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nglja jest bogata, kraj nasz nale:ty do ubogich, chociat
sa, kraje znacznie jeszcze ubozsze. Trudno jest obra·
chowac bugactwo naradu, nie u\ega jedoak wa,tpli\Vosci, xe przeci~tny Anglik jest przynajmniej trzy
razy bogatszy ad pf7.eci~tnego Polaka, a wielce jest prawdopodobnem, ie stosunek teu w rzeczywistosci 0 wiele
jest din nas niekorzystniejszym.
Ska,d pochodzi taka nier6wnosc bogactw? Dlaczego
Angticy zdofali siE; wzbogacic wit:cej ad nas?
Prawdopodobnie niejeden rna gotowa, odpowiedz. Anglja
zajmuje doskonale polozenie geograficzne, otacza ja, ocean,
sko.d latwosc komunikacji z cafym swiatem, posiada ana
w)elkie bogactwa mine raine, a mianowicie doskonaty wf;giel
kamienny i rud~ zelazna" znosny klimat i dobr~ rol~. Oto
sa. tr6dta bogactw angieiskich!
Zastan6wmy si~ cokolwiek !lad t3, odpowiedzi q, a doj·
dziemy do wniosku, ze nie jest ona sluszoa. Przedewszystkiem zr6dta, z kt6rych AngJja ma niby czerpac swc boga·
ctwa, istniej<\ i u nas.
PoJo?:enie geograficzne kraju naszego jest inne, nit
poiotenie Anglji; kaMe z nich rna swe dobre i zle strony,
trudno jednak by toby dowiesc, ze jedno jest znacznie garsze
od drugiego. Ziemia nasza, tak sarno jak angieiska, zawiera w swem tonie i zelazo i w~giel, klimat i rola w naszym kraju niewiele ust~puj3, angielskim.
Moze bye zreszta., ze warunki naturalne zlotyly sit: pomyslniej w Anglji, oj:;.: u nas, lecz r6Znica w tym wzgl~dzie
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z pewooscia. jest bez por6wnania mniejsza, oii rt'l~nica bogactw, nie moze tez bye jej wyl<\czo<\ przyczynq.:
Rozejrzymy si~ cokolwiek po szerokim swiecie, a sprawa
wyjasni si~ lepiej.
Hiszpanja posiada warunki naturalne doskonale, polo·
zenie geograficzne podobne do polozenia Anglji, bogaetwa
mineralne wi~ksze od angielskich, gleb~ bogatsz<\ i klimat
lepszy. Przy tern wszystkiem Hiszpanie S<\ oarodem ubogim
w por6wnaniu z Anglikami. Prawdopodobnie zamoznosc
Hiszpanji malo si~ r6zni od naszej.
Bogactwa naturalne Indji Wschodnich sa, przys}owiowe,
pomimo to panuje tam prawie ustawiczoy g16d, i oie wiele
jest krnin on swiecie, posiaclaja,cych r6wnie uboga. ludno~e.
Z drugiej strooy istnieje kraj, kt6rego waruoki naturalne zlotyly sit: wyj<l,tkowo niepomyslnie. Szwajcarja leiy
dnleko od morza, Die posiada \Vcale rzek splawnycb, a g6ry
ogromnie utrudniaj<l, komuoikacj~ nietylko ze swiatem, ale
j z miastem najbUzszem j bogactwa mineralne tak dobrze
jak zadoe, klimat wprawdzie on og6t dobry, ale gleba licha.
Pomimo to wszystko Szwajcarja nale~y do kraj6w bogatych
i pod tym wzglf;dem niewiele ust~puje Anglji.
Widzimy wh;c, ze w krajach, kt6rym matka natura
oie poska,pifa niczego, mo1:e mieszka(:: bardzo uboga Iud nose,
z drugiej zas strony w krajach upo~ledzonych od natury,
ludoosc moze osia,gn<l,c wysoki stopien dobrobytu. Wniosek
sta,d, ic warunki naturalne w nieznacznym tylko stopniu
wplywaja, oa stopien bogactwa kraju, i ze dla wyjasoienia
sprawy trzeba szukac czynoik6w ionycn.
W tym celu zastan6wmy si~ nieco nad pytaniem, dlaczego uwazamy Anglik6w za bogatycn i co stanowi bogactwa angielskie?
