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O potrzebie ³¹cznoœci miêdzy starszym
i m³odszym pokoleniem

Koledzy!
Sprawa, któr¹ w dzisiejszym wyk³adzie poruszyæ pragnê, dla pewnej czêœci

obecnych tu kolegów, a mianowicie Vistulanów, nie przedstawia ¿adnej nowoœci.
Ile razy z tego miejsca mówiono o po³o¿eniu i zadaniach m³odzie¿y polskiej,
zawsze poruszano sprawê ³¹cznoœci starszego pokolenia z m³odszym. Czyli, aby
œciœlej siê wyraziæ, utworzenia ¿ywych wêz³ów ³¹cz¹cych m³odzie¿ akademick¹
z t¹ czêœci¹ obywatelstwa naszego, która przed nami zasiada³a w audytoriach uni-
wersyteckich.

Mimo to s¹dzê, ¿e kwestia ta nadaje siê do omówienia dzisiaj w szerszym
kole, ju¿ z tego wzglêdu, ¿e i nawet tu z tego miejsca nie omawialiœmy jej nigdy
z osobna. Po wtóre, ale i dlatego, ¿e z prywatnych rozmów wynios³em wra¿enie,
jakoby myœl¹ tak¹ zajmowali siê i koledzy, sk¹din¹d na innym gruncie ni¿ my
Vistulanie stoj¹cy. Chcia³bym dowieœæ potrzebê organizacji osobnych pod³ug
zaborów – [choæ] ¿adnych granic nie znamy!

Uznaj¹c z góry, ¿e je¿eli ³¹cznoœæ miêdzy starszym i m³odszym pokoleniem
jest po¿¹dan¹ lub nawet koniecznie potrzebn¹, to postulat ten ma walor dla m³o-
dzie¿y z ca³ej Polski, inaczej z wszystkich trzech zaborów i z wychodŸtwa.
Zastrzegam siê jednakowo¿, ¿e bêdê mówi³ o tej koniecznej potrzebie z punktu
widzenia m³odzie¿y kszta³c¹cej siê wy³¹cznie na uniwersytetach Rzeszy Niemiec-
kiej, albo jeszcze œciœlej z punktu widzenia m³odzie¿y pochodz¹cej z zaboru pru-
skiego. Wiem dobrze, ¿e takie wyró¿nienie jednego tylko od³amu m³odzie¿y
wymaga wyt³umaczenia w czasie, w którym jako skutek ostatnich wielkich prze-
œladowañ ze strony Prusaków chlubimy siê silniejszym poczuciem wspólnoœci
wszystkich trzech zaborów, poczuciem, ¿e jeden i to wspólny nam widnieje cel:
zniszczenie tamuj¹cych nasz rozwój i dziel¹cych nas kordonów.

Pierwszy powód, dla którego sprawa ³¹cznoœci m³odych i starszych wymaga
osobnego rozwi¹zania dla kolegów zaboru pruskiego, jest ten, i¿ ci ostatni znaj-
duj¹ siê pod osobnymi warunkami na uniwersytetach niemieckich, podlegaj¹ przede
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wszystkim prawom krajowym i co gorsza, raz skompromitowani, podlegaj¹ czuj-
nemu nadzorowi rz¹du pruskiego. W konsekwencji, dzia³aj¹c wspólnie z kolegami
zakordonowymi na gruncie rzeczy, najwiêksze oni ryzyko ponosz¹ i w danym
razie na sobie odczuwaj¹ skutki niepowodzeñ. Powód ten atoli sam by nie wystar-
cza³. Wa¿niejsz¹ przyczynê znajdzie siê, je¿eli zastanowimy siê nad sposobem
utworzenia faktycznej organizacji ³¹cz¹cej starszych i m³odszych. Tu od razu po-
znajemy, ¿e takie organizacje, podlegaj¹ce prawom jednego z zaborczych krajów,
ka¿da z osobna przy zreszt¹ równych celach, odrêbn¹ prawn¹ przedstawiaæ bêd¹
fizjonomiê. W Królestwie na przyk³ad jawna organizacja starszych niemo¿liwa,
w zaborze pruskim zaœ przy skrzêtnym wyzyskaniu warunków bardzo dobrze
mo¿liwa. Zwa¿ywszy dalej na szanse takiej organizacji starszych i m³odszych,
i trudnoœci od nas zale¿ne, które jej utworzeniu w drodze staæ mog¹, to ogromne
ró¿nice zachodz¹ miêdzy poszczególnymi zaborami. Je¿eli przyjmujemy jako
warunek organizacji ³¹cz¹cej starszych i m³odszych, wyeliminowanie z niej wszel-
kiego pozoru partyjno-politycznego – a tylko, jako niepolityczna organizacja ta
jest mo¿liwa – to widzimy, ¿e jej przedstawiaj¹ siê w Królestwie i Galicji zrazu
ogromne trudnoœci. W tych dzielnicach m³odzie¿ polska akademicka bowiem œciœle
dzieli siê pod³ug przekonañ politycznych na obozy, zwalczaj¹ce siê na wzór partii
politycznych. W zaborze pruskim o takim podziale pod³ug przekonañ politycz-
nych, ogó³em wzi¹wszy, ani mowy byæ nie mo¿e. Tu wiêc znajdziemy od razu
gotowy grunt pod organizacjê, obejmuj¹c¹ wszystkich bez ró¿nicy przekonania
politycznego, nie potrzebuj¹c go przedtem mozolnie przygotowywaæ!

