
Adam Mickiewicz: Socjalizm (1849)

Adam Mickiewicz (1798-1855)  był  znanym polskim poetą.  Swoimi  balladami  i
romansami  założył  polski  romantyzm.  Jego  związki  z  dekabrystami  oraz  z
Puszkinem, którego poznał na zesłaniu w Rosji, znalazły odzwierciedlenie m.in. w
wierszu  „Konrad  Wallenrod“,  który  odegrał  znaczącą  rolę  w  przygotowaniu
powstania  listopadowego  w  Warszawie.  Mickiewicz  był  profesorem  literatury
starożytnej w Lozannie w 1839 r., a profesorem literatury słowiańskiej w Paryżu w
latach  1840-1844.  W 1849 r.  redagował  rewolucyjny  dziennik  „La Tribune  des
Peuples“  w  Paryżu.   Jego  twórczość  uważana  jest  za  niedościgniony  szczyt
mistrzostwa artystycznego w literaturze polskiej. Cała jego poezja związana była z
walką  jego  narodu o  wyzwolenie.  Z  tego  okresu  pochodzi  również  jego  traktat
polityczny „Socjalizm“, którego fragmenty przytaczamy tutaj ze względu na jego
niezmienną aktualność. (Fot. kolor - Mikołaj Kaczmarek)

Społeczeństwo burżuazyjne w impasie

[...] Wszystko, co powiedziano o obecnym bezładzie społecznym, najzawziętsi wrogowie socjalizmu uznają za
prawdę.  Wszyscy  są  zgodni,  gdy  chodzi  o  oskarżenie  nadużyć  władzy  starego  społeczeństwa.  Ale  jak  tym
nadużyciom zaradzić? Wszyscy oczekują lekarstwa i w nadziei, że je znajdą, nie czynią żadnych trudności w
stwierdzaniu istnienia i rozwoju choroby. Prawo negowania prawowitości starego społeczeństwa jest już zdobyte.
Nawet Zgromadzenie Narodowe przyznaje to prawo socjalistom. Jednakże Zgromadzenie i ogół nadal uważają
socjalizm za negację. [...]

Skąd taka niechęć do socjalizmu?

Stałe odmawianie podstaw prawnych wszelkiemu systematowi socjalistycznemu zasadza się na tym, że ogłaszają
go za negację. Socjalizm wezwany jest do odpowiedzi na ten pierwszy zarzut. Odpowiemy w jego imieniu. Nie,
systemat socjalny nie jest negacją. Możecie mówić, że poczucie będące jego zarodem nie miało jeszcze siły do
przezwyciężenia oporów gleby rodzinnej, atmosfery planetarnej i nieżyczliwości urzędowego ogrodnika. Możecie
mówić, że istotna myśl socjalizmu nie nabrała dosyć jasności, aby przeniknąć w źrenice ludzi dzierżących władzę,
przedstawicieli społeczeństwa wrogiego socjalizmowi; ale nie macie prawa oskarżać socjalizmu, jakoby był tylko
negacją.

Jaka jest istota współczesnego socjalizmu?

Tegoczesny socjalizm jest tylko wyrazem uczucia tak starego jak poczucie życia, odczucia tego, co w naszym
życiu jest  niepełne,  okaleczałe,  nienormalne,  a zatem tego,  co nieszczęśliwe. Uczucie  socjalne jest  porywem
ducha ku lepszemu bytowi, nie indywidualnemu, lecz wspólnemu i solidarnemu. Uczucie to objawiło się z siłą
zupełnie nową, przyznajemy; jest to nowy zmysł, który człowiek duchowy zdołał sobie wytworzyć; jest to nowa
namiętność.

Stare społeczeństwo burżuazyjne skazane na śmierć!

