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Coraz CZ~SCleJ slyszy si~ narzekania na Sejm~ ze marnuJe
~zas i energj~ w bezplodnych walkach partyjnyc:h.
Prasai publistyka wszelkich obozow rna na skargi te
dwie stereotypowe odpowiedzi. Pierwsza z nich brzmi: wybory nie daly wyraznej wi~kszogci ani prawicy, ani lewicy,
trzeba wi~c lepiej si~ do. nowych wybor6w przygotowac, by
zapewnic stanowcz& priewag~ w przyszlym Sejmie swojemu
kierunkowi, a wtedy wszystko si~ znacznie poprf\wi. Druga
Ddpowiedz polega na przytaczaniu przyklad6w innych parlamentow, w ktorych walki partyjne nie mniej SC\ ostre, nii:
u nas, a ktore jednak pracuj& mimo tych walk naprawd~ korzystnie dlo. dobrobytu i mocy swych narodow.
Argumenty te jednak, choc faktom, na ktorych si~ opiel'ajq, zaprzeczyc niepodobna, nie przekonywajq ogbtu. Zniech~cenie do walk i hasel partyjnych, do Sejmil i rzqdu. do
panstwa wreszcie szerzy si~ coraz bardziej.
Optymisci z prawicypocieszajC\ si~, ze jest to tylko zniech~cenie do demagogji, do obietnic nieziszczalnych.· ktoremi
tak hojnie szafowaly rz&dy "ludowe", czy "robotniczo~wlogcian
.skie" • nast~pne zag' wybory dadz q zwyci~stwo kierupkom umiarkowanym.
Istotnie wsz~dzie na wiecach i zgromadzeniach politycznych daje si~ obecnie zauwazyc pewna reakcja przeci wko
stronnictwom, ktore pod znakiem "centrolewu" sprawowaly
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ale brak dostatecznych pozytywnych wynik6w tego
nakla.du sa, z jakim SCl one prowadzone.
Gdy przystuchujtt si~ dyskusjom, w kt61'ych przeci~tni
"podatnicy" z odrazCl wyrzekaj& na "partyjnosc" Sejmu,
a "uswiadomieni politycy" tfumacZfl im, ze ta "partyjnosc"
jest normainq,--mam wrazenie, jak gdyby czlowieka skarzflcego
$ie(, ze drogo kupione obuwie po kilku dniach mu si~ rozle~
cialo, pocieszano, ze przeciez najlepsze nawet obuwie nie jest
wieczne, ze normalnem jest niszczenie sit'< obuwia 1 ze zawsze
COB one kosztuje •.

Gdy po kilkorniesittcznej halasliwej obstrukcji przeciwko
dwuizbowosci Sejmu --nast~pnie ci, co si~ tak bezwzgl~dnie
idei senatu sprzeciwiali, oswiadczajq, ze w gruncie rzeczy
senat, w uchwalonej formie, b~dzie pozytecznYj gdy poslowie,
kt6rzy w 1919 r. stawiali wnioski 0 natychmiastowe wlqczenie w'ilna do Rzeczypospolitej, w 1921 r. oswiadczajil sitt
za federacj& Wilna z Kownem na zasadach piel'wszego Pl'Ojektu Hymansa, by przy wyborach do' sejmu orzekaj&cego
w Wilnie zn6w si~ haslem inkorporacji poslugiwac; gdy ci
sami politycy podpisujq traktat z Petlur& w 1920 r., a w 1921
uk!ad z Sowietami rosyjsldemi 0 wydalenie Petiul'Y z Polski;
gdy caly niemal Sejm umywa l'~ce w sprawie wyprawyna
Kij6w i nie dopuszcza nawet do dyskusji nad niqj gdy prezydent Rady Ministr6w oswiadcza, ze gabinet jego nie rna
dosyc say, ani potrzebnego w Sejmie oparcia dia dalszego
rZCldzeniapanstwem, a jednoczesnie stronnictwo jego odrzuca
stanowczo mysl wytwol'zenia przez koalicj~ Idub6w sejmowych
dostatecznej wittkszosci parlamentarnej, i jawnem si~ staje, ze
pl'zesilenie rzqdowe mialo .na ,celu jedynie powi~kszenie liczby
tek ministerjalnych stronnictwa, kt6re je wywolalo, i t. d .•
i t. d. - nie spos6b si~ dziwic, ze opinja powszechna co"
raz glosniej uzala si~ na stronnictwa, iz zamiast 0 dobro
Rzplitej zabiegajl1 0 swoje tylko pal'tyjne intel'esy. A to tern
bardziej, ze dochodzqc do wladzy, obsadza.j(l nieraz bez za~
dnego skrupulu naczelne stanowiska w panstwie ludzrrii bez
elernentarnych kwalifikacyj umyslowych i moralnych, a wplywu
na instytucje panstwowe naduzywajq dia jednania sobie zwolennik6w korzysciami materjalnerni, udzielanemi na koszt Rzplitej.

pi~cia,

Og61 naszego spoleczenstwa nie jest tak naiwny, ani tak
biemy politycznie, by go odstr~czal od polityki "zbyt ostry
ton" polemik politycznych. Toe' przeszedl on w czasie niewoli i wojny ostrzejsze 0 wiele walki 0 program "ugodowy",
czy "wszechpolski", - 0 udzial w rewolucji rosY.iskiej, czy
walkt'< z ni&, - 0 "orjentacj~ centralnCl", czy "koalicyjnq, ... "
I' walki te pot~gowa~y tylko energk polityczn<t narodu.
Nie "ton polemik" razi dzis og6l spoleczenstwa, nie
. walki stronnictw Vol Sejrnie Sejm dyskredytuj&, - jeno cele
tych walk wydaj& si~ przewaznej cz~sci obywateli zbyt mate,
czy zbyt niejasne, by odgtosy przez nie wywotywane nie brzmialy
jak kl6tnia gorSZ(lca 0 korzysci osobiste lub partyjne poszczeg6inych jednostek i koteryj poselskich.
'Czy jednak Sejm nie··zalatwiat spraw naprawd~ wielkich?
Czy przedrniotem dyskusji, polemik, walk partyjnych w ci(lgu
ubi,egtych trzech lat w Sejmie i poza Sejmem riie, byty zagadnienia dziejowej donioslosci dlaPolski, jak sprawa konstYd
tu'cji. refor~y rolnej, sprawa ukrainska. bialoruska, wilenska?
Czy wobec tego uzasadnione jest pomawianie stwnnictw
sejmowych 0 zbyt male cele toczonych przez nie walk?
Niestety jednak og61 spo~eczenstwa: nie odni6st wrazenia,
,by w sporach, kt6rych tematem byly powyzej wskazane wiel~
kie spl'awy, wi~kszosci stronnictw 0 te sprawy naprawd~ cho~
dzi~o.

Pisz(lc te slowa _.- nie mam zarniaru oskarzac kogokolwiek w szczeg61nosci.
Nie w tern widz~ bowiem niebezpieczenstwo, ze rnamy
stronnictwa, kt6re wyzej stawiaj& swe partyjne ambicje, czy
klasowe dqzenia wyborc6w ponad interes panstwowy, ani
tez w tem, ze narazie stronnictwa te majq wi~kszosc w Sejmie.
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Gdyby 0 to tylk6 chodzilo -- moznaby z zupelnym spo~
kojem patrzee w przysztosc.
We wszystkich panstwach i narodach bywaly parlamenty
zle czy nieudolne, z wi~kszosciq krotkowzrocznq; utozsamiajqCq z d~bre~ ojczyzny swe stano we, czy partyjne interesy.
Ale na~od z~wotn~, gdy nieodpowiedni kierownicy parlamentarm ~awlOdq Jego zaufanie nie zniech
. d
'.
'
~ca Sl~
0 pracy
.
poI,ltyczne~, am nie sklada winy na ustroj parlamentarny
pa.nst~a. Jeno ~~ara si~ przy najblizszej okazji zlych przewodcowzastqplc przez dobrych.
. le. zas narod nasz jest
me mozna.

flaprawd~

zywotny,

0

tern wqtpic

W szystko, cosmy osiqgn~li na poIu gospodarczej odbudowy kraju, zawdzi~czamy wylqcznie pracy i inicjatywie
samych obywateli. Bo Sejm i rzqd przez swe eksperymenty
ekonom~~zne .sta~i~li przedewszystkiem przeszkodyrozwojowi
produkcJI. Rowmez zapal to patrjotyczny narodu uratowal
:olsk~ ~d katastrofy, ktorq sprowadzila bl~dna polityka
1 strateg]a w dobie W'yprawy kijowskiej.
Ofiarnosc tez sam~rzutn~ powstancow gornoslqskich poprawita: fatalnq sytuaCJ~, w J~kq wpl'owad:z;ila byla spraw~ gornoslqsk q nieuclolna
dyploo~aCJa k~ .. Sapiehy. Wreszcie wytrwalosc to jedynie
polskleJ IudnoscI Wilna zapewnila je Polsce.
•. Nadzieje wrogow Polski, ze b~dzie tylko sezonowem
~a~stwem, , b!ly w znacznym stopniu uprawnione ht~dami
1. m~udolnosclq wszystkich naszych dotychczasowych rZ"ld6w.
~e Sl~ n~d.zieje te nie spelni q , skutek to olbrzymiej naprawd~
zywotnoscI narodu, gonicego patrjotyzmu wszystkich warstw
ludnosci, radnosci i pracowitosci obywateli.
.
Wi~c czemuz opinja przeci~tnego dobrego obywatela nie
zwraca. si~. jedynie przeciwko polityce pewnych stronnictw.
Skqd. Sl~ blerze niech~c do polityki wogole, skargi na walki
partYJne,utrata wiary w Sejm?
.
Odpowiedz jest jedna tylko: ogol spoleczeiistwa

s~yszy

polemiki partyjne w Sejmie, na wiecach i w prasie, widzi
taktyczne zabiegi stronnictw 0 dojscie do wladzy, czy pogn~
bienie przeciwnikow, patrzy na najprzerozniejsze kombinacje
dia wytworzenia wi~kszosci parlamentarnej, przewaznie bezskutecznie czynione, przysbchuje si~ wzajemnym oskarzeniom,
rzucanym na sift przez partje, przygla.da si~ niespodzii'lu.p.j b'l~
rjerze miernot i systematycznemu przemilczaniu 'zaslug ludzi
wybitnych, - ale w tern wszystkiem nie dostrzega wielkich idej,
nie widzi program6w panstwowych, 0 ktoreby Slc:t te wszystkie
walki toczyly.
Nie znaczy to, by w Sejmie me bylo w ogole zadnej
mysli paiistwowej.
Ale nie otrzymala ona jeszcze dosyc pdnego i jasnego
wyrazu, zbyt sit'< dotychczas fragmental'ycznie ujawniala. zbyt
jq zaciemnia,ly taktyczne zabiegi i nieuchronne kompromisy
. dia realizowania poszczegolnych jej wskazaii podejmowane,
by ogo! spoleczenstwa mogl sobie z niej zdac sprawt'<.
Bo zresztq nigdy i nigdzie nie czerpalo spoleczenstwo programow mysli panstwowej z rozpraw i mow parlamentarnych..
KsztalcHa je wsz~dzie literatura polityczna. A dziatal~
nose parlamentarna, wedle jej wskazan prowadzona, dawata
opinji sprawdzian ich slusznosci, czy tez ich bl~dow.
Spoteczenstwo widzi w rozgwarze biezqcych walk poH~
tycznych tylko te ideje i programy, w wytworzeniu kt6rych
sarno bierze czynny udzial, chocby tylko przez rozwazanie i ocenianie odpowiedniej literatui-y politycznej ..
Ale literatul'Y politycznej okres pierwszego Sejmu odro~
dzonej do nowego niep~dleglego bytu Polski -zgota pl'awie
me wytworzyt
Obecne nasze pismiennictwo polityczne jest nieskoncze~
nie biedniejsze ilosciowo i jakosciowo, ni:i: by to przed stu trzydziestu laty, w dobie Sejmu Czteroletniego.
A przeciez od tego czasu nie zmniejszyla si~, lecz wzro·
sla znakomicie nasza tworczosc literacka i naukowa.
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W i~c brak naukowej literatUl'Y p oIitycznej dzis, gdy jej
tak
bardzo jednak potrzeba, je~nem
tylko mozna wytlumaczyc,
•
.
.
z~ w og6Ie w nar~dzie. w wyksztaJconych jego przedewszyst-,
. klem warstwach, mema w tej chwili jasnej mysli politycznej.
. "Jest to ~aturalny skutek tego. zeprzez sto lat z g6rq
zyI;sm y mY,sI/'! wylqcznie narodoWll, przeciwstawiaj~cq l'li«
panstwu, ktore we wszystkich trzech zaborach stale by to sil q
.najmniej obcq Polsce. Z odzyskaniem jednak
",:rogq , a
n~ep~dleg~oscl- spoleczenstwo naszestando przed zagadniemami. panstwowemi. By zas od myslenia kategorjami wy'
Iqczme narodowemi przejsc do myslenia kategol'jami narodowo-panstwowemi - trzeba czasu.
')

C?

Demokracja narodowa, kt6ra w ostatniem przed wojnq d wudziestoleciu dala mysli 'narodowej najbardziej realne i pelne
sformulowanie, a w czasie wojny potrafila zdobyc dla narodu
polskiego s.tanowisko w rzqdzie panstw zwyci~skich, pierwszego
odrazu dma po zebraniu si~ Sejmu zrozumiala, ze gdy Polska w no;,,! .ok:es hi.storji wchodzi, przedwojenne programy
wystarczac JUZ me mogq. Przeobraza si~ wi~c w "Z wiqzek Lu·
dowo~Narodowy", kt6ry na pienvszem miejscu swego pl'ogl'amu
postawit "pot~g~ panstwa 'polskiego".
Wszys~kie inne jednak stronnictwa PQzostaly tak. jak je
wytworzyl Jeszcze poprzedni okl'es podlegtosci panstwom rozb~orczym. wi~c: polska partja Socjalistyczna, Wyzwolenie.
Plastowcy, Narodowa partja Robotnicza, Chrzescijanska Demokracja.
.
Nie"':'<ltpliwie :rz~ lata pracy sejmowej i udzialu w rz/,!dach panstwa zmlemly W wielu punktach spos6b mysleni
.
h'
.
a
1 tyc
stro~mctw. Ni~ wylqczajqc polskiej partji socjalistycznej,
naucz.yl y Sl~, wszystkle one dbac w mniejszym lub wi~kszym
stopmu 0 mOCCl.rstwowe stanowisko Polski, a nietylko 0 stanowisko odnosnej warstwy spolecznej w Polsce.
. . Dzis juz nie powt6rzyloby Wyzwolenie swej deklaracji,
odczytanej na pierwszem posiedzeniu Sejmu. w kt6rej za-
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strzega~o si~ przeciwko wcielaniu do Rzplitej

W schodniej MaloDzis nie nazwalby juz, jak w poczqtkach 1919 r.,

polski.
:laden z przedstawicieli polskiej pal'tji socjalistycznej obl'ony
wojew6dztwa tarnopolskiego wojnq aneksyjn/'!. Dzis juz zaden z .przyw6dc6w Piastowc6w podczas dysku3ji 0 sOjusZll
z Francj/,! tiie rozwodzirby si~ 0 naduzyciach starosty tamowskiego,' Natomiast nietylko w 1919, ale bodaj i na pocza. tku
1921 r. nie.zdobylyby si~ stronnictwa "lewicowe" na tak silne
obci/'!zenie swych wyborc6w danin'l' jak to uczynay 'W g!.'U~
dniu 1921 r.
I w Sejmie, iw calem spoleczenstwie poczucie panstwowe
ynl'Osto znacznie wciqgu tych trzech . lat ostatnich. I nietylko wzroslo, ale sk i wyksztakilo. Wiele doktryn -"-. sarno
zycie rozwialo, gdy w mysl ich podejmowane "eksperymenty"
i .. ryzyka" zawiodly. "Wiele wytworzonych przez niewol~
blt;dnych poglqd6w na panstwo i jego stosunek do spoleczenstwa i narodu zostalo odrzuconych, a nat?miast wiele
obowi q zk6w poczqtkowo lekcewazonych dzis JUZ 8q po·
wszechnie uznawane.
W duzym stopniu przyczynity Sl~ do tego i te cid:kie
pr6by, przez kt6re przeszlismy w1920 r.
Niep~dleglosc zdobylismy w 1918 r. zbyt latwo, raczej
wskutek szcz~sliwego zbiegu okolicznosci, niz swiadomym
i celowym wysitkiem narodu. Przytem zdobylismy jq wow·
czas w warunkach, kt6re nie mogly nie zamqcic w najwyzszym stopniu swiadomosci politycznej mas ludowych. Zbyt
daleko od. kraju walczyly polskie dywizje wesp6~ ze zwy·
ci~skiemi wojskami panstw sprzymierzonych, by masy te mogly
dostrzec zwiqzek istniejqcy mi~dzy naszym wsp6ludzialem
w wojnie przeciwko Niemcom a odzyskaniem niepodleglosci
panstwowej. Natomiast bezposrednio przed ich oczami do·
konal si~ rozklad rewolucyjny panstw rozbiorczych. Nic tez
dziwnego, ze historja odrodzonej po, niewoli Rzplitej zacz~la
si~ od czerwonego sztandaru na Zamku warszawskim.
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ch~cenie do Polski i nie zostalo wyzyskane przez rewolucyjnf\

. propagand~ bolszewick q , to z drugiej strony, zawarte jest zywe
poczucie wielkosci praw panstwowych. Obnizanie ich do
poziomu partyjnycharnbicyj i niech~ci gOl'SZY opinj~ publicznq,
poniewaz ta stawia interes panstwowy nieskonczenie wyzeJ
ponad interes klas i stronnictw.
Lecz poczucie panstwowe - a rnysl panstwowa Sq to
rozne rzeczy. Rosnqce poczucie panstwowe domaga si~ wy~
raznych programow panstwowych, ale icll nie tworzy,
I jesli zbyt dlugo ogol spoleczenstwa, a pl'zedewszystkiem
wchodzqca ob~cnie W zycie obywatelska mlodziez, kt6ra
stwierdzaa swe poczucie panshvowe masowym zaci<lgiem do
armji ochotniczej, nie otrzyma jasnego drogowskazu pracy dla
wielkosci i pot~gi Polski, - to z koniecznosci rzeczy chwytac
si~ b~dzie wszelkich z zewnqtrz importowanych doktryn i b~
dziemy nie podmiotem, ale przedmiotem tylko polityki swiatowej; rzqdzic b~dzie Polskq nie opinja polska, nie nar6d
polski, lecz mi~dzynarodowa konspiracja.
~
W rozmowach z wybitnymi przedstawicielami stronnictw
ludowego, narodowo-robotniczego i socjalistycznego stwierdzilern, ie, pomimo klasowegocharakteru tych stronnictw, odczuwajq oni rownie silnie potrzeb~ ustalenia trwalych podstaw mysli panstwowej narodu; podstaw nie z dqzen i interes6w
tej czy innej warstwy spoleczenstwa, tej czy innej koncepcji
partji wynikajqcych, lecz z polskiej racji stanu, z koniecznosci
zyciowych panstwa polskiego.
Swiadczy to, jak istotnie brak nam dzis naukowej literatury poIitycznej. I swiadczy to zarazem, ze nie pojdzie
na marne zadna praca, ku wyjasnieniu i sformulowaniu zadan panstwowych Rzplitej podj«ta, byle nie chwalbie wlasnego
stronnictwa, czy porachunkom z innemi partjami sluzylaale na rnozliwie rzeczowem i scislem rozwazaniu potrzeb.
polozenia i sit Polski si~ opada.
Jesli ona, nie wszystkich przekona, to przynaJmmeJ za"
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ch~ci innych do podobnych rowniez objektyw.nych, ~o~wazan:
I to juz b~dzie z korzysci 'l dla post~pu naszeJ mys,h ~ nasz~J
literatury politycznej, a zarazem calego naszego ZYCla panstwowego.
'
,
.
130 najlepszy nawet wynik przyszlych ~y~or9w me.p~~~
niesie naprawdt't znacznie poziomu dyskusYl seJmowych, JeZel.I
.nie poglt'tbi mysli politycznej p.arodu zakrojona na szerszet,
miar~ literatura polityczna.

By si~' do rozwoju jej przyczynic, by zacht'tcic mlodszych
. przyjaciol do pracy politycznej nie na dzien biez'lcy jedynie,
nie na zgl'Omadzeniach politycznych tylko czy w ramach
organizacji partyjnej pi~knem, czy nami~tnem slowem,. a~~.
naukowem zgt~bianiem zagadnien nowego naszego zycla
panst~owego, by' spowodowae pl'zeciwnikow. mych pogl~~
dow do podjt'tcia z nimi dyskusji argumentaml rzec:oweml,
dyskusji zawsze zblizaj'lcej do ustalenia pr~,;dy: ~amlast pOd
lemiki nic nie wyjasniaj'lcej, a tylko j'ltrz'lce) lstme]'lce w spo~
leczenstwie rozdzwit'tki. - przyst'lpilemdo napisania tej ksiet,zki.

CZJ;SC I.

STAN OBECNY POLSKI.
Niewielu jest ludzi, ktorzyby mogli powiedziec 0 sobie.
ze w przededniu odzyskan,ia przez Polskt't niepodleglo8ci wiedzieli, ze bt'tdzie tak 'l , jak'l sit't okaza~a w ciqgu ubieglych
trzech lat. Co do mnie przynajmniej, przyznae musz~, ze
biez'lca rzyezywistose wiele moich oezekiwan zawiodla, ale
tez i wiele obaw rozwiala. I wszyscy, z ktorymi 0 tych rze~
ezach m6waem, przyznawali rowniez, ze to, co widzCl dzis na~
prawdt't, odbiega w duiym stopniu od wyobraien, jakie sformowali sobie byli 0 Polsce w ostatnich latach niewoli.
Niewola bowiem nietylko kr~powa~a swobodny rozwoj
Polski, ale r6wniez uniemozliwiala wyrazne wypowiadanie sit't
narodu, ujawnienie prawdziwych d'lzen poszczegolnych jego
cZt'tsci', stwierdzenie rzeezywistyeh jego sa moralnyeh i stopnia
istotnej jego kultury.
Tak jak m!odzieniec, trzyrnany despotyeznie w przymu·
sowem posiuszenstwie, sam siehie nie zna, p6ki nie zaeznie
zye wJasn'l wol'l' podobnie ohecne pokolenie nal'Odu naszego rozpoczt'tlo niepodlegly byt panstwowy bez dokladnej
znajomosei Polski.
W tern tkwi zr6dlo tyeh tak licznyeh ztudzen i zawo·
dow, kt6re wszystkie warstwy spoleezenstwa naszego w po·
ez'ltkaeh ponownego konstytuowania sit't Rzplitej przezyly.
Ale dzis jest najwyzsza jui: pora, bysrny say nasze przestali mierzyc na zamiary, leez cele i dqzenia przystosowali
seisle do rzeezywistych
narodu.
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· b wiem narod njetylko zyc, ale i wielkich rzeczy
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onie ekspansj~ odnosn.ych narodow (Grec]a w czaSle WOJen
~erskich. Czechy w o~r~sie husy~~i~. Anglja za Cromwella.
Francja podczas wielkle) RewoluCJI I za Napoleona J). L~cz
rownoczesnie historja nas uczy. ze. gdy narod zbyt dlugo, zyl
temi wybuchami. say jego. si~ s~ybko wyczerp!waly I po
chwilach triumfu przychodzlly dlugle lata pomz~ma,
A wszelkie ponizenie Polski dzis sprowadzlloby ~iechy·
bnie nowy jej rozbior.
. , ' .
Wi~c ksztalcmy dusze dorasta}ClCe] mlo?zwz y '!' ~ra
gnieniu dorownania obroncom Lwowa. powstancom gor~osICl
skim. armji ochotniczej. ktora ~r~towa,la. Wa:sza.w~ od ,na}azdu
bolszewickiego .... ale nie stawlaJmy JU~ WI~Ce] PolskI ~ po·
loieniu w ktoremby dla ratowania je] od zguby komeczne
byly p~dobne znowbohaterskie porywy. ,
, .
Nie osiClgn~libysmy posiadanych gramc bez gotOWOSCI do
walki z wielokroc przemoznemi silami - to pewna: Lecz
rowniez pewne jest. ze trwalosc tych granic moze dac Polsc.e
tylko polityka op~;rta na scislem obliczeniu wlasnych SII
i ich stosunku do say naszych wrogow.
Gdy obecnie pierwsze .z, tych z~dan. jest juz na ukoncz~
niu i caly' nasz wysaek Wlmen byc skwrowany ku ~stalemu
mocarstwowej pozycji Polski. zatem podstawCl wszelluego .naszego politycznego myslenia musi si~ stac przedewszystkl~m
dokladna swiadomosc naszych sil. naszych potrzeb •. bl'akow
i zalet, dqzen i pragnien ludnoaci~- tego wszystklego. co
o pot~dze narodu i panstwa stanOWI.

