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[„Neue Rheinishe Zeitung” nr 222 z 15 lutego 1849 r.] 

* Kolonia, 14 lutego. Wskazywaliśmy już wielokrotnie, że błogie urojenia 
powstałe po rewolucjach z lutego i marca, że marzenia o powszechnym 
zbrataniu ludów, o europejskiej republice federacyjnej i wieczystym pokoju 
powszechnym były w gruncie rzeczy tylko zamaskowaniem niezmiernej 
bezradności i bezczynności ówczesnych przywódców, Nie widziano bądź widzied 
nie chciano, co należało czynid dla obrony rewolucji; nie umiano bądź nie 
chciano realizowad żadnych istotnie rewolucyjnych posunięd; ograniczonośd 
jednych, kontrrewolucyjna intryga drugich doprowadziły zgodnie do tego, że lud 
karmiono sentymentalnymi frazesami, miast rewolucyjnych czynów. Klasycznym 
bohaterem tej epoki zdrady ludu, skrytej pod kwieciem poezji i blichtrem 
retoryki, był pompatyczny łajdak Lamartine. 

Ludy, które dokonały rewolucji, wiedzą dobrze, jak drogo przyszło im zapłacid za 
to, że w swej naiwności uwierzyły wówczas wielkim słowom i butnym 
zapewnieniom. Zamiast zabezpieczenia rewolucji – wszędzie reakcyjne 
parlamenty, które podkopywały rewolucję; zamiast realizacji przyrzeczeo 
danych na barykadach – kontrrewolucja w Neapolu, Paryżu, Wiedniu, Berlinie, 
upadek Mediolanu, wojna przeciw Węgrom; zamiast zbratania ludów – 
odnowienie Świętego Przymierza na jak najszerszej podstawie pod patronatem 
Anglii i Rosji. A ci sami ludzie, którzy jeszcze w kwietniu i maju entuzjastycznie 
przyjmowali szumne frazesy epoki, dziś już tylko rumienią się, wspominając, jak 
to się dali wówczas okpid głupcom i łajdakom. 

Bolesne doświadczenie nauczyło ludzi, że „europejskie zbratanie ludów” stworzą 
nie puste frazesy i pobożne życzenia, lecz tylko radykalne rewolucje i krwawe 
boje; że chodzi nie o zbratanie wszystkich ludów europejskich pod jednym 
republikaoskim sztandarem, lecz o sojusz ludów rewolucyjnych przeciw 
kontrrewolucyjnym, sojusz, którego nie tworzy się na papierze, a wykuwa się 
jedynie na polu bitwy. 

W całej Europie zachodniej te gorzkie, lecz konieczne doświadczenia zniszczyły 
całkowicie zaufanie do lamartinowskich frazesów. Na Wschodzie natomiast 
ciągle jeszcze istnieją frakcje, frakcje pozornie demokratyczne i rewolucyjne, 
które niezmordowanie, jak echo, powtarzają owe sentymentalne frazesy i 
wieszczą ewangelię europejskiego zbratania ludów. 

Są to — abstrahujemy od kilku nieświadomych marzycieli niemieckich, jak pan 
A. Rugę itd. — demokratyczni panslawiści różnych narodowości słowiaoskich. 
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Leży przed nami program demokratycznego panslawizmu -broszura „Wezwanie 
do Słowian, pióra rosyjskiego patrioty Michała Bakunina, członka Kongresu 
Słowiaoskiego w Pradze”. Köthen 1848. 

Bakunin jest naszym przyjacielem. Nie powstrzyma to nas od poddania jego 
broszury krytyce. 

Posłuchajmy, jak Bakunin od razu na wstępie swego „Wezwania” nawiązuje do 
złudzeo z marca i kwietnia ub. r.: 

„Pierwszym znakiem życia rewolucji był okrzyk nienawiści do zadawnionego 
ucisku, okrzyk współczucia i miłości dla wszystkich uciskanych narodowości. 
Ludy… odczuły wreszcie haobę, jaką dawna dyplomacja okryła ludzkośd, i 
zrozumiały, że pomyślnośd narodów nie będzie nigdy zabezpieczona, dopóki 
gdziekolwiek w Europie jeden chodby lud żyje w ucisku… Precz z ciemięzcami! – 
rozległo się jak gdyby z jednych ust; chwała ciemiężonym, Polakom, Włochom i 
wszystkim innym! Żadnych więcej wojen zaborczych, ale jeszcze jedną, ostatnią 
wojnę doprowadzid do kooca, słuszną walkę rewolucyjną o ostateczne 
wyzwolenie wszystkich ludowi Precz ze sztucznymi przegrodami, wzniesionymi 
przemocą na kongresach despotów z powołaniem się na rzekomo historyczne, 
geograficzne, handlowe i strategiczne konieczności! Niech nie będzie odtąd 
innych granic jak tylko granice naturalne, sprawiedliwie i w duchu demokracji 
wytyczone suwerenną wolą samych ludów na podstawie ich narodowych 
właściwości. Taki to zew poszedł przez wszystkie ludy.” (str. 6, 7). 

Już w tym cytacie odnajdujemy całe marzycielskie uniesienie pierwszych 
miesięcy rewolucyjnych. Ani słowa o realnie istniejących przeszkodach na 
drodze do takiego powszechnego wyzwolenia, ani słowa o tak bardzo różnym 
poziomie cywilizacji i zależnie od tego nader różnych potrzebach politycznych 
poszczególnych ludów. Słowo „wolnośd” zastępuje wszystko. O rzeczywistości 
nie ma w ogóle mowy, a jeśli się ją nawet uwzględnia, to przedstawia się ją jako 
coś zasługującego w pełni na potępienie, jako samowolny twór „kongresów 
despotów” oraz „dyplomatów”. Tej podłej rzeczywistości przeciwstawia się 
rzekomą wolę ludu z jej kategorycznym imperatywem, absolutnym postulatem 
„wolności”, krótko i po prostu. 

Widzieliśmy już, kto okazał się silniejszy. Rzekoma wola ludu została haniebnie 
oszukana właśnie dlatego, że od istniejących realnie warunków odeszła w sfery 
tak fantastycznej abstrakcji. 
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„Rewolucja, na mocy pełni władzy z własnego nadania, uznała, że przestały 
istnied paostwa despotów, że przestało istnied – paostwo pruskie… Austria… 
paostwo tureckie… że nie istnieje wreszcie i ostatnia ucieczka tyranów – 
paostwo rosyjskie… a jako cel ostateczny tego wszystkiego – proklamowała 
federację republik europejskich” (str. 8). 