Organizacja taka nareszcie mia³aby z natury rzeczy jako g³ówne zadanie ana-
lizowanie wp³ywów wynarodawiaj¹cych, które w ka¿dym z osobna zaborze innymi
drogami i innym sposobem na m³odzie¿ dzia³aj¹. I tu w tym punkcie le¿y g³ówna
potrzeba, aby ka¿dy zabór dla siebie, je¿eli tak wolno powiedzieæ, wyspecjalizowa³
siê na swoje zadanie i dzia³a³ œrodkami w dziedzinie odnoœnego zaboru jedynie
wskazanymi.

Czu³em siê spowodowanym rozwodziæ siê tak szeroko nad potrzeb¹ osobnych
organizacji m³odzie¿y polskiej pod³ug zaborów, gdy¿ czêsto w myœl Ÿle zrozu-
mianej solidarnoœci narodowej s³yszy siê zdanie, jakoby jedna forma organizacji
nadawa³a siê dla odrêbnych warunków, w jakich ¿yjemy w poszczególnych zabo-
rach. Dziwnym takie zdanie wobec faktu, ¿e co do innych warstw naszego spo³e-
czeñstwa, to ju¿ od dawna ka¿dy zabór dzia³a w swój, dla siebie jedynie odpo-
wiedni sposób, jak np. w kwestii robotniczej, w sprawie w³oœcian, oœwiaty ludu
etc. I samo to siê z siebie rozumie. Prosta konsekwencja i ta warstwa, któr¹ przed-
stawia m³odzie¿, je¿eli chce stan¹æ na realnym gruncie, musi te¿ zastosowaæ siê
do warunków ju¿ istniej¹cych i to w³aœnie w zakresie dobra ojczyzny.

Po³o¿enie nas Polaków porówna³bym z oddzia³ami trzema jednego wojska,
które do jednego d¹¿¹ celu, maszerowaæ atoli trzema odrêbnymi drogami s¹ zmu-
szone. Oddzia³ id¹cy górzyst¹ drog¹ inne zastosuje œrodki do zwalczania trudno-
œci w d¹¿eniu do celu, ni¿ oddzia³ zwalczaj¹cy wody i mokrad³a, a inne znowu
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oddzia³ maszeruj¹cy puszcz¹. My m³odzie¿, z której wyjœæ maj¹ oficerowie i prze-
wodnicy tych oddzia³ów, wprawiæ siê musimy w taktykê tych¿e, a je¿eli pojmiemy
zadanie nasze powa¿nie, to idei przewodniej i ostatecznego celu z oka nie stracimy.