3. zwartosc duchowa ludnosci. chroniClca przed separa;tyzmami poszczegolnych ziemj
4, swiadomoac interesow mocarstwowych panstwa w spoleczel1stwie, a w szczegolnosci jasna myal panstwowa u kierujClcych politykCl panstwa czynnikow;
5. dobra gospodarka skarbowa;
6, posiadanie silniejszych w swiecie mi~dzynarodowym
przyjaciol, niz nieprzyjaciol;
7, saa militarna panstwa. .
Jakze pod wszystkiemi temi wzgl~dami przedstawia Sl~
.Polska wsp61czesna?

'"

o

*

*

trwalosci i mocy panstwa decyduje:
rownowaga jego wewn~trznych stosunkow spotecznych i politycznych. or~z. odpornosc, na re~olucyj.n~ f~rmenty;
2, stan wytworczosci spoleczenstwa 1 stoplen Jego sa~
modzielnosci gospodarczejj

1,

*

*
Polska odzyska~a niepodleglosc panstwowlt w chwili
l'ozkladu rewolucyjnego wszystkich trzech panstw rozbiorczych.
I ta atmosfera rewoIucyjna, wsrod ktorej zacz~~a organizowac swoj byt panstwowy wyzwolona z niewoli Polska nie
pozostala bez wptywu na nasze spoleczenstwo. Ujawnilo si~
to nietylko w wywieszenill czerwonego sztandaru na Zamku
warszawskim, w zamachu Iubelskim i gabinecie socjalistycznym Moraczewskiego, ale -' co wazniejsza - rowniez w l'ewolucyjnych nastl'ojach przewaznej cz~sci ludnosci Malopolski
i poludniowych powiatow bylego Krolestwa podczas wybol'oW
do Sejmu ustawodawczego.
Jednak. mimo tego rewolucyjnego podowczas mistl'oju zna~
cznej cz~sci ludnosci. Polska uchronila si~ nietylko od po~
dobnego jak na W ~grzech wybuchu rewolucji bolszewickiej,
ale i od zaburzen chocby l'ewolucyjnych. jakich widowni q
byly Niemcy.
A przeciez nie brakowa.to wysilkow ze strony zal'owno
Niemiyc. jak i Rosji boIszewickiej, by wywolac u nas zam~t
rewoIucyjny. Demagogja zas komisarzy pierwszego ministl'a
spraw wewn~trznych odrodzonej Rzplitej utatwia~a niewqtpli~
wie w wysokim stopniu l'obot~ nasylanym z zagl'anicy agita~
;torom rewolucyjnym.
By l1ie bye zle zrozumianym. stwierdzam natychmiast.
ze wedlug gl~bokiego mego przekonania. zarowno pp. MOl'a~
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czewski i Tugut, jak i naczelnik panstwa Pilsudski, szezerze
pragn~li uchronic Polsk~ od przewrotu rewolucyjnego. Chcieli
niewqtpliwie poprowadzic Polsk~ w kierunku socjalisty~znym.
Ale nie chcieli rewolucji. Zmierzali do zaprowadzema sto
pniowego urzqdzen socjalistycznych drogq spokojnej ewolucji.
R6wniez jednak nie chcieli rewolucji Mirabeau we F rancji.
Kierenskij w Rosji, a utorowali drog~ do jej zwyciftstwa.
I gdyby gabin~t Moraczewskiego istnial byl kilka miesi~cy
dluzej. owczesne nastroje rewolucyjne przerodzilyby si~ w rewolucyjne zamieszki. Ze zas w czas ustqpil, nie jest to zaslugq jego kierownikow. ani "komendanta{l Pilsudskiego, nie wyplywalo to z jakiegos planu z gory powzktego celem zapo~
biezenia wybuchowi rewolucji w Polsce, --lecz stalo si~ pod
naciskiem opinji stolicy, ktora w olbrzymiej wi~kszosci prze~
ciwstawila si~ stanowczo wszelkim socjalistycznym poczynaniom~
Zamach na rzqd p. Moraczewskiego, zasadniczo bkdnybo zamachy stanu nie Sq nigdy dobrq metodq organizowania
panstwa pl'aworzqdnego - wykazal jednak dowodnie, ie spow
leczenstwo polskie nie jest, podobnie jak rosyjskie, biernym
objektem eksperymentow socjalnych kazdorazowego rzqdu,
ze rna wlasnq wol~ i ze wola jego zwraca si~ wyraznie przeciwko prqdom rewolucyjnym, podwazajqcym dopiero co odzyskanq niepodleglosc. Potwierdzil to jeszcze wyrazniej wynik wyborow w Warszawie, ktore daJy olbrzymie zwyciftstwo
liscie nal'odowej.
.
A nastGpnie wszystkie proby strajku genel'alnego' byly
stale odpal'te przez samych robotnikow. Nie zarzqdzenia po~
licyjne, zwrocone przeciwko strajkujqcym. ale odwolywanie
si~ rzqdu do patrjotyzmu robotnikow, ZWl'acanie im uwagi
na korzysc, jakqby z anarchji gospodarczej w Polsce osiqgnft1i
jej wrogowie, to byJy srodki, ktol'emi dotychczas broni
si~ skutecznie panstwo polskie przed rozkladowq robot q agl
tatorow bolszewickich.
Historja ubieglych trzech lat dowiodla, ze spoleczenstwo
polskie posiada 0 wiele wYZSZq odpornosc na rewolucyjne
fermenty, nii rosyjskie, w~gierskie i niemieckie, a takze nii:
angielskie i wloskie.
Mozna nawet zaryzykowac pytanie, czy nie przewyzszamy
pod tym wzgl~dem i Francji. Wprawdzie narod francuski
przy ostatnich wyborach powola~ do parlamentu bardziej ZWal'tct,
a

q

i swiadomq narodowEl wi~kszosc, niz lstniejqca w naszym
Sejmie. Lecz z drugiej' strony cierpliwosc mas nie byta we
Francji ani w cz~sci wystawiona na tak ci~zkie pl'oby, jak
u naR, gdy przez dwa lata ceny najniezb~dniejszych produktow
spozywczych podwajaly si~ niemal co rniesiqc.
T a wielka odpornosc naszych mas robotniczych na hasla
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obserwatorow Polski, ale i przez nas samych.
Tern bardziej jest w ohec tego konieczne stwierdzenie
jej ze szczegolnym naciskiem.
Skqd si~ ona bierze, jakie jest jej zrodlo psychologiczne?Czy stosunki mi~dzy robotnikami a przedsi~biorcami Sq u nas
lepsie, niz na zachodzie? Nie. Czy moze ogol robotniczy
jest u nas mniej wrazliwy, nii na zachodzie, na popl'aw~
swego bytu? Znowu niel
Naprawd~ wi~ksz03C robotnikow pol skich czyni niepl'zyst~pnq dla propagandy rewolucyjnej tylko. gl~boki i gorqcy
jej patrjotyzm.
Swiadczy 0 tern fakt, ze podczas wyborow do Sejmu
wi~cej glosow robotniczych (z wyj~tkiem Malopolski) uzyskali
kandydaci Narodowei Partji Robotniczej i Chrzescijanskiej Demokracji, nii Partji socjalistycznej, od ktorej odstr~cza przewaznq cz~sc robotnikow polskich mi~dzynarodowy jej cha~
rakter. jak rowniei. ze im wyzej stoi kulturalnie odnosna warstwa robotnikow~tem trudniej znajduje doniej dost~p rewolucyjna agitacja, ktora bodaj tylko warod najciemniejszej sfuzby
folwarcznej potra£aa byfa wytworzyc pewne sympatje dla najazdu bolszewickiego 1920 r.
Czy nie Pl'zecz<l jednak dopiero co powiedzianemu wy.sokie stosunkowo liczby glosow, uzyskane przez komunistow
przy przeszlorocznych wyborach do kas chorych w Warszawie i Zagt~biu Dqbl'owskiem, oraz pl'zy wyborach do rady
miejskiej w Poznaniu?
'.
. W skazujq one niewqtpliwie na zmniejszanie si~ ostatniemi
czasy odpornosci naszej warstwy robotniczej przeciwko propagandzie rewolucyjnej. Ale fakt, ie wzgl~dne powodzenie
uzyskali komunisci dopiero po zawarciu pokoju z bolszewikami rosyjskimi, potwierdza, iz czynnikiem, ktory dotychczas
uchronil Polsk~ od zaburzen rewolucyjnych, jest wlasnie wska:zany jui patrjotyzm ogOiu robotnikow polskich.
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. Patrjotyzm ten datuje ~i~ nie od dnia dzisiejszego, ani wczo~
raJszego. 9dy w J 89 J ~ I J892 r. socjalisci polscy zacz~li
wprowadzac do swego programu hasto niepodlegtosci Polski
wywolalo t~ ~stry i ~ami~tn~ ~przeciw ze strony znaczneg~,
o,dlamu socJahstyczneJ. mlodzlezy uniwersyteckiej (R6Za Lu~s~mburg, .Warszawskl, Ma~chlewski), robotnicy jednak przy·
J~h ~V~z~dzle zwrot ~en w kIerunku narodowym z prawdziwq
radoscl~. Stalem wowc~as ~a .czele polskiej organizacji socjalistyczneJ w zaborze prusklm I plerwszy bodaj zacz'llem w socjalistycznej prasie robotniczej pisac 0 prawie narodu polskiego
do niepodleglosci. I choe min~lo juz lat trzydziesci stoi mi
,
zy~o w paml~Cl UCZUCle o~romnej ulgi, z jak 'l robotnicy wi..
tall przemowy, tlumacz'lce 1m, ze rewolucyjne ich przekonania
nie nakazuj'l im si~ wyrzekae Ojczyzny. To tez przez caly
czas od J 893 do J 905 r., uSocjalna demokracja Kr6lestwa
Polskiego i Litwy", zwalczaj'lca w mysl czystosci zasad Mar~sa "soc!.al-p,at,rjotyzm", g6~0~ala nad "PoIskl'l partj'l socjahstyczn~ wsrod ksztalc'lceJ Sl~ w szkolach srednich i' wyz~
szych. Kr6lestwa mlodziezy, umyslowo w pewnym stopniu
zrusyflkowanej czy zzydzialej, wsr6d robotnik6w jednak miala
P. P. S. stanowcz'l przewag~. Dopiero w czasie rewolucyi ~osYjski.ej J 905 i J 906 r. "Socjalna-demokracja /I zacz~la
zysk~w:ac wl~ksze wplywy wsr6d robotnik6w Kr6lestwa. W lq~
CZn?S~l z te~ przewazna tl':)Z cz~se agitator6w Polskiej P artji
SocJ~hstyczneJ poc~~la wypierac si~ d'lzen patrjotyczno-po~
wstanczych. Nast'lpll w P. P. S. rozlamna "Lewic~(( niewiele
czem si~ ,r6zni'lc'l ?~ "Socjal~ej Demokracji" i za kt6rq poszedl ogol robotmkow partYJnych, oraz nieliczn'l. na razie
"fra,kcYq rew?lucyjn'l'" kt6ra dzialalnose SWq musiala ograniczyc wyt'lczme do zamach6w zbrojnych.
"

polskich i rosyjskich w umyslach szeregowc6w "Polskiej P artji Socjalistycznej".
Ale gdy w P. P. S. wzi~la g6r~ "lewica", zbudzila
si~ w masach robotniczych Kr6lestwa silna reakcja przeciwko
wszelkiej w og6le socjalistycznej robocie. Zorganizowala si~
szybko z inicjatywy Demokracji Narodowej "Narodowa Orgazacja Robotnicza", kt6ra terrorowi socjalistycznych boj6wek
przeciwstawila skutecznie zbrojny op6r. Okazalo si~, ze po"
nad wszystkie inne uczucia i d'lzenia g6ruje u wit:kszosci ro"
botnik6w polskich patrjotyzm.
Przezycia wielkiej wojny, zniszczenie zaklad6w przemy"
slowych przez ust~puj'lce wojska rosyjskie i przez okupant6w
niemieckich, odzyskanie niepodleglosci wraz z upadkiem
panstw rozbiorczy'ch, walki powstancze w Wielkopolsce i na
Sl'lsku, obrona Lwowa, wojna z bolszewikami rosyjskimi wszystko to wzmocnilo jeszcze bardziej ten zdawna istniej'lcy
w duszy robotnik6w naszych patrjotyzm.
'Ze zas od rokti wplywy komunist6w wsr6d warstwy robotniczej. w Polsce rosn'l, dwie Sq tego gl6wne pxzyczyny~ po
pierwsze, ze wskutek zawarcia pokoju z bolszewikami rosyjskimi, g~oszenie hasd komunistycznych utracilo charakter
zmowy z wrogami Ojczyzny. po drugie, iz Sejm, w kt6rym
og61 spo~eczenstwa widziaJ najwyzsze upostaciowanie odzy~
skanej niepodleglosci, nie potrafa wskutek braku w nim wyraznej wit:kszosci, wytworzyc jakiejkolwiek jasnej, konsekwentnej polityki wewn~trznejt blidz'lc natomiast wrazenie bezradnosci kieruj~cych panstwem czynnik6w.
Niewqtpliwie jednak dzis jeszcze wielu z tych robotnik6w. kt6rzy glo~owali na 'kandydat6w komunistycznych do
kas chorych, stan~loby bez oci4gania sk do szeregu w razie ponownego' najscia l1a Polsk~ bolszewik6w rosyjskich.
Jednak trzeba stwiexdzie:
J • 'Ze patrjotyzm mas xobotniczych, kt6ry dotychczas
czynil je odpomemi na wszelk 'l propagand~ rewolucyjn'l moze bye podwazony.
2. 'Ze dla umysl6w robotniczych r6znica poszczeg6lnych
program6w socjaJistycznych: "Polskiej Partji ~ocjalistycznej"
i "komunist6w" jest mniejsza, niz si~ zarysowuje w umyslach
przyw6dc6w tych stronnictw.

.

...'

.:;:a chwilowa prze~aga antynarodowej "Socjalnej-Demo.·
kraCJI nad.P. p. S. wS.r6d robotnik6w Kr61estwa byta natu.
ralny~ skut~le~. tego, ze P. P. S. od pierwszej chwili rewolucJI rosYJskleJ, zespolita z ni 'l calkowicie SW'l dzialalnose
t~ktyczn'l' . Wprawdzie przew6dcy jej pr6bowali porozumiee
Sl~ z. JaponJ'l przeciwko Rosji; lecz jednoczesnie nawolywali
polskle ~as~ rob~tn~cz~ do strej,k?w i ~anifestacyj j'lcznych
z robotmkaml rosYJskiml. W tern SClstem wsp61dziataniu z rewolucj'l rosyjsk 'l musialo oslabn'le poczucie odr~bnosci interes6w
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.3. Ze wi~c nie sposob opierac zabezpieczenia panstwa
przed rewolucjq na przewadze, jak& w obec patrjotycznego
usposobienia mas robotniczych, powinna miec "Polska Partja
Socjalistyczna" nad "komunistyczuC\ bowiem nie jest wykluczone, iz podobnie jak to mialo miejsce juz w 1905 r., w lonie
pierwszej moze wzi~e gor~ "lewica uie wiele si~ od komustow rozniqca.
Patrjotyzm polskiego ogolu' robotniczego jest niewqtpliwie jednem z najcenniejszych dobr politycznych dzisiejszej Polski.
Ale zachowanie go' wymaga specjalnego l'ozumnego sta"
tania zarowno ze strony~ wladz panstwowych, jak i bardziej
wyksztakonych wal'stw spoleczenstwa.
Zanim jednak do rozpatrzenia tej sprawy przejdziemynalezy nasamprzod zdac sobie sprawft, sk~d pochodzi owo tak
wybitnie patrjotyczue usposobienie po\skiego proletarjatu, ktorem wyroznia si~ dodatnio od wi~bzo~ci robotnik6w innych
krajow.
Z10zyl si~ na to szereg pl'zyczyn, jako to: obceniepol..
skie pochodzenie wiftkszosci przedsi~biorcow w glownych cen'
trach .przemyslu 'wielkokapitalistycznego, w .l::.odzi. w Dqbro"
wie, Sosnowcu, Czestochowie i na Slqsku, bezwzgl~dna eks~
terminacyjna walka prowadzona przez wladze panstwowe
pruskie . przeciwko wszelkim przejawom n~rodowego zycia
polskiego, niezliczone szykany, ktcre spotykaly robotnika pol..
skiego w Krolestwie ze strony policyjnych organow rosyjskich.
P onad tern wszystkiem jednak' goruje fakt, ze w glownych
centrach politycznego ikulturalnego zycia Polski: w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie przyptyw robotnikow ze wsi, ktol'Y wsz~dzie na swiecie jest glownem zrodlem
liczebnego przyrostu proletarjatu. miejskiego, byl na, tyle st~·
sunkowo powolny, iz ta immigrujqca ludnose l'obotnicza ze~
spalala sift latwo ze zdawna osiadlem i posiadajqcem wysoce
patrjotycznq tradycjft' drobnem mieszczanstwem. W ten spo¢
sob robotnik, ktory przybywal ze wsi do miast stolecznych,
przyjmujqc po pewnym czasie zwyczaje miejskie, UCZqC sift
jadac codziennie mi~so, nosie kolnierzyki i krawaty w niedzielft i swi~ta, miec w oknach firanki i t. d., i t. d., jedno·
czesnie uczyl sift szanowac pami~e. Kosciuszki, Kilinskiego,
powstancow 1863 r., uznawacszczegolny autorytet majstrow,
ktorzy uczestniczyli w "partyzantce ", odzywac sift z pogardq

o " mochach " , lekcewazyc "dobrodziejstwa carskie". To
wszystko podnosUo go bowiem na wyzszy szczebel spoleczny
i towarzyski; rownalo z ,j pabami, czeladnikami, majstrami,
kupcami II i zaciera·to slady .,chamstwa", w ktol;em· wyrosl
na wsi, gdzie tylko w dni swiqteczne jadano miftso i z wdziftcznosci q wspominano "cesarza", co dal ~hlopomziemi~.
Wprawdzie w miastach prowincjonalnych: w Lodzi, Za~
wierciu, Cz~stochowie, Dqbrowie, immigracja robotnikow fabrycznych w ostatnich trzydziestu latach byla tak liczna
i szybka, iz 0 asymilacji jej duchowej przez miejscowe drobne
mieszczanstwo nie moze bye mowy. Ale 0 psychologji politycznej ca~ego ogMu robotniczego w Krolestwie . rozstrzygaly
nastroje robotnikow warszawskich, a rozszerzanie si~ plynEj,cego z Warszawy patrjotycznego nastroju na prowincjonalne rzesz~ robotnicze utatwit fakt juz wspomniany, ze tamtejsi przedsiftbiorcy byli prawie wylqcznie obcymi przybyszami.
P o~hbdzeniem swem ogromna wiftkszosc robotnicza to zupelnienowa war~twa spoleczna, ktora powstala w osta"
tniej ewierci 19-9o i na poczqtku 20-go stulecia z immigracji
malorolnej i bezrolnej ludnosci wiejskiej do miast. I niewqt~
pliwie spoleczne jej tendencje Sq silnie zabarwione poczuciem
odrftbnosci jej interesow od interesow innych warstw
spolecznych.
Ale SWq politycznq swiadomose przejql agot robotnikow
w Polsce od dawnego mieszczanstwa, wsrocl ktorego przez
caly ciqg 19-go stulecia przewazaly uczucia patrjotyczne.
I to jest hodto niechftci wi~kszosci robotnikow naszych
do hasel miftdzynarodowych, jakotez umiarkowania spotecznego, wyplywajC!cego z poczucia, iz obok odr~bnych od in"
nych klas interesow majC! dC!zenia, rownie wazne, wspolne
z calym narodem.
Czy z hiegiem czasu trwac bftdzie dotychczasowa odpol'~
nose warstwy robotniczej na rewolucyjne fermenty, czy tei:
stanie sift ona podatnym dla nich gruntem, zalei:ee to bftdzie
calkowicie od tego, czy dalszy przyplyw immigracji ze wsi
zniweluje wptyw silnych po dzis dzien w miejskich naszych
srodowiskach tradycyj patrjotycznych na masy robotnicze, czy
tez nadal one b~dq duchowo przez te srodowiska asymilowane.
Nie potrzeba dumaczye, ze dla say pans twa jest to
ostatnie ze wszech miar pozqdane.
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Ze wi~~ nie sposob opierac zabezpieczenia pans twa
przed rewoIucjq na przewadze, jakq w obec patrjotycznego
usposobienia mas robotniczych, powinna miec "Polska Partja
Socjalistyczna" nad "komunistycznl1", bowiem nie jest wykluczone, iz podobnie jak to mialo miejsce juz w 1905 r., w lonie
pierwszej moze wziE\c gortt "lewicao', nie wiele si~- od lcomustow rozniqca.
Patrjotyzm polskiego ogoIu' r6botniczego jest niewqtpliwie jednem z najcenniejszych dobr politycznych dzisiejszej Polski.
Ale zachowanie go' wymaga specjalnego l'Ozumnego staiania zarowno ze strony~ wladz panstwowych, jak i bardziej
wyksztakonych warstw spoleczenstwa.
Zanim jednak do rozpatrzenia tej sprawy przejdziemynalezy nasamprzod zdac sobie spraw~, skqd pochodzi owo tak
wybitnie patrjotyczne usposobienie po\skiego proletarjatu, ktorem wyroznia si~ dodatnio od wi~kl:lzo~ci robotnikow innych
krajow.
Zlozy~ si~ na to szereg pl'zyczyn, jako to: obce niepolskie pochodzenie wi~kszosci przedsi~biorcow w glownych centrach ,pl'zemysluwielkokapitalistycznego, w .todzi. w Dqbl'O~
wie, Sosnowcu, Cz~stochowie i na Slqsku, bezwzgkdna eksterminacyjna walka pl'owadzona przez wladze panstwowe
pruskie ,pl'zeciwko wszelkim przejawom narodowego zycia
polskiego, niezliczone szykany, ktore spotykaly robotnika polskiego w Krolestwie ze strony poIicyjnych organow rosyjskich.
P onad tern wszystkiem jednak' goruje fakt, ze w glownych
centrach politycznego ikulturalnego zycia Polski: w Warszawie, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie przyplyw robotnikow ze wsi, ktory wsz~dzie na swiecie jest glownem zrodlem
liczebnego przyrostu proletarjatu. miejskiego, byl na, tyl'e sto·'
sunkowo powolny, iz ta immigrujqca ludnosc l'Obotnicza ze~
spalala si~ latwo ze zdawna osiadlem i posiadajqcem wysoce
patrjotycznq tradycj~' drobnem mieszczanstwem. W ten spo¢
sob robotnik, ktol'Y przybywal ze wsi do miast stolecznych,
przyjmujqc po pewnym czasie zwyczaje miejskie, UCZqC si~
jadae codziennie .mi~so, nosie kolnierzyki i krawaty w niedziel~ i swi~ta, miec w oknach firanki i t. d., i t. d., jedno·
czesnie uczyl si~ szanowac pami~c, Kosciuszki, Kilinskiego,
powstancow 1863 r., uznawaeszczegolny autorytet majstrow,
ktorzy uczestniczyli w "partyzantce",' odzywac si~ z pogal'd q

o II mochach ", lekcewazye "dobrodziejstwa carskie" . To
wszystko podnosUo go bowiem na wyzszy szczebel spoleczny
i towarzyski; rownalo z " pahami, czeladnikami, majstrami,
kupcami" i zacieralo slady "chamstwa", w ktorem wyrosl
na wsi, gdzie tylko w clni swiqteczne jadano mi~so i z wdzi~
cznosciq wspominano "cesarza", co dal chlopom ziemi~.
W pra w-dzie W i,aiastach pro'\:'lincjonalnych: ,".T ,~odzi, Za'"
wierciu, Cz~stochowie, Dqbrowie, immigracja robotnikow fabrycznych w ostatnich trzydziestu latach by~a tak liczna
i szybka, iz 0 asymilacji jej duchowej przez miejscowe drobne
mieszczanstwo nie moze bye mowy. Ale 0 psychologji politycznej calego ogolu robotniczego w Krolestwie rozstrzygaly
nastroje robotnikow warszawskich, a rozszerzanie si~ plyna.,cego z Warszawy patrjotycznego nastroju na prowincjonalne rzesz~ robotnicze utatwit fakt juz wspomniany, ze tamtcjsi przedsi~biorcy byli prawie wylqcznie obcymi przybyszami.
P ochodzeniem swem ogromna wi~kszosc robotnicza -.
to zupdnienowa war~twa spoleczna, kt6ra powstaia w ostatniej ewierci 19-9o i na poczqtku 20-go stulecia z immigracji
malorolnej i bezrolnej ludnosci wiejskiej do miast. I niewqt ..
pliwie spoleczne jej tendencje Sq silnie zabarwione poczuciem
odr~bnosci jej interesow od interesow
innych warstw
spolecznych.
Ale SWq politycznq swiadomosc przejq~ agot robotnikow
w Polsce od dawnego mieszczanstwa, wsrod ktorego przez
caly ciqg 19-9o stulecia przewazaly uczucia patrjotyczne.
I to jest i:rodto niech<tci wi~kszosci robotnikow naszych
do hasel mi~dzynarodowych, jakotez umiarkowania spotecznego, wyplywajqcego z poczucia, iz obok odr~bnych od innych klas interesow majq dqzenia, rownie wazne, wspolne
z catym narodem.
Czy z biegiem czasu trwac b~dzie dotychczasowa odpol'nose warstwy robotniczej na l'ewolucyjne fel'menty, czy tez
stanie si~ ona podatnym dla nich gruntem, zalezec to b~dzie
calkowicie .od tego, czy d~lszy przyplyw immigracji ze wsi
zniweluje wptyw silnych po dzis dzien w miejskich naszych
srodowiskach tradycyj patrjotycznych na masy robotnicze, czy
tez nadal one b~dq cluchowo przez te srodowiska asymilowane.
Nie potrzeba tlumaczye, ze dla say pans twa jest to
ostatnie ze wszech miar pozqdane.
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Ni~tylko wszakze niepodobna stawiae postulatu powol-