Nam tutaj na Zachodzie musi się oczywiście wydad dziwaczne, że można jeszcze 
uważad te wszystkie piękne plany za coś chlubnego i wielkiego, skoro zawiodły 
one przy pierwszej próbie realizacji. Wszak nieszczęście polegało właśnie na 
tym, że wprawdzie rewolucja, „na mocy pełni władzy z własnego nadania, 
uznała, że przestały istnied paostwa despotów”, ale zarazem „na mocy pełni 
władzy z własnego nadania” nie kiwnęła palcem, aby swój dekret wprowadzid w 
życie. 

Wtedy to zwołano Kongres Słowiaoski. Kongres Słowiaoski całkowicie podzielał 
te iluzje. Posłuchajmy: 

„W żywym poczuciu wspólnych więzów historii” (?) „i krwi przysięgaliśmy, że nie 
pozwolimy więcej rozerwad naszych wspólnych losów. Przeklinając politykę, 
której od tak dawna byliśmy ofiarą, sami egzekwowaliśmy nasze prawo do 
pełnej niezawisłości i ślubowaliśmy, że winna byd ona odtąd wspólna wszystkim 
ludom słowiaoskim. Przyznaliśmy samodzielnośd Czechom i Morawom… do 
narodu niemieckiego, do demokratycznych Niemiec wyciągnęliśmy, braterską 
dłoo. W imieniu tych spośród nas, którzy zamieszkują Węgry, ofiarowaliśmy 
braterski związek Madziarom, zaciekłym wrogom naszej rasy… W naszym 
związku wyzwoleoczym nie zapomnieliśmy również tych naszych braci, którzy 
jęczą pod jarzmem tureckim. Potępiliśmy uroczyście ową zbrodniczą politykę, 
która trzykrotnie rozdarła Polskę… Wypowiedzieliśmy to wszystko i zażądaliśmy 
wraz ze wszystkimi demokratami wszystkich ludów” (?): „wolności, równości, 
braterstwa wszystkich narodów” (str. 10). 

Żądania te wysuwa panslawizm demokratyczny jeszcze i dzisiaj: 

„Czuliśmy się wówczas pewni naszej sprawy… sprawiedliwośd i człowieczeostwo 
były całkowicie po naszej stronie, a po stronie naszych wrogów – jedynie 
bezprawie i barbarzyostwo. Nie goniliśmy za pustą marą senną; były to idee 
jedynej słusznej i koniecznej polityki – polityki rewolucji”. 

„Sprawiedliwośd”, „człowieczeostwo”, „wolnośd”, „równośd”, „braterstwo”, 
„niezawisłośd” – w manifeście panslawistów znaleźliśmy, jak dotąd, mniej lub 
więcej tylko te kategorie moralne, które brzmią wprawdzie bardzo pięknie, ale 
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w kwestiach historii i polityki stanowczo niczego nie dowodzą. 
„Sprawiedliwośd”, „człowieczeostwo”, „wolnośd” itd. mogą tysiąc razy wymagad 
tego czy innego; jeśli jednak żądanie takie jest niemożliwe – to ono nie spełni się 
i pozostanie mimo wszystko „pustą marą senną”. Rola, jaką masy słowiaoskie 
odegrały od czasu kongresu w Pradze, powinna była pouczyd panslawistów, że 
ulegają złudzeniom; powinni byli zrozumied, że wszystkie pobożne życzenia i 
piękne sny nic nie zdziałają wbrew żelaznej rzeczywistości, że ani ich własna, ani 
tak samo polityka francuskiej republiki nie była nigdy „polityką rewolucji”. A 
mimo to mówią oni dziś, w styczniu 1849 r., ciągle jeszcze tymi samymi starymi 
frazesami, co do których Europa zachodnia w najkrwawszej kontrrewolucji 
została pozbawiona wszelkich złudzeo! 

Słówko tylko o „powszechnym zbrataniu ludów” i wytyczaniu „granic suwerenną 
wolą samych ludów na podstawie ich narodowych właściwości”. Stany 
Zjednoczone i Meksyk to dwie republiki; w obu naród jest suwerenem. 

Jak to się dzieje, że między tymi dwiema republikami, które zgodnie z teorią 
moralną winny byd „zbratane” i „sfederowane”, wybuchła wojna o Teksas i że 
„suwerenna wola” narodu amerykaoskiego, w oparciu o męstwo amerykaoskich 
ochotników, przesunęła naturalne granice o kilkaset mil na południe z racji 
„geograficznych, handlowych i strategicznych konieczności”? I czy Bakunin zrobi 
Amerykanom zarzut z „wojny zaborczej”, która zadaje wprawdzie srogi cios jego 
teorii opartej na „sprawiedliwości i człowieczeostwie”, ale prowadzona była 
jedynie i wyłącznie w interesie cywilizacji? Czyżby to było nieszczęściem, że 
wspaniałą Kalifornię odebrano leniwym Meksykaoczykom, którzy nie wiedzieli w 
ogóle, co z nią począd, że energiczni Jankesi dzięki szybkiej eksploatacji 
tamtejszych kopalo złota pomnożą środki obiegowe, w ciągu niewielu lat 
skoncentrują w najdogodniejszej części wybrzeża Oceanu Spokojnego liczną 
ludnośd i szeroko rozwiną handel, stworzą wielkie miasta, otworzą linie statków 
parowych, zbudują kolej żelazną z Nowego Jorku do San Francisko, dopiero w 
gruncie rzeczy utorują cywilizacji drogę do Oceanu Spokojnego i po raz trzeci w 
historii skierują handel światowy na nowy szlak? „Niezawisłośd” garstki 
hiszpaoskich Kalifornijczyków i mieszkaoców Teksasu może od tego ucierpi, 
„sprawiedliwośd” i inne zasady moralne zostaną, byd może, tu i ówdzie 
naruszone; cóż to jednak znaczy wobec faktów o takiej doniosłości światowo-
historycznej? 

Zwracamy zresztą uwagę, że redaktorzy „Neue Rheinische Zeitung” już na długo 
przed rewolucją, a wówczas nawet wbrew najlepszym swym przyjaciołom, 
demokratom angielskim i francuskim, zwalczali tę teorię powszechnego 
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zbratania ludów, która nie licząc się z położeniem historycznym i poziomem 
rozwoju społecznego poszczególnych narodów, pragnie zbratania – w obłokach. 
W angielskich, francuskich i belgijskich pismach demokratycznych z tamtego 
okresu znajdziecie dowody naszego stanowiska. 