Wielu ludziom odpowiedz n3wioie si~ sarna przez si~.
Anglik6w uwazamy za bogatych, poniewaz maj8: duzo pienit;dzy.
Jest w tem odrobina pra\vdy, gdy~ bognctwo zazwycuj wyraza sie w pienil:\dzacb. Tak np. pewien statystyk
obrachowal, te calkowity maja.tek Angiji, znajduj<l,cy si~ w po-

siadaniu os6b prywatnych (a wit:c Die licz3,c maja,tku, oa·
lez3,cego do parist\Va i gmin), wynosi ok ra,gla, setkt: miljard6w
rubli. Nie idzie jednak \Vcale zatem, aby gdziekolwiek istniala
t3k olbrzYOlia masa got6wki. W rzeczywistosci got6wka sta nowi tylko niewie lk" cZl:\stk~ narodowego maja,tku. Mamy
powody przypuszczac, ze got6wka wynosi znacznie mniej
ad jednej setnej cz~sci calkowitf'go maja,tku Anglji, reszta
zas to sa, fabryki. kopalnie, okr~ty. grunta i t. d.
Oczywista, jest rzecz<\, ze wszystkie te bogaetwa sa.
wynikiem praey ludzkiej. Fab ryk~ i okr~t tl'zeba bylo zbudowac, a przedtem jeszeze wyrobic wszystkie potrzebne do
tego materjaly. Ruda i w~giel istnialy pod ziemi,\ od wie k6w, ale dopiero praea ludzka zrobHa z nieh cos uzyteeznego dla ludzij trzeba by to przepl'owadzic rozlegle i praeowite poszukiwania, aby okreslic polozenie warstw, mineralu
trzeba bylo nast~pnie zbudowac szyby, sztolnie i ebodDiki,
zalozyc wielce zlozone urza.dzenia do odwadniania i wentylaeji
kopailli a tak"e do wycii\gania produktu na SWlatto dzienne.
Jednem slowem poswi~cono tu olbrzym ia. mast: p racy, bez
kt6rej zloza Illineralu nie przynosilyby zadnej korzysci.
Rola allgieiska tei: istlliala od wiek6w, ale ilez to pracy
wlOi:yli Anglicy, aby doprowadzic gospodarstwo ralne do tego
kwitni\cego stanu, w jakim si~ dzisiaj znajduje. Niewiele
przynosilaby ta rola bez calego systemu meljoracji, znakomitych maszyn rolniczyc h, wygodnych maszyn gospodarskicb, nal'eszcie doskonatych gatunk6w ro~lin i ras inwentarza, znakomicie rrzystosowanycb do potrzeb i w3 runk6w.
Trzeba dodac, ze tych pi~knych rzeczy Anglicy nie zapozyczaH z zagranicy, tak jak my, gdyz szli oni na czele post~pu
roiniczego. Musieli ani prawie wszystko to wynale:U:, wy pr6bow;\c i udoskonalic za pomoca, pracowitych i mozolnycb
dOSwiadczefi .
Kazda cz~~c bogactwa angielskiego jest plodem pracy
angielskiej. Anglicy bogatsi sa, od nas, gdyz ad dawicll
dawna wil¥cej i lepiej pracowali od nas. l{to gt~bjej zastanowi si~ nad cala, sprawa.. ternu prawda ta stanie st~ tak
jasn", ze innych pr zyczyn doszukiwac si~ Die b~dzic.
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Trwale bogactwo kraju i trwaly dobrobyt sa, ZaWSEe
rezultatem jedynie tylko pracy narodu . Nar6d, pracuj<\cy
malo i .tIe. jest zawsze ubogij nar6d, pracuj<\cy duzo i do·
brze, zawsze osif\ga wysoki stopien dobrobytu. Jest to pra·
wo zelazoe, znosza,ce drobne tylko odchylenia, ale nie zoaja.ce wyj<\tk6w.