rtiejszego tempa immigracji robotniczej do miast, - rownalby
powstrzymania rozwoju naszego
przemyslu, lecz z gory nalezy stwierdiie,· ze w ciqgu lat kilku
Polska wejdzie w okres duzego post~pu przemyslowego
i wraz z tern wzmozonego znacznie przyplywu do warstwy
robotniczej nowych elementow wiejskich.
.
Z tego plynq dla polityki, stawiajqcej sobie za cel zapewnienie jak najwi~kszej rownowagi wewn~trznej w Polsce.
nast~pujqce wskazania.
1. Mimo rozwoju wielko-kapitalistycznego przemyslu po·
wmny bye u~rzymane mozliwe obecne stanowisko i wplyw
na zycie kulturalno-polityczne miast na~zych, sz~zegolnie Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania i Wilna drobnego mieszczanstwa polskiego. Nalezy wi~c otoczye rzemiosla· polskie
i drobny handel polski tak q opiekq, by dotrzymywaty kroku
w swym post~pie przemyslowi fabrycznemu.
2. Stronnictwa narodowe i og61 narodowo myslqcej
inteligencji miejskiej winny wyzwolie' si~ z - przesqdu, jakoby
praci;l polityczna i kulturalna wsrod rohotnikow nalezala si~
z istoty wspolczesnych stosunkow spolecznych socjalistom
lub co najmniej organizacjom 0 wyraznym charakterze klaso·
wym. . Doswiadczenie ostatnich choeby h'zech lat poucza, ze
Odczucle ogplno-panstwowych i narodowychinteresow wsrod
robotnikow jest w Polsce zgola nie mniejsze, niz wsrod
klas posiadajqcych. Jesli jednak warstwy oswiecone i zamozniejsze nie potrafi q nawiqzae scislejszych z robotnikami
stosunk6w nietylko na gruncie organizacji partyjno·polity.
cL:nych, lecz-co wazniejsza jeszcze w codziennem spoleczno-kulturalnem zyciu, w takim razie masy robotnicze
widziee b~dci interes panstwa w tern tylko, co im wmowi
demagogja stronnictw radykalnych. Robotnicy paryscy, zaCZqWSZY od wielkiej rewolucji a konczqc na ostatniej wojnie~
zlozyli niezlkzone dowody nie cofajqcego si~ przed zadnq
ofiarq patrjotyzmu. Mirno to jednak w 1871 1'. w obliczu
stojqcej pod Paryzem wrogiej armji niemieckiej wszcz~li rewo.
lucj~. Motywem wszakze, ktory pociqgnql masy proletarjatu
paryskiego ku "komunie", nie byly hasla mi~dzynarodowki,
jeno oburzenie patrjotyczne na "l'zqd z powodu kapitulacji
Paryza. Samo wi~c uczucie patrjotyczne nie powstrzymuje
si~ on bowiem dClzeniu do

jeszc!Ze warstwy robotniczej od wybuchow rewolucyjnych.
Chroni od nich jedynie dobre zrozumienie interesu panstwowego i narodowego. Zrozumienie to zas miee mogq" masy
robotnicze tylko wtedy, gdy istnieje stala wymiana idej mi~
dzy niemi a narodowo myslqcq inteligencjq.
Od umiej~tnosci wi~c warstw oswieconych wspolzycia
1 1
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i rzqdu pokierowania rozwojem przemyslowym kraju tak, by
post~p przemyslu fabrycznego nie niszczyl rzemiosla. lecz
stwarzal nowe dIan rynki zbytu, zeby wi~c rownomiernie
z wielkim rozwijal si~ drobny i sredni przemysl polski, -zalezec b~dzie stopien odpornosci mas robotniczych na agitacj~ l'ewolucyjnq.
Czy jednak istotnie stan umyslow wsrod robotnikow ma
u nas duze znaczenie dla wewn~trinej rownowagi panstwa?
Toe przeciez robotnicy stanowi q dziG w Polsce znikomy procent ludnosci. Czy nie zabezpiecza wi~c wysta.rczajqco Polski
przed rnozliwosciq rewolucyjnych wybuchow fakt ogromnej
liczebnej przewagi wloscian, z natury rzeczy silnie przywiqzanych do wlasnosci i niech~tnych wszelkim zaburzeniom pOR
rzqdku publicznego?
Zdanie to cz~sto si~ daje u nas slyszee.
Historja jednak wszystkich narodow wskazuje, :le, gdy
rewolucja opanowala centra administracji panstwowej - wid
nie urniala nigdy skutecznego jej "stawic opom. Nietylko
w Rosji wielokrotnie liczniejsze wloscianstwo uleglo dyktaturze bolszewikow, choe ich nietylko nienawidzl!o, ale wsz~·
dzie stawialo im nasamprzod zbrojny opol'. T ak sarno i na
W Ggrzech, mimo ogromnej przewagi wsi nad miastami, lu
dnose w~oscianska poddala si~ -natychmiast bolszewickim uzurpatol'Om wladzy, gdy tylko zwyckzyli w stolicy. Rowniez
w czasie wielkiej rewolucji francuskiej jakobini, maj'lc silne
oparcie wlasciwie tylko 0 Paryz, potrafili usmier'zye wszystkie
chlopskie powstania przeciwko nim zwrocone, choe wi~k ...
szose sa ich wojskowych zaangazowana byla na frontach zep

wn~trznych.

Pogrozki chlopow, rzucane nieraz na wiecach, ze pojd q
z kosami przywrocie p,orzqdek w Warszawie, jesliby komunisci wywolali w niej l'ozruchy, - Sq ftazesem wiecowym
1 mczem wI~ceJ'
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Kt? 0I?iera r6:vnowag~ wewnfttrZl1l'l panstwa jedynie na
:c~lopskltn ~ns.t~nkcle ladu 1 porzqdku -- buduje na piasku.
Plerwszy sllmeJszy podmuch rewolucyjny wywr6ci gmach pan"
stwowy na takim fundamencie opal'ty.
Przed l'ew~lu;jq zabezpiecza skutecznie tylko stanowcza
przewag a czynmkow ladu spolecznego i panstwowego w miastac~ •. a w. szczeg6lnosci w stolky i gl6wnych centradl
admlnIstracYJnych.
Pr~eciv,"-:a!Si .wi~c .ewentualnym rewolucyjnym d!rzeniom
prol.et~rJatu mleJ~kle?o.me pot~afi stworzyc w zadnym razie wid.
Istmec ana mUSl wsrod same] ludnosci miejskiej. Skutecznem
naprawd~ za?ezpi~cz~niem. panstwa przed rewolucyjnym 1'oz·
kladem .Jest. JedYl1le 811a hczebna i organizacja, a pl'zedewszystloem Jasna mysl polityczna i gotowosc do stanowczej
cz!~n~j . O~r01?y. i~tniejqcego porzqdku prawnego inteligencji
rnle]skleJ 1 mle)sklego stanu sredniego. Zreszt q , 0 ile warunki
te is~niejq - : 0 i. w~r6d robo~nik6w nie uZYSZC~q dostateczne] p1'zewagl dqzema wywrotowe. Silny bowiem, liczebnie
zorganizowany, posiadajqcy zdecydowanq mysli wolt< sta~
sredni wywiera zawsze powazny wplyw na poglqdy i nastroje
ludnosci robotniczej.
l':laocz~e ~rzekonani~ si~ robotnik6w, ze warstwy oswiecone 1. p~sIadaJqce . potraftq w razie potrzeby same uruchomic
przed~l~blOrstwa ~zytecznosc.i publicznej i nie bojq si~ wyjsc
n.a uhc~ dla walk! z anatchJq - utrwala w nich nieskonczenie
sllniej poczucie prawne,niz setki broszur i przem6w wiecowych.
.
Llczn~ zast~py inteligencji i rzemieslnik6w, kt6re w okreSle ponawlan~ch ~ieustannie pr6b wywoJania strejku generalnego, Zg~OS.lty SIt< ~o S. ~. S.,-swiadczq, ze og6J narodowy
w War~zawle 1 ro~urnl~ pr~wd~ ?0;Vy.ZSZCl, i umie si~ decydpwac.
Nle brak tez u mtehgencJl sWladomej swych zadan narodowych ochoty do pracy politycznej wsr6d robotnik6w.
Dowod~m teg~ s~ chocby co niedzielaodbywajqce si~ we
wszystklCh dZlelmcach robotniczych Warszawy wiece Zwiqzku
Lu?owo~Narodowego i szybki rozwoj nchrzescijanskich zwiq~
zkow zawo~owych". ~6zni~y si~. pod tym wzg1t<dem nadzwyczaj dodatmo od Ros]l czasow Kterenskiego.
Lecz, by ~yc scislym, nalezystwierdzic, ze mamy tu do
czynienia ~aczeJ z poszczeg6lnemi odruchami dyktowanemi
zdrowym mstynktem narodowym. Sq to niewqtpliwie cenne

przeJawy zywotnosci naszych warstw oswieconych i posiadajqcych. Nie jest to jednak sta~y czynnik naszej kuhury
spotecznej. na kt6rym moznaby z dostatecznq pewnosci q
opiel'ac przysztosc narodu i pans twa. To, co dzis obserwujemy. jest to raczej "chodzeniem inteligencji do robotnik6w",
kt6re latwo moze ustac, gdy ustanq wywotujqce je podniety,
a nie stala jej praca, wynikajqca z wewn€ttrznej potrzeby
warstwoswieconych dzielenia si~ swemi dobrami duchowemi
z masami ludowemi i wyrazajltca sit< w trwa~ych instytucjach
i stowarzyszeniach, jednoczqcych we wspolnej pracy kulturalnej robotnik6w z inteligencjq.
. Przemiany wszakie, jakie wojna wywolal a w zyciu miejskich warstw oswiec.onych, bynajmniej nie sprzyjajq rozwojowi
tego wspofzycia
Napl'awd~ wi~cej go bylo przed wojnq.
Bo tez trudno wymagac od inteligencji, kt6rej zarobki ledwie
wystarczajq na wyzycie przy . pracy absorbujqcej sily calej
rodziny, by mia~a wewn~trznq potrzeb~ pracowania za darmo
dla podniesienia poziomu obywatelskiego robotnik6w, w zna~
cznej cz~sci lepiej od niej materjaln'ie uposazonych. 1m gorzej
Sq wynagradzani pracownicy umyslowi w po1'6wnaniu do ro~
botnik6w przemyslowych, - tern rnniej czujet si~ w jakimkolwiek stopniu wobec tych ostatnich uprzywilejowanymi, tern
mniej tez w nich sldonnosci do jakiejkolwiek pracy poza
seisle zarobkow<l na rzecz mas ludowych. Niskie place urz~~
dnik6w. nauczycieli' i wog61e inteligencji zawodowej bynaj·
mniej nie prowadz q do rzeczywistej demokratyzacji, polegajqcej przedewszystkiem na szybkiem przenikaniu kultury
warstw zamoiniejszych i bardziej wyksztakonych do warstw
udowych.
Przeciwnie. wywolujq one raczej sklonnosc inteligencji do zamykania si~ w swojem kole, nietylko do wyodr~bniania sit< towarzyskiego od warstw mniej oswieconych,
lecz wr~cz nawet do niech~tnego przeciwstawiania sit< im.
Urz~dnik, kt6ry po wielu latach studj6w uniwersyteckich otrzy·
muje plac~ nizsz q od jako tako wykwalifikowanego robotnika
fabrycznego, liter at, kt6rego honorarjum autorskie mniej wy·
nosi od zarobku zecera, r~kopis jego skladajqcego, - odczuwa naturalnq zawisc wobec lepiej oden uposazonychpracownik6w fizycznych. A gdy wladza panstwowa, kt6rq
czyni odpowiedzialnq za to swoje uposledzeriie, opiera sill{
przytem 0 stronnictwa, specjalnie reprezentujqce masy ludowe,.
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obok ZaWISCI ZJaWla Sl~ i zal do lekcewaz<lcych wartosci duchowe tlumow.

Jedno~zesnie z tern maleje tez wplyw kol, posiadaj<lcych
rzeczywist<l kultur~ ducha, na cale zycie narodu. Bieda pracownikow umyslowych nie pozwala im kupowac ksiqzek,
prenumerowac czasopism literackich i artystycznych, chodzic
do teatrow, na koncerty, bywac na zabawach publicznych,
nalezec do ldubow, nie mowiqc juz 0 kupowaniu obraz6w,
rzezb, artystycznych mebli i t. d. W sz~dzie tam, gdzie przed
wojnq decydowalo zapotrzebowanie, gdzie rozstrzygala opinja
inteligencji zawodowej, wychowanej w szkole scislego myslenia i na wzorach wielowiekowej cywilizacji europejskiej,dzis panoszy si~ szcz~sIiwy i bardziej jeszcze niz szcz~sliwy,
moralnie niewybredny dorobkiewic.z-spekulant. Ten glupi,
. pyszalkowaty, egoistycznie brutalny, nieprzyst~pny dla jakichkolwek idealow spolecznych, narodowychczy religijnych
"paskarz" rzuca si~ w oczy masom robotniczym w miastach,
jako jedyny niemal reprezentant "burzuazji". "warstwy rZqdZClcej" ,,,panow". Jego wylqcznie niemal widzi si~ w cu.
kierniach, kawiarniach, eleganckich l'estaul'acjach, teatrach,
on stanowi l~lientel~ drogich sklepow, on jezdzi autami, powozami. I wsz~dzie, gdzie si~ tylko obroci-budzi do siebie
niech~e og61u. Ludzie, ktol'zy SWq obywatelskCl pl'aCq, SWCl
rzeczywiscie duzq wal'tosciCl duchowq byli zywem i n~jbar
dziej pl'zekonywajqcem swiadectwem korzysci. jakie dajq post~powi cywilizacji i dobrobytu calego spoleczenstwa . ldasy
posiadajqce-zostali przez powojennq deprecjacj~ pracy umyslowej, usuni~ci w cien i pozbawieni przewaznie niezb~dnych
matel'jalnych podstaw jakiegokolwiek szerszego dziafania.
Natomiast drazni i podnieca nienawisci spo.teczne na kazdem
miejscu i w kazdej chwili zhogacony niewqtpliwie krzywdCl
ludzk q cham.
Slyszalem kilka razy ze st,rony rzekomo bardzo· realnych
i bardzo demokratycznych naszych politykow twierdzenie, ze
uposledzenie matel'jalne inteligencji mniej jest niebezpieczne
dla panstwa, niz ociqganie si~ z zaspokojeniem zCldall robo. tnikow pl'zedsi~biol'stw panstwowych i komunalnych. Ul'Z~
dnicy bowiem, nawet pl'zycisni~ci najgol'szq biedCl. nie bf<d q
strajkowali i me stanq si~ zarzewiem l'ewolucji.
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SCld to nadzwyczaj plytki, Oczywiscie inteligencja' urzf<"
clnicza w zadnym razie nie b~dzie ~?dwazala I;>odstaw porzCldku
prawnego w panstwie. by wymuslc na rZqdZI~ :popraw~ swy~h
'
I dla: politykow J'edynie dnia blezClcego
lstotme
zaro bk ow.
b
h"
o wiele wazniejsze i pilniejsze SCl sprawy plac ro o,czyc , m~
pensyj urz~dniczych.
Ale,. kt,ok?lwi~k ?atr~y ,mec~ ~~}eJ
w przyszlosc. nawet nie .dzle~l~~lO,le~laml. ale latam~ tYlk~
mierzonCl.-ten nie moze me wldzlec. J~k ba:dz~ osl~bta S?,O,
istosc i rownowag<} spolecznCl, a ulatwla .agltacJI:(, me~awls~l
mtehgencJl.
ki asow Ych , sam fakt uposledzenia materjainego
. , k lId
ozbawiajClc jq naIezytego wplywu na zyCIe u tura ne .n~~o u.
~bnizajClc niepomiernie jej zdolnosc pracy obywatelskt~J I p~~
ziom jej idealizmu, usuwajqc j~ na, widowni spoleczn~J. z zaJmowanych przez niCl poprzedmo plerwszorz~dnych m~eJsc. na
ktore wdacza si~ zwyci~zajClcy zawsze podczas w~Jny.· czy
szcz~sliwej. czy nieszcz~sliwej dla narodu. "pask~rz '"
,
Samorzutny wi~c rozwoj stosunkow prowa,dZl ?ZlS ~~czeJ
do oslabienia. niz do wzmocnienia wplywu m\tehg~ncJl, ~~
ludnosc. robotniczCl. dO~10z1uznienia. a nie do u,tr~alema S.flOJDl
duchowej warstwy robotniczej z warstWq oSWleCOnq 1 do
gniania si~ a' nie lagodzenia przeciwienstw klasowych.
zao Zmienic bieg ten ewolucji. nadae mu kierunek, odw,rotny
moze tylko duzy swiadomy wysilek naro~owo myslqceJ zor,
"mte
I IgenCJl.
'"
T.r~e b a .
by. Jasno zdawala
gamzowaneJ
' , so-_
bie z tego spraw~. jak rowmez z tego, ze, tylko. ten JeJ wy
saek dae moze Polsce dostateczne zabezpleczeme przed rewolucyjnCl anarchjq, .
Sarna ona jednak bezpDsrednim swytn tylko. wplywem
nie zdola nigdy stworzyc dostatecznej przeciwwagl ~ umy·
stach l'obotnikow prqdom odr~bnosci i walki. klaso,weJ., Prz,y
na)'I epsz eJ' bowiem woli i najwi~kszym wysllku
'1' mtehgencJa
,
zawodowa nie potrafi wejse w codzienne wspo ,ZYCI~ z szer
.szemi warstwami robotniczemi, Moze ona brac udztal ':" st~·
warzyszeniach kulturalno-oswiatowych i gospodarczych.. dno cZClcych mieszkancow miast b~z rozni~y spoteczn~go IC sti:
nowiska i stopnia wyksztalcema; moze pracowac
c~yte
niach robotniczych. organizowac wspolne z robot.mk,aml to·
warzystwa gimnastyczne. spiewackie. przedst~wden~ b ar~·
torskie, kooperatywy spozywcze... ale zawsze J~ na 5 Zl~
istniala zbyt silna roznica kultury umyslowej ml~dzy mteh~
e
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gencJfl a robotnikami, by poza wsp6lpracll w organizacjach
8polecznych istniala mi«dzy nimi stala :wymiana mysli, niemozliwa bez stalych stosunk6w towarzyskich.
.
Tylko przy wspoludziale warstwy rzemieslniczej i ~robno
kupieckiej, oraz za jej posrednictwem inteligencja moze du~
chowo z sobll jednoczyc szersze kola robotnicze.
Pierwszym wi«c warunkiem, by mogI lstniec naprawd~
wplyw kulturalno-spoleczny intelig~ncji miejskiej na zna~
czniejsz~ cz«sc robotnikow jes,t moZli~ie sci~le zespolenie si~
inteligencji ze sredniem i drobnem mleszczanstwertl.
.
Dotychczas jednak zyjll obie te warstwy zgola roznem
zyciem.
'.
. , ..
.
Mimo bowiem znacznego w ostatmch. dZlesl~clOleclach
przyplywu do szkol wyzszych mlodziezy ludowego ppcho~
dzenia, kultura duchowa naszej inteligencji jest wcil:lz jeszczez wyjlltkiem bodaj tylko zachodniej Malopolski - typu s~la~
checkiego, przewazajll w niej wcillz jeszcze momenty hterackie i reprezentacyjne.
.
Rozni si~ tem ona zasadniczo od inteligencji zachodnioeuropejskiej. . Polski urz~dnik administracyjny, polski lekaJ;z,
adwokat, inzynier posiada przeci~tnie 0 wiele szersze wy~
ksztakenie humanistyczne od swego kolegi francuskiego, czy
niemieckiego, lepiej jest oden obeznany z najnowszll poezj~,
beletrystyk q , nawet z modnemi w danej chwili prqdami filozoficznemi, z biezllcemi zagadnieniami politycznemi i teorja~i
socjalnemi,wi«kszq cz~sc swego dochodu przeznacza na zaspokojenie potrzeb estetycznyc?, na ele~a,:ckll ga.rderob('{,
umeblowanie salonu czy salomku; ~ mme] natommst ma
.scislej wiedzy fachowej.
..'
.
..
Odmienna jest bowiem geneza sOCJO!oglczna mtehgencJl
zawodowej w Polsce, a na Zachodzie. Na Zachodzie powstala
ona z mieszczanstwa, rozwinda si«, doszla do znaczenia
i wplywu na zycie panstwa w sluzbie krf>lewskie j , pr~yczy
niajqc sift walnie do zwyci~st~a centl'aln~J ,;~adzy, panstwowej nad autonomjami poszczegolnych prowmcYl I stanow, szcze"
golniej stanu rycerskiego.
.
W Polsce az do chwili rozbiorow nie by to zgola zawo"
dowych urz~dnikow, nie bylo wi«c tez zawodowych praco,;'"
nikow umyslowych, posiadajqcych jakiekolwiek znaczeme
w panstwie. Nieliczni medycy i palestranci - jedyni niemal

w. 1~.tym ",:iek~ u nas reprezentanci zawodowej inteligencjimleh sytuacr~ me lepszq od stuzby r~kodajnej. Wplyw na
~prawy publ!c~ne d,a,;a.to tyl~o urodzenie; zlllczone z majqtkiem
I pOJi>ularnosclll ws~od bract szlachty.
Dopiero po pierwszym
rozblOrze, w okresle ·poprzedzajqcym Sejm czteroletni, wiedza
i t~lent pi.sarsk! st.aj~ .si~.. silnym czynni~iem naszej kultury
pohtyczneJ. ZJawla SI~ hczny szereg wybitnych pisarzy spol~czn~-~ol.itycz~ych, eko?o~iczny~h i, filozoficznych, zja wiajll
SI« kSlqzkt, ktore wykreslaJq drogl, po ktorych idzie nast«pnie
pr.aca calego patrjotycznego ogolu szlacheckiego, ku ratowaniu
?Jc~yzny reformll wewn~trznq podj«ta (Staszica: ., Uwagi nad
zyclem .lana ~amoy~kiego" i ,,()statnie przestrogidla Polski";
KoUqtaJa: "LlSty do Malachowskiego
Ale ci wszyscy ludzie
z ,ni;licz~~n:i .wy!qtkami, ,iak Staszic, pochodzll ze szlachty,
,":srod. D;1~J ~YJq 1 cele~ lch pracy jest wplyw przedewszystklem, ,Jesh me wylllczme, na umysly masy szIacheckiej. Nie
apeluJIl. do stanu trzeciego, jak to czynil Sieyes - by
. "stat Sl~ szlachtq , stajqc si~ zaborc~
lecz przekonywujll
szlacht« 0 potrzebie zrownania z sob~ mieszczanstwa.
Ruch reformy mi«dzy pierwszym a trzecim rozbiorem,
wp~o~adzajqc ~o P?lski .ideje francuskie, wytwarza wi«c jednoc~esme u nas mteiIgencJ«. w wyzszem ponad przeci«tny poZlom wyksztalceniu widz~cll szczegolny swoj tytuLdo kierowania
zyciem narodu. Inteligencja ta jest jednak tylko elit q umyslowll szlachty. Zreszt q niczem si« od niej nie rozni nie
sp:~nia zadnych szozegolnych funkcyj spolecznych, ' czy
panstwowych.
Zawodowa biurokracja zjawia sift w Polsce po raz pierwszy za Ksi~stwa Warszawskiego. A jednoczesnie przychodZ q do steru panstwa Iudzie, wychowani w szkole rewolucji
francuskiej i cesarstwa NapoleOllskiego. ludzie, ktorzy pod
roz~azami genjalnego Korsykanina tyle tronow zburzyli, w tylu
kraJach feodalne przywileje zniszczyli. Okres Ksi~stwa Warszawskiego-to ?kres ogromnego oslabienia ,Jamilij", rodowych
autorytetow politycznych, . a wysuwania sift na plan pierwszy
zaslugi i intellektu w Polsce.
Kto to Sq jednak ci ludzie "zaslugi" i "intellektu", ~ kogo
rekrutuje si~ biurokracja owczesna? Daje ich wszystkich szlachta.
Bo ona jedna miala zl~ czy dobr.~-jednak jakqs tradycj~ po·
litycznq, jakies wyrobienie w sprawach publicznych.
U
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I az do ostatniego dziesiC'(ciolecia lat ubieglego wieku nara~
stajC\ca coraz liczniej inteligencja zawodowa, zarowno urzC'(dnicza
(w Krolestwie do 1863 r., a. w Calicji po 1866 r.), jak i pracu~
jC\ca w zawodac? wolnyc~ jest prawi.e .wyl~cznie .sz~ach~c~
kiego pochodzema. .Nazwlska chlopskle 1 mleszczanskle zlawiaj& si~ liczniej w pismiennictwie naszem, wsrod wybitniej~
szych lekarzy, adwokatow, technikow dopiero na przelomie
dziewiC'(tnastego i dwudziestego stulecia. Nie bylo tez do tego
czasu u nas powiesci' mieszczanskiej. Bo nawet "Lalka"
Prusa, choc opisuje dzieje kupca, jest naprawdC'( opowiesciC\
o szlachcicu-romantyku, ktory, gdy zawiodly porywy po·
wstancze, bierze siC'( do "nowej pracy" tworzenia polski ego han~
dIu. I nie przypadkiem umieszcza Prus tuz obok Wokulskiego,
jako najblizszego jego wspMpracownika i starszeg? przyjacie~a
Rzeckiego, co wojowal z Bemem na W C'(grzech 1 wyczekuJe
z dnia na dzien powrotu Bonapartych na tron cesarski we
Francji. A te niby powiesci i nowele chtopskie: "Chata za
Wsi q ", "Bartek ZwyciC'(zca", "Placowka", te piosnki Iud owe .
Konopnickiej - to wszystko Sfl. obrazy chlopa, widzianego
z okien dworu czy przez pryzmat juz to szlacheckich nadzieij
na "silC'( ludowC\" dia wydzwignil:tcia Polski z niewoli, juz tez
szlacheckich zwqtpien w zdolnosc 1udu przeciwstawienia siC'(
wplywom zaborczej wladzy panstwowej.,
Wil:tc choc juz w ostatniem dziesi~cioleciu ubiegtego wieku
znaczna cz~sc polskiej mlodziezy ksztalcqcej si~ w wyzszych
zakladach naukowych jest mieszczanskiego i wloscianskiego.
pochodzenia, a w 20-tem stuleciu synowie chtopscy stanowiC\
nawet wi~kszosc w gimnazjach galicyjskich. - to jednak inteligencja ta ksztaki siC'( wciqz jeszcze na literaturze, b~dqcej
wytworem szlacheckiej kultury.
Jeszcze kolo 1900 roku
wkkszosc synow wloscianskich, kt6rzy w Calicji doszli byli
do wyzszych stanowisk urz~dowych. starala si~ zatrzec slady
swego pochodzenia ludowego i cz~sto zmieniala nazwiska,
nadajqc im bardziej szlacheckie brzmienie. Pierwszym bodaj
z uczonych naszych, ktory nietylko nie zerwal ze strzechq
wiejskC\, zostawszy docei1tem uniwersytetu, lecz wniosl do
swych studjow naukowych obserwacje z pod strzechy tej czy"
nione, by! prof. Bujak, tak jak pierwszq powiesciqnaprawdC'(
chlopsk q byli "Chlopi" Rejmonta.