Co się zaś tyczy specjalnie panslawizmu, to w nrze 194 „N. Rh. Z.” 
wykazywaliśmy, że – abstrahując od demokratycznych panslawistów łudzących 
się w dobrej wierze – miał on w rzeczywistości jeden tylko cel: stworzyd punkt 
oparcia dla rozdrobnionych Słowian austriackich, którzy zależni są od Niemców i 
Madziarów pod względem rozwoju historycznego, literatury, polityki, handlu i 
przemysłu; punkt oparcia z jednej strony w Rosji, z drugiej – w opanowanej 
przez słowiaoską większośd, zależnej od Rosji, niepodzielnej monarchii 
austriackiej. Wykazywaliśmy, że te narodziki, które historia od stuleci wbrew ich 
woli wlokła za sobą, muszą nieuchronnie byd kontrrewolucyjne i że cała ich 
postawa w rewolucji 1848 roku była rzeczywiście kontrrewolucyjna. Musimy 
powrócid do tej sprawy ze względu na manifest demokratów-panslawistów, w 
którym wysunięto żądanie niezawisłości wszystkich bez różnicy Słowian. 

Zauważmy na wstępie, że demokraci z Kongresu Słowiaoskiego mają wiele na 
usprawiedliwienie swego politycznego romantyzmu i sentymentalności. Z 
wyjątkiem Polaków – Polacy nie są panslawistami z nader oczywistych względów 
wszyscy oni należą do narodowości, które bądź to, jak Słowianie południowi, są 
nieuchronnie kontrrewolucyjne wskutek całej swej sytuacji historycznej, bądź 
też, jak Rosjanie, są jeszcze od rewolucji bardzo dalekie, a więc – przynajmniej w 
danej chwili – jeszcze kontrrewolucyjne. Frakcje te, demokratyczne dzięki 
wykształceniu nabytemu za granicą, starają się pogodzid swoje poglądy 
demokratyczne z poczuciem narodowym, u Słowian, jak wiadomo, bardzo silnie 
występującym; ponieważ zaś świat rzeczywisty, realne stosunki w ich kraju nie 
dawały dla takiego pogodzenia żadnych punktów zaczepienia albo dawały tylko 
urojone, nie pozostaje im nic innego, jak tylko „powietrzne królestwo snów” nie 
z tego świata, królestwo pobożnych życzeo, polityka fantazji. Jak by to pięknie 
było, gdyby Chorwaci, Pandurowie i Kozacy stanowili przodujący oddział 
demokracji europejskiej, a poseł republiki syberyjskiej składał w Paryżu swe listy 
uwierzytelniające! 

Perspektywy niewątpliwie nader pociągające; ale nawet najbardziej płomienny 
panslawista nie będzie się chyba domagał, by europejska demokracja miała 
czekad na ich realizację; a chwilowo właśnie narody, dla których manifest 
szczególnie domaga się niezawisłości, są szczególnymi wrogami demokracji. 



8 
 

Powtarzamy jeszcze raz: poza Polakami, Rosjanami i co najwyżej Słowianami 
tureckimi żaden naród słowiaoski nie ma przyszłości z tej prostej przyczyny, że 
wszystkim pozostałym Słowianom brak elementarnych warunków 
historycznych, geograficznych, politycznych i przemysłowych do samodzielności 
i rozwoju. 

Ludy, które nigdy nie miały własnej historii i które od chwili osiągnięcia 
pierwszego, najbardziej elementarnego szczebla cywilizacji dostają się już pod 
obce panowanie, bądź też dopiero obce jarzmo zmusza je, by na pierwszy 
szczebel cywilizacji wstąpiły – takie ludy są niezdolne do rozwoju, nie będą 
mogły nigdy osiągnąd żadnej samodzielności. 

A taki był właśnie los austriackich Słowian. Czesi – zaliczamy do nich nawet 
Morawian i Słowaków, chod różnią się językiem i historią – nie mieli nigdy 
własnej historii. Od czasów Karola Wielkiego Czechy przykute były do Niemiec. 
Naród czeski emancypuje się na krótko, tworzy Paostwo Wielkomorawskie, by 
zaraz znów popaśd w jarzmo i przez piędset lat byd miotany, tam i z powrotem, 
między Niemcami, Węgrami i Polską. Potem Czechy i Morawy przypadają 
ostatecznie Niemcom, a tereny słowackie pozostają przy Węgrzech. I taki nie 
istniejący w ogóle w historii „naród” zgłasza pretensje do niezawisłości? 

Podobnie przedstawia się sprawa tak zwanych Słowian południowych. Gdzież 
jest historia iliryjskich Słoweoców, Dalmatyoców, Chorwatów i Szokaców? 
Ostatni pozór niezawisłości politycznej stracili jeszcze w XI stuleciu i popadli 
częściowo pod panowanie Niemców, częściowo Wenecjan, częściowo 
Madziarów. I z tych poszarpanych strzępów chce się sklecid silny, niezawisły, 
żywotny naród? 

Co więcej. Gdyby Słowianie austriaccy stanowili zwartą masę, jak Polacy, 
Madziarzy, Włosi, gdyby zjednoczywszy się byli w stanie utworzyd paostwo 12-
20-milionowe, ich pretensje miałyby jeszcze mimo wszystko poważny charakter. 
Ale jest właśnie wprost przeciwnie. Niemcy i Madziarzy wbili się pomiędzy nich 
szerokim klinem sięgającym aż po kraoce Karpat, niemalże do Morza Czarnego; 
pasem na 60 do 80 mil szerokim oddzielili Czechów, Morawian i Słowaków od 
Słowian południowych. Na północ od tego pasa jest 5 i 1/2 miliona Słowian, na 
południe – 5 i 1/2, a w środku zwarta masa około 10 do u milionów Niemców i 
Madziarów, których historia i koniecznośd uczyniły sprzymierzeocami. 



9 
 

Dlaczego by jednak 5 i 1/2 miliona Czechów, Morawian i Słowaków nie miało 
utworzyd paostwa i dlaczego by 5 i 1/2 miliona Słowian południowych wraz ze 
Słowianami tureckimi nie miało utworzyd paostwa? 

Przyjrzyjmy się na pierwszej z brzegu mapie językowej rozmieszczeniu Czechów i 
ich sąsiadów, spokrewnionych z nimi pod względem języka. Są oni niejako 
klinem wciśnięci w Niemcy, atoli element niemiecki nadżera i spycha ich z obu 
stron. Trzecia częśd Czech mówi po niemiecku; na 24 Czechów przypada w 
Czechach 17 Niemców. A właśnie Czesi mieliby stanowid trzon projektowanego 
paostwa słowiaoskiego; bo i Morawianie są silnie zmieszani z Niemcami, 
podobnie jak Słowacy – z Niemcami i Madziarami; a na dodatek są oni jako 
naród całkowicie zdemoralizowani. I cóż by to było za paostwo słowiaoskie, w 
którym koniec kooców i tak rządziłaby niemiecka burżuazja miast! 