Pytanie teraz drugie, czy istnieje dla m³odzie¿y polskiej w ogóle, a m³odzie¿y
z zaboru pruskiego w szczególnoœci, potrzeba ³¹cznoœci starszych z m³odszymi.
Przy odpowiedzi na to, przypomina mi siê zdanie z „Naszej m³odzie¿y” Skryptora,
zdanie mo¿e jedynie trafne w ca³ej sk¹din¹d bardzo jednostronnej broszurze. Tak
powiada Skryptor – „Rozwój duchowy m³odego pokolenia polskiego nie jest jak
u innych, szczêœliwszych od nas narodów, nieprzerwanym spokojnym, przyja-
znym i pe³nym ufnoœci nawi¹zywaniem do spadku, odebranego po poprzedni-
kach; m³odzie¿ nasza nie spo¿ytkuje materia³ów nagromadzonych przez nich
w boju i trudach ca³ego ¿ycia, lecz podejmuje dzia³alnoœæ na w³asn¹ rêkê z ca³¹
gor¹czkowoœci¹ ludzi zdenerwowanych, przeczulonych, podejrzewaj¹cych na
ka¿dym kroku podstêp i wbrew wszelkiej logice ¿yciowej wierz¹cych w swoj¹
w³asn¹ nieomylnoœæ”. – Niew¹tpliwie, jak z ca³ej broszury wynika, Skryptor mia³
tu na myœli g³ównie m³odzie¿ zakordonow¹ w stosunku do Galicji i Królestwa,
ale – zdaniem mojem– i do zaboru pruskiego twierdzenie powy¿sze siê stosuje.
Prawd¹ jest, ¿e wystêpuje mniej na plan pierwszy ró¿nica przekonañ politycz-
nych, ale za to m³odsze pokolenie i starsze staj¹ sobie naprzeciwko jako niemal
obce ¿ywio³y, jedno drugiemu w walce przeciw wspólnemu wrogowi ani myœli
podaæ rêki. Nie wina w tym tylko m³odzie¿y. Jednostki bowiem opuszczaj¹ce
uniwersytety, wstêpuj¹ce w ¿ycie praktyczne, tak dalece daj¹ siê absorbowaæ za-
daniom, które ich w kraju czekaj¹, ¿e trac¹ serce i oko dla m³odszych braci, któ-
rych na uniwersytetach coraz bezwzglêdniej przygniata d³oñ wroga. Widzimy ten
brak zrozumienia dla sprawy akademickiej w zachowaniu siê prasy w kraju wo-
bec demonstracji anty-Schiemanowskiej w Berlinie, widzimy to w milczeniu tej
samej prasy, kiedy Prusacy odjêli wydalonym przez conslilum abeundi akademi-
kom prawo zapisania siê na uniwersytetach pruskich. A chodzi tu przecie¿ o kar-
dynalne prawo obywatelskie, pod³ug którego ka¿demu poddanemu pruskiemu
otwarta byæ powinna wszechnica, je¿eli wype³ni przepisane warunki. Wydalenie
ani pod³ug prawa, ani pod³ug zwyczaju nie stanowi przeszkody przyjêcia na innej
wszechnicy pruskiej. A je¿eli wobec nas, polskich studentów, post¹piono samo-
wolnie i bezprawnie, by³o przynajmniej napiêtnowaæ takie bezprawie, zamiast,
jak to siê sta³o, zaspaæ ca³¹ sprawê. – Jak wobec wydaleñ, tak i w sprawie wsparæ
dla niezamo¿nych kolegów, widaæ brak wzajemnej stycznoœci miêdzy starszymi
i m³odszymi. Stypendia, jakie ustanowione zosta³y przed dziesi¹tkami lat i wten-
czas mo¿e i odpowiada³y wymaganiom chwili, pozosta³y te same, chocia¿ warunki
¿ycia na wszechnicy ogromnie siê zmieni³y w tym sensie, ¿e wydatki bez porów-
nania wiêksze. I tu brak serca, i zrozumienia dla po³o¿enia m³odzie¿y, które siê
t³umaczy brakiem stycznoœci miêdzy m³odsz¹ a starsz¹ generacj¹.