35' -Cdy jednak w pierwszej polowie 19-9o wieku inteli.
gencja nasza szlacheckiego pochodzenia zyla tez przewainie
zyc.iem szlacheckiem, czy to u siebie na wsi, czy nawet sprawUJ'lC w mleSCle Ul'z~dy, ale utrzymujCAc ciqgle stosunki
rodzinne i towarzyskie z ziemianstwem, to po 1863 r~
choc pozostaje z ducha nadal szlachecleq, traci coraz bardziej
.
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stwCj, miejskCA.
..
Wzywa si~ ona w miasto trybem codziennym zycia, SPOd
sobem mieszkania, ubierania si~, potrzebami kulturalnemi
ktore zaspokoic maze tylko miasto. Lecz catym swym po:
glqdem na stosunek czlowieka do zycia, SWq pogard q • do~
robkiewicza", swem specyficznem poczuciem honoru, swc\ 'niech~ciq do. mieszczanskiej matostkowosci, drastycznie wy.
szydzanej w "Pani Dulskiej", swcj, powszechnCj, panskosciCj,,inteligencja polska do ostatnich chwil pl'zed wojnq, talc bardzo si~
od mieszczanstwa roinifa, tyle bylo' sprzecznych z kulturCl,
l1'lieSzcza{lsk q momentow w jej psychologji; tak silnie W JeJ
duchowej kulturze ujawniala si~ geneza szlachecka. ze me
spos6b jej bylo zespolic sil'< w jednCl, warstw~ spotecznct ze
swem mieszczanskiem otoczeniem.
\J.! miastach zachodnio-europejskich istniejct naprawd~
dwie klasy spoleczne proletarjatu i burzuazji (po polsku mieszczallstwa), do ktorej nalezct zarowno Ul'z~dnicy, literaci, Ielearze, adwokaci, technicy, jak i przedsi~biorcy przemyslowi
i handlowi. Dzieli si~ tam burzuazja oczywiscie na kota, wedIe stopnia maj'ltku i wysokosci dochodow. Drobny kupiec
netlezy do innej sfery towal'zyskiej, niz miljoner. Ale wszyscy
oni majct poczucie wspolnej spolecznej i historycznej roli mieszczanstwa w zyciu narodu. 1\ urz~dnik, lekarz, powldciopisarz, kupiec, przemyslowiec tej samej mniej wi~cej zamo.
znosci majq ten sam tryb zycia, te same zwyczaje towarzyskie,
podobne poglqdy na swiat i ludzi, Sli z sobq zwiqzani przy.
jazniami, w~zlami rodzinnemi. stanowiq jedno i to sarno kolo
spoleczne, F rancusl;;ie slowo: tIles intellectuels"· oznacza zgota,
co innego, niz nasz termin: "inteligencja". My obejmujemy niem
ogOl pl'acownikow umyslowych, Francuz-specjalny psychiczny
typ ludzi, zyj<tcych wy~qcznie kultywowaniem swego umyslu.
Natomiast w Polsce istniejq w miastach trzy wyraznie
rozne wal'stwy spoleczne: proletarjat, mieszczanie i inteligencja,
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t. j. warstwa robotnicza, warstwa posiadajqca 1 warstwa
wyksztalcona.
Oczywiscie to wyodr~bnienie inteligencji od mieszczanst.wa nie ulatwia jej wplywu na sposob myslenia ogolu lu'
dnosci miejskiej.
m~dnem byloby jednak widziec tylko uJemne strony
w szlacheckiej genezie naszej inteligencji i w przewadze mo·
mentow szlacheckiej kultury w jej psychologji.
.
'Tl'zeba bowiem pami~tac, ze inteligencja nasza wzie.1a
ze szlachty to, co by to w niej najlepszego, ze poczqtki jej.
tkwi q w wielkiej patrjotycznej ofiarnosci tych pl'zewodcow
ruchu reformy ratujqcej si~ od upadku Rzplitej, ktorzy uchwalali nei Sejmie czteroletnim wyzbycie si~ przez szlacht~ swych
dawnych przywilejow stanowych, , ze wyrosla ona w, tradycji
tylu powstan, tylu emigracyj, nie chcqcych si~ za nic pogo~
dzic z niewol<\. Gdy rozbiory odebra-ly szlachcie prawo rZqdzenia PoIsk q , pozostal j~j tylko obowiqzek odpowiedzialnosci
za dalsze losy Ojczyzny. I ten obowiqzek przej((la w calosci
inteligencja nasza w spadku po tej patrjotycznej szlachcie,
ktora az do 1863 r. sarna jedna szlachecka inteligencja brala
na siebie ci~zar walk 0 niepodleglosc. I stwierdzic nalezy.
ze ta umiala z wic;kszq wytrwalosciq pracowac dla wyzwolenia
Ojczyzny. riiz to czynita poprzednio szlachta folwarczna. Potrama pracq oswiatowq, konsekwentnie przez dzieskciolecia
prowadzonq, unarodowic w.ioscian, ktorzy w 1846 rzndi
a 1863 wiqzali i wydawali zaborcom powstancow, zdolala
duzym wysilkiem tworczym przywrocic Polsce utracone
w 17 i 18 wieku poczesne miejsce w cywilizacji europejskiej,
umiala odgrodzic narod niemal zupelnie od rozkladajqcych
jego swiadomosc wplywow niemieckich i rosyjskich, wreszcie
wytworzyla system polityki narodowej, ktory w czasie osta~
tniej wojny postawa P olsk~ - tylko narodem b~dqcq -w rz~dzie panstw zwyci((skich.
.
rej roli dziejowej nie spelnaaby nasza inteligencja, gdyby
nie byla si~ czuta spadkobiercq calej historji polskiej, gdyby
si~ byla zaspolaa z jednq jakqs tylko warstwq narod!l, gdyby
wkc nie ta szcz~sliwa okolicznosc, ze pochodz<\c przewaznie
rodowo, a calkowicie duchowq kulturq ze szlachty, trybem
zycia i zawodowq pracq zostala zwiqzana z miastem.
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Wytworze~ie si~ odr~bnej od mieszczanstwa i ziemianstwa
warstwy inteligencji, opierajqcej SWq spotecznq rol~ na tern prze-?ewszystkiem. ze w niej i przez niq wyraza si~ duch narodu,
1 wr~z z tern posiadaj<\cej, silne poczucie odpowiedzialnosci
za kierunek. wspolczesnychdziejow Polski, - bylo glownq
przyc~yn<\ me~owodzenia polityki panstw zaborczych, ktore
SpO?ZIewaty Sl~ pr~ez 'przyspieszo~q demokratyzacj~ spote·
~ze?stwa P?lskIeg? 1 zmszczenie przewagi szlachty zlamac d q ..
zema PolskI do mepo<;Ueglosci panstwowej,
<?zy ta szc.zegolna rola, ktor<\ mia·la inteligencja w zyciu
PolskI podlegleJ, skonczyla si~ z chwil<\ odzyskania bytu panstwowego?
'
, ~a~im samym wszakze bl~dem, jakim byf poglqd krakowskIeJ szkoly historycznej, dat~ trzeciego rozbioru uwazajqcy ,~a chwil~ .sr;nierci panstwa polski ego, poczem juz tylko
byly Jakoby dZleje cywilizacji polskiej i polskich d<\zen na"
rodowy.ch, bytoby dzis wyobra~anie sobie, ze z dniem wY"
p~dzema z Warszawy okupacYJnych wojsk niemieckich narodzilo si~ nowe panstwo polskie, a okreswysilkow narodowych sk skonczyl.
W zyciu narodow ni~ma raptownych przerw, dat ich naro~zin czy ~mierci, ani tez zaczynaj<\cych si~ od pewnego
dma czy konczqcych si~ w jednej chwili okresow. Scislemi
datami oznaczyc mozna tylko zmiahy prawno-panstwowych
form ich bytowania.
Zresztq i w zyciu pojedynczego czlowieka, z wyjqtkiem
dnia ~rodzin i smierci, wszystkie inne daty SCi momentami
przemian zewn((trznych warunkow jego istnienia, ale nie we"w~~t~znych jego przeobrazen. Od dnia pelnoletnosci mto ..
dZleme~ naby",:a szeregu praw, ktorych poprzednio nie posiadat DOJr~alym Jednak naprawd(( czlowiekiem staje si~ stopniowo
w pro~esle calego szeregu drobnych niedostrzegalnych prawie
przemIan.
.
T a ci<\glosc zycia, ktorq widzimy w jednostkach, jest
o wiele jeszcze silniejszq w spoleczenstwach.
. ,,M0zemy wi~~ ustalic dat~. w ktorej skonczyla si~ zaleznose prawno·panstwowa narodu polskiego od panstw zaborczych., Chociaz i ta data nie jest zupelnie scisla, gdyz po:szczegolne ziemie polskie w roznych momentach czasu wy"
zwalaly si~ z pod obcego panowania. Ale to juz b~dzie rze-
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eZq przyszlych naszych historykow, czy oznacZq jako dzien
odzyskania niepodleglos~i chwil~ usuni~cia Niemcow z Krolestwa, ezy tei: podpisania traktatu wel'salskiego lub ustalenia
naszej gran icy wschodniej.W ka~dym razie mozemy
przynajmniej szeregiem pewnych seisle okreslonych dni ozna~
ezye daty kolejnego odzyskiwania niep:ldleglosci przez poszezeg6lne cz~sci dzisiejszej Rzplitej.
o wiele trudniej jednak ustalie moment, w ktorym roz'
poczyna si~ znow organizowanie przez narod polski wlasnego
bytu panstwowego. Toe jeszcze za okupacji niemieckiej
Rada Stanu, a potem Rada Regeneyjna uwazaly sk za zrqb
panstwowej budowy polskiej. A armja polska we Francji
i Komitet Narodowy w Paryzu byly niewqtpliwie uznanemi'
przez zwyci~skq ententE< skladnikami powstajqcego z kl~ski
panstw centralnych panstwa polskiego. Jeszcze zas trudniei
okreslie seisle chwile ustalenia si~ panstwowej samodzielnosci
Rzplitej naszej. Czy byl niq dzien zebrania si~ Sejmu Ustawodawczego? Toe Polska nie miala wowczas granic ustalo~
nyeh, toe walczy~a. jeszcze or~znie nietylko 0 odzyskanie na~
leznyeh jej ziem, ale wr~cz nawet 0 swe istnienie. Ciy jest
niq moze data uchwalenia konstytucji? Alez lata jeszcze
przejdq zanim wejdzie ona w zycie. P6ki obowiqzujq w Rzecz~
pospolitej kodeksy panstw zaborczych, poki mamy ustroj saM
morzqdowy narzucony przez Rosj~, Austrj~ i Prusy, poki nie
posiadamy wlasnej waluty - panstwo polskie nie jest jeszcze
ustalone.
Jestesmy wciqz jeszcze w fazie organizowania naszego
bytu panstwowego, a nie w okresie zorganizowanej juzsamodzielnosci panstwowej.
Bye moze, powie ktos; toe w kazdem panstwie prawa
jego i instytucje podlegajq ciqglym przemianom. To prawda.
Istnieje jednak zasadnicza roi:nica mi~dzy przeobrazaniem przez
narod sobie samemu nadanych urzqdzen prawno-panstwowych,
a zast~powaniem obcego prawodastwa przez wtasne. W piel'wszym przypadku mamy przed sobq zyciesamodzielnego panstwa, w drugim-ksztaltowanie si~ dopiero panstwa do samo·
dzielnego zycia.
A ze naprawdE< formujemy dopiero podstawy samodziel.
nego bytu panstwowego, tego dowodem jest przedewszystkiem.
ii: nietylko przewazna cz~se stosunkow cociziennego wspol-

zycia obywateli pol skich odbywa si~ w formach ustanowionych przez obce kodeksy prawne, lecz ze nawet w opinji ludnosci poszczegolnych dzielnic istniejq zasadnicze roznice zapatrywan na ustroj gminny, powiatowy, wojewodzki, ordynacj~
wyborow do samorzqdow miejskich, orgal)izacj~ szkolnictwa
i t. d., i t. d.
Jasnem jest jednak, ze w okresie organizowania sil'< dopiero Rzpltej, ustalania podstaw samodzielnosci panstwowej
nietylko przez wlasne juz prawa pozytywne, lecz i przez
wytworzenie w sobie wlasnego poczucia i sqdu prawnego, dotychczasowa specyficzna rola inteligencji, jako wyraziciela·
mysli narodowej, nie jest skonczona.
-Pokolenie inteligencji, ktore zdobylo niepodleglose Pol• ski - bo naprawd~ swiadomy wysaek dla zdobycia JeJ
byl tylko w inteligencji-musi rowniez ustalie formy naszej samodzielnosci panstwowej.
Zepy zas nalezycie zadanie' to wypdnie, powinna inteli~
gencja czue si~ nadal wyrazicielem ducha caleg6 narodu, a hie
interesow jednej jego warstwy,
Czy jednak dopiero co powiedziane nie stoi w sprze. cznosci z poprzednio wyrazonem zdaniem 0 potrzebie mozliwie.
bliskiego wsp61zycia inteligencji ze sredniem i drobnem mieszczanstwem? .
Zapewne, ze scislejsze zespolenie si~ inteligencji z po·
siadajqcq warstwq miejsk q wplynie w niejednem na zrnianE<
jej psychologji. Nie sqdzE< wszakie, by te zmiany obnizyly
jej wartose panstwowo-tworczq. Raczej odwrotnie ..
W kazdym razie bowiem zacierae si~ bE<d q z biegiem
czasu slady jej szlacheckiej genezy, a to przez coraz liczniejszy przyplyw do niej mlodziezy Iud owego bezposrednio po·
chodzenia. Przy tern, gdy w czasie niewoli stala przed ni q
za wyjqtkiem Malopolski, jedna tylko "karjera ", jedno tylko
wywyzszenie spoleczne: uznanie rodakow, to z chwil q odzyskania niepodleglosci zjawaasi~ dla najliczniejszej jej cZE<sciurz~dnikow panstwowych moznose zdobywania szybkich awansow i wysokich stanowisk administracyjnych, a nawet majqtku,
naduzyciami wtadzy dla celow partyjnych lub dla przypodobania
siE< przelozonym, czy nawet dla bsobistego zysku pienkznego.
Caly szereg faktow doby biezqcej wskazuje, ze obawa
ta nie. jest zupelniebezpodstawna.
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40 ' Wloscianstwo nasze przechodzi obecnie okres szybkiego
wybijania 8i~ na wyzszy poziom dobrobytu i spolecznej sY'
tuacji, podobny do przezywanego przez szlacht~ w koncu 15
i na POCZcttkU 16-go stulecia.
Z tego .pr<\du rodzi si~ to tak pdwszechne rozbudzenie
si~ samowiedzynarodowej w masach wloscianskich wszystkich
trzech 'dzielnic Polski, 0 ktore· rozbila si~ na przelomie 19-9o
i 20 stulecia antypolska polityka panstw zaborczych. Z niego
rodz<\ sit< ambicje narodowe tych patrjotydnych dzialaczy ludowego pochodzenia, ktorzy z iscie chlopsk<\ wytrwalosci<\
mimo ci~zkiego nieraz niedostatku, a prawie zawsze przeSladowani, zyci'e swe cate oddali ,w stuibt< odrodzenia Ojczyzny
przez Iud wiejski. Tak z parcia szlachty ku gorze powstat
swego czasu pot~iny rozmach Polski, ktory zgniotl zakon krzy·
zacki, i :z;mysl odpowiedzialnosci ogotu szlaeheckiego za losy
panstwa, ktory uchronil Rzplit<\ od wojen J:eligijnych i od pod·
porz<\dkowania cesarstwu niemieekiemu w czasie dwoch pierwszych bezkrolewi. Ale jednoczesnie z tej samej spolecznej
i ekonomicznej ekspansji szlachty zrodziry si~ byly rokosze, wymuszanie na krolach,odmow<\ koniecznych dla obrony granic
podatkow, coraz do nowych przywilejow stanowych, gwaltowne
powi~kszanie praw szlacheekich przy jednoczesnem. zmniej ..
szaniu szlacheckieh powinnosci. T ak sarno dzis d<\zenie wloscian do podniesienia si~ na wyisze szczeble drabiny spolecznej stworzylo obok patrjotyzmu walcz<\cych w 1905 r.
o j~zyk polski w szkole i gminie chtopow Krolestwa, broni<\cego z zaci~tosci<\ swej wiary i narodowosci ludu podlaskiego,
zmagaj<\cych si~ wytrwale z przemOCq pot«gi pruskiej wlo·
scian wielkopolskich i pomorskich, otoczonych wi~kszosciami
ruskiemi, mowi<\cych nawet w domu przewainie po rusku,
. a jednak niezmiennie wiernych Polsce wiesniakow \V schodniej
Malopolski, Wolynia, Podola i ziemi Wilenskiej, obok przedziwnego patrjotyzmu rekrutuj<\cych si~ przewainie z posrod chlopow naszych zolnierzy, - polityk~ bezwzgl«dnego egoizmu
klasowego ludowcow. domaganie si~ wywlaszczania folwarkow
za polow~ ceny, obniianie do minimum wszelkich optat,
podatkow i danin, naleznych panstwu od drobnej wlasnosci ziemskiej, naduiywanie mandatow poselskich i stanow-isk w rz<\dzie dla materjalnych korzysci osobistych
partyjnych, wymuszame grozb<\ opozycji na rz<\dzie
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wysokich urz~dow dla ludzi, nie' maj<\cych zgola potrze"
bnych uzdolnien i t. d.. i t. d.
Liczny wi~c przyplyw do szeregow inteligencji zawodowej ludzi bezposrednio wloscianskiego pochodzenia moie
wniese do niej zbyt wiele pierwiastkow zachlannego egoizmu
i niewybrednego karjerowiczostwa, - 0 ileby jej idealizm
•
~.
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oplerat
Sl~ naaal cyu<.o na Sta ~nqcycn
coraz ,bardziej z koniecznosci rzeczy
tradycjach z doby jej szlacheckiej
genezy.
W spolczesny jej idealizm musi plyn<\e ze zrodla wspol~
czesnego, musi go oiywlac wI«cej nii pami~c 0 obowi<\"
zkach w obec dziejowej przeszlosci Polski - poczucie naleznej
jej roli w pi:zyszlosci, ambicja 8tani~cia w pierwszym szeregu
narodow, tworzctcych nowoczesn<\ cywilizacj~, ktol'ej osrodkami
S<\ miasta.
A tych- nowych pierwiastkow potrzeba w psyehologji inteligencji tern bardziej, ze w okresie organizowania si~ panstwa
nie wystareza sarna tylko miloae ojezyzny, ze nadmierna dzia
u wyksztalconyeh naszyeh kol sklonnosc do dedukeyjnego
myslenia, do frazesu literaekiego, do pospiesznyeh uogolnien,
b~d<\ea naturalnym skutkiem odsuni~cia ieh przez l'z<\dy zaboreze od realnej pracy panstwowej. - nie stawi szezegolnie
korzystnyeh uzdolnien dla wykreslania konkretnyeh progra"
mow polityeznyeh. Najbardziej zas brak dzis ogotowi naszej
inteligeneji zrozumienia spraw gospodarezyeh i finansowych
panstwa. Nabye go ona moie tylko przez bliisze z mlesz'
ezanstwem wspotzycie;
W ojna wytworzyla idctce w tym
kierunku
dctzenia. Znaczna ilosc mfodziezy z uniwersyteckiem wyksztalee~
niem wzi~la si~ do han dIu i p zemyslu. Niewcttpliwie tez,
choc z biegiem czasu zostanie usunittte dzisiejsze uposledzenie
urz~dnikow panstwowych pod wzgl~dem ieh materjalnego
uposazenia, to jednak powszechne w Europie zadluzeme si~ panstw wskutek ostatniej wojny utrudni na przeci<\g dziesi~cioleei wynagradzanie panstwowych praeownikow umyslowyeh w przybliieniu choe rownie korzystne, jak
w przemysle i handlu.
Naturaln<\ wi~c tendencj<\ inteligeneji b«dzie kierowanie
synow raczej do zawodow gospodarezo .. technieznych" nii
ksztakenie ieh w naukaeh humanistyeznych.
1
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Wyniknie st'ld jednak zespolenie inteligencji zawodowej
z mieszczanstwem w jedn'l warstwl't burzuazji w rodzaju istniej'lcej dzis we Francji tylko wtedy, jezeli w mlodem' pokoleniu
synow rodzin inteligentnych istniec b«dzie duch samodziel·
nosci,d'lzenie raczej do zdobywania ci«zk'l chocby w mlo
dosci pracq i duzq . oszcz«dnoscil:!, niezaleznej spolecznejsy~
tuacji, nii do zabiegania o· dobrze platne posady w sluzbie
wielkiego kapitalu. Zdecyduje zas 0 temwychowanie, Jakie
damy naszej mlodzieiy. A 0 kierunku tego wychowania
rozstrzygac b«dzie opinja, ktora si« co do tych rzeczy ustali
obecnie wsrod og61u inteligencji.