Podobnie przedstawia się sprawa Słowian południowych. Słoweocy i Chorwaci 
oddzielają Niemcy i Węgry od Adriatyku; Niemcy zaś i Węgry nie mogą dad się 
oddzielid od Adriatyku „z racji geograficznych i handlowych konieczności”, które 
nie stanowią wprawdzie przeszkody dla wyobraźni Bakunina, niemniej jednak 
istnieją, a dla Niemiec i Węgier przedstawiają problem równie żywotny, jak dla 
Polski np. wybrzeże Bałtyku od Gdaoska do Rygi. Gdzie zaś chodzi o istnienie, o 
swobodny rozwój wszystkich zasobów wielkich narodów, tam przecież w 
żadnym wypadku nie będą decydowad sentymenty, jak wzgląd na garstkę 
rozproszonych Niemców czy Słowian! Nie mówiąc już o tym, że ci Słowianie 
południowi są również wszędzie zmieszani z elementami niemieckimi, 
madziarskimi i włoskimi, że wystarczy rzut oka na mapę językową, by dostrzec, 
że i tu projektowane paostwo południowosłowiaoskie składałoby się z luźnych 
strzępów; w najlepszym razie całe to paostwo znalazłoby się w rękach włoskich 
burżua z Triestu, Fiume i Żary oraz niemieckich z Zagrzebia, Lubiany, Karlstadtu, 
Semlina, Pancsowy i Weisskirchen! 

Czy jednak austriaccy Słowianie południowi nie mogliby przyłączyd się do 
Serbów, Bośniaków, Morlaków i Bułgarów? Zapewne, gdyby prócz 
przytoczonych trudności nie istniała jeszcze odwieczna nienawiśd mieszkaoców 
austriackiego pogranicza do Słowian tureckich z tamtej strony Sawy i Unny; 
ludzie ci wszakże, od stuleci uważając się nawzajem za hultajów i bandytów, 
nienawidzą się mimo całego pokrewieostwa plemiennego bez porównania 
bardziej niż Słowianie i Madziarzy. 

Nie ma co, w niezwykle przyjemnej sytuacji znaleźliby się Niemcy i Madziarzy, 
gdyby Słowianom austriackim miano dopomóc w odzyskaniu ich tzw. „prawa”! 
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Niezawisłe paostwo czesko-morawskie wbite klinem pomiędzy Austrię i Śląsk, 
„republika południowosłowiaoska” oddzielająca Austrię i Styrię od ich 
naturalnego debouche [wylotu] – Adriatyku i Morza Śródziemnego, wschodnia 
częśd Niemiec poszarpana jak bochenek chleba ogryziony przez szczury! A 
wszystko to w podzięce za trud, jaki zadali sobie Niemcy, aby ucywilizowad 
upartych Czechów i Słoweoców i wprowadzid tam handel, przemysł, dochodowe 
rolnictwo oraz oświatę! 

Ale właśnie to jarzmo, pod pretekstem cywilizacji narzucone Słowianom, 
stanowi przecież jedną z największych zbrodni ze strony tak Niemców, jak i 
Madziarów! Posłuchajmy tylko: 

„Słuszny wasz gniew, słusznie ziejecie zemstą przeciw owej przeklęte) polityce 
niemieckie), co jedno tylko zamyśliła – waszą zgubę – i przez stulecia trzymała 
was w niewoli…” (str. 5). 

„…Madziarzy, zaciekli wrogowie naszej rasy, którzy, chociaż ich jest zaledwie 
cztery miliony, chcieli narzucid swe jarzmo ośmiu milionom Słowian…” (str. 9). 

„Wiem o wszystkim, co wyrządzili Madziarzy naszym słowiaoskim braciom, jakie 
zbrodnie popełnili wobec naszej narodowości, jak język nasz niszczyli i 
niezawisłośd podeptali” (str. 30). 

Jakież więc są te wielkie, straszliwe zbrodnie Niemców i Madziarów wobec 
narodowości słowiaoskiej? Nie mówimy tu o rozbiorach Polski, które nie należą 
do tematu; mówimy o „wiekowej krzywdzie” rzekomo wyrządzonej Słowianom. 

Na północy Niemcy ponownie oderwali od Słowian teren od Łaby do Warty, 
niegdyś niemiecki, potem słowiaoski; był to podbój uwarunkowany 
„geograficznymi i strategicznymi koniecznościami”, które wynikły z podziału 
paostwa Karolingów. Te obszary słowiaoskie są całkowicie zgermanizowane; 
sprawa jest przesądzona i nie można już tego cofnąd, chyba gdyby panslawiści 
wskrzesili wymarłe języki Sorbów, Wendów i Obotrytów i narzucili je 
mieszkaocom Lipska, Berlina i Szczecina. Nigdy dotychczas nie kwestionowano 
jednak faktu, że podbój ten leżał w interesie cywilizacji. 

Na południu Niemcy zastali plemiona słowiaoskie już w stanie rozdrobnienia. 
Zatroszczyli się o to niesłowiaoscy Awarowie, którzy zagarnęli teren opanowany 
potem przez Madziarów. Niemcy zhołdowali sobie tych Słowian i stoczyli z nimi 
niejedną walkę. Takież walki toczyli z Awarami i Madziarami, którym odebrali 
cały kraj od Anizy do Litawy. Podczas gdy teren ten germanizowano przemocą, 
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to w krajach słowiaoskich germanizacja postępowała raczej w sposób pokojowy, 
w drodze osadnictwa i wpływu narodu bardziej rozwiniętego na nierozwinięty. 
Niemiecki przemysł, niemiecki handel, niemiecka oświata niosły ze sobą 
automatycznie język niemiecki. Co się tyczy „ucisku”, to Słowianie nie byli przez 
Niemców uciskani bardziej niż same masy niemieckie. 

Jeśli zaś chodzi o Madziarów, to na Węgrzech żyje przecież również bardzo wielu 
Niemców, ale Madziarzy nigdy nie mieli powodu skarżyd się na „przeklętą 
politykę niemiecką”, chod było ich „zaledwie 4 miliony”! A jeśli „osiem milionów 
Słowian” musiało przez osiem wieków znosid jarzmo narzucone im przez cztery 
miliony Madziarów, jest to już dostateczny dowód tego, kto był bardziej 
żywotny i energiczny – liczni Słowianie czy też nieliczni Madziarzy! 