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Wydaje sit; rzecz,\ pewna" ze oa dzisiejsze bogactwo
Anglji skladala sit; praca dtugiego szeregu pokolen: r6wniez
przyczyny oaszego ub6stwa tkwia, w lenistwie i opieszaioscir
jakie panowaly w naszym kraju w cia,gu wiek6w. St<\d prosty wniosek: gdybysmy nawet od dzisiaj wzit;li si~ do pracy
Z inteligencja. i energja. angielska., to jednak w cia,gu wielu
pokolel'i nie bylibysmy w stanie dor6wnac Anglji w dobrobycie. Owoce pracy naszej niepr~dko by sit; ukazaly. Do·
piero moze za kilka wiek6w wzoieslibysmy si~ na ten poziom bogactwa, na kt6rym dzisiaj stoi Anglja.
Twierdzenie .takie byloby za pospieszne. \Vyplywa
z Diego iogiczoie inny wniosek, a mianowicie: gdyby wszyscy
AngJicy pewnego pit;knego poranku zacz~li pracowac zupe/nie wedlug naszej mody, to jest z nasza, energja, i nasza,
inteligencjq, to nasu~pstwa tej zmiany hardzo dtugo dalyby oa
siebie czekac. Anglicy w cia,gu jeszc·ze wielu pokoien pozosta waliby wcia,z narodem bogatym.
Dwa te twierdzenia stoja, ze soba, w scislym zwia,zku.
Albo obydwa sa, prawdziwe, albo obydwa falszywe. Tym·
czasem niedorzecznosc drugiega z nich rwca si~ w oczy.
Przypu~cmy, ze istotnie zaszla w Anglji wyiej wska·
zan a zmiana na garsze. W pewnej kopalni pracuje kilkuset
ludzi; poniewaz kazdy z nicb pracuje teraz gorzej. zatem
kopalnia zaczyna odrazu mniej wydobywac w~gla, czy rudy.
Wartosc kopalni zalezy przedewszystkiem od ilosci wydobywanego materjaJu: ze zmniejszeniem tej ilosci wartosc zmniej ·
sza si~ odrazu.
Tak sarno zmniejszy sit:; odrazu wartosc fabryk, gdyi
zaczD2\ dawac wyroby gorsze i w mniejszej ilosci.
6

Wiclzimy wi~c, ze jut nast~pnego dnia po zaszlej zmianie maj<\tek Anglji doznalby znacznego uszerbku. DaIsze
straty nie dalyby na siebie dtugo czekae.
Po roku pola gorzej uprawne wydalyby mniej p!on6w.
inwentarz rolny, dozoaja.c gorszej opieki, marnialby powoli,
zmniejszalaby si~ zatem wartose angieiskich gospodarstw
rolnycb.
Lecz to dopiero pocza,tek. Dzieti kaidy przynosilby
nowe straty. Kompanje okr~towe angieiskie, obsluguja.c kupc6w i pasater6w niedbale i niesumiennie, szybko ulegtyby
w walce konkurencyjnej z kompanjami amerykariskiemi, niemieckiemi i t. d. Wiele okr~t6w. nie maja,c co przewozic.
pozostaloby w portacb jako Da nic nieprzydatne stare pudla.
Wyroby fabryk angielskich, jako gorsze, szybko ust~
powalyby z rynku mi~dzynarodowego przed towarami arnerykanskimi, belgijskimi, francuskimi i t. d. Skutkiem tego
trzeba byioby zamkna,c wiele £abryk i kopatni, lub zmniejszye produkcj~.
Dobrobyt angieiski spadalby coraz oizej, at doszedlby
do poziomu, odpowiadaja.cego pracowitosci, energji i inteligencji mieszkalic6w, t. j. do tego poziomu, na kt6rym stoi
dobroby obecnie u nas albo oa kt6rym stal przed wajna..
Na caia. t~ zmian~ potrzeba byloby prawdopodobnie Die
wif;cej od lat kilkunastu oajwyzej kilkudziesit;ciu.
Nie wi~cej czasu zajt;laby metamorfoza adwrotna. Gdybysmy wzi~li si~ do pracy z inteligeocja" energja, i sumiennoscia. angielsk", to pr~dko bardzo kraj nasz dor6wnalby
Anglji pod wzgl~dem bogactwa i dobrobytu.
Rozwaiania Dast~puja.ce oswietla. cala. t~ sprawt; z iDnej nieco stroDy.