w swej ludnosci wiejskiej najwi«kszq sum« sil fizycznych,
gotowych kazdej chwili do obrony zarowno jej wewn«trznego
porzqdku, jak i bezpie::zenstwaiewn«trznego.
Zapowiedzi p. Daszynskiego, rzucone z trybuny sejmowej w czasie rozpraw nad zasadami reformy rolnej, ze po
uchwaleniu jej wloscianie przekonaj'l si«, iz naprawd« dac
im moze ziemi« tylko rewolucja spoleczna i w konsekwencji
tego z podpory burzuazji przemieni'l si« w sojusznikow rewolucyjnego proletarjatu, - byly zr~cznie tylko skonstruowanym
sylogizmem dla umotywowania przygotowujl'lcego si« wowczas
"centrolewu", wzgl~dnie "rzqdu ro botniczo- wloscianskiego" ~
Z:ycie jednak zadalo mu klam w zupelnosci. Od czasu uohwalenia reformy agrarnej, mimo ze w praktycznem wykonaniu
zawiodla zupelnie rozbudzone agitacjq ludowcow i so'
cjalistow nadzieje mas wloscianskich na nowy nadzial ziemi q
folwarcznq, - masy te bynajmniej nie przesun«ly si« w stron«
socjalizmu czyrewolucji spolecznej; przeciwnie, coraz niech«tniej
sluchajq demagogicznych obietnic, biorq zas w nich gor« tendencje wr«cz zachowawcze.
.
Wszakze zgola niedostateczny, wr~cz nawet bl«dny bylby obraz dzisiejszej Polski,--gdyby zawieral ocen~ wsi z tego
jednego tylko punktu widzenia, jaki jest jejstosunek do prqdow rewolucyjnych.
Pod tym wzgl«dem rola wsi jest u nas, jak i wsz«dzie
indziej, z natury rzeczy raczej biernq. Zachowanie si« mas
wloscianskich w chwili wybuchu zaburzen rewolucyjnych zalezy przedewszystkiem od tego, czy prawowita wladza panstwowa umie w por~ si~ do nich odwo~ac. czy tez apeluje
do nich dopiero po niewczasie, gdy machina administracyjna
zosta~a juz opanowana przez zywiofy wywrotowe.
Ale trzebaby chyba byc sIepym, by nie widziec, jak silnie na calem naszem obecnem zyciu panstwa odbijai q si« d q "
zenia i nastroje wsi. jak decydujqco niemal wplywaj'l one
na ksztatt0wanie si« naszej polityki. wewn«trznej: spolecznej,
gospodarczej i skarbowej, jak dalece rozwoj naszej swiadomosci narodowo·panstwowej jest uzalezniony od .kierunku,
w Jakim pojdzie ewolucja poj«C spoleczno-politycznych wsi
naszeJ.
We wsp61czesnem naszem zyciu politycznem masa wloscianska odgrywa rownq prawie rol«, jak masa szlachecka
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Wies fermentem rewolucyjnym Polsce nie grozi. Nie znaczy to, by po wsiach n:ie bylo zywiolow, ktore moglaby
pchnqc do zaburzez'i propaganda rewolucyjna. Sluzba folwarczrta w cz~sci sympatyzowala z bolszewickimnajazdem
1920 r. Rowniez zdarzaly si« wsrod wloscian gwaltowne
wybuchy nienawisci stanowo·partyjnych pod wplywem agi
tacji paru nazbyt szafujqcych demagogicznemi frazesami poslow z grupy "Wyzwolenia".
.
W ogromnej' swojej wi«kszosci jednakwies chce porzqdku
i spokoju spolecznego, poszanowania prawa, posluchu dla
wladzy panstwowej.
Powiedzialem poprzednio, ze nie sposob opierac bezpieczenstwa panstwa przed rewolucyjnym rozkladem wylqcznie
nachlopskim instynkcie ladu publiczriego. Wies bowiem nie
potrafaa nigdy i nigdzie wytworzyc dostatecznego przeciwdzialania rewolucji, gdy ta opanowala juz centra wtadzy' panstwowej.
Ale we wfoscianstwie tkwi olbrzymia saa, gotowa zawsze
poprzec czynniki porzqdku spolecznego i panslwowego, gdy
si« do niej w chwili zmagania z prqdami rewolucyjnemi
odwolajq. Przy pomocy wsi burzuazja paryska zlamala prob« socjalistycznej rewolucji (lipcowej) w 1848 r. I rowniez
przy pomocy wsi stluma w 1871 r. rzqd Wersalski kOmltn«
paryskq.
Nietylko wi«c niema obawy, by mogl ze wsi wylonic
si« rozstroj rewolucyjny, lecz wr~cz przeciwnie: Polska rna
R
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w Polsce 15 i 16 stulecia. Gna decyduje Q skladzie Sejmu,
a wi~c i kierunku calej polityki panstwowej. I w odr6znieniu od wloscian kraj6w zachodnich, a w podobienstwie do
szlachty naszej okresu Zygmuntowskiego, rna pelnCl swiadomose tej swej decydujClcej w Rzpltej roli politycznej.
Czy ta decydujClca rola chlop6w w Polsce wsp6kzesnej
b~dzie takiem samem :fr6dtem stabosci panstwa, jak byla
niem ongis decydujClca rola szlachty?
Z niebezpieczenstwem temnie mozna si~ nie liczye.
Pr6ba "rzCld6w chtopskich", jakCl przezylismy w roku przeszlym, wykazaIa, :le, w razie trwalego opanowania steru panstwa przez stanowe stronnictwa wloscianskie, Polska zostaiaby zepchni~ta na t~samCl drog~, kt6ra· doprowadzila
do katastrofy Rzplit~ szlacheckCl, drog~ znaczonCl panowaniem
nieuctwa i dyletantyzmu, rozdrapywaniem majCltku panstwo·
wego przez rZCldzqcq koterj~ dla kaptowania sobie wyborc6w,
zupetnem zapoznaniem zadan Polski w mi~dzynarodowej polityce swiata cywilizowanego, podporzCldkowywaniem najwazniejszych spraw polityki z?gl'anicznej wzgl~dom przejsciowym
polityki wewn~trznej, lekcewazeniem interes6w przemyslu i handIu, nieprzyjaznem traktowaniem potrzeb Iudnosci miejskiej, zupelnClbezsilnosciCl w zakresie gospodarki skarbowej, wyptywajClcCl z zasadniczej niech~ci do. nakladania jakichkolwiek po·
wazniejszych powinnosci majCltkowych na najliczniejszCl, i w su·
mie posiadajCl,CCl tez najwi~kszCl, cz~se majqtku narodowego
warstw~ wlosciansk q •
Przed zWCl,tpieniem w przyszlose Polski wobec fakt6w
tych, wielu Iudzi bl'oni si~ tylko nadziejq, ze prawdopodobnie
w niedlugiej przyszlosci rozw6j przemyslowy kraju wytworzy
dosye silne mieszczanstwo, by moglo si~ skutecznie przeciwstawie stanowej polityce chlopskiej.
Powiedziee jednak trzeba, ze gdyby naprawd~ ta. tylko
pozostawala nadzieja, to serjo nalezaloby si~ obawiae, czy
nie majCl, racji wrogowie Polski, nazywajqcy nas panstwem sezonowem. Bo rozw6j przemystu b~dzie m6g1 silniej wplynq2
na zmian~ ustosunkowania sa spolecznych i politycznych miast
i wsi dopiero Za jakich lat 15 co najmniej. A tymczasem za
lat 15 tez moze bye Polska zmuszona do .zmierzenia si~ z pot~gCl odwetu niemieckiego, kt6rej nie sp~osta, jesli nie b~dzie
w chwili tej wielkiej pr6by panstwem dobrze rzqdzonem, do-

brze zagospodarowanem, i nie zdob~dzie sobie do tego czasu
powaznego stanowiska w rozwoju europejskiej cywilizacji,
oraz nle us tali korzystnych dla siebie zwiqzk6w mi~dzynaro
wych.
Nie nalezy jednak utozsamiae dCl,zen stanowych stron~
nictw . wloscianskich z dqzeniami og6Iu wloscianskiego.
,
1
11 • 1
l'
••
1 l'
. L
LUdOWCY wszelKlcn OdClem me UZYSKcHI przy ostatmCl1
wyborach wi~kszosci nawet glos6w wloscianskich
Niema
zas zadnej logicznej podstawy, by uwazae za wyrazicieli przekonan ludu wiejskiego posia Witosa, czy Kiernika, a nie posta Sawickiego, r6wnie jak Witos wloscianina, czy ks Lutoslawskiego, r6wnie jak adwokat Kiernik gI6sami wloscian wy·
branego.
Powtarzane do znudze·nia przez ludowc6w i popierajqcq
ich pl'as~ twierdzenie, ze oni Sq pl'zedstawicielami ludu, a ZWiClzek Ludowo-Nal'Odowy reprezentuje ziemianstwo i buri:uazj~.
jest tylko pr6b q zasugestjonowania mcis ludowych, wm6wienia w nie pl'zez ciqgle powtarzani~ tego samego fl'azesu, ze
ludowcy a Iud - to jedno.
Metoda to cz~sto i zdawna w agitacji politycznej uzy~
wana. W ten sam spos6b jakobini utozsamiali siebie z "narodem", czyniqc z zyrondyst6w --poplecznik6w "arystokracji".
W ten tez spos6b socjalna-demokracja stale identyfikowala
si~ od czasow Manifestu Komunistycznego Marksa z proletarjatem, 'Nszystkie inne organizacje l'obotnicze ZWqC "drobnomieszczanskiemi". I tak sarno dzis u nas "ludowcy" przedstawiajq si~ za jedynych wYl'azicieli "woli Iudu".
Z tego jednak, ze metoda ta jest od tak dawna stoso·
wana, wyplywa tylko, ze jest jednym z najskuteczniejszych
sposob6w wszelakiej demagogji. Nie wynika stCld jednak, by
by~a s,tusznq, ani tez by zacytowane powyzej frazesy wyraza~y prawd~.

Prawd q jest natomiast, ze wolq wi~kszosci wyborc6w
wiejskiCh bylo, by l'epl'ezentowali ich w Sejmie nie ludowcy.
Wszystko zas wskazuje, ze pl'zy nas.t~pnych wyborach znaczna
jeszcze liczba wloscian, kt6rzy poprzednio glosowali· na ludowc6w, b~dzie wolala miee innych przedstawicieli swych
dClzen i przekonan.
AnalizujCl,c scisle fakty, trzeba. ludowcow uznae za przed·
stawicieli stanowych dqzen chlopskich.
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Ale jednoczesnie nalezy stwierdzic, popierwsze, ze swia~
domosc polityczna mas wloscianskich nie streszcza sift wylijcznie w stanowych ich dijzeniach; po drugie, ze tylko u pew·
nej cz~sci wloscian dqzenia stanowe dominujq nad wszystkiemi
innemi ich zainteresowaniami i uczuciami.
, Duzym wi~c bylohy bt~dem sijdzic 0 wptywie, jaki wY'"
wierac hftdzie na rozwoj panstwa polskiego niewijtpliwie siIna
ekspansja ekonomiczno-spoleczna w~oscianska, wylqcznie,
a chocby przewaznie, na podstawie polityki stronnictw
ludowych.
Doktadnq na pytanie to odpowiedz dac nam moze tylko
bezposrednia obserwacja dokonywajqcych si~ na wsi przemian
kulturalno-spolecznych i towarzyszqcej im ewolucji poj~c po·
litycznych.
.
Na przestrzeni calej Polski od lat trzydziestu dokonywa
si~ w coraz szybszem tempie parcelacja folwarkow ' mi~dzy
wloscian.
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W roznych dzielnicach, zalei:nie od wi~kszega lub mniejszego rozdrobnienia wlasnosci wloscianskiej,. g~stosci zaludnienia i stopnia uprzemyslowienia kraju, - roiny jest rozmiar
tej parcela<;-ji i typ tworzonych przez ni q gospodarstw.
Najsilriiejsze napi~cie osiqgn~la przed wojnq w Zachodniej Malopolsce, nader g~sto zaludnionej, nie posiadajqcej
zgota niemal przemystu wielko-fabrycznego, i w ktorej powyzej 60 % gospodarstw wloscianskich rna mniej niz po 2 hektary
ziemi. Najslabszy zas rozwoj parcelacji byl w dzielnicy pruskiej, posiadajqcej najwi~cej wielko-chlopskich gospodarstw
i ktorej luclnosc znajdowala Jatwo dobre stosunkowo zarobki
w fabrykach i kopalniach Niemiec. We wschodniej zas Malopolsce, gdzie rozdrobnienie wtasnosci chlopskiej bylo prawie ta~ie sarno jak w Malopolsce Zachodniej, rzadsze jednak
naogot zaludnienie, - parc~lacja folwarkow przybrala podobne
rozmiary jak w Krolestwie, zajmujqcem pod wzglttdem sto,.
sunkow agrarnych posrednie miejsce mi~dzy Wielkopolskq
a. Malopolsk q .
W szttdzie jednak zasadniczCj. cechq rozwoju naszych stosunkow rolniczych, by to w ostatnich paru dziesittcioleciach
zmmeJszanie sitt wittkszej folwarcznej wlasnosci na rzecz
drobnych czy sl'ednich gospodarstw wloscianskich. Wraz
z tem wytwarzalo sitt w masie wloscianskiej poczucie sily,

47' nawet przewagi nad wi~kszq wlasnosci q i, co za tem idzie,
nad "panami" w .ogole.
Gdy jeszcze w oamem dziesi~cioleciu ubieglego stulecia
podst&wowq cech1\ psychologji chtopskiej byla skrytosc i nieufnosc w stosunku do ludzi wszelkich innych stanow, wynikaj1\ca z przeSwiadczenia, ze kazdy znich moze, gdy tylko
zechce, vvyz:Y"sl~ac vV'icsniaka, umyslo'~lo czy majl:}tlc.oTyA10 nad
nim gorujqC, - to obecnie, wyjqwszy wschodnie kresy, w ca~ej Polsce przewaza u wloscian dqzenie do zdobywania coraz
wietkszego majqtku i coraz wyzszej pozyci,i spotecznej.
Ale ten wspolny calemu polskiemu wloscianstwu p('td ku
gorze wytwarza w l'oznych dzielnicach kraju bardzo rozne
uczucia w stosunku do innych warstw spotecznych i'do panstwa,
W Wielkopolsce zatart on u wloscian niemal zupelnie
dawne roznice mi~dzy "dworem li a "wsi q ". Kmiec wielkopolski czuje si('t nie tyle "chtopem" w odroznieniu od
"panow", co "rolnikiem", maj qcym przewaznie wspolne interesy z wlascicielami folwal'kow. Ma on swiadomosc odretbnosci swych spolecznych i gospodarczych .interesow, nieraz
bardzo ostro sitt zarysowujqCq. Jest to wszakze swiadomosc
raczej zawodowej, niz stanowej odr~bnosci. Wlasciciel folwarleu jest dIan takim samym, jak on, rolnikiem. posiadajqcym
tylko wittkszy wal'sztat pracy.
Kilkudziesi~ciomorgowy bQwiem kmiec wielkopolski ~ po~
mOl'ski jest juz nietylko "Ol'aczem wlasnego zagona ", ale prze~
dewszystkiem "przedsi ct biorc1\ rolniczym Ii. Dochod jego mniej
zalezy od tego, wiele on osobiscie fizycznej pracy wykona,
niz od dobrego zorganizowania pracy robotnikow, nalezytego
obliczenia rentownoaci czynionych wldadow produkcyjnych,
oraz racjonalnego Pl'zystosowania metod gospodarczych do
warunkow gleby i zmian klimatycznych. Gospodarcze wittc
jego myslenie jest zasadniczo to sarno, jak i wlasciciela folwarku. Ale z trybu zycia nalezy on do warstwy wloscianskiej.
Liczna ta stosunkowo w by~ym zaborze pruskim warstwa
wielko-kmieca, jednoczy "chlopow" i "dziedzicow" w poczuciu
wspolnych zawodowych interesow. A z tej samowiedzy zawodowej, ktorej nie niweczy separatyzm stanowy, plynie tez dodatnio
wyrozniajqce wloscian tamtejszych poszanowanie dla wiedzy
i uzdolnien fachowych. Zresztq i ca~y system wychowawczy
pruski uczyt pl'zedewszystkiem cenic ludzi wedle tego, co umiejq.
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W skutek tego wszystkiego prqd ekspansji 'wloscianskiej
w bylym zaborze pruskim nie zwraca si~ ostrzem przeciwko
innym· klasom spolecznym, nie dqzy ani do przymusowego
wywlaszczania wlascicieli folwarkow, ani do stanowych rZqdow chlopskich w panstwie. Natomiast stworzy,l on sa~ odpornq wloscianstwa przeciwko pruskiej polityce kolonizacyjnej,
zClsiIa powaznie polslde drobne i srednie mieszczanstwo przyplywem sy'now kmiecych do rzemiosla i handlu, przyczynit
si~ znakomicie oszcz~dnosciowemi. wkladkami wloscianskiemi
do uniezaleznienia polskich instytucyj kredytowych od wielkich
bank6w berlinskich i wreszcie ujawnil si~ w szybkiem po
wojnie wykupywaniu wlasnosci niemieckiej.
Dzi~ki lepszemu, niz w inrlych dzielnicach, ukladowi wlasnosci ziemskiej, ,dzi~ki temu, ze tamtejsi wloscianie nie dzielq
ziemi mi~dzy dzieci, lecz przekazujq gospodarstwo w calosci
jednemu ze spadkobiercow, reszt~ zas synow starajq si~ ksztalci~ na rzemieslnikow i kupcow, dzi~ki wreszcie, choc antypolskiej, ale niewqtpliwie ksztalcqcej wysoce zmysl panstwowy
szkole pruskiej, - szybsze podnoszenie si~ gospodarcze i spoleczne wloscian w Wielkopolsce wzmaga jeno sum~ sil
narodowych; dokonywa si~ bowiem nie kosztem innych
warstw spolecznych, lecz przez tworzenie nowych bogactw,
i usuwa dawne przedzialy stanowe, a nie wywoluje nowych
konfliktow socjalnych.
T e dodatnie cechy rozwoju wiejskich stosunkow Wielkopolski i P omorza majq zapewne i odwrotnq, negatywnq stron~.
W zadnej dzielnicy Polski procent bezrolnego, proletarjatu
wiej~kiego nie jest rownie wielki. Z dnia na dzien zas
rosnie w nim poczucie nietylko roznicy, ale wr~cz sprzecznosci interesow warstwy robotniczej z interesami reszty spoleczenstwa.
Nie zrrlienia to jednak faktu, ze ekspansja tamtejszego
wloscianstwa wzmacnia sily wytworcze Polski i jest czynnikiem ekspansji calego narodu.
Wr~cz odmienny obraz daje nam wid malopolska, szcze"'
golnie w wojewodztwie Krakowskiem.
W obec przewagi gospodarstw drobnych i karlowych, zakorzenionego zwyczaju dzielenia gospodarstw mi~dzy wszystkie dzieci i zupelnego niemal braku przemyslu fabrycznegoje?ynym sposobem poprawy bytu dla wi~kszosci wloscian

zachodniej Malopolski byla emigracja sezonowa do Niemiec
i Ameryki, by za zaoszcz~dzone na wychodztwie pieniqdze
dokupic gruntu do otrzyrrianych po rodzicach dzialk6w. Ni·
gdzie tez roznica cen, placonych przez wloscian za ziemi~,
a wartosci q jej dla gospodarstw folwarcznych, nie byla tak
wielka. jak w wbjewodztwie Krakowskiem. W odroznieniu boo
wiem od Wielkopolski i od przewaznej cz~sci bylego Krolestwa, parcelacja w zachodniej Malopolsce by-la wylqcznie niemal adjekcyjnq, t. j. polegala nie na tworzeniu nowych osad
na kupionych od folwarkow gruntach, tylko na dokupywaniu
przez sqsiednich wloscian drobnych kawaleczkow ziemi do
posiadanych juz gospodarstw. 1m mniejszemi zas kawalkami
ziemia jest sprzedawana, tern' wYZSZq jest z reguly jej cena.
A rosnie ona tem bardziej, gdy nabywcq jest adjacent,
ktory daje za 'nie calq posiadanq gotowk~, bo nie musi sta
wiac budynk6w, obciqzajqcych ogromnie koszty nabycia ziemi
przez osadnika, zakladajqcego nowe gospodal'stwo.
W sk utek jednak wyzszych cen ziemi parcelowanej w Malopolsce zachodniej w por6wnaniu z innemi dzielnicami Polski, parcelacja zniszczyla tam .juz calkowicie niemal jednofolwarcznq wlasnosc ziemsk q . Dzis w wojewodztwie Krakowskiem istniejq prawi6 tylko zagrody chlopskie i latyfundja.
Nigdzie w Polsce niema takiego braku ogniw posrednich
w strukturze spolecznej, nigdzie nie wyst~pujq tak silnie na
plan pierwszy krancowe formacje gospodarcze, jak na wsi zachodnio-malopolskiej, gdzie wi~kszosc ziemi wloscianskiej nalezy do najdrobniejszych karlomnych, a wi~kszosc ziemi f01warcznych do najwi~kszych latyfundjalnych posiadlosci. Jest to
podloze, szczegolnie podatne dla rozwoju antagonizmow spow

~eczno·politycznych.

Austrja zas bynajmniej antagonizmow tych nie lagodzila,
przeciwnie-zawsze je podsycala, w myal tradycyjnej
swych rzqdow zasady: "divide et imp era ". Pomimo usilnych
staran calej inteligencji polskiej, by zalrzec wsp ')mnienia rabacji 1846 r., - pami~c 0 niej zyje jeszcze we wsiach, kt6re
gl6wny w niej udzial braly, i po dzis dzien potomkowie tych,
. co rZn~li "pan6w" czy "poiak6w" ,-bo w 6wczesnej urz~do·
wej cesarsko-kr6lewskiej nomenklaturze byly to . synonimy _.stanowiq grunt szczeg6lnie podatny dla posiewu nienawisci
stanowej.
wr~cz
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A to tem bardziej, ze. caly ustroj administracyjno"polityczny Galicji utrwalal jeno roz?ziat wsi od ~wo~u i ;~iasta.
Osobny od gminy obszar dworskl pozwalal "dzledzlcowl zgota
si~ 0 'potrzeby, uczucia i mysli wlo~cian nie troszczyc. W razie
zatargu ze wsiEl udawal si~ ,on 0 pomoc do sta~osty,
najcz~sciej z rriiejscowego ziemlanstwa, pochodzElcego, I ten
urz~dowym naciskiem na wojta zalatwial spraw~ ku zadowo~
leniu wlasciciela "obszaru ". To tez miczelnEl wytycznC!. po~
litycznC!. ziemianstwa galicyjskiego bylo utrzymanie w. swe~n
r~ku urz~dow administracyjnych. . Z tego punktu wldzema
patrzylo ono i na polityk~ wie?ensk& Kola polskie~o, ktorego glowne zadanie widzialo me tyle w rozszerzamu ustawodawczych kompetencyj autonomicznego Sejmu, co W· zapewnieniu namiestnikowi jak najwi~kszej. nie~aleznosci od rzqdu
centralnego i wplywu na wybory do Se]mu I parhtmentu. Konserwatysci galicyiscy czynili, co mogli, by jak najdtuzej utl'zymac
w Austrji, a pl'zynajmnej w G~li~ji, kurjalny syste~ wy~orcz~,
zapewniajElcy wi~kszej wlasnosci wlasnych poslow, Jedyme
przez .niEl wybieranych.
Kurjalny system wyborczy, dajElc ,wszakze osobnych poslow wi~kszej wlasnosci, dawal jednoczesnie osobnych, posl?w
i wtasnosci drobnej. Wprawdzie przy wybol'ach posredmch
konserwatysci potrafili za pomOCq presji administracyjnej przeprowadzac i w kurji drobnej wlasno~ci swoich k~n~ydat~w:
ale~ideatem wloscian galicyjskich bylo zawsze mlec s wOlch
naprawd~, riie narzucanych przez rZEld, ale upatrzonych przez
nich samych "chtopskich poslow". I, gdy tylko wyzszy roz·
woj oswiaty wytworzyl po wsiach zywszy ruch polityczny, hasto
"chlopi wybierajcie chlopO~" uzyskalo sil~ nieprz,epart&.
Dalszq zas jego konsekwencJq bylo po wprowadzemu po·
wszechnych wyborow - gwaltowne dqzenie wloscian do opanowania, tak jak to' poprzednio czynilo ziemianstwo-urz~dow
administl'acyjnych i instytucyj gospodal'czych.
Pl'Eld ekspansjiw~oscianskiej w zachodniej Matopolsce stal si~. kierunkiem zabol'czej wylqcznosci stanowej, d<\zeniem
do opanowania przez chlopow i dla chlopow :hode!. wladzy .
i bogactwa - by w Polsce najwi~ksze prawa mlal sta~
chtopski, do ktorego wi~kszosc zi~mi n~lezy i. kt~l'~ sweml
glosami decydujeo wi~kszosci seJmoweJ, a naJmnIeJsze obo~