Największą jednak „zbrodnię” popełnili w istocie Niemcy i Madziarzy nie 
dopuszczając do sturczenia tych dwunastu milionów Słowian! Jakiż los spotkałby 
te rozdrobnione małe narodziki, które odegrały w historii tak marną rolę, gdyby 
Madziarzy i Niemcy nie poprowadzili ich razem przeciw wojskom Mahometa i 
Solimana, gdyby ci rzekomi „ciemiężyciele” ich nie rozstrzygnęli bitew 
stoczonych w obronie tych słabych narodowości! Czyż nie mówi o tym dośd 
dobitnie los „dwunastu milionów Słowian, Wołochów i Greków deptanych stopą 
siedmiuset tysięcy Osmanów” (str. 8 ) – aż po dzieo dzisiejszy? I wreszcie, co za 
„zbrodnia”, co za „przeklęta polityka”, że w czasie, kiedy wielkie monarchie stały 
się w ogóle w Europie „koniecznością historyczną”, Niemcy i Madziarzy skupili 
wszystkie te małe, niedołężne, bezsilne narodziki w ramach jednego wielkiego 
paostwa, umożliwiając im w ten sposób uczestnictwo w rozwoju historycznym, 
w którym, pozostawione same sobie, nie brałyby żadnego udziału! Prawda, 
zdeptano przy tym niejedno delikatne narodowe kwiecie; inaczej takich rzeczy 
realizowad nie można. Wszak bez przemocy i niezłomnej bezwzględności w 
historii nie osiąga się niczego; i gdyby Aleksander, Cezar i Napoleon byli 
obdarzeni taką wrażliwością uczud, do jakiej apelują dziś panslawiści w obronie 
swych podupadłych klientów, do czegóż doszłaby historia! A czyż Persowie, 
Celtowie i chrześcijaoscy Germanowie nie są warci Czechów, Ogulinów i 
Sereszanów? 

Teraz jednak, wskutek olbrzymiego rozwoju przemysłu, handlu i środków 
komunikacji, centralizacja polityczna stała się potrzebą jeszcze o wiele bardziej 
palącą niż wówczas, w wieku XV i XVI. Centralizuje się, co się jeszcze ma 
scentralizowad. I oto teraz przychodzą panslawiści i żądają, byśmy „wyzwolili” 
tych na wpół zgermanizowanych Słowian, byśmy znieśli centralizację, która stała 
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się dla tych Słowian koniecznością narzuconą im przez wszystkie ich materialne 
interesy! 

Jednym słowem, okazuje się, że owe niemieckie i madziarskie „zbrodnie” wobec 
powyżej wspomnianych Słowian należą do najlepszych i najbardziej godnych 
uznania czynów, jakimi może się w historii poszczycid naród nasz i madziarski. 

Zresztą jeśli chodzi o Madziarów, trzeba tu jeszcze specjalnie zauważyd, że – 
zwłaszcza od czasu rewolucji – byli zbyt ustępliwi i miękcy wobec 
pyszałkowatych Chorwatów. Powszechnie wiadomo, że Kossuth godził się na 
wszystkie możliwe ustępstwa z wyjątkiem przyznania chorwackim 
deputowanym prawa przemawiania w parlamencie po chorwacku. I jedyne, co 
można zarzucid Madziarom, to tę ustępliwośd wobec narodu 
kontrrewolucyjnego z samej swej istoty. 

  

[„Neue Rheinische Zeitung”' nr 223 z 16 lutego 1849 r.] 

* Kolonia, 15 lutego. Wczorajszy nasz artykuł kooczył się dowodem, że Słowianie 
austriaccy nigdy nie mieli własnej historii, że w dziedzinie historii, literatury, 
polityki, handlu i przemysłu są zależni od Niemców i Madziarów, że ulegli już 
częściowo germanizacji, madziaryzacji bądź italizacji, że gdyby utworzyli 
niezależne paostwa, panowałaby tam niemiecka i włoska burżuazja ich miast, a 
nie oni sami, i wreszcie, że ani Węgry, ani Niemcy nie mogą dopuścid do 
oderwania i niezależnego ukonstytuowania się tego rodzaju niezdolnych do 
życia paostewek buforowych. 

Jednakże wszystko to niczego by jeszcze nie przesądzało. Gdyby Słowianie w 
jakimkolwiek okresie trwania ich ucisku rozpoczęli nową historię rewolucyjną, 
dowiedliby już tym samym swej żywotności. Rewolucja byłaby od tej chwili 
zainteresowana w ich wyzwoleniu, a partykularne interesy Niemców i 
Madziarów utraciłyby wszelkie znaczenie wobec wyższych interesów 
europejskiej rewolucji. 

To jednak nigdy nie nastąpiło. Słowianie – przypominamy raz jeszcze, że stale 
wyłączamy tu Polaków – byli zawsze głównym narzędziem kontrrewolucji. 
Ciemiężeni u siebie w domu, byli na zewnątrz – jak daleko sięgał ich wpływ – 
ciemięzcami wszystkich rewolucyjnych narodów. 
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Nie zarzucajcie nam, że występujemy tu w obronie niemieckich uprzedzeo 
nacjonalistycznych. W niemieckich, francuskich, belgijskich i angielskich 
czasopismach nie brak dowodów, że właśnie redaktorzy „Neue Rheinische 
Zeitung” już na długo przed rewolucją występowali z całym zdecydowaniem 
przeciw wszelkim niemieckim przesądom nacjonalistycznym 26°. Nie zarzucali 
wprawdzie Niemcom – jak to czynią inni – rzeczy wyssanych z palca i czerpanych 
z plotek; natomiast wykazywali historycznie i bezlitośnie ujawniali haniebną 
rolę, jaką Niemcy w istocie rzeczy odegrały w historii dzięki swej szlachcie i 
mieszczaostwu oraz wskutek niedorozwoju swego przemysłu; stale uznawali 
przodującą rolę Anglików i Francuzów, wielkich historycznych narodów 
Zachodu, wobec zacofanych Niemców. Ale właśnie dlatego niech nam będzie 
wolno nie podzielad marzycielskich urojeo Słowian i sądzid inne ludy równie 
surowo, jak osądziliśmy nasz własny naród. 

Niemcy uchodzili dotąd zawsze za lancknechtów despotyzmu w całej Europie. 
Dalecy jesteśmy od negowania haniebnego udziału Niemców w haniebnych 
wojnach przeciw rewolucji francuskiej w latach 1792-1815, w ciemiężeniu 
Włoch od 1815 r. i Polski od 1772 r.; któż jednak stal za Niemcami, któż ich 
używał jako swych najemników czy też awangardy? Anglia i Rosja. Wszak 
Rosjanie do dziś dnia chlubią się, że o upadku Napoleona zadecydowały ich 
niezliczone armie, co istotnie jest w dużej mierze prawdą. To przynajmniej jest 
pewne, że armie, które przewagą swą zmusiły Napoleona do odwrotu znad Odry 
aż do Paryża, składały się w trzech czwartych ze Słowian – Rosjan lub Słowian 
austriackich. 