Bogactwa ludzkie sa, nietrwale. \Vydaje sit;, ie przedmioty i urza,dzenia, wytworzone r~ka. cziowieka oa jego pozytek, sa.. jakby gwaltem nad przyroda,. Przyroda tez msci
si~ za to i usiruje wszelkiemi srodkami zniszczyc bogactwo
ludzkie.
Gdyby wyludnic jaka.s krain~, kwitna,ca.. dzisiaj w dobrobycie i kulturze, to za jakie lat trzydziesci z krainy tej
7

zrobitaby si~ pustynia. Z ruiast pozostatyby tyIko gruzy
i zglis\eza, uprawne pola i ogrody zaroslyby lasem, pokryty
si~ lotnymi piaskami lub zamienily w bagna, drogi zgin~lyby
w gruneie. Tylko ruiny i wykopaliska swiadezylyby. 1;e kwi·
tta tu niedawno pot~1::oa eywilizaeja. Gdyby przyszIi tu nowi
osiedIetiey, to musieliby stwarza6 prawie wszystko oa nowo,
jak w dziewiezej puszezy brazylijskiej.
Ze tot samo Die dzieje si~ w krajaeh zamieszkalyeh,
to tylko d la tego, te ezlowiek ustawiezn~ prae!\ brooi swe
dziela przed niszeza,eymi wpiywami natury.
Dom rnieszkaloy jest jed oem z oajtrwalszyeh dziel n;ki
eztowiekaj oie moiej jedoak, aby w pr~dkim ezasie Die za·
mienil: si~ w ruiDt:, wymaga on ustawieznej praey ludzkiej.
Potrzeba go weia,z restaurowac. odnawiac. utrzymywae ezy·
stoSi:. Na budowt: domu potrzeba wylo~y6 pewn~ Hose praey
ludzkiej, taka,:>. sarna. ilos6 praey potrzeba wyto1::ye, aby utrzymal: tenze sam dom w dobrym stanie i porza.dku w cia,gu
lat trzydziestu kiIku.
Pomimo tej praey po uplywie pit:cdziesi~eiu lub szescdziecit:ciu lat, ezt;;Sei dJ'ewoiaoe pogllija.. zelazne przerdzewieja" mury zmurszejl\ lub popt;;kaja" pr6ez tego plan i rozmiary domu przestan<\ juz odpowiadac zmieoionym warunkOIll. Skutkiem tego okate si~ korzystnem stary dom rozebrae i postawil: oa to miejsee nowy. 81\ domy, kt6re trwaja,
po kilkaset lat, ale inne natomiast znikaja. z powierzehn i
zierui jut po lataeh kilku lub kilkunastu wskutek po:>.aru.
lub zmiany warunk6w.
Jak juz zauwaiylismy, domy mieszkalne nale:>.a. do bo·
gaetw najtrwalszyeh, budynki fabryezne maj<\ tywot daleko
kr6tszy, maszyna, wedlug raehunk6w przemys}oweow, po
lataeh dziesh;ciu staje sit; niezdatna, do praey, przedmioty
eodziennego uiytku, zapasy iywnosei, mat~rja'y opalowe
i t. d. potrzeba odnawiae ustawieznie.
W organizmie naszym zaehodzi cia,gla zmiana materji.
Czt\stki zuzyte zostaj<\ wydalone z eiala. oa to miejsee przy·
ebodzi materja swieta, zaczerpni~ta z pokarm6w i odpowiednio przerobiona. Tym sposobem ciala nasze wei<\1; si~
8

odnawia. Zjawisko to jest jedoym z gt6wnych proces6w
iyciowych; z ustaniem jego - ustaje ~ycie.
Cos podohnego dzieje sil',; w dziedzinie bogactw ludzkich. Co chwila CZI',;SC bogactwa narodowego ulega zniszczelliu i zostaje zast<\piona przez bogactwa Swieze. Materjatu do tych ostatni cb dustarczaj'a. nam g16wnie uprawne
grunta, lasy i kopalnie. Na wydobywanie materjalu i jego
przer6bk~ czlowiek poswit:ca przewMma. cz~st .swej pracy.