Yl
Iwiqzki. mial rowniez stan chJopski, ho byt Ojczyzny zawis'l
pl'zedewszystkiem od dobrobytu i zadowolenia dl'Obnego rolnika.
~zisiej.sze wloscia~stwo zachodniej Malopolski jest jakby
.
bezposredmm spadkoblel'cq szlachty naszej z doby saskiej. 80
tez przew6dcy jego wyksztakili si~ na wzorach polityki gali:cyjskich konsel'watystow, ktol'zy, z pewnemi modyfikacjami
. ~prowa?z?nemi 'przez t. z.w. kl'akowskEl szkol~ historycznq:
klerowah Sl~ przedewszystkIem stanowCl szlacheckq racjEl stanu.
Nie nalezy bowiem zapominac, ze Galicja zostala ode'lwana od Rzplitej juz przy pierwszym l'ozbiorze, ze wi~c nie
przeszla ani pl'zez odl'Odzenie doby Sejmu czteroletniego, ani
'Pl'~ez okl'es. ,",,:ojen ~apoleonskich i Ksi~stwa Warszawskiego,
ktory tak Slime zbhzyl Polsk~ z zachodem. Szlachta galicyjska dostala si~ podobce panowanie w chwili najgorszego
upadku cnoty obywatelskiej i patrjotyzmu w Polsce. A wply:wy pans twa austl'jackiego nie sprzyjary bynajmnej podnoszeniu si~ jej kultury politycznej. Nowe ideje odrodzenia naro·
,dowego dochodzily do niej jedynie przez go sci z za kordonu,
emisarjuszy towarzystwemigracyjnych, a pl'zedewszystkiem
literatury, ktor<\ twol'zyla W okresie Wielkiego Sejmu. Ksi~stwa
Warszawskiego i Kr61estwa Kongresowego-Warszawa, a na;st~pnie emigracja, oraz cz~sciowo Wielkopolska.
NiewCltpliwie w kazdej walce, ktor<\ nal'od polski podej,moW-at dla odzyskania utraconej niepodlegtosci, w kazdym
'lUchu ideowym, kt6ry ksztaltowa·l mysl politycznCl narodu,
szlachta galicyjska miala swoj udziat Nie wposrod niej sit<
one jednak rodzily, nie z niej powstawa!y.
To tei w dobie uzyskania pl'zez Galicj~ autonomji, szlachta
tamtejsza byla mniej duchowo pl'zetworzon&, silniejsze w niej
'.by!y pozostatosci szlacheckiej psychologji do by przedrozbio:rowej, wi~cej w niej bylo dawnej wy!&cznosci stanowej nii: w Krolestwie i VI .p oznanskiem.
I do ostatniej chwili pl'zed wojnCl konserwatyzm galicyjski
byl nawskros przesiElkni~ty datujqcem si~ jeszcze z czasow saskich identyfikowaniem ziemianstwa z nal'odem. Konsel'watysci
galicyjscy nie uczestniczyli wcale w szkole,' w towal'zystwie
:Szkoly .Ludowej, w ko!kach rolniczych, przewainie nawet
.odnosili si~ niech~tnie do tych wszystkich pl'ac, ktore budziiy
·swiadomosc narodowCl i podnosi!y kultur~ obywatelskC!. szel'O:k.ich warstw ludowych. Jedynie w Organizacjach Narodowych
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wschodnio"galicyjskich mozna ich bylo spotkac, organizacje
te howiem mialy glos decydujqcy przy ustalaniu karidydatur
poseIskich. Ale i tu niezbyt si~ do pracy kwapili, ch~tnie pozo·
s~awiajqc jq demokratom narodowym i "centrum", grupujqcemu
najbardziej narodowo czynne, przewaznie mlodsze elementy
ziemianskie na wschodzie.
Wkoscianstwo zachodniej Galicji, doszedlszy do duzego,
znac'zenia politycznego w wyniku dlugoletniej walki z konserwatystami. - od nich tez przedewszystkiem przej~lo metody
myslenia 0 sprawach publicznych, metody genezq SWq si~ga
jqce polowy 18-go wieku. 0 ile jednak cala kultura spo~
leczno-obywatelska posiadacza kilkunastu morg6w jest bardziej
prymitywIlq od kultury wlasciciela folwarku - 0 tyle tez
pierwotniejszq jest stanowosc ludowcow galicyjskich od sta~
nowosci galicyjskich konserwatyst6w.
Odbierajqc tym ostatnim rzqdy kraju, zagarniajqc caly po
nich spadek polityczny - wloscianie zachodniej Malopolski
odrzucili jednak wszystko to, co wni6s1 do mysli politycznej
konserwatywnego ziemianstwa wiek 19 i 20, przyswajajqc.
sobie natomiast calkowicie pozostalosci przedrozbiorowef stanowej psychologji szlacheckiej.
Witos, byly prezydent Rady Ministr6w Rzplitej, groZqcy
w iry~acji z powodu kompromitacji p. Kiernika, ze gdy si~
chlopom (kt6rych utozsamia z ludowcami) dzieje krzywda, to
nie potrzebujq szanowac ustaw. i "wyjd q z plugami zaorywac dworskie tany - czyz to nie potomek
prostej linji
rokoszan typu Zebrzydowskiego i Lubomirskiego?
Oczywiscie obok tych ujemnych wplyw6w dzialaly na wies·
zachodnio-galicyjskq i wplywy dodatnie wielu zacnych i rf2lzumnych ksi~zy, szeregu dobrze prowadzonych wydzial6w p~~
wiatowych, czyteln T owarzystwa Szkoly Ludowej, patronatu
kas reifeisenowskich i t. d., i t. d. I nie brak wsr6d w~o
scianstwa zachodniej MalopoIski ludzi naprawd~ kochajqcych
Ojczyzn~, dla kt6rych sprawa polska stoi nieskonczenie wyzej ponad spraWq chtopskq . Sq nawet cale gminy i parafje,.
a miejscami i powiaty sqdowe - w kt6rych g6ruje poczucie
interes6w narodowych nad egoizmem stanowym.
Nie brakowalo wszakze "zelant6w", patrjot6w, nawolujqcych do' "naprawy Rzplitej" i. wsr6d szlachty epoki saskiej.
Tylko dlatego, ze byli poprzednio Leszczynski, Konarski, Gar-
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czynski, m6gl si~ po pierwszym rozbiorze rozwinqc tak silnie
ruch reformy, mogli zapanowac nad umyslami rzeszy szlachec~iej Poplawski, Strojnowski, Wybicki, Staszic, KoUqtaj.
Ale Jeszcze w 1778 r, poslowie sejmowi porwali i podeptali
pfojekt Zamoyskiego konstytucji, biorqcej wloscian pod opiek~
prawa .
. Stan umysl6w ogromnej wi~kszosci wfoscian zachodniej
Malopolski jest dzis taki sam, jak szlachty przed okresem
Sejmu Czteroletniego.
.
Pod tym wzgl~dem 0 wiele Iepiej si~ przedstawia Malopolska wschodnia. Agresywnr nacjonalizm ukrainc6w, popierany
przez Wieden, rozbudzil jednoczesnie zYWq swiadomosc narodow~ wsr~d .wloscian polskich, ze~po!a z ludem inteligencj~.
To tez dommuJClcem ponad wszystkle mne uczucia w calem
spoleczenstwie polskiem 'wschodniej GalicH, bez r6znicy stan6w,
bylo od lat dwudziestu poczucie solidarnosci narodowej i kategorycznego obowiqzku obrony polskiego stanu posiadania.
1ak uczucia te gl~bokie zapuscUy korzenie, dowodem
tego - obrona Lwowa.
Mniej ustalony jest typ wloscian w bylem Kr6lestwie.
Nie posiadC!-jCl oni tak silnego, jak w Wielkopolsce, poczucia
wsp6lnych interes6w zawodowych z wi~kszi\ wlasnosci<l fold
warcznC},. Niema bowiem w Kr6lestwie tylu wielko-kmiecych
gospodarstw, b~dClcych naturalnym l.'\Cznikiem drobnej i wiel~
kiej wlasnosci ziemskiej. I warunki prawne pod rzqdami
rosyjskiemi 0 wiele mniej sprzyjaly rozwojowi organizacyj zawodowych, nii: pod panowaniem pruskiem.
W kazdym razie jednak wsr6d wloscian Kr6lestwa przewaza swiadomosc korzysci wsp6tpracy z wielkq wlasnosci<l.
Swiadczy 0 tem fakt, iz wbrew wyt~zonej agitacji "tu d
gutowc6w" znaczna wi~kszosc k6lek rolniczych pozostala
przy Centralnem T owarzystwie Rolniczem, odrzucajqc stanow"
czo mysl odr~bnej. chlopskiej organizacji rolniczej.
Bo tei: w ostatnich dziesi~cioleciach jedynym spornym
. punktem mi~dzy wloscianami a dworami byty serwituty, sto"
pniowo zresztq coraz bardziej likwidowane drogCl dobrowolnych um6w. Zreszt<l dwory nie mialy zadnej politycznej, czy
administracyjnej przewagi nad wsiami.
.
Powodu do walki z dziedzicami obecne pokolenie wIo·
.6Clan w Kr6lestwie nie mialo. Natomiast nauczylo si~ od
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nich lepiej gospodarowac iorganizowae dla ce16w zawodo~
wych:
Rosly zas. w miar~ podnoszenia si~ ()swiaty po wsiach •.
niech~ci do wszystkich wladz rzqdowych. 0
.,dobrodziej~
stwie uwlaszczenia II pocz~li juz wloscianie "przewaznie" za~
pominac. A zycie' codzienne przynosilo im najprzer6zniej~
sze ci~zary i ograniczenia z rozporzqdzen It moskali" plynqCee.
W szakiedo ostatniej chwili przed wojnq rzqd rosyjski
nie przestal zabiegac 0 przywiqzanie do siebie chlop6w. 0"
slabla nieco pod koniec uprawiana zawzit'tcie po powstaniu:
1863 przez komisarzy wloscianskich - .. demagogja carska (~.
Komisarze i naczelnicy powiat6w powoli si~ byli zaaklima~
t¥zowali. A gdy do tego przeprowadzona przez wloscian
w calym niemal kraju walka 0 polski j~zyk w gminie wy~
kazala bezowocnosc staran rzqdu 0 pozyskanie ludu polskiego>
dla panstwowej kultury rosyjskiej. tern bardziej osJ'abty chlo~
pomanskie zapedy urzt'tdnik6w.
Mimo to jednak zasadniczq tendencjq rzqd6w rosyjskich
w Kr6lestwie bylo ciqgle jeszcze przeciwstawianie ., wiernego
demokratycznej Rosji II chlopa polskiego nie przestajqcej rnarzyc ' 0 powrocie "arystokratycznej P olski ll szlachcie,ducho~
wienstwu i inteligencji.
.
W 1861 r. rozpocz~la si~ mi~dzy patrjotycznymog6lem
polskim a rzqdem carskim walka 0 dusz~ polskf\ wloscian~
stwa. \V'alka ta przeszla' 8zeheg etap6w. Zmieni-ty sit't metody
i sposoby dzialania stron obu. Ale trwata ona nieprzerwanie az do wybuchu wojny europejskiej. I obecny stan urby~
sl6w wloscianstwa na terytol'jumby~ego Kr6Iestwa-. to pl'ze
dewszystkiem produkt tej walki.
Patrjotyzm IClczy si~ tu z zaufaniem do warstw bardziej
oswieconych i przywiqzaniem do Kosciola. Nauczyla si~ bo~
wi em kochac Polsk~ wies Kr6lestwa od mlodzieiy uniwersr
teckiej w tajriej .,oswiacie ludowej". od emisarjusz6w, przywo~
zClcych z Krakowa " Polak a ". w organizowanych przez ksi~zy
i ziemian "sp61kach rolniczych ", z ksif\zek otrzymywanych po
plebanjach. u prowincjonalnych lekarzy.adwokat6w. nauczycieli.
Poczucie zas odr~bnosci stanowej wiqze si~ wduszy
wloscian Kr6lestwa z radykalizmem spolecznym. niech«ciq do
ksi~zy i lekcewazeniem Ojczyzny. Podsycal je howiem przez~
Jat 50 przedewszystkiem tuz~dnik rosyjski. k't6ry przeciwsta

WlaJqC dobrodziejstwa oswobodzicieIsldego rzqdu carskiegouciskowi "pan6w' i ksi~zy". jednoczesnie popieral wszelk q propagand~. czy to "Zarania". czy marjawit6w. wnOSZqCCl ferment
walk wewn~trznych w spoleczenstwo polskie i oslabiajClcCl autorytet ~osciola.
W walce tej 0 swiadomosc ludu zyskiwal coraz silniejszCl
przewagt't patrjotyzm polski nad demagogjCl urz~dowq. czy
przez rZCld protegowanC!.
NiewCltpliwie jednak pozostawiia ona W nastrojach i poglqdach wsi Kr6lestwa siIne slady. ' SCl okolice, gdzie do niedawna jeszcze slyszalo si~ od starszych wloscian slowa niewiary w Polsk~: .. Rusek nas wychowal. Rusek nas i pochowa".
M6wit mi tez posel Bojko, ze w czasie najscia bolszewickiego
1920 r. przychodzili don w~oscianie z Sandomierskiego, pytajClc sk, czy "nasi" zwyci~zCl - a "naszymi" zwali Moskali.
Za pewne t~skniClcych do "Ruska" jest dzis znikoma mniejszosc. I sqdzqc po przebiegu odbywanych przez r6zne stron~
nictwa wiec6w. rozwoju czytelnictwa po wsiach, stanie organizacyj partyjnych ' - wsr6d czynnych politycznie element6w
wloscianskich przewaza stanowczo kierunek narodowy nad
prCldami stanowych nienawisci. czy wylqcznosci.
Alewielka masa wloscianstwa wyczekuje tu jeszcze ci qgle. jakCl si~ tez Polska okaze. wzgl~dnie co jej ona da.
W przeCiwienstwie do wloscian malopolskich. kt6rzy przewaznie majCl ustalone partyjno-polityczne dqzenia. sympatje
i niech~ci i przychodzCl na wiece raczej dla skontrolowania
dzialalnosci poslOw lub wypowiedzenia im swoich zqdan. nii
dla' pouczania sit't 0 sprawach publicznych. - SCl bowiem
przekonani. ze sami najlepiej ",~iedzCl. czego krajowi potrzebawloscianie bylego Kr6lestwa w ogromnej wi~kszosci· staraji'!,
si~ na zgromadzeniach politycznych nadewszystko "dowiedziec
prawdjr" .'Cz~sto zdarzasi~.ze czlonkowie i zwolennicy jednych stronnictw przychodzq na zebrania organizacyjne innego
stronnictwa nie w celu przeszkadzania, lecz zeby pos~yszec
'.
. . , . u,
'
"co 1 tamclmOWlq .
'Masa wloscianska tej najwit'tkszej dzielnicy Polski dopiero
formuje sw6j poglCld napanstwo i polityk~ w og6le.
Jest to·' naturalny skutek ustroju panstwowego rosyjskiego,
w kt6rym zy~a. Ptawa konstyt:ucyjne ludnosc Kr6lestwa razem
z calCl Rosjq otrzymala dopiero w 1906 r. Przed wojnq brala
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udzial w wyborach tylko trzy razy .i to w wyborach posrednich i cenzusowych. Nieznaczny wi~c tylko procent wloscian
mial poprzednio czynny udzial 'w zyciu politycznem. Byli to
przed 1906 r. wtajemniczeni czlonkowie k61 konspiracyjnych,
a nast~pnie nieliczni stosunkowo wyborcy.
Jesli jednak og61 wloscian bylego Krolestwa nie rna jeszcze ustalonych poglC}dow politycznych - to jednak· posiada
wyrazne sklonnosci i tendencje polityczne.
Powszechne jest w nim zC}danie silnej, umiejC}cej naka"
zae poszanowanie prawa i posluch swym zarzC}dzeniom· wladzy panstwowej .. Powszechna jest tez w nim niech~e do
wszystkiego, co narusza spokoj i porz~dek publiczny.
Demagogja radykalna potrafila tu i .owdzie podniecie
pewne elementy wloscianskie, szczeg6lnie wsrod mlodziezy
wiejskiej, do gwahownych wystC}pien i aktow masowego terroru.
Z reguty jednak kazda taka awantura budzi u wi~kszosci reakcj~
przeciwko jej aranzerom. T ak sarno krotkotrwaly jest sukces,
osiC}gany powsiach zbyt. daleko idC}cemi obietnicami i podniecaniem instynktow zaborczosci stanowej.
Znamienne jest pod tym wzgl~dem post~powanie powiatowych komisyj rolnych. Z n,ielic,znemi wyjC}tkami kwalifi,kujC} one doprzymusowego. ;wy;wl~$zczenia w Krolestwie tylko
:maj!\tki naprawd~ zaniedbane z wiriy wlascicieli lub znajdujC}ce si~ w r~ku ludzi, wyr6zniaiC}cych si~ brakiem obywa~
telskiego poczucia.
Motywem kierujc}lYym odnosnemi postanowieniami jest naogot uczucie spra~iedliwosci, a nie zawise stanowa, tak jaskrawo wyst~pujC}c~ na jaw w dziatalnosci tychze komisyj w wpjewodztwie Krakowskiem.
.
Zbytnim by toby jednak optymizmem sC}d?:ie. ze prC}dy
wylClcznosci stanowej i radykalizmu spolecznego nie mogC}
zapanowae na terenie bylego Krolestwa w tymstopniu, co
w zachodniej Malopolsce. Bo jednak podczas wyborow w 1919
r. okazalo si~. zeprzez par~ lat. okupacji austrjackiej w powiatach niC} obj~tych hasla "chlopskiej polityki" zyskaly
znaczny po wsiach posluch pod wplywem kierowanej z Galicji agitacji. gdy natomiast w cz~scj Kl'olestwa.. zaj~tej przez
Niemcow, zyskaly znakomit& wi~kszose glosow wloscianskich
"listy narodowe". A nast~pnie znaczna ilose wloscian. wybranych do Sejmu z list narodowych, podczas obrad nad zasadami l'eformy roInej przeszla juz to wpro13t .do ludowcow.

juz tei: weszta z mml w scisle wsp6ldzialanie' na podstawie
tak zwanego "centrum chlopskiego".
Wloscianie w Krolestwie nie prze~zli wprawdzie przez
utrwalaj<lce separatyzmy stanowe dosw~adczenia kurjalnego
systemu wyborczego. Nie wygasla je'dnak jeszcze warod nich
tradycja wsp6ldzialania z rz~dem rosyjskim przeciwko II buntujC}cym sj~ panom" i uzyskiwanych przez to rozmaitych korzyscl.
I w tej tradycji znaj<;iujC} oparcie kierunki Piasta i W yzwolenia. propagujC}ce polityk~. sluzC}cC} jedynie chlopskim
interesom. a nawet wr~cz im podporzC}dkowujC}cC} interes narodowy.
Czy masa wloscianska Krolestwa w dalszym swym rozwoju upodobni si~ do wloscian wieikopolskich. czy tez do
malopolskich - zalezee to b~dzie calkowicie. po pierwsze. od
pracy organizacyjnej i agitacyjnej, jak& potrafiC} stronnictwa
narodowe po wsiach przeciwstawie demagogji stanowejj po
drugie, od sumy pracy 0 swia,towej i gospodarczej. ktorC} wykona w najblizszych latach inteligencja dla podniesienia kultury ekonomicznej i umyslowej ludnosci wiejskiej; po trzecie.
od szacunku. jaki zyszczC} t?obie w oczach rzeszy wloscian"
skiej urz~dy i wlad'ze Rzplitej.
Bo chociaz narazie przewaza wsrod wloscian bylego
Krolestwa nastroj narodowy - jest tQ jednak tylko nastroj.
a nie ustalony pogl~d polityczny. I jesliby stronnictwa na"
rodowe pozostawily wolne pole po wsiach agitacji zawisd
stanowej i stanowego egoizmu - zapanowalaby po pewnym
czasie nad umyslami wi~kszosci, ktorCl stanowi niewC}tpliwie
bierna dzia jeszcze, szukajC}ca dopiero prawdy politycznej !Dasa.
.Ale najenergiczniejsza propaganda jednosci narodowej POZo"
stanie bez skutku, jezeli ogol wloscian b~dzie widzial i sly'
szal tylko deklamujC}cych 0 wspolnych narodowych interesach
mow cow wiecowych. ale nie b~dzie widzial czynnej w~pot
pracy z nim inteligencji. realizacji nawet solidarnosci narodo
wej. J tak sarno czcze b~dC} nawolywania~o podporzC}dkowywania pot~dze Rzplitej osobistych i klasowych. interesow.
jesli personifikujC}ce panstwo w oczach mas wiejskich urz~dy
post~powaniem swem powag~ wladzy panstwowej obnizae b~dC}.
Roznice kultury i psychologji politycznej pod wptywem
l'oznych warunkow. istniei&cych w trzech zaborach, wyst~puj"
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silniej po wsiach, mz 'wsrod inteligencji, mleszczan, a taki:e·
i ziemianstwa.
Swiadomosc polityczna wloscian zacz~la si~ bowiem
ksztaltowac dopiero po uwlaszczeniu. Jest wi~c calkowicie wytworem porozpiorowej naszej historji. I dzieje, prze~
iywane przez narod w kaidym zaborzezosobna, wycisn~ly
szczegolnie silne pi~tno na stanie umys16w i nastrojach uczuciowych tej, warstwy, ktorej i spoleczna struktura, i pozycja
gospodarcza, i stopien kultury obywateIskiei, i stosunek do
innych warstw spolecznych sformowaly si~ w wyniku rozmaicie
przez' kazde z panstw rozbiol'czych przeprowadzonego uwlasz~
czenia, odmiennego w kazdem z nich ustroju prawno ~ politycznego, oraz roznych metod walki, prowadzonej przez spoteczen- .
stwo polskie w obronie swego bytu.
Roznice te z czasem si~ wyrownajq i proces ten roipoczql
si~ jui nazajutrz po zebraniu si~ Sejmu Ustawodawczego,
Kaide bowiem ze stronnictw star a si~ rozszel'zyc swoje
wplywy moiliwie na calq Polsk~. Poslowie wybrani w jednej
z dzielnic jeidzq na wiece i zgromadzenia polityczne do
innych dzielnic. Odbywajq si~ zjazdy polityczne i ekono~
mi~zne z roznych okolic Rzplitej i wzajem na si~ oddzialy~
waJq.
Jakie sk zapowiada wynik tego jednoczenia Sl~ typu
duchowego wloscian calej Polski? Jakie pierwiastki tak marnej w poszczegolnych dzielnicach kultury politycznej j spo~
lecznej po wsiach wezm~ gor~ ? Czy b~dzie towynik
wplywow, jakie na umyslowosc wlosCian wywar~y pallstwa
zaborcze, czy tei: powstanq we wloscianstwie no we tworcze'
say duchowe,wytworzone jui przez: panstwo polskie?
Niewqtpliwie Eakty: 1) odbywania sluiby wbjskowej wal'mji
polskiej, 2) oHar poniesionych w'obronie g:ranic Polski, 3) zdo·
bycia . w wyniku tych ofiar szerokichterenow kolonizacyjnych
na wschodzie, 4) uzyskarita w Rzeczjrpospolitej wielokrotnie
wi~kszych wplywow na rzqd i administracj~ panstwowq -'-ni2=. mieli w ktoremkolwiek z' pa11stw zaborczych, - wytwarzajCl
w masie wloscian coraz silniejsze poczucle roli gospodarza.
Polski.
I podnoszenie si~ gospod~rcze' drobnej wlasnosci ziemskiej~ przechodzenie do jej rqk coraz wi~kszej przestrzeni
uprawnych gruntow w panstwie, wirost pl'ocentu uczqcych si'~

