 
swiçty, a jej naruszenie za zbrodniç, dodal atoli, ze komitet 
ruchu ludowego za solidarnosc nie rçczy, nie wie naw et, czy 
nie posunie siç nawet do zerwania solidarnosci, jako broni 
ostateeznej, tem wiçcej, ze przez zerwanie solidarnosci nikt do 
kija zebraczego nie przyszedî“. Chcemy wierzyc, ze to 8¾ fra- 
zesy puszczone na w iatr, ze do wykonania grozby nie przyj- 
dzie, ze, jak  pisze Deutsche Zeitung, zrobienie wylomu w polskich 
szeregaeh przez zdrajcôw jes t w ykluczone'; z tem wszystkiem 
t. z. partya ludowa sprawie polskiej korzysci nie przynosi, nie 
z powodu swego program u, lecz krzykliwego i nie n^drego 
postçpowania. Zwlaszoza reprezentacyi polskiej w Berlinie 
utrudnia niezmiernie zadanie. Uchwaîa n. p. walnego zebrania 
przedwyborczego w Poznaniu, narzucaj¾ca poslowi Cegielskiemu

1 Kur. Pozn. 1897, n. 251.
9*
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obow ^zek bezwarunkowego gïosowania przeciw kredytom  na 
marynark^ jest niczem innem, jak  now¾ edycy¾ instrukcyi sej- 
inikowej, ktôra z kola polskiego opartego na solidarnosei zro- 
bic gotowa manekina, nakrçconego przez wyborcbw, nie maj a- 
cego ani wlasnej woli ani moznosci ruszania siç. Partya ludowa 
to nie jakies stronnietwo z ocLrçbnym zupeïnie programem — 
stronnictw takich u nas nie ma — nie to tylko masa roznego 
rodzaju niezadowolonyeh, radykalnych, niedojrzalyeh, obalamu- 
conycb zywiolôw, ktôre charakter stronnietwa chyba tylko bî«j- 
dom reprezentaeyi naszej w Berlinie zawdzi^ezaja, kazd^ trafna 
ezy mniej trafna krytykp polityki kola polskiego przyjmuj^e 
jako wlasne zyczenia i postulata.

Szczegôlnie fiasco polityki ugodowej od „upojenia Torun- 
skiego w r. 1891 do wytrzezwienia Torunskiegou w r. 1894 bylo 
wod% na mlyn tych radykalnych zywiolôw. Politykç t^ kola 
napi^tnowalo caîkiem slusznie wytrawne piôro naszego publi- 
cysty Dr. Skarzynskiego nie dlatego, ze staralo 81¾ naw ^zac 
modus vivendi z rz^dem, ze okazywalo lojalnosc, lecz ze czy- 
niîo to w sposôb tak plaszcz^cy 81¾) tak nie licuj^cy nawet 
z potrzebami spoleczenstwa. Dzis twarda rzeczywistosc okazaïa, 
ze najwi¾ksza lojalnosc nie wstrzyma rz^du pruskiego od wy- 
narodowiania Polakôw, ba nawet pobudza rzad do coraz gro- 
zniejszych zamachôw na nasz byt ekonomiczny i narodowy. 
Dlatego tez dzis kolo polskie nie bez nacisku opinii publicznej 
porzucilo niefortunn^, narazie polityk¾ ngodow ^ realizujc\c co
raz w ^cej rozumny program polityezny autora „Sprawy naszej“, 
ktôrej echa w zazartych antypolskich debatach sejmowych 81¾ 
powtarzaj%ce, podnosz% jej wartosc i znaczenie. „Scisle legalna“, 
pisze wspomniany nasz ekonomista, „wytrwala, niczem nie za- 
chwiana obrona wiaiy, j¾zyka, obyczaju, rôwnie twarda i cingla 
praca okolo przyrobienia mienia, wszystko chociazby w naj- 
c i^szych  warunkaeh, lecz Zarazem wszystko opromienione bla- 
skiem szlachetnego celu i uczciwych srodkôw don uzytych — 
oto jedyny polityezny program, jaki mamy do wypelnienia dla



naszej sprawy \v zaborze pruskim 1* Na scenie dziejowej od- 
bywa siq z nami dzis wielkie doswiadczenie. Losy skazaîy nas 
na rolç ofiary wiwisekcyi. Pocieszajmy 81¾ myslfy iz to doswiad- 
czenie nie potrwa wiecznie, ze prçdzej czy pozniej spoleczenstwo 
niemieckie raz na zawsze wyrzeknie 81¾ roli bratobôjcy, bo 
przekona, ze ona nie préez m¾czarni ofierze, a hanby oprawcy 
nie daje. „Narody poehodza od Boga. Kto zatem usiluje w y t^  
pic j a ^  narodowosc, ten grzeszy przeeiw B ogu, a rz^,d ktôry 

chwyta takich srodkow, nie jest chrzescianskim rz¾demu. 
Siowa te wypowiedzial nie kto inny, jak  ks. Bismark, w yda^c 
tem samem bezwiednie, bo nie do Polakôw 1¾ p ra w ^  ogôlnq 
zastosowai, sam na siebie i swoje dzielo wyrok po^pienia.

1 „N asza S praw a“, s tr. 158.
