Tak wil',;c maja,.tek narodowy wci"z si~ odnawia. Zjawisko to jest podstawl\ zycia ekonomieznego kraju. Jeteli
odnawianie to w jakimkolwiek rodzaju bogaetw doznaje przeszk6d, kraj zaezyna niedomagae ekonomicznie. Jezeli proees odnawiania zostaje sparalizowany lub oslabiony na ezas
dluzszy, spoleczel'istwo szybko ubozeje.
Poniewaz maja.tek narodowy odnawia si~ ez~sciowo
co ehwila, zatem po uptywie pewnego okresu w pewoym
sensie odnowi si~ kompletnie. l\'lamy powody twierdzie, ze
w kraju tak ruehliwym jak .. \nglja, okres ten trwa z pewnoscia. oie dluiej od lat trzydziestu.
Wytlomaezmy sil',; dokladniej.
Znaezna cz~s{: angieiskich dom6w i gmaeh6w publieznych, kolei, okrF,;t6w i 1. d. trwa dluzej ad lat trzydziestu
kilku, ale na konserwawanie tych bogaetw potrzeba w ei<\gu
wymieniooego okresu poswi~ci{: tylez pracy, He kosztowalo
iell wytwor.lenie. 10na daleko wi~ksza ez¢sc bogactw zostaje w tym czasie odnowiona raz lub wi~cej razy. Na tej
7.asadzie mozna powiedziec, ze dzisiejsze bogactwa angielskie S<\ ptodem praey ostatnieh lat trzydziestu kilku . Tyle
mDi(>j wi~cej czasu zajltlohy Aoglikom odbudowanie swej
fortuny, gdyby skutkiem jakiegos wypadku utracili ealy mai<\tek narodowy.
Przypuscmy naprz., ze zaszedl wypadek fantastyczny,
kt6ry jednak mozoa w og61nych zarysaeh odtworzye w wyobrazni: Polaey przeniesli sit; do Anglji i zagarnl',;1i wszystkie bogactwa augielskie, oatomiast Allglicy przeniesli si~ do
naszego krajt! i otrzyruali nasz,\ ehudob~, jako odszkodowanie. Mybysmy odrazu stali si~ bogaczami, Anglicy zas bie9

dakami. Stan taki jednak trwatby niedlugo, gdyby kazdy
z narod6w praeowa! na nowej siedzibie tak, jak na starej.
Z rozwat.ati poprzednich wynika, ze po uptywie lat trzydziestu kilku, a moze i wczesniej, Anglicy staBby si~ r6wnirbogatymi, jak dzisiaj, my zas z pewnosci~ w kr6tszym czasie powr6eilibysrny do dzisiejszego stanu ub6stwa.
Z jakiejkolwiek strony rozwazae t~ spraw~, zawsze dochodzi si~ do wniosku, :ie obecny stan bogactwa narodowego jest wYJJikiem jedynie tylko praey narodu i to gf6wnie
ostatniego pokolenia. Nie tylko wi~c do kazdego narodu,
ale i do kazdego pokoienia stosuje sjt: przystowie: jak sobie
poscieJesz, tak si~ wyspisz.
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\Vypada nam ·zastanowic si~ jeszczc nad jedn<\ stronq
rozwazanej sprawy , a mianowieie: ezy istotnie Angliey pracuj<\ wi~cej od nas?
Na pierwszy rzut oka rzeez wydaje si~ w~tpliw<\. Wloscianin nasz prawdopodobnie dluzej praeuje w polu, niz fermer
angielskij robotnik nasz prawie tyle~ przesiaduje w fabryee
co robotnik angielski, a przynajmniej tak bylo przed wojn,\.
Przedewszystkiem nalezy wzi,\c pod uwagt;1 ze gf6wne
znaezenie rna rezultat pracy, a nie czas nad oi" strawiony,
a oczywist<\ jest rzeez", ze praca fermera angielskiego musi
bye znaezenie wydajniejsz<\ od praey naszego wloscianina.