w srednich i wyzszych zakladach naukowych synow wlo~
scianskich, powi~kszanie si~ liczby urz~dnikow administracyj~
nych bezposrednio wloscianskiego pochodzenia - z roku na
rok wzmagac b~dzie po wsiach zainteresowanie si~ sprawarni
panstwa.
Juz w ciqgu tych ,trz<;ch lat daje si~ stwierdzic duzy
w tym wzgl~dzie post~p. Swiadczq 0 tern liczne skladki, dawane przez wloscian na plebiscyt gornoslqski, przejmowanie
si.~ po wsiach spraWq wilensk q , coraz ch~tniejsze uiszczanie
powinnosci. skarbowych i t. d., i t. d.
Ale nalezy zdawac sobie spraw~, ze z tego wzmozonego
u wtoscian poczucia roli gospodarza Polski moze rownie do"
brze wyniknqc podniesienie ich swiadomosci panstwowej, zy·
we przej~ciesi~ dqzeniami mocarstwowemi Rzplitej, patrjo'
tYZnl, nakazujqcy dbac 0 interesy pallstwa, b~dqcego wspoI ...
nem dziedzictwem calego narodu, zarowno dobrze kilkamor~
gowego chlopa, jak i najwi~kszych bogaczow, podobny do
patrjotyzmu mas ludowych obecnej republiki francuskiej, -jak, tez odwrotnie, podporzqdkowanie wszYBtkich interesow
panstwowych bezposrednim interesom wloscianskim.
Ostatnie dziesi~ciolecia przed wojnq wytworzyly silnq
ekspansj~ 'gospodarczq i spolecznq warstwy wloscianskiej w calej Polsce. Naturalnym i nieuchl'onnym skutkiem ekspansji
spolecznej jest zawsze i polityczna ekspansja.
Zdobycie wladzy pl'zez szlacht~ na przdomie 15 i 16
wieku wynikn~lo z przesuni~cia si~ w ciqgu 15 stulecia punktu
ci~zkosci gO$podarczego rozwoju owczesnej Polski w 13 i 14
wieku, polegajqcego przedewszystkiem na zakladaniu nowych
osad przez ksiqzqt i' pan6w ku rozszerzaniu przestl'zeni ziemi.
uprawnej w istniejqcych jui osadach przez bezposrednio roInictwem trudniqcq si~ szlacht~.
W skazalem jui: na scislq analogj~ obecnej ewolucji wto·
sci an z rozwojem ,szlachty w przedrozbiorowej Polsce.
Otoz z wyjqtkiem zachodniej Malopolski, gdzie stan
wloscianski osiqgnqt jui: byl przed wojnq nietylko stanoWCZq
przewag~ ekonomicznq nad wi~kszq wlasnosci q , ale i njql
w swe rftce odrazu po rozpadni~ciu si~ Austrji wszystkie nie;'
mal posterunki wladzy, i gdzie pod wplywem wykazanych
poprzednio specjalnych warunk6w wytworzyla si~ w nim psy·
chologja wylqcznosci stanowej, przypominajqca szlachtt:< naj-
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gorszego saskiego okresu - mas a wiejska w calej zreszt~
Polsce znajduje si~ dopiero w pierwszych pocz"ltkach sweJ
samodzielnej czynnej roli politycznej i kierunek jej ekspansji
politycznej ustalq dopiero lata najblizsze.
Ale ustal"l go wlasnie lata najblizsze.
Rozwoj spoleczny, jaki narod nasz przezyl w Qkresie podleglosci obcym panstwom, da~t Polsce, rozpoczynaj"lcej d~is
na nowo samodzielny byt panstwowy, now"l, przed rozblOrami nie istniej"lc"l warstw~ drobnych, ale wladaj"lcych wi~k·
szosci"l przestrzeni roli kraju wlascicieli, warstw~ ogromnie
zywotn"l, pracowit"l, peln"l energji w d"lzeniu do podniesienia
swego bogactwa i swego znaczenia.
.
A warunki .prawno-panstwowe,. w jakich si~ ten rozwoj
sppleczny dokonywal, wytworzyly w psychologji tej - warst",:y
zarowno pierwiastki, zdolne zapewnic Polsce pot~zn"l ekspansJ~
jej pot~gi panstwowej, podobne do tych, mi ktorych opart sitt
'rozkwit Polski w dobie jagielonskiej - jak rowniez czynniki
slabosci panstwa te same, ktore zniszczyly moc Rzplitej za
krolow obieralnych.
Przyszlosc Polski zalezydecyduj"lco od tego, czy ekspansj~
wloscianska pojdzie w ustugi ekspansji panstwowej, czy tez
podporz"ldkuje sobie interesy mocarstwowe panstw a .
;1;'
Ktora zas' z tych' dwoch m.ozliwosCisitt zisci, nie zalezy
1:0 od samych wloscian, ani od istniej"lcych dzis wsrod nich
tendencyj, ale od kierunku jaki przyjmie w latach najblizszych
cata nasza polityka narodowo-panstwowa.
Fryderyk Wielki stworzyl trwale podstawy potttg i pruskiej, wprZ"lgaj"lc w sluibtt ambicyj panstwowych HohenzoIlernow but~ i zachlannosc junkrow pruskich i brandenburgskich.
Richelieu i Mazarini ugruntowali swietnosc tronu' Ludwika
XIV, wi"lz"lc scisle ze spraw"l krolewsk& ekspansj~ gospodarCZ"l i komunaln~ miast. I w Polsce byla chwila, gdy na
zdobywczym . rozmachu szlachty mogla sitt oprzec moe Rzplitej.
Niestety, zbyt krotkie by to panowanie Batorego, a zbyt diugie Zygmunta Wazy.
Historja panstw nowoczesnych wskazuje, ze kazda warstwa narodu, podnosz"lca si~ na wyzszy poziom spoleczny, czy
1:0 wysuwajqc si~ na front zycia gospodarczego przez ?panowanie. glownych zrodel przyrostu bogactwa danego kraJu, czy
'tez zdobywajqc swem wyksztatceniem intelektualn<l nad inne
e

mi warstwami przewagtt - staje si~ czynnikiem rozrostu pott;gi panstwa, gdy kierownicy nawy panstwowej potrafi"l jej
d"lzenia zj~dnoczyc scisle z mocarstwowemi ambicjami panstwa.
W przeciwnym razie warstwa ta opanowuje sarna ster spraw
pp.nstwowych i dobra panstwa podporzqdkowuje bezposre~
dnim 8wym interesom klasowym.
Gdy jednak, warstwa spoleczna-, zdobywajqca wladz~
w panstwie, goruje nietylko gospodarczq energjq,lecz i umy~
stoWq kulturq - ze wspomn~ 0 burzuazji francuskiej, wl"lcza
ona szybko do $wego interesu klasowega mocarstWOWq po~
t~g~ panstwa i staje si~ spadkobiercq calej, przeszlej slawy
narodu, dbalym 0 utrzymanie jej.
Jesli jednak odnosna warstwa liczb q tylko i lepszem do~
stosowaniem si~ do warunkow gospodarczego rozwoju kraju
osiqga decydujqcy glos w panstwie, stopniem jednak wyksztal~
cenia i rozwojem intelektualnym pozostaje na najnizszych
szczeblach du<;howej kultury narodu - podobnie do masy
maforolnej szlachty, virititn obierajqcej krota na W oli traCq wtedy w panstwie znaczenie wszelkie walory umyslowe.
Polska upadla nie tyle przez egoizm, co przez prostactwo
rozstrzygajqcego 0 losach Rzplitej t!umu szlacheckiego, pro~
stactwo, ktore nie dopuscilo do wytworzenia si~ fachowej;
administrucji, zawodowej dyplomacji, statej armji, ktore z glttbokiem przekomtniem powtarzalo, ze "Polska nierzqdem stoi".a slabosc militarn"l Rzplitej za najlepszq gwarancj~ pokoju
uznawalo.
Dzis rzqdy chropskie mialyby literalnie te same skutki.
Swiadczy 0 tern dotychczasowaich proba.
I nie zapobiega ciasnocie widnokr~gow politycznych rZ"ldu
masy zbyt malo wyksztalconej najwi~ksza nawet ambicja pan~
stwowa i najszerszy umysl przewodcow tej masy.
Zamoyski prowadzil szlacht~ pod Polock, gdy mial oparcie
o Batorego. Gdy jednak z rzecznika woli krolewskiej przed
braci"l szlacheckq sta1 si~ za Zygmunta III rzecznikiem woli
narodu szlacheckiego przed krolem - wychowal sobie na.
nast~pc~ Zebrzydowskiego.
Tern mniej mogl obecnie, niew"ltpliwie duzy zmysl pan·'
stwowy Witosa - nie posiadaj"lcego jednak ani w czttsci pOa
dobnej do Zamoyskiego wiedzy i znajomosci swiata - zapo~
biec tozpanoszeniu si~ za jego rzqdow nieuctwa i partyjnego,
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protekcjonizmu na najwazniejszych posterunkach wtadzy panstwowej.
,
Narazie jednak - jak, juz wskazalem ..:- powszechnem
si~ stato w masie w!oscianskiej hasto "rz qd6w chtopskich"
tylko w zachodniej Malopolsce. W reszcie kraju raczej stracilo one na sile po doswiadczeniach gabinetu Witosa. A nigdy
,nie skupialo kolo siebie wi~kszosci w Wielkopolsce i w by tern
Kr6lestwie. W obu tych dzielnicach Og6t wioscian chce przedewszystkiem "dobrego rzqdu", kt6ryby umial uporzqdkowac
zycie ekonomiczne kraju, wprowadzic lad do gospodarki skar~
bowej, zapewnic bezpieczenstwo publiczne, podniesc wydajnosc pracy, nakazac posluszenstwo prawu i zabezpieczyc nalezycie P olsk~ od niebezpieczenstw zewn~trznych.
Zadaniem kierujqcych rozwojem kultury politycznej narodu warstw wyksztalconych jest wytworzyc warunki, w kt6rych masy wiejskie utrwaIayby w sobie przeswiadczenie, ze
ten "dobry rZCld" dac im mogq ludzie rzetelnej pracy i fachowej wiedzy, a nie gromkich obietnic, kt6rzy nie wasni,
Jecz jednosci narodowej sluzll i raczej 0 obowiqzkach obywateli, niz 0 ich prawach, pami~tac kazq.
Lecz oczywiscie nie wystarczll ku temu same nawolywania na wiecach i w pisemkach ludowych.
T emi samemi metodami wytrwaiej, codziennej pracy wychowawczej, kt6remi patrjotyczna inteligencja w walce przeciwko polityce panstw zaborczych zbudzila swiadomosc narodowq po wsiach - musi ona obecnie w walce z demagogjq
stanowq wyksztakic po wsiach poczucie interes6w i zadan
panstwowych wlasciwych Polsce i p~d ku g6rze mas wloscianskich skierowac ku podnoszeniu sity ekonof!:licznej i politycznej
Rzplitej.
.

"galicyjski biurokratyzm" urz~d6w naszych. W Malopolsce
wszystkie wady funkcjonowania wladz panstwowych sklada si~
na "domowe wyksztalcenie kr6Iewiak6w". W Wielkopolsce
zal" si~ na "warszawskich paskarzy" i wpychajqcych si~ na
urz~dy "galicjak6w".
'
. Niech~ci te jednak nie majq powazniejszego znaczeni~.
r""'.
1'"
1
r ·
" •
/
Ltoruje nao mem~. mesKonczeme nastro) patrjotyczny, jednoCZqcy calq ludnosc polskll we wsp6lnem dqzeniu do utrwalenia granic Rzplitej.
'Ze zas w kazdej dzielnicy rozw6j nasz cywilizacyjny
w czasie niewoli szed! nieco innemi drogami - ma to nawet
dobri'\ swq stron~.
.
Niewola bowiem zawsze koszlawi dusz~ narodu. Jesli
nawet nie wytworzy ujemnych wr~cz sl&onnosci i dllzen,
to w kazdym razie wstrzymuje rozw6j pewnych narzqd6w
i funkcyj zycia narodowego i wywoluje razqce dysharmonje
w spoleczno-obywatelskiej kulturze.
T ak si~ jednak zlozylo, ze przewaznie' te funkcje, kt6re
by~y najbardziej skr,,<powane w jednei dzielnicy, mogly si~
stosunkowo lepiej rozwijac w innej. Nie mielismy wlasnego
szkolnictwa nigdy pod zaborem pruskim. Ale mielismy je
czas pewien w' Kr6lestwie, a nast~pnie w Galicji. Nie mielismy nigdywlasnego wojska w Poznanskiem, ani w Galicji,
ffiielismy je jednakw Kr61estwie do 1830 r.
K1'61estwo tez wytworzylo gl6wnie tradycje zbrojnej walki
o niepodlegtosc. Galicja zas w ostatniem pi~cdziesi,,<cioleciu
wyksztalcaa typ nowoczesnego ul'z~dnika panstv,rowego i samorzqdowego. A Wielkopolska nauczyla si~ walczyc zwyci~w
ako 0 gospodal'cz" niezaleznosc narodu.
Mozna narzekac na austrjackie szablony galicyjskiej biul'Okracji. Ale nie spos6b zaprzeczyc, ze bez galicyjskich urz~
dnik6w zO,rganizowanie naszej administracji panstwowej byloby
nieskonczenie trudniejsze. Mozna narzekac na zmaterja"
lizowanie poznanczyk6w. Bez ich pomocy jednak nie by·
laby si~ Polska wyzywi-ta w 1920 na t 921 rok i bodaj ni?
bylaby wczas wyparla U1<.rainc6w z pod Lwowa. Mozna
krytykowac brak,wyrobienia panstwowego Kr6lewiak6w. Lecz
dzi~ki ich poczuciu odr~bnosci narodowego interesu polskiego
<od interesow panstwowych Austrji i Niemiec - rekrut polski

*'

*

*

R6znica warunk6w istniejqcych w trzech panstwach roz·
:biorczych odbila si~ najsilniej na psychologji wloscian, kt6ra
sformowala si~ calkowicie w czasach porozbiorowych.
Trzeba jednak przyznac, ze w niejednem r6znym jest
dzis i caly ,charakter spoleczno-obywatelskiej naszej kultury
w kazdym z bylych zabor6w. ,
Na tern tIe powstaly: juz nawet uprzedzenia i niech~ci
dzielnicowe. W Warszawie powszechne jest uzalanie si~ na
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nie zO'sta.tzuzyty w wOJme swiatowej przez moearstwa een
tralne i pozostal dla' Polski it.' d .• i t. d:
Roznica typu spo.leezno-obywatelskiego w roinych dziel~
nicach wytwarza niewqtpliwie pewne tarCia w naszem iyciu
narodowo~panstwowem.
Ale wainiejszy jest· fakt, ie gdy
.w kazdej z dzielnic brak pe~nyeh niezbttdnych dla rozwoju
panstwowej cyw'ilizacji Polski" elementow psychicznych, to
jednak z reguly mamy je w innej jakiejsdzielnicy.
Pozwala to, jesli nie na usunittcie zupelne rzeczowych
brakow, to jednak na znaczne ich zlagodzenie.
Synteza cnot i zalet charakteru polski ego w roinych
dzielnieaeh dalaby rzeezywiscie pierwszorzttdnej wartosci oby~
watela panstwa.
.
T rzeba tylko, by tak zwana "unifikacja Rzplitej" nie odbywala sitt - jak sitt. to dzis niestety dzieje, przez usuwanie
przedewszystkiem tychodrttbnosci, ktoremi sitt jedna dzielniea
ponad poziom reszty wybija, lecz przez zuzytkowanie silistniejqcych w kazdej z dzielnic, 0 ile ich w innych brakuje.
dla wyrownania tych roinie.
Do sprawy tejwroctt jesz;eze nastttpnie. Narazie chcialbym tylko stwierdzic, ie mimotrwajqcego poltora wieku
niemal podzialu Polski mittdzy panstwa zaborcze niema dzis
w narodzie naszym czynnikow rozrywajqcych jednosc panstWOWq, czynnikow separatyzmu dzielnieowego. Narod polski
jest dzis 0 wiele Wittcej zwarty, nii byl przed rozbiorami.
Dqzenia do oparcia ustroju Rzplitej na federacji ziem w sldad
jej wchodzqcych - plynq z jakichs mi~dzynarodowych kombinacyj pewnej grupy politykow, ale nie z pragnien ludnosci;
majq .one swe zrodlo poza Polsk q, a .nie w Polsce, mimo ze
opowiadal sitt za niemi ehwilami i rzqd, i szereg stronnictw
sejmowych, a przedewszystkiem Naczelnik Panstwa. Swiadczy
o tem zarowno przebieg sprawy wilenskiej, ktorej tresci q bylo
dwuletnie przeszlo zmaganie si~ woH miejseowej ludnosci
poIskiej, iqdajqcej jak najszybszego i bezwarunkowego zespolenia z ~ P01skq, - z dqzeniamr fed~ra~yjnemi idq'cymi rowno
legle z zagranicy i z "obozu belwederskiego" i porozu~
miewajqcemi sitt mittdzy sob q w tajemnicy. przed spoleczenstwem polskiem (projekt Hymansa) - by narzucic
ziemi wilenskiej odr~bnosc prawno - panstwowq, Tak sarno cala ludnosc MalopoIski wschodniej, me wylqczajflc
p

a

nawet tamtejszych soejalistow, niechce slyszec 0 jakiejs autonomji tej dzielnicy.
. Co sitt zas tyczy separa~yzmu poznanskiego, tak bardzo
okrzyczanego i 'pitttnowanego przez te wlasnie . sfery, ktore
wbrew opinji ogromnej wi~kszosci narodu cheialyby we wsp61dzialaniu z zagranicq narzucic "statuty autonomi'ezne" Wilenszczyznie i Malopolsce wschodniej, - polegal on w rzeczy"
wistosci na domaganiu sitt, by przez zbyt pospieszne centralizowanie wladz administracyjnych nie byla zniszezona gospodarcza rownowaga, ktorq spoleezenstwo wielkopolskie
umialowlasnemi silami zabezpieezyc, gdy w innych dzielni
each wszelkie zarzqdzenia wladz pl'zeciwko spekulacji drozyznianej by.ly zgola bezskuteezne. Nie wahala sift jednak
Wielkopolska a~i razu, gdy trzeba bylo, ezy to, zmniejszajqe
wlasnq konsumpcjtt, dostarczac zboza i ziemniakow Krolestwu
i Galicji, czy tez, mimo wiszqcej jeszcze nad niq grozy wo~
jennej ze strony Niemiec, oddawac calq posiadanq amuniejtt
. dla Lwowa,. lub tez poddac jednolitej komendzie' Naczelnika
Panstwa sfOl'mowane przez niq i lepiej od innych oddzialow
polskich wyekwipowane wojsko.
Naprawd~ byly zabor pruski dal swego majqtku, swej
pracy pal1stwu polski emu w najtrudniejszym pierwszym okresie
jego formowania si~ wittcej od ktorejkolwiek innej dzielniey.
Serjo wittc 0 separatyzmie Wielkopolan mowic nie mozna.
Co, najwyzej mozemy zarzueic im zbytnie przecenianie swej
kulturalnej wyzszosci i nadmiemq nieufnosc do centralnych
wladz warszawskieh. K westja . jest jednak, czy ta nieufnosc
byla' istotnie nadmiema, czy nie miala realnego uzasadnienia?
T rwalem dqzeniem ludnosei polskiej na calym obszarze
Rzplitej jest niewqtpliwie jaknajscislejsze zespolenie zlqezonych
dzielnic w jednolity organizm panstwowy.
Rozbiol' Polski ehoc wytworzyl roi:nice typu kultury spo~
leczneji politycznej w poszczegolnych dzielnicaeh, rowno~
cZeSnie jednak zespolil nierozerwalnie w umyslach nal'odu
polskiego pragnienie niepodleglosci z poczuciem jednoscl ziem
polskich. Slady dawnego ustroju sejmikowego zostaly w swiadomosci polskiej zupdnie zatlll'te. Polska wyszla z okresu
rozdarcia przez panstwa zaborcze bardziej duchowo jednolita,
nii po ptzebyeiu okresu ·dzielnieowego; jest dzis . bardziej
zwarta, nii by,taza Kazirnierza Wielkiego.
N
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I to nietylko na przestrzeni tych ziem, ktore wowczas
zamieszkiwal narod polski. Proces zrastania si~ "Korony"
z "Litw/:l", zapocz/:ltkowany unj/:l tylko dynastyczn/:l za Wla~
dyslawa JagieUy, odnawian/:l przy wst~powaniu. na tro.n .k~zd~go
z jego spadkobiercow ;do polskiej korony krolewskleJ 1 wlel~
koksi/:lz~cej stolicy litewskiej, w okresie tym juz jednak
zespalaj/:lcy szlacht~ litewsk/:l i polsk q przez rozszerzanie na
Litw~ polskich zwi/:lzkow herbowych i przywilejow politycznych szlachty polskiej, w 1569 przeksztatcajqcy unj~ osobist q
w rzeczOW/l, a przez Konstytucj~ 3-go maja jednoczqcy oba
te panstwa w jednolity organizm panstwowy,-mimo niewoli
szedl naprzod przez ciqg 19-9o stulecia.. Gdy po uchwaleniu
Konstytucji majowej Stanislaw August widziaf potrzebe; zapew·
nienia Litwie specjalnym ukladem odpowiedniego udzialu we
wszystkich naczelnych wladzach Rzplitej, gdy jeszcze na emigracji po 1831 r. herbem polskim byla obok orla polskiego
pogon litewska. a dla Mickiewicza ojczyznq jest rowniez
dobrze Litwa jak Polska-to obecnie sam a nazwa "Litwy
srodkowej" draznila uczucia ludnosci ziemi wilenskiej, a obawa
przed jak/:lkolwiek odr~bnosci/:l od Polski wstrzymaia polow~
delegatow wilenskiego zgromadzenia orzekajqcego od podpisania aktu przygotowanego przez rzqd polski, gdy w tym
akcie znalazla si~ zapowiedz "statutu ziemi wilenskiej".
Ale powyzej powiedzianedotyczy tylko ludnosci polskiej.
Natomiast okres niewoli oslaba ogromnie zwiqzek z Polsk q
niepolskiej jej ludnosci, z wyjqtkiemjedynie katolikow Bialorusinow i wiernych unji Rusinow 'Chelmszczyzny iJ>odlasia.
Ci ostatni pod wplywem przesladowan rosyjskich stali sie;
calkowicie Polakami, katolicy zas Biatorusini poczuli si~ bliz·
szymi katolikow polskich, niz Bialorusinow prawoslawnych.
To tez nietylko Polacy Wilenszczyzny silniej dzis Sq narodowo
zespoleni z reszt/:l Polski, nii: hyli w czasie rozbiorow, ale
wogole caJa ziemia Wilenska, cala ta czt<sc dawnego Wielkiego
Ksit<stwa Litewskiego. w ktorej katolicy stanowi q wi~kszosc
ludnosci, zrosta sit< ol'ganicznie w swiadomosci jej mieszkancow
z narodowem terytorjum polskiem, jako niel'ozdzielna jego czt<sc
skladowa. Ale zludzeniem byloby, gdybysmy do naszego obec·
nego terytorjum narodowego zaliczali .wojewodztwa Poleskie,
Nowogrodzkie i 0 I ynskie, oraz StanislawQwskie. A co najmniej
w/ltpliwa iest pl'zynaleznosc don wojewodztw Lwowskiego
i T arnopolskiego.

Na ziemiach tych sila narodowa polska niew/:ltpliwie
przez czas niewoli zmalala.
Nietylko bowiem zmniejszyla
sit< w wojewodztwach Poleskiem, Nowogrodzkiem i W olyiiskiem pod wplywem eksterminacyjnej polityki rosyjskiej przestrzen polskiej wlasnosci ziemskiej i miasta tamtejsze, w 18-ym
wieku nawskros polskie, mocno sit< zrusyfikowaly, ale, co
wazmejsza, .wraz z og6ln/:l demokratyzacj/:l punkt cie;zkosci
zycia spoleczno-politycznego przesun/:lf sit< z dworow, mimo
wszystko jeszcze przewaznie pol skich•. ku wsiom, w ogromnej
wi~kszosci nie polskim, a po uwtaszczeniu, t. j. od chwili, gdy
wogole zaczt<la si~ dopiero jakas swiadomosc polityczna we
wioscianstwie rozwijac, uzaleznion~m zupdnie od panstwowej
. administl'acji rosyjskiej i rosyjskiej cerkwi prawoslawnej.
W tym samym czasie Mafopolska wschodnia byla administrowana przez Polakow. To tez procent Polakow warod
wiejskiej ludnosci wschodnich powiatow malopolskich stale
wzrastat. Jednoczesnie jednak centralny rzqd wiedenski wy·
tworzyl wsrod tamtejszej ludnosci l'uskiej, ktora w pierwszej
polowie 19-9o wieku. 0 ile miala jakqs swiadomoac narodow/:l,
uwazala si~ za skladowq cze;sc narodu polskiego (gente ruthenus-.natione polonus) - wrogi Polsce nacjonalizm ukrainski.
T akiz sam nacjonalizm, zwracajqcy si~ ostrzem swem
wyl/:lcznie przeciwko Polsce, wyksztakila wsrod Litwinow Rosja wraz z Prusami, ktore byfy istotnym inicjatorem odnosnej
polityki zarowno Wiednia, jak Petersburga.
Poza tem wzrosla ogromnie liczba Niemcow w calej
Polsce, a szczegolnie w by~ym zaborze pruskim. Wprawdzie
przez ostatnie trzy lata znaczna czt<sc niemieckiej ludnosci,
ktora napfynt<la .byla do Wielkopolski i P omorza w czasie
rzqdow pruskich, . - wyniosla sit< z powrotem do Niemiec.
stwiercizaj/:lc przez to, iak powierzchownq i sztucznq byla przeprowadzona przez Prusy germanizacj~ tego kraju. W kazdym
razie jednak saa liczebna zywiolu niemieckiego jest dzis w naszych zachodnich dzielnicach wie;ksza, nii: byla przed rozbiorami. I co wazniejsza jeszcze, niemiecka ta ludnosc, ktora
w 18· rym wieku posiadala wYZSZq nieraz nawet od rdzennych
Polakow panstwowq swiadomosc polsk q , dzis jest zwi/:lzana
wszystkiemi swemi dct:zeniami politycznemi z panstwem Niemieckiem.
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Wreszcie wsr6d ludnosci zydowskiej zapanowaf niemal
zupelnie agresywny; jawnie lqczqcy' si~ przeciwko Polsce ze
wszystkimi jej wfogami, syjonizm. Jest to tembardziej niebezpieczne, ze wplyw zyd6w na ,zycie panstwowe i na caly wzw6jcywilizacji narod6w, ich, literatur~.'sztuk~, nauk~, stosunki
spoleczno· gospodarcze, etyk~ zawodowll'lekarzy,adwokat6w,
przernyslowc6w, instytucje kredytowe, nastrojepolityczne czytajllcego og6tu rosnie nieustannie w caJyrn swiecie i w Pols~e
w m:iar~ tego, jak zwid~sza si~ prbcent zyd6w w wyz~zych
z~~ladac~, n~uk~wy~h i w liberalnych zawodach, a szczeg6}me) w plsmlenmctwle.
,
Marny dzis w Polsce kwestje rusinsk q , niernieckCl Iudnosci prawoslawnej, zydowskCl.
'
'
Ale' 6bok tych wszystkich narodowosciowychkwestyj
marny )eszcze niernniej od nich niebezpiecznq kwestj~ przern?,~am~ rozkJadowych wpJyw6w' zydowskich do polskiej cy~
wlhzaCJl pod przykrywk q przer6znych .. wszechludzkich idealOw", "ide) wolnosciowych", "nowych czy futurystycznych prqd6w w literaturze i sztuce".
.
P!ze~ ciqg 19 9o ,i poczqtku 20-go '\vieku nar6d polski
zespohl 'Sl~ wewnt<trzme w wake z uciskiem panstw rozbiorcz,ych i w ~~sknocie do odzyskania utraconej jednosci. Powl~kszylo Sl~ nawet terytorjurn narodowe polskie w scislem
tego slowa ~l?aczeniu 0 Chdrnszczyzn~, ziemi~ WiIenskq, odzyskanq cz~sc Slqska.
Lecz zmnieiszylo si~ terytorjum, kt6rern wla'dal nar6d
polski .. I?~i~ki bo~iem spolszczeniu sk calej szlachty Rzplitej,
cale tez JeJ terytorJurn' bylo w 18 wieku \ w posiadaniu narodu polskiego. Konstytucja 3-go Maja, jednoczqc ostatecznie
Litw~ z Koronq w jednolite panstwo narodowe polskie, da~a
tylko prawny wyraz dawno juz dokorianemu faktowi. I jeszcze w 1830 r. Litwa, Wo~yn, Podole i Ukraina' mimo rZ4~
d6w rosyjskich trwajqcych od 40, a w granicach pierwszego
zaboru 60 lat, by~y we wladaniu polskiego narodu, jak 0 tern
swiadczy ich udzial w powstaniu. . Lecz juz w 1863 r. wsku~
tek rozpocz~tego w Rosji uwlaszczenia powstanie moglo objCle
ty~ko terytorjurn w. wi~~szosci przez ludnosc katolickCl zamleszkale. W sz~dzle zas tam, gdzie masa wloscianska byte.
pr.awoslawna, element polski zeszedl w drugiej potowie 19-9o
wleku do rz~du rnniejszosci narodowej, rniejscarni wprawdzie
M