Bez w¹tpienia sprawy te w organizacji, obejmuj¹cej jedn¹ i drug¹, stanowi³yby
powa¿ny przedmiot rozpraw i rozpoczêto by przynajmniej d¹¿enia ku zmianie
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obecnych stosunków. Ale organizacja taka stanowi³aby zarazem czynnik regulu-
j¹cy stosunek akademików miêdzy sob¹. Tworzy³aby powagê moraln¹, o któr¹
oprzeæ i do której apelowaæ by mo¿na w spornych kwestiach. Je¿eli po dziœ dzieñ
zajd¹ nieporozumienia miêdzy przeciwnikami – weŸmy – politycznymi wœród
m³odzie¿y i wyj¹tkowo sprawa nie zostanie za³atwiona na polubownym s¹dzie, to
co nastêpuje? – Otó¿ przeciwnicy rzuc¹ na siebie najciê¿sze obelgi i na tym siê
skoñczy. Instancji, która by w tej sprawie ostatecznie zdecydowa³a, nie ma. Jak
smutno to siê odbiæ mo¿e na stosunkach miêdzykole¿eñskich i tamowaæ rozwój
wspólnej pracy, na to nie potrzebujê siêgaæ daleko po przyk³ady. Jasnym jest,
¿e w takich razach apelacja do s¹du starszych nieocenione odda³aby us³ugi.

Podobnie stoi sprawa z czynnoœci¹ zewnêtrzn¹ pojedynczych akademików.
Po dziœ dzieñ najm³odszy i najmniej doœwiadczony akademik w ka¿dej kolonii
mo¿e sobie poczynaæ na w³asn¹ rêkê: wp³ywaæ na towarzystwo, zwo³ywaæ wiece,
je¿eli tylko znajdzie pos³uch – i to wszystko, chocia¿by pod³ug doœwiadczeñ daw-
niejszych czynnoœæ jego by³a ze szkod¹ dla spo³eczeñstwa. Szczególnym zazwy-
czaj zapa³em zabieramy siê do towarzystw ludowych, w których znajdujemy ³atwy
pos³uch, jako akademicy, stanowi¹c w oczach prostego naszego robotnika po-
wa¿n¹ i uczon¹ osobê. A przecie¿ doœwiadczenie uczy, ¿e chocia¿ przy najszla-
chetniejszych zamiarach du¿o popsuæ mo¿emy, jak na ten przyk³ad towarzystwa
ludowe, w które czêsto akademicy zanieœli rozbrat politycznych obozów.

Brak powagi moralnej, która by nam echem w kraju odpowiedzia³a, odczu-
wamy nareszcie w stosunku naszym do tych kolegów, którzy nie ³¹cz¹c siê z nami
i nie bior¹c ¿adnego udzia³u w ¿yciu naszym zbiorowym, w towarzystwie Niem-
ców trwoni¹ lata, maj¹ce s³u¿yæ do przysposobienia siê do walki w kraju. Wobec
tych, chocia¿ potêpiaæ ich mo¿emy, jednakowo¿ stoimy bezsilni, gdy¿ w kraju nie
mamy instancji, która by piêtnowa³a si³¹ swej powagi tych kolegów tylko z leni-
stwa lub lekkomyœlnoœci zapominaj¹cych o swych obowi¹zkach wobec naszego
spo³eczeñstwa, je¿eli na ostrzejsze napiêtnowanie nie zas³uguj¹.

W powy¿szym stara³em siê przedstawiæ, o ile organizacja obejmuj¹ca starsze
i m³odsze pokolenie zapobiec by by³a w stanie z³ym objawom w ¿yciu akademic-
kim, nad którym po dziœ dzieñ ubolewamy. Pozostaje mi omówiæ krótko pozytywne
zyski, jakie by m³odzie¿ i tym samym spo³eczeñstwo wyci¹gnê³o z ¿ywej stycz-
noœci z obywatelstwem w kraju. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przy istocie takiej
stycznoœci przede wszystkim wiêcej by siê poza nami w kraju zajmowano nasz¹
spraw¹. – My zorganizowani akademicy dobrze wiemy, ile trudnoœci przedstawia
dla nas np. nabywanie ksi¹¿ek do biblioteki i abonamentu czasopism. Towarzy-
stwa dla braków œrodków ograniczaæ siê musz¹ na ma³¹ liczbê pism, a miêdzy
ksi¹¿kami œwie¿o wychodz¹cymi staramy robiæ wybór, gdy¿ na zamówienie wszyst-
kich nowoœci nie starczy. Niemcom pod tym wzglêdem przychodz¹ z pomoc¹
czytelnie publiczne, b¹dŸ to prywatne, urzêdowe, b¹dŸ to uniwersyteckie. Tam
ka¿dego czasu mog¹ siê zapoznaæ z najlepszymi i najnowszymi p³odami swej
literatury. My nie jesteœmy w tym szczêœliwym po³o¿eniu i nawet najliczniejsze
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towarzystwo nie posiada funduszy, którymi by mog³o zaopatrzyæ siê w dzie³a
i pisma tak, jak koniecznoœæ tego wymaga. Tu powinno nam starsze pokolenie
przybyæ z pomoc¹ materialn¹; przy jego pomocy zdo³alibyœmy zape³niæ te potrzeby
spowodowane upoœledzeniem ze strony rz¹du i brakiem publicznych wiêkszych
czytelni polskich.