A cóż dopiero owo ciemiężenie Włochów i Polaków przez Niemców! Przy 
rozbiorze Polski mocarstwo słowiaoskie konkurowało z na wpół słowiaoskim; 
wojska, które pokonały Kościuszkę, były w większości słowiaoskie; wojska 
Paskiewicza i Dybicza składały się wyłącznie ze Słowian. We Włoszech przez 
długie lata tylko Tedeschi *Niemcy+ ściągali na siebie haobę jako ciemięzcy; ale 
znowuż: z kogo składały się armie najlepiej nadające się do tej roli, armie, 
których brutalnymi wyczynami obciążono konto Niemców? Znów ze Słowian. 
Jedźcie do Włoch i zapytajcie, kto zdławił rewolucję w Mediolanie; już nie 
odpowiedzą wam: Tedeschi – Tedeschi nie są już przedmiotem nienawiści od 
czasu, gdy zrobili rewolucję w Wiedniu – ale: Croati105. Oto słowo, którym 
Włosi określają dziś całą armię austriacką, a więc wszystko to, czego nienawidzą 
najgłębiej: i Croati! 

A przecież byłyby te zarzuty zbędne i nieuzasadnione, gdyby Słowianie wzięli 
gdziekolwiek poważny udział w ruchu 1848 r., gdyby pospieszyli stanąd w 
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szeregach ludów rewolucyjnych. Jedna jedyna odważna próba demokratycznej 
rewolucji, nawet zduszona, wymazuje z pamięci ludów całe wieki haoby i 
tchórzostwa, rehabilituje natychmiast najbardziej nawet pogardzany naród. 
Doświadczyli tego Niemcy w ubiegłym roku. Ale podczas gdy Francuzi, Niemcy, 
Włosi, Polacy, Madziarzy wznieśli sztandar rewolucji, Słowianie jak jeden mąż 
stanęli pod sztandarem kontrrewolucji. W pierwszych szeregach – Słowianie 
południowi, którzy już od wielu lat bronili przeciw Madziarom swych 
kontrrewolucyjnych zapędów separatystycznych; następnie Czesi, a za nimi 
zbrojni, gotowi pojawid się na polu walki w decydującym momencie – Rosjanie. 

Wiadomo, jak to we Włoszech huzarzy madziarscy masowo przechodzili na 
stronę Włochów, jak na Węgrzech całe bataliony włoskie stanęły do dyspozycji 
rewolucyjnego rządu madziarskiego i nadal walczą pod flagą madziarską; jak w 
Wiedniu pułki niemieckie opowiedziały się po stronie ludu i jak nawet w Galicji 
bynajmniej nie można było na nich polegad; wiadomo, że austriaccy i 
nieaustriaccy Polacy masowo walczyli przeciw austriackim armiom we 
Włoszech, w Wiedniu, na Węgrzech, a w Karpatach ciągle jeszcze walczą; czy 
jednak słyszał kto kiedykolwiek, by wojska czeskie lub południowo-słowiaoskie 
wystąpiły przeciw czarno-żółtemu sztandarowi? 

Przeciwnie, jak dotąd wiadomo tylko, że to entuzjazm Słowian dla barw czarno-
żółtych zachował przy życiu zachwianą w swych posadach Austrię i obronił 
chwilowo jej byt; że to właśnie Chorwaci, Słoweocy, Dalmatyocy, Czesi, 
Morawianie i Rusini postawili swe kontyngenty do dyspozycji takiego 
Windischgratza i Jeladicia, aby zdławid rewolucję w Wiedniu, Krakowie, Lwowie i 
na Węgrzech; a teraz dowiadujemy się jeszcze od Bakunina, że Kongres 
Słowiaoski w Pradze rozpędzili nie Niemcy, ale galicyjscy, czescy, słowaccy 
Słowianie, nikt inny jak „tylko Słowianie”! (str. 33). 

Rewolucja 1848 roku zmusiła wszystkie narody Europy do opowiedzenia się za 
nią lub przeciw niej. W ciągu jednego miesiąca wszystkie dojrzałe do rewolucji 
narody dokonały rewolucji, wszystkie niedojrzałe sprzymierzyły się przeciw 
rewolucji. Chodziło wtedy o rozwikłanie chaosu narodowościowego w Europie 
wschodniej. Rzecz polegała na tym, który naród wystąpi tam z inicjatywą 
rewolucyjną, który rozwinie najwięcej energii rewolucyjnej i w ten sposób 
zapewni sobie przyszłośd. Słowianie milczeli, Niemcy i Madziarzy, wierni swej 
dotychczasowej roli w historii, stanęli na czele rewolucji. I to rzuciło Słowian 
całkowicie w ramiona kontrrewolucji. A Kongres Słowiaoski w Pradze? 
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Powtarzamy: tak zwani demokraci wśród Słowian austriackich to albo łajdacy, 
albo fantaści, fantastów zaś, którzy dla swych importowanych z zagranicy idei 
nie znajdowali gruntu we własnym narodzie, łajdacy stale wodzili za nos. Na 
Kongresie Słowiaoskim w Pradze fantaści mieli przewagę. Kiedy panslawistom 
arystokratom, hrabiemu Thun, Palackiemu i spółce, fantazjowanie zdało się 
niebezpieczne, zdradzili fantastów na rzecz Windischgratza i czarno-żółtej 
kontrrewolucji. Jakże ostra, gryząca ironia tkwi w fakcie, że ten kongres 
marzycieli, broniony przez marzycielską młodzież praską, rozpędzili żołnierze ich 
własnego narodu i że fantazjującemu Kongresowi Słowiaoskiemu 
przeciwstawiono poniekąd wojskowy kongres słowiaoski! Armia austriacka, 
która zajęła Pragę, Wiedeo, Lwów, Kraków, Mediolan i Budapeszt – oto 
prawdziwy, oto aktywny kongres słowiaoski! 