h~dClcej nadal najbogatsz q i najb<\rdziej oswieconq cz~sci'l
ludnosci, nie posiadaj'lcej juz jednak kierowniczej roli w zyciu
spotycznern i politycznem krC;lju.
ile ziernie te weszly obecnie w sk~ad Rzplitej polskiej,
wI ada nierni Pallstwo polskie i posrednio przez w~adze panstwowe r6wniez nar6d polski. Nie rna jednak bezposredniego
•
1
l ' , l'
' .•• 1
1
1
,.
'1'
•
panowanla naa umYS'1arnl I wlzemanll len manOSCl CYW111zaCJa
polska.
'
.
.
A co to znaczy-wskazuje najlepiej fakt, ze juz w koncu
17-go stulecia utracilismy pl'zewazn'l cz~sc Uk rainy, poniewaz
proces polonizac,ii, kt6ry zespoia z Polsktl szlacht~ Iitewsktl
i ruskq, nie objtl~ sobq jednak wytwarzajqcej si~ nad dolnyrn
Dnieprem nowej. :warstwy rycersko-ziernianskiej, warstwy wi~c
decydujtlcej w6wczas, gdy przedews;zystkiern sila or~zna decydowala 0 losach kraju, kozaczczyzny.
T ernbardziej obecnie niepewne i nietrwate jest wladanie
przez pans two ziemiarni, kt6re nie stl jednoczesnie we -w,;tadaniu narodu.
Gdy jednak do potowy 19-9o stulecia kraj byl w posiadaniu narodu, 0 ilescisle z narodern by~a zespolona warstwa
kierujqca, - obecnie nar6d panuje tylko nad tem terytorjum,
na kt6rern nalezy don wi~kszosc ludnosci lub co najmniej
kt6rego wittkszosc ludnosci ulega w swych dqzeniach politycznych cywilizacji narodu panujqcego tak, jak to rna rniejsce
dzis na Mazurach pruskich;
To tez zasadnicza istnieje r6znictl mi~dzy kwestj'l niernieckq, a rusinsk'l i bialorusk q w Poll:lce,
Pierwsza z nich to zag~dnienie zabezpieczenia panstwa
polski ego od wrogiego przeciwko niemu dzialania zyjqcych
na nal'odowern terytorjurn polskiern rnniejszosci, politycznie
orjentujqcych si~ wed tug wskazan nieprzyjaznego sqsiedniego
rnocarstwa.
Kwestja zas bialoruska i rusinska-to problernat zespolenia ziern, w wi~kszosci dzis przez Iud nose obctl. choe niekoniecznie wrogq, zarniesz'katych, z nal'odowern terytorjurn polskiern.
Nierna zas innego rozwiC),zania tego zagadnienia, jak
tylko pl'zez wytworzenie na ziemiach rzeczonych narodowej
wi~kszosci polskiej lub przynajmniej takiej przewagi zywiotu
polskiego. by decydowat on ocatern zyciu spoleczno - polio
tycznern kraju.'
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ile w odpowlednifn czasie nie potrafimy jakiejkolwiek
cz~sci wschodnich naszych wojewodztw zjednoczye w ten
sposob z narodowem. polskiem terytorjum-~ grozic nam b~
dzie utracenle jej, tak jak utracilismy w 17-tym wieku lewobrzezn"! Ukrain~. Z tego rtalezy sobie zdawae spraw~.
Proc~s zrastania si~ Litwy z Koron,,!~ ktory dal przetworzenie Rzplitej, .,obojga narodow" przez Konstytucj~ 3-go
Maja w jednolite panstwo narodowe, zostal na obszarze, zamieszkalym przez wi~kszose prawos,lawn"!, nietylko wstrzymany przez rZ,,!dy rosyjskie, lecz wr~cz cofni~ty.
I musi si~ obecnie rozpocz"!e na nowo, z t"! wszakze
roznic,,!, ze obecrtie nie dokona $i~ ptzez pozyskanie dla
polskiej cywilizacji jedynie warstw posiadajqcych, lecz musi
w tym celu bye zespolona z Polsk,,! wiekszose ludnosci
kraju.
., To byl tez wzgl,,!d, ktory nakazal mi w delegacji pokojowej w Rydze pracowae na rzecz zawarcia pokoju, a prze~
ciwko przedluzaniu wojny, gdy tylko sytuacja militarna pozwolaa uzyskae gran ice, zabezpieczaj"!ce na Wolyniustrategiczne koniecz:nosci Rzplitej (kolej Rowno-Sarny), a na
Bialej Rusi przywracai,,!ce Polsce clile terytorjum, na ktorem
maze w niedlugim czasie wytworzye si~ wyrazna wi~kszose
polska.
.
Przeciwko mnie przedewszystkiem zostaly skierowane
zarzuty . ze strony niezadowolonych z ustalonej traktatem
ryskim' granicy.
Wprawdzie byla ana nie mojem osobistem dzielem, lecz
calej delegacji. Ale przyjmuj~ za ni,,! 'odpowiedzialnose.
Wprawdzie nieprawd,,! jest, ze Rosja ofiarowywala nam
Minsk, a delegacja polska nie chciala go przyj,,!e. Ola po·
zyskania Minska trzebaby bylo prowadzie wojn~ co najmniej
miesi"!c dluzej. A gospodarcza i finansowa sytuacja Polski
wymagala koniecznie zakonczenia wojny przed zim"!. Ale
bylem gl~boko' przekonany, ze gdybysmy. byli mogli nawet
posun"!c dalej na wschod naSZq granic~ na Bialorusi - nalezalo zachowac' w tyro wzgl~dzie najwyzszq ogl~dnose.
Przebieg . bowiem wojny 1920 rozstrzygnql spor, ktory przez
dwa lata toczyl sitt w Sejmie i w publicystyce naszej, czy
nalezy dqzye do zlqczenia z· P olsk q calej Bialorusi i Ukrainy
na podstawie federacyjnej, czy tei podzielie je mi~dzy Polsk q
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a R<5sj,,!,-na rzecz tego ostatniego rozwiqzania. Okazalo si~
kosztem olbrzymich strat w ludziach i materjale wojennym,
ze wojska nasze nie S,,! w stanie utrzymac si~ trwale na
linji Dniepru. I jesieniCj, 1920' r. rozumielj to juz wraz
z rZCj,dem wszyscy przewodcy stronnictw, ze, gdyby, armja
nasza powtornie doszla do Dniepru, musialaby na wiosn~
192 I r. znow si~ cofac bodaj na Bug; Reainym wi~c okazal si~ jedynie program Komitetu Narodowego po'dzialu
Bialej Rusi i W olynia: Program ten uzupetnilem jeszcze
w Minsku tez"! 0 koniecznosci oddzielenia Litwy i ziemi
W ilenskiej od Rosji przez tak zwany "korytarz dzisnienski",
lCj,czCj,cy Polsk~ z .totWq.
Polqczenie jednak jak"!s linj,,! 10gicZI1,,! korytarza tego,
stanowi,,!cego polnocny kraniec naszej granicy wschodniej, ze
Zbruczem, t. j. krancem jej poludniowym, wymagalo wcielenia do Polski zachodniego -Wolynia po Slucz, wzgl~dnie
poza wspomnianCj, juz linj~ ,kolejow,,! Rowno - Sarny - .tuniriiec.
Jest to obszar 0 duzej wi~kszosci rusinskiej prawoslawnej ludnosci, na ktor"! dzialac b~d,,! stale wplywy antypolskie Ukraincow galicyjskich i rosyjskiej cerkwi prawoslawnej.
Przytem poludniowa jego cz~sc (Krzemienieckie, Rownenskie, Dubienskie) jest stosunkowo g~sto zaludniona. A polnoc
(Kowelskie, Sarnenskie), maj,,!ca duzo ziemi pustej, odstrasza
osadnikow ubostwem piaszczystych. i podmoklych gruntow. To tez silniejszy ruch kolonizacyjny rozwija si~ dotychczas wyl,,!cznie niemal we Wlodzimierskiem.
W tych warunkach zespolenie Wolynia z narodowem
terytorjum polskiem jest bardzo trudnem zadaniem. Wyma~
gac one b~dzie duzego nakladu sil i kosztow. A przeciez
nalezyte zabezpieczenie naszej wolynskiej granicy rozstrzyga
w razie wojny z Rosj,,! nietylko 0 utrzymaniu Wolynia, lecz
i calej Malopolski wschodniej,
W obec tego jednak najwyzsz,,! koniecznosci,,! zyciow,,!
jest dla Polski, by w ciCj,gu najblizszych juz lat kilkunastu
caly odcinek· wschodniej naszej granicy na polnoc od Pry~
peci byl granic,,! nietylko panstwa polski ego, ale i narodo~
wego terytorjum polskiego.
Tylko bowiem wtedy, gdy zarowno wojewodztwo T ar~
nopolskie, jak Nowogorodzkie, Wilenskie i Poleskie b~d,,!
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ziemi q napl'awd~ polsk'l. mozerny bez wielkiego niebezpieczens~wa dla calosci pans twa miee na W olyniu czas jeszcze
dluzszy strategicznqtylko, a nie etnograficznq granicft.
W obecnym stanie l'zeczy, gdy mamy w wymienionych
trzech wschodnio·p61nocnych wojewodztwach polow~ ludnosci
katolickiej. modlqcej si~ w kosciolach z polskich ksiqzek .do
naboi:el~stwa, gdy przytem gMwna masa prawos{awnych
znajduje si~ w powiatach poludniowych, tak rzadko zaludnionych, ze przy prymitywnych na w~t meljoracjach rolnych
mozna ich ludnose podwoie kolonistami z zachodu, gdy
wreszcie jedynem tam wi~kszem centrum kultul'alnem jest
nawskros polskie Wilno,-zespolenie tego kraju z Polsk q pod,
wzgl~dem narodowym jest stosunkowo latwe. ByleSmy sami
nie wytwarzali w nim niepotrzebnie "kwestji bialoruskiej".
. Gdyby jednak prawoslawna jego ludnosc otl'zymala kierowniczy centr pl'zez wlqczenie do Polski Minska i uzyskala
pl'zez dalsze n8 wschod przesunit<cie granicy przewag~ li~
czebnq nad Bialomsinami katolikami, szczegolnie na pograczu - bo Minszczyzna jest juz zbyt g~sto zaludniona, by
mogla bye nalezycie skolonizowana - to proces zjednoczenia
si~ narodowego Bialej Rusi z Polskq bylby przeciqgni«ty na
dlugie dziesiftciolecia.
I mielibysmy wowczas naprawdft
w Polsce kwestj~ bialorusk q nie mniej niebezpiecznq od ukrainskiej.
Dla przyszlosci Polski lepiej sift stalo, ze w delegacji
pokojowej ryskiej przewazyl wzglqd na wewn~trznq nal'odowq
z~artose R zplitej nadnatmalnym podczas or~znego powodzenia rozmachem imperjalistycznym.
.
Wskutek tego bowiem tak zwana "kwestja bialoruska" ,
scisle mowiqc, kwestjaziem zamieszkalych w wi«kszosci przez
Bialorusinow jest zagadnieniem wylqcznie niemal kulturalnogospodarczem: naiezytego rozwoju szkolnictwa polski ego, rozwini~cia po miastach i miasteczkach polskich instytucyj spolecznych i oswiatowych, oraz zwiftkszenia w nich liczebnego
in~eligencji poIskiej, wreszcie UPl'zystftpnienia. przez. odpowlednie prace meljoracyjne kraju tego dla \silniejszej kolonizacji. Politycznego ostrza, zwroconego przeciwko Polsce,nie
rna dzis ona.
.
. Niebezpiecznq napl'awd~ dla Polski jest w tej chwili n~
wschodnich kresach tylko kwestja rusinska, wzgl~dnie ukra-
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inska. Plzytem jednak w wojew6dztwie T arnopolskiem po~
siadamy juz kolo 40 % polskiej ludnosci. I jezeli ruch .parcelowania folwarkow mkdzy kolonistow polskich z zachodu
pojdzie nadal tem tempem, jakiem szedl wxoku przesztymto w ciqgu niespetna 20 lat wytworzy sift nad Zbruczem
szeroki pas absolutnej wiftkszosci polskiej: Trudniejsze to
bftdzie na Wotyniu, gdzie procent ludnosci polskiej przewa
znie nie dochodzi dwudziestu od sta.
Z drugiej strony jednak Iudnose rusinska Malopolski
wschodniej objftta jest 0 wiele silniej wrog'im Polsce ruchem
ukrainskim. I nawet jako mniejszose moze bye wysoce niebezpieczna dla jednosci i calo~ci pans twa, jezeli nie potrafimy znaleze skutecznych srodkow pl'zeciwko dzialalnosci
partji ukrainskiej, a przedewszystkiem, jesli nasze wladze
administracyjne nie prze~tanq, trzymajqc sift przez dziwne
lenistwo umystowe austrjackich ,szablonow, wmawiac w ru~
sinow ukrainskq narodowosc, ktorej naprawdft jeszcze niema,
ale ktora, 0 ile sift wytworzy, centrem swem moze miee
tylko Kijow, a nie Lwow.
W kazdym razie najsilniejszem zabezpieczeniem Rzplitej
pl'zed dqzeniem Ukl'aincow do odel'wania Malopolski wschodniej
od Polski i najpewniejszym jednoczeSnie sl'odkiem odwl'ocenia
uwagi wi~kszosci Rusinow malopolskich od Kijowa, a zwrocenia jej ku Wal'szawie, bftdzie rozszerzenie polskiego narod.owego terytorjum na wojewodztwo Lwowskie i TarnopolskIe.
Od sHy naszej gospodarczej i cywilizacyjnej ekspansji
w tym kierunku zalezee b~dzie decydujqco, czy Malopolska
wschodl).ia pozostanie pl'zy Polsce z chwil q ewentualnego
formowania si.ft narodu ukrainskiego na poludniu Rosji.
. Bez ekspansji tej, bez zrastania si~ naturalnego wskutek
zwiftkszania si~ zywiotu polskiej Malopolski wschodniej z narodowem terytorjum polskiem wszelka nasza polityka ukrainska b~dzie bezskuteczna i glupia.
Przy ekspansji zas tej samo zycie wytyczy drogi rozumnej polityki polskiej w sprawie ukrainskiej. .
Rowniez tylko ekspansja gospodarcza polska ipogl~bie
nie naszej duchowej kultury doprowadzic moze do kol'zystnego l'ostrzygni~cia najtrudniejszej i najniebezpieczniejszej, bo
tez najbardziej skomplikowanej ze wszystkich kwestyj narodowosciowych w Polsce: kwestji zydowskiej.
a
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Niewielu jest dzis 'ludzi, ludzqcych SJ(~. by mozliwq byla
asymilacja mas zydowskich. Wi~cej jest juz takich, kt6rzy.
zdajqc sobie spraw~. ze zydzi pozostanq zawsze obcym nam
narodowo elementetn, sqdzq jednak. ze nalezy znalezc sposoby pozyskania. ich dla panstwa polskiego.
Wprawdzie niwg61 w 8polec::zenstwie polskiem i ten poglqd
nielicznych ma zwolennik6w. Ale jest on dosyc cz~sty u polityk6w naszych, szczeg6lniej pochodzqcych z zachodniej Malopolski. kt6rzy s&dzq, ze w ten spos6b wznoszq swq mysl na poziom panstwowej racji stanu ponad sympatje i antypatje tlum6w.
Cechq jednak podstawowq m~za stanu nie jest przeciwstawianie si~ nastrojom spoleczenstwa - choc powmlen
zawszebyc got6w do pi:zeciwstawienia si~ im, gdy tego
interes panstwa wymaga, - ale dokladny zmysl rzeczywistosci.
Kto widzi nie to, co jest. lecz coby chcial widziec; kto
swe polityczne plany i zamierzenia opiera nie na scislej rachubie istniej&cych w narodzie i panstwie sa, lecz na po:zqdani~ch; kto wyobraza' sobie, ze byle obmyslec plan przeobrazen spolecznych i politycznych. logicznie dobrze we
wszystkich szczeg61ach zblidowany, to ma zapewnione' przeprowadzenie go, a nie liczy si~ z istniej&cym kierunkiem
ewolucii. z zyciowemi silami danego momentu historycznegoten kierowac nawq panstwowCl nie potrafi.
,
Tenbrak zmyslu rzeczywistosci byl powodem niepowodzen wszystkich " wielkich " plan6w naszej polityki w ciqgu
trzech lat: wojny 0 "wyzwolenie Ukrainy", podsuni~tego Hy. .
mansowi pomyslu dwukantonalnej Litwy, sfederowanej z PolskCl.
i projekt6w buforowej mi~dzy Polskq a Rosjq Bialorusi.
Jakze si~ jednak przedstawiarzeczywistosc odnosna do
kwestji zydowskiej. Czy mozna jq zlagodzic~
\
Jeszcze w ostatniem dziesi~cioleciu ubieglego' wieku
nie bylo w Polsce prawie wcale antysemityzmu. Czytano
powiesci i nowele Junoszy z zaciekawieniem •. ale po przeczy·
taniu ich m6wiono,' czemuz ta niedott'tzna szlachta tak si~
daje zydom wysysac. Jedyne antysemickie w6wdas pismo
"Rola" Jelenskiego nie miala prawie czytelnik6w, a juz wr~cz
pogardzala nill mlodziez wyzszych zakiad6~.· naukowych.
Natomiast przemawial do umys16w inteligencji Meir Ezofowicz Orzeszkowej. A herezjq byloby wqtpic <> istnieniu
mickiewiczowskich JankJ6w.

I oto naraz w ciqgu kilku lat mi~dzy 1895 a 1905 wyr6s1 w Polsce gwahowny konflikt polsko - zydowski. kt6ry
wyprowadzil w 1905 r. tlumy zydowskie na ulice Warszawy
z okrzykami lzqcemi
"polsk q g~s". w
Galicji zyd6w.
glosujqcych poprzednio zawsze na polskich kandydat6w.
pchnql do pol&czenia si~ podczas wybor6w 1907 r. z Ukramcami, kt6rzy za to dali cz~sc swych glos6w syjonistom,
a wreszcie stworzyl pot~zny bojkot zyd6w W Kr6lestwie.
Tlumaczono to najcz~sciej naplywem do Kr6lestwa
"litwak6w". Nie jest to jednak scisle. Nie bylo bowiem
"litwak6w" w Galicji. Mimo to byl tam jednak i jawnie
wrogi Polsce syjonizm i wzmagaj&cy si~ z dniem kazdym
antysemityzm.
Stosunek polskiego spoleczenstwa do. zyd6w i zyd6w
do Polski zmienilsi~ na przelomie 19-9o i 20 wieku-~bo
w tym wlasnie czasie stopniowe uprzemyslawianie si~ spoleczenstwa polskiego doszlo do punktu. w kt6rym stalo si~
swiadomem dqzeniem szerokich warstw narodu. P6ki
handel i przemysl byly wsr6d Polak6w pr6bami tylko szu·
kania nowych dreg przez poszczeg6lne jednostki. polska
opinja pi'zyglqdala si~ tym pr6bom tylko z ciekawosciq.
z pewnq nawet sympatjq. Udzialu jednak w walkach, jakie
ludzie ci z zydowskimi czy niemieckimi swymi konkurentami
prowadzili. nie brala I zydzi bez niepokoju na te usilowania 6wczesnych naszych romantyk6w przemyslu patrzyli,
obliczajqc raczej korzysci, jakieby mogli z powstania w kraju
nowych tych przedsi~biorstw osiqgnqc. Byli bowiem pewni.
ze wczesniej czy p6zniej dostanq si~ one w ich r~ce.
T ak bywalo w Galicji za czas6w Stanislaw a Szczepanowskiego. Dzia,talnosc jego traktowali nieprzychylnie raczej
konserwatysci, obawiajqcy si~ wzmocnienia wplywu miast na
zycie polityczne kraju. niz zydzi. T ak bylo w Kr61estwie,
gdy Prus pisat /I Lall,~" .
Gdy jednak wzrosla ilosc polskich sklep6w i fabryk, gdy
jasnem si~ stalo, ze przemysl i handel sq jedynem polem
pracy. mogqcem dac dobrobyt tym wszystkim. kt6rych przeludniona wies wyzywic nie jest w stanie, gdy coraz wi~cej
mlodziezy uczqcej si~ konczylo zamiast uniwersytet6w politechniki i szkoly handlowe. a setki tysi~cy wloscian musialy
co rok emigrowac po zarobek w fabrykach i kopalniach ame-
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rykanskich i niemieckich, ogel spoteczenstwa polskiego
zainteresowa~ si~ czynnie rozwoJem polskiego zycia przemystowego i handlowego.
Poczlltkowo to zainteresowanie si~ opinji polskiej sprawami przemyslowo·handlowemi nie mialo zgota ostrza skiero~
wanego przeciwko obcym zywiolom. w Polsce. Przeciwnie,
ch~tnie w.idziano udziaf' i zydow i, Niemcoww instytucjach,
maj&cych sluzyc post~powi "krajowego" przemyslu. Warod
spoteczenstwa polskiego popularne byly nazwiska: Blochow,
Kronenbergow, Szejblerow, Koliszerow ... , jako pionierow uprzemyslowienia Polski. Nikt tez nie pytal ;si~ 0 pochodzenie
kupowanego towam. Raczej fabryki i5rajowe, dla pewniejszego zyskania odbiorcow, dawaly na swych wyrobach etykiety francuskie, angielskie czy niemieckie. .
Dopiero okoto 1900 r. rozpocz~la si~ walka 0 przemysl
i handel naprawd~ polski. Zaczdo si~ od bojkotu towarow
pruskich po Wrzesni. Pot,em przyszla w Galicji walka cukrowni przeworskiej z austrjabko"czeskim syndykatem cukrowniczym. W dal$zym. ci&gu w Galicji "Kolka rolnicze", a w Krolestwie "Spotki rolnicze" podj~ly planowll akcj~ przeciwko
lichwie towarowej po wsiach.· Jednoczesnie organizowaly si~
z samych rolnikow sp61ki mleczarskie, odbierajqce zarobek
tradycyjnym zydowskim pachciarzom, zatoczyly szerokie kr~gi
kierowane ze Lwowa przez dr. Stefczyka kredytowe spolki
reifeizenowskie. wyhlcznie chrzescijanskie. . Wreszcie przyszedl
masowy, .jawny w Krolestwie bojkot zydow.
Obecny antysemityzm w Polsce nie jest prqdem politycznym, czy podnieceniem nami~tnosci nacjonalistycznycli;
nie jest skutkiem takiej czy innej propagandy. Propaganda
antysemicka sfor~ulowa~a tylko w pewnym momencie wytworzony przez naturalnll ewolucj~ spoleczno· gospodarczych
stosunkow narodu polskiegozasadniczy konflikt chrzescijanskiego polskiego przemyslu i handlu z handlem i przemyslem
zydowskim, ktory byl juz wczesniej opanowal caly rynek
wewn~trzny w Polsce i gdy tylko poczu~ niebezpieczenstwo
liczniej si~ pojawiajqcych konkurentow chrzescijanskich, solidarnie si~ przeciwko nim zwrocil.· Zanim spoleczenstwo
polskie zacz~lo bojkotowac zydow, najsampl'zod zydzi bojQ
kotowali chrzescijanskich kupcow po wszystkich miastach
i miasteczkach Polski. F akt ten nalezy stwiel'dzic.

I tak sarno dzialo si~ W odpowiednich rnomentach hi~
stol'ycznych w calej Europie. W sz~dzie wytwarzaniu si~
narodowego mieszczanstwa towarzyszyla ostra walka prze~
ciwkozydom i wypieranie ich cz~sto przemOCq z handlu,
ktory w swe r~ce zagam~li.
T ylko, ze gdy naogol w naszym mzwoju spofecznym
i ekono'micznymprzezywamy fazy, przez