Przy kwestii popierania materialnego instytucji m³odzie¿y ze strony by³ych
akademików przypomina mi siê zawsze przyk³ad Niemców, u których starzy
i m³odzi ju¿ od dziesi¹tek lat z³¹czeni s¹ w silne zwi¹zki. Towarzystwa akademic-
kie niemieckie chocia¿ czasem szczup³¹ liczbê cz³onków czynnych posiadaj¹,
obracaj¹ dziêki opodatkowaniu siê sta³emu ich cz³onków honorowych tysi¹cami
semestralnie. U nich te sumy id¹ najczêœciej na zewnêtrzn¹ reprezentacjê, ile¿
atoli potrzeb nagl¹cych mog³oby takie opodatkowanie u nas za³atwiæ!

Nareszcie chcia³bym jeszcze krótko poruszyæ jedn¹ sprawê, w której nas Niemcy
o ca³e niebo poprzedzili; jest to sprawa organizowania podró¿y m³odzie¿y po kraju
ojczystym. Nikt nie w¹tpi, jaki dodatni wp³yw na usposobienie narodowe takie
podró¿e po ca³ej Polsce mia³yby dla m³odzie¿y. Widzimy w obecnych czasach,
jak zrêcznie przywódcy ruchu narodowego na Œl¹sku organizuj¹ wycieczki ludu
do Krakowa, uznaj¹c wielk¹ donios³oœæ tych¿e, w celu unarodowienia Œl¹zaków.

Sam po sobie zrobi³em doœwiadczenie, ¿e patrz¹c przed 6 laty [1898] we War-
szawie na t³umy milczeniem witaj¹ce ods³oniêcie pomnika Mickiewicza, dopiero
wtenczas nabra³em niezachwian¹ wiarê w przysz³¹ niepodleg³oœæ narodu.

Niemcy posiadaj¹ osobne zwi¹zki dla urz¹dzenia tak zwane Schulerherber-
gen, które staraj¹ siê o tanie kwatery dla m³odzie¿y, u³atwiaj¹ce podró¿e i pobyt
wakacyjny i udzielaj¹ wszelkich informacji. U nas potrzeba poznawania kraju
tym naglejsza, gdy¿ kordony nas dziel¹ce, odrêbne po³o¿enie prawnopañstwowe
i inne œrodki wrogie, gro¿¹ ostatecznie, ¿e wytworzymy pod ka¿dym zaborem
odrêbne typy Polaków, które obcymi siê nawzajem stan¹. I dla za³atwienia tej
potrzeby nie widzê innego œrodka jak ten, ¿e m³odzie¿ i starsze pokolenie po-
dadz¹ sobie d³oñ do wspólnej pracy.

Je¿eli tak¹ ³¹cznoœæ miêdzy starszym i m³odszym pokoleniem uznamy ogól-
nie za potrzebn¹, to forma organizacji znajdzie siê sama. Bêdzie ona musia³a staæ
silnie na warunkach ka¿dej dzielnicy, jak stara³em siê wstêpnie udowodniæ, stan¹æ
nad partiami politycznymi, gdy¿ ma s³u¿yæ wszystkim. Wtenczas mo¿e z³agodz¹
siê ró¿nice, rozdzieraj¹ce po dziœ dzieñ jeszcze m³odzie¿ na obozy walcz¹ce ze
sob¹ i czêœciej nam siê przypomni, ¿e mimo ró¿nicy zapatrywañ jesteœmy synami
jednego narodu.