Socjalizm, jako całkiem nowy, ma nowe pragnienia i nowe namiętności, których nie mogą pojąć ludzie starego
społeczeństwa, podobnie jak pragnień młodzieńca nie pojmie dziecięctwo ani zdziecinniała starość. Pragnienie i
namiętności  nie  są  nigdy  negatywne;  pragnienia  i  namiętności  są  afirmacjami  duszy,  jak  zagadnienia  są
afirmacjami  umysłu.  Dogmat  jest  afirmacją  duszy  w  przeszłości,  pewnik  jest  afirmacją  umysłu  w  tejże
przeszłości. Zagadnienie i pragnienie to afirmacje umysłu i duszy, dążących ku przyszłości. Społeczeństwo w
grób się pogrąża w dogmatach i pewnikach, odradza się w pragnieniach i zagadnieniach.
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Socjaliści kształtują przyszłość społeczeństwa

Społeczeństwo umierające czepia się dogmatu i pewnika. Ono to właśnie niczego nie uznaje i wszystko neguje;
ono właśnie jest negacją.  Wszyscy ludzie oporu prawnego czy też religijnego byli i  są tylko ludźmi negacji.
Służąc  władzy  czy  Kościołowi,  będąc  ministrami  monarchizmu  czy  kapłanami  herezji,  nigdy  niczego  nie
afirmowali, zawsze tylko protestowali. Luter i Kalwin protestowali przeciw Kościołowi, podobnie jak Guizot i
Thiers protestują przeciw Republice. I oto wielka różnica między wszystkimi odszczepieńcami i herezjarchami
przeszłości a nowymi socjalistami.

Siły antysocjalistyczne połączyły się...

Odszczepieńcy  i  herezjarchowie  chcieli  bronić  swych  indywidualności  przeciw  rozrostowi  dogmatu,  który
zagrażał ich słusznym zresztą prawom osobowości. Socjaliści wzywają wszystkie jednostki, wszystkie państwa do
poświęcenia swoich praw uczuciu, które nosi w sobie zaród dogmatu powszechnego. Dotychczas odszczepieńcy i
herezjarchowie potrafili zawsze znaleźć sposób utrzymania się na ziemi. Dzisiaj wychodzi na jaw ich prawdziwy
duch; wszyscy bowiem odszczepieńcy i herezjarchowie, ilu ich jest, sprzymierzają się już przeciw socjalizmowi.
Wszyscy oni oświadczają, że są antysocjalni.

Nauka Mistrzów Socjalistycznych

[...] Przestudiowaliśmy nauki mistrzów socjalizmu z całym szacunkiem należnym wysiłkom duchów śmiałych i
dobrej  wiary.  [...]  Obradowano  w  Zgromadzeniu  Narodowym  nad  wielkimi  sprawami  międzynarodowymi.
Chodziło o Włochy, Węgry, o duchowną i świecką władzę papieża,  o zasadę narodowości  słowiańskich oraz
madziarskiej, o sprawy streszczające w sobie religijny i społeczny zatarg pomiędzy przedstawicielami starego
Kościoła urzędowego, starymi zwolennikami dynastii a ludźmi religijnymi i socjalnymi nowego świata.

Słowo i czyn powinny stanowić jedną całość

W najbardziej rozstrzygającej chwili tej dyskusji mówca socjalistyczny, pomijając sprawy najbardziej piekące,
jedyne, które by mogły naprawdę zająć członków Zgromadzenia Narodowego, usunął się w dziedzinę ogólnych
teorii. Ludzie praktyczni Zgromadzenia, przywódcy stronnictw, najzręczniejsi wrogowie socjalizmu, ucieszyli się
tym w głębi duszy. Pozostawili mówcy socjalistycznemu pełną swobodę atakowania zasad starego społeczeństwa,
zadowoleni, że temu staremu społeczeństwu zapewniono prawo rozporządzania losami Włoch, Węgier i Polski.

Podczas gdy socjaliści wygłaszają wielkie przemówienia...