Jak bezzasadne i mętne było marzycielstwo Kongresu Słowiaoskiego, dowodzą 
jego owoce. Zbombardowanie takiego miasta jak Praga przepoiłoby każdy inny 
naród nie gasnącą nienawiścią do ciemięzców. Cóż uczynili Czesi? Całowali 
rózgę, która ich aż do krwi smagała, z entuzjazmem zaprzysięgli wiernośd 
sztandarowi, w imię którego wymordowano ich braci, zhaobiono kobiety. Walki 
uliczne w Pradze stanowiły punkt zwrotny dla demokratycznych panslawistów 
austriackich 2liI. Za perspektywę swej nędznej „samodzielności narodowej” 
zdradzili demokrację i rewolucję na rzecz niepodzielnej monarchii austriackiej, 
na rzecz owego „centrum”, „systematycznej realizacji despotyzmu w samym 
sercu Europy”, jak na str. 29 powiada sam Bakunin. I za tę tchórzliwą, podłą 
zdradę rewolucji krwawo się jeszcze pomścimy na Słowianach. 

Zdrajcy ci pojęli wreszcie, że kontrrewolucja ich okpiła i że nie ma co myśled ani 
o „słowiaoskiej Austrii”, ani o „federacyjnym paostwie równouprawnionych 
narodów”, a tym bardziej o demokratycznych instytucjach dla Słowian 
austriackich. Jeladid, wcale nie gorszy łajdak niż większośd pozostałych 
demokratów wśród Słowian austriackich, boleje gorzko, że go tak wykorzystano, 
a Stratimirowid, aby się nie dad już wykorzystywad, proklamował otwarte 
powstanie przeciw Austrii. Związki Slovanskiej Lipy stoją znów wszędzie twarz w 
twarz z rządem i co dnia przekonują się boleśnie na nowo, w jaką pułapkę dały 
się zwabid. Teraz jest już jednak za późno; Słowianie – bezbronni we własnej 
swej ojczyźnie wobec austriackiej soldateski, którą sami zreorganizowali, 
odepchnięci przez Niemców i Madziarów, których zdradzili, odepchnięci przez 
rewolucyjną Europę – będą musieli cierpied pod tym samym despotyzmem 
militarnym, który dopomogli narzucid wiedeoczykom i Madziarom. „Bądźcie 
ulegli cesarzowi, by wojska cesarskie nie potraktowały was tak, jakbyście byli 
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zbuntowanymi Madziarami” – te słowa patriarchy Rajadicia wyrażają, czego 
mogą oczekiwad w najbliższej przyszłości. 

Jakże całkiem odmiennie postąpili Polacy! Od osiemdziesięciu lat uciskani, 
zniewoleni, wyzyskiwani, stali zawsze po stronie rewolucji i oświadczyli, że 
sprawa zrewolucjonizowania Polski i sprawa jej niepodległości są ze sobą 
nierozerwalnie związane. Polacy brali udział we wszystkich rewolucjach i 
wojnach rewolucyjnych, w Paryżu, w Wiedniu, w Berlinie, we Włoszech, na 
Węgrzech, nie bacząc, czy walczą z Niemcami, Słowianami, Madziarami czy 
chodby nawet z Polakami. Polacy są jedynym narodem słowiaoskim wolnym od 
wszelkich pokus panslawistycznych. Jakoż i mają po temu bardzo ważkie 
przyczyny: zostali ujarzmieni w głównej mierze przez swych własnych 
słowiaoskich jakoby braci, a nienawiśd Polaka do Rosjan przewyższa nawet jego 
nienawiśd do Niemców, i zupełnie słusznie. Ale właśnie dlatego, że wyzwolenie 
Polski jest nieodłączne od sprawy rewolucji, że słowa „Polak” i „rewolucjonista” 
stały się synonimami, Polacy mają zapewnioną sympatię całej Europy, 
odbudowę swego bytu narodowego, gdy Czesi, Chorwaci i Rosjanie mają 
zapewnioną nienawiśd całej Europy oraz najbardziej krwawą wojnę rewolucyjną 
całego Zachodu z nimi. 

Austriaccy panslawiści powinni by zrozumied, że spełnieniem wszystkich ich 
pragnieo, o ile w ogóle mogą się spełnid, jest odbudowanie „niepodzielnej 
monarchii austriackiej” pod ochroną Rosji. Jeśli Austria się rozpadnie, oczekuje 
ich rewolucyjny terroryzm ze strony Niemców i Madziarów, a bynajmniej nie — 
jak to sobie roją – oswobodzenie wszystkich narodów ciemiężonych pod berłem 
Austrii. Muszą więc pragnąd ostania się Austrii, ba, również i zachowania przez 
nią Galicji, by Słowianie mieli nadal większośd w paostwie. Interesy 
panslawistów są więc już w tym punkcie bezpośrednio sprzeczne z odbudową 
Polski; Polska bez Galicji, Polska nie sięgająca od Bałtyku do Karpat nie byłaby 
bowiem Polską. Ale właśnie dlatego „słowiaoska Austria” pozostaje takąż pustą 
mrzonką; bez supremacji bowiem Niemców i Madziarów, bez obu ośrodków – 
Wiednia i Budapesztu – Austria znowu się rozpadnie, jak tego dowodzi cała jej 
historia aż po ostatnie miesiące. Realizacja panslawizmu musiałaby więc 
ograniczyd się do rosyjskiego patronatu nad Austrią. Jawni reakcyjni panslawiści 
postąpili więc zupełnie słusznie trzymając się kurczowo zachowania 
niepodzielnej monarchii; był to jedyny sposób, aby cokolwiek uratowad. Tak 
zwani demokratyczni panslawiści stanęli natomiast wobec ciężkiego dylematu: 
albo zrezygnowad z rewolucji i uratowad przynajmniej częściowo byt narodowy 
dzięki niepodzielnej monarchii, albo zrezygnowad z bytu narodowego i uratowad 
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rewolucję za cenę rozpadu niepodzielnej monarchii. Losy rewolucji. w Europie 
wschodniej zależały wówczas od stanowiska Czechów i Słowian południowych; 
nie zapomnimy im, że w decydującym momencie, mając na widoku swoje 
małostkowe interesy narodowe, zaprzedali rewolucję na rzecz Petersburga i 
Ołomuoca! 

Cóż by powiedziano, gdyby partia demokratyczna w Niemczech umieściła na 
czele swego programu żądanie zwrotu Alzacji, Lotaryngii i związanej pod każdym 
względem z Francją Belgii — pod pretekstem, że tamtejsza ludnośd jest w 
większości germaoska? Jakże ośmieszyliby się niemieccy demokraci, gdyby 
chcieli stworzyd pangermaoski sojusz niemiecko-duosko–szwedzko-angielsko-
holenderski dla „wyzwolenia” wszystkich mówiących po niemiecku krajów! 
Demokracja niemiecka wyrosła już na szczęście z takich rojeo. Z reakcyjnymi 
fantazjami w tym stylu obnosili się niemieccy studenci w 1817 r. i 1830 r.; a 
obecnie ocenia się ich w całych Niemczech wedle ich zasług. Dopiero gdy 
wyzwolono się całkowicie od tych pustych mrzonek, doszło do rewolucji w 
Niemczech i naród niemiecki zaczął odgrywad jakąś rolę. 