Pierwszy posiada powazne wykszta!eenie roinieze, zna si~
dobrze na nawozacb sztueznych, plodozmianach, narz~dziach
rolniezych, racjonalnej hodowli i t. d., diu drugiego zus sa,
to wszystko r .. eczy obce lub malo zn&ne. Dlatego te:l: Anglik urza.dzil sw~ fenn~ pod wzgl~dem rozkladu grunt6w jaknajpraktyeznej i wycia.ga z ziemi wszystko, co tylko jest
mozliwe przy wsp6tczesnym staoie wiedzy ro!ni.czej. Polak
trzyma si~ uparcie szaebownicy, przy kt6rej 0 dobrem gospodarstwie nie maZDa marzyc, a pr6cz tego gospodaruje
w spos6b pierwotny, kt6ry wy01aga wielkiej pracy, a daje
liche plony.
Mniej maze r6zni si~ ~obotnik polski od swego angie 1skiego kolegi, ale w kazdym r3zie jest mniej od niego oswie10

cony i inteJigentny. Dlatego tez Anglik latwiej i gruntowniej: opanowuje tecbnikf} swego fachu. pn;dzej i lepiej
wypelnia kazda. prac~. Podobna raznica co do inteligencji
i wiedzy Iacbowej zacbodzi pOlDi~dzy iabrykantem angiel~
skim j polskim. Dlatego tez pierwszy praktyczniej urza,dza
swa. fabryk~ i zaopatruje swych robotnikow w Jepsze srodki
techniczne, nie clziw wi~c, ze wydajnosc pracy robotnika
naszego musi bye mniejsza, niz wydajnosc pracy robotnika
angielskiego.
Z powyzszego widzilTlY, ze pracowitosc ludnosci Die
jest jedynym wat:unkiem wzbogacania kraju; potrzeba jeszcze wiedzy i inteligencji, a zobaczymy zaraz, ze potrzebny
jest jeszcze jeden przymiot.
S!us1.Oem jest, ze u nas wielu ludzi odznacza si£;: pracowitoscia., kt6xej nie wstydzilby sif;l Auglik, ale zato jest
bardzo wielll, kt6rzy nie pracuja. wcale, a przynajmniej nie
przyczyniaja. si~ do powi~kszenia bogactwa kraju .
Nie mam tu na mysli pr6i:nuje,cycb bogaczow, gdyt
liczba ich jest bardzo niewielka, prawdopodobnie mDleJsza
u nas, niz w Anglji. Chodzi mi 0 cos innego i wyjasnit:
to na przykladzie.
W pewnej okolicy naszego kraju istnieje browar, kt6·
remu sa.siad rolnik dostarcza i~czmlenia. Wydaje si~ rzecza,
nuturaln,a" aby browar kupowat jf;lczmieti wprost od rolnlka,
gdyz handel taki by!by korzystny zar6wno dla jednej, jak
i drugiej strony. W rzeczywistosci jednak stosunek taki
rzadko si~ spotyka, i kazdy wie dobrze dlaczego.
Obydwie strony s<\ zamalo uczciwe, aby podobnie prosty stosunek m6g.l" si~ utrzymac. R,olnik dostarczalby j~cz
mieI'i. niepunktualnie, dawat zta. miart; i ziarno zanieczyszczone, skutkiem czego browar ponosilby straty. Wtasciciel
browaru odplacathy pi~knem za n~doboej na porza.dku
dziennym bytyby szykany przy odbiorze j~czrnienia, wstrzymywanie wypfaty do nieskonczonosci, urywanie z naleinosci
pod najlzejszym pozorem, Obydwie strony hylyby niezado\Volone, i cata sprawa skol'iczylaby si~ na procesach.
Aby umozliwic stosunki, zjawia si~ posrednik, kt6ry.
II

kupuje j~czmien od rolnika i sprzedaje do brow'!-ru. Ten
umie zmusic rolnika do wzgl~doej przynajmniej punktual~
nosci, umie on r6wniez zapewnit sobie w browan:e pobla~
zliwosc CZtisto zbyt wielka" co do gatunku i czystosci j~cz
mienia, potrafi takze wycia.,gna,c naleznost.
Posrednik tutaj oddaje obydwu stroHom waine usrugi,
gdyz umozliwia im handel, nie dziw wi~c, ze kaze sobie
dobrze placi6. Rolnik sprzedaje tanio, wlasciciel browaru
kupuje drago, r6inica idzie do kieszeni posrednika. Dwa
pierwsi ptaca,. za swa,. nieuczciwost.