W tej właśnie chwili, gdy wysyłano floty dla przywrócenia władzy papieskiej, gdy ofiarowywano pomoc Austrii,
reprezentującej reakcję na obszarze słowiańskim, w tej  chwili  brzemiennej w wydarzenia  słuchano spokojnie
mówcy socjalistycznego broniącego z przekonaniem i talentem zasad przeciwnych papizmowi i monarchizmowi.
To nam tłumaczy cierpliwość Zgromadzenia. Narodowego.

„Niech sobie gada, niech ciągle gada – mówili sobie członkowie większości – niech gada, podczas gdy
my  działamy.  On  daje  socjalistom  szumne  słowa,  podczas  gdy  my  dajemy  tajemnie  naszym
sprzymierzeńcom, rządcom starego świata, nasze miliony i naszych żołnierzy. Pozostawiamy socjalistom
obłoki ich teorii, my zaś w dalszym ciągu zagarniamy ląd stały, fortece, rzesze ludności i kapitały”.

Nie ma zawieszenia broni ze starym, zgniłym porządkiem świata

Socjalizm proponuje  swym nieprzyjaciołom haniebne  zawieszenie  broni.  Wydaje  w  ich  ręce  pole  działania.
Poprzestaje na tym, że cierpi i głosi kazania, a duchy i styl tych kazań dostosowuje do poziomu słuchaczy. Staje
się  niezmiernie  wielkim  w duchu,  a  nieskończenie  małym  w  świecie  politycznym.  Otóż  największą  szkodę
stronnictwu lub  osobistości  politycznej  przynosi  obecnie  skompromitowanie  się  w czynach  politycznych,  we
wnioskach projektów ustaw, w głosowaniach. Socjalistom radzimy wziąć sobie za przykład śmiałość reakcyjną
Guizotów i  Thiersów. Ci ludzie starego świata nie  ustępowali  wcale  socjalistom w biegłości doktrynerskiej i
teoretycznej, ale oni najpierw działali, a potem dopiero mówili. Głosili teorię chytrości, tchórzostwa i egoizmu
dopiero wtedy, gdy ją urzeczywistnili w faktach dokonanych.
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Gdzie rozstrzygnie się kwestia władzy?

Fakty dokonują się w życiu politycznym przez armie, przez żołnierzy. Ludwik Filip, Guizot i Thiers odstępowali
opozycji i jej przywódcy, Barrotowi, całą dziedzinę polityki, z wyjątkiem skarbu i koszar. Kiedy Barrot bronił
ongi w Izbie niepodległości Włoch, generał Cubières działał we Włoszech w interesie dynastii orleańskiej.

Bankierzy i maltuzjany nie dadzą się przekonać

Wydaje się nam, że socjaliści nie rozumieją niestety stanowiska, jakie lud im nadał w Zgromadzeniu Narodowym.
Starają się nawracać zamiast pobudzać do działania. Czynią się apostołami miast czynić się prawodawcami i
ludźmi czynu, jak tego lud się po nich spodziewał. Trawią swoje siły krasomówcze chcąc nawracać bankierów,
hurtowników i  maltuzjanów,  których  przekonaniem  może  zachwiać  dopiero  głosowanie  Zgromadzenia.  Aby
uzyskać  głosy,  trzeba  się  zwrócić  do  żywotnych  pierwiastków  narodu  francuskiego,  do  jego  prawdziwie
chrześcijańskich  uczuć  bezinteresowności,  poświęcenia,  wielkości  i  chwały.  Nie  rozumkowaniem,  nie
ukazywaniem przynęty doraźnych korzyści będzie można nawrócić adwokatów i bankierów-milionerów. [...]

Źródło: https://teologiapolityczna.pl/adam-mickiewicz-socjalizm-1849 – (Fragmenty. Podtytuły wstawione, N.G.) 

Około dwa lata później Fryderyk Engels opublikował swoje „Zasady komunizmu“.
http://www.1917.net.pl/sites/default/files/Engels%20-%20Zasady%20Komunizmu.pdf 
Można założyć, że obaj się nie znali.
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