Panslawizm jest jednak równie reakcyjny i dziecinny jak pangermanizm. 
Wgłębiając się w historię ruchu panslawistycznego w Pradze w czasie minionej 
wiosny, czujemy się przeniesieni o trzydzieści lat wstecz: trójbarwne wstęgi, 
starofrankijskie stroje, starosłowiaoskie msze, zupełny nawrót do czasów i 
obyczajów pierwotnej puszczy; Syornost – to iście burszowska korporacja, 
Kongres Słowiaoski – nowe wydanie uroczystości w Wartburgu; te same frazesy, 
te same rojenia, potem te same żale: „Budowaliśmy wspaniały dom” itd. Kto 
chce przeczytad tę słynną pieśo w przekładzie na słowiaoską prozę, niech 
przeczyta broszurę Bakunina. 

Podobnie jak z upływem czasu wystąpiły u niemieckich burszów: jaskrawa 
mentalnośd kontrrewolucyjna, najbardziej zaciekła nienawiśd do Francuzów i 
najbardziej ciasne poczucie narodowe – a wszyscy oni stali się z czasem 
zdrajcami sprawy, o której, wedle własnych słów, podobno marzyli — zupełnie 
tak samo, tyle że szybciej, bo rok 1848 był rokiem rewolucji, demokratyczne 
pozory u demokratycznych panslawistów przekształciły się wkrótce w 
fanatyczną nienawiśd do Niemców i Madziarów, w pośrednią opozycję przeciw 
odbudowaniu Polski (Lubomirski) i bezpośredni akces do kontrrewolucji. I jeżeli 
uczciwe jednostki wśród demokratów słowiaoskich nawołują dziś Słowian 
austriackich, by przyłączyli się do rewolucji, uznali niepodzielną monarchię 
austriacką za swego głównego wroga i nawet, by w interesie rewolucji stanęli po 
stronie Madziarów, to przypominają ową kwokę, która bezradnie biega tam i z 
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powrotem nad brzegiem stawu, zrozpaczona z powodu kacząt, które sama 
wysiedziała i które oto wymknęły jej się nagle w żywioł zupełnie obcy, dokąd nie 
może za nimi podążyd. 

Nie ulegajmy zresztą złudzeniom. Narodowośd, owa urojona narodowośd 
ogólnosłowiaoska, góruje u wszystkich panslawistów nad rewolucją. Panslawiści 
chcą się przyłączyd do rewolucji pod warunkiem, że uzyskają możnośd 
utworzenia samodzielnych paostw słowiaoskich dla wszystkich Słowian bez 
wyjątku, nie licząc się z najistotniejszymi potrzebami materialnymi. Daleko 
byśmy byli zaszli w marcu, my, Niemcy, gdybyśmy chcieli stawiad podobnie 
fantastyczne warunki! Rewolucja nie pozwala stawiad sobie warunków. Albo jest 
się rewolucjonistą i akceptuje się skutki rewolucji, jakiekolwiek by one były, albo 
człowiek zostaje pchnięty w ramiona kontrrewolucji i któregoś ranka – byd może 
całkiem bezwiednie i wbrew woli – będzie kroczyd ramię w ramię z Mikołajem i 
Windisch-gratzem. 

My i Madziarzy winniśmy Słowianom austriackim zagwarantowad niepodległośd 
– tego żąda Bakunin, a ludzie pokroju Rugego są może i zdolni do tego, by mu 
naprawdę złożyd w cztery oczy takie obietnice. Żąda się od nas i od pozostałych 
rewolucyjnych narodów Europy, byśmy zagwarantowali hordom kontrrewolucji 
tuż u naszych drzwi byt bez przeszkód, prawo swobodnego spiskowania i 
zbrojenia się przeciw rewolucji; żebyśmy w sercu Niemiec utworzyli 
kontrrewolucyjne paostwo czeskie, złamali siły rewolucji niemieckiej, polskiej i 
madziarskiej przy pomocy wbitych pomiędzy nie klinem redut rosyjskich, 
opartych o Łabę, Karpaty i Dunaj! 

Ani nam to w głowie. Na sentymentalne frazesy o braterstwie, oferowane nam 
tutaj w imieniu kontrrewolucyjnych narodów Europy, odpowiadamy, że 
nienawiśd do Rosjan była i pozostaje główną rewolucyjną namiętnością 
Niemców, że od czasu rewolucji dołączyła się jeszcze nienawiśd do Czechów i 
Chorwatów, i że wespół z Polakami i Madziarami możemy zabezpieczyd losy 
rewolucji tylko przez zastosowanie wobec tych słowiaoskich ludów jak 
najbardziej zdecydowanego terroryzmu. Wiemy teraz, gdzie koncentrują się 
wrogowie rewolucji: w Rosji i w słowiaoskich krajach Austrii; i żadne frazesy ani 
zapowiedzi jakiejś nieokreślonej demokratycznej przyszłości tych krajów nie 
powstrzymają nas od traktowania naszych wrogów jako wrogów. 

A jeśli Bakunin wykrzykuje na koocu: 
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„Zaprawdę, Słowianin nie powinien niczego tracid, lecz powinien Zyskad+ 
Zaprawdę żyd winieni I żyd będziemy. Dopóki będzie się kwestionowad 
najdrobniejsza cząstkę naszych praw, dopóki jedno bodaj ogniwo będzie nadal 
oderwane lub oddzielone od całego naszego organizmu, dopóty trwad będziemy 
w walce krwawej, nieubłaganej, na śmierd i życie, aż wreszcie Słowiaoszczyzna 
stanie przed światem wielka, wolna i niepodległa” — i jeśli rewolucyjny 
panslawizm traktuje ten ustęp poważnie, a tam, gdzie idzie o urojoną 
narodowośd słowiaoską, przechodzi całkowicie do porządku dziennego nad 
sprawami rewolucji – wiemy wówczas i my, co nam czynid przystało. 

Wówczas walka, „nieubłagana walka na śmierd i życie” ze zdrajczynią rewolucji, 
Słowiaoszczyzną; walka aż do wyniszczenia, bezwzględny terroryzm – nie w 
interesie Niemiec, lecz w interesie rewolucji! 

  

Tytuł oryginału: Der demokratische Panslawismus; napisał Fryderyk Engels 

 