Przy naszym poziomie moralnym, posrednik taki jest
zlern koniecznem, w Anglji jednak, gdzle uczciwosc w hancUu jest przymiotem elementarnym, dzialalnosc posrednika
w danym wypadku bylaby zbyteczna. Skutkiem tego rnusialby on wzia.t sit; do ionego bardziej uzytecznego zaj~cia
i skutecznie przyktadac si~ do powi~kszenia bogactw kra.
jowycb.
RozwazaliSmy tu wypadek szezeg61ny. ale charakterystyezny. Ogrornna Hose tranzakeji bandlowyeh duzyell i matycb odbywa silt u nas pr'.!y pomoey posredoik6w, kt6rzy
zagamiaj<\ sobie dzisiaj znaezna, ez~sc zysku, a nie mieliby
nie do roboty, gdyby ludzie byli uczeiwi. Tell1 si~ tlomaczy np. dziwny Iakt, ze rolniey sprzedaja, produkty rolne
bardzo tanio, ludoosc zas miejska kupuje te produkty bardzo drogo.
Nasi przernystowey, kupey, rzemieslniey i rolniey narzekaja. powszeehnie na brak taniego i tatwego kredytu. 2.r6dto zlego tkwi~znowu w powszechnej nierzetelno§ci w sprawach pieni/iznych; trudoo udzielal: pozyezek, gdy tak cz~sto
u nas odebranie naleznosci jest pola,.ezone z trudnosciami
i stratamj, a nierzadko tez pozyczka ostateeznie przepada.
Wobec braku taniego kredytu, maja,. obszerne pole do
dziatania lichwiarze, kt6rych eata armja zgamia dla siebie
owoce cudzej praey, niczem nie przyczynilija.,e si~ do wzbogacenia kraju.
Wejrzyjmy w jakikolwiek szezeg6l: naszego zycia ekonomicznego. a wsz~dzie przekonamy silil, ze wskutek nie12

uczciwosci og6inej, kraj musi utrzymymac mas~ ieclnostek
ekonomicznie nieu:tytecznych i placit im ci~:2:ki llaracz.
Lecz nie tu si~ kOllcZa. skutki braku uczciwosci. Pr6cz
wy:2:ej wskazanycb pasozyt6w spoleczoych pr6:2:nuje u nas
zawsze masa ludzi. nie znajduja.cych zaj~cia. Aby icll zatrudnic, potrzeba byJoby zaloiyc nowe fabryki, warsztaty i t. d.
Nowe przedsif;biorstwo rzadko kiedy dochodzi do skutku
silami pojedynczego czlowiekaj do tego potrzeba stowarzyszen lub sp61ekj aby zas stowarzyszenie mogfo powstat
i dzialat': korzystnie, niezbt:dna jest uczciwQSC i dobra wola
stowarzyszonych. Oto jest jedna z gl6wnych przyczyn, dla.
czego u nas tak opornie rozwija si~ przemysf, kt6ry 1ll6gtby
zatrudnic mas~ pr6:2:nuj<\cych dzisiaj ludzi.
Nie rozwodz<\c si~ nad tern szerzej. mo:2:na powiedziec
wog61e, ie brak uczciwosci parali:tuje cale zycie ekonomiczne
kraju, nie pozwaiaja,c mieszkancom u;!:yt': wszystkich rozpo~
rza,dzalnych sil na wytwarzanie bogactw.
Zsumujmy to wszystko, cosmy dotychczas powiedzieli.
Bogactwo narodowe powstaje tylko z pracy narodowej, aby
jednak ta praca mogla wydawat': bogate plony, pr6cz pracowitosci potrzebne sa. wiedza i uczciwosc.
Pracowitosc, oswiata i uczciwost': to sa. trzy g16wne
zr6dla, z kt6rych plynie dobrobyt narodowy. Anglicy sa. bogatsi od nas nie tylko dlatego, ze sa. pracowitsi, lecz i dlatego, ze S<\ oswiecellsi i uczciwsi.
Kto pracuje uad podniesieniem wydajnosci peacy, oswiaty
i moralnosci, ten najskuteczniej przyczynia sit: do powit;kszenia dobrobytu. Otuch~ powinien czerpat': w tym pewniku,
te owoce takich starafi dOjrzewajl\ bardzo szybko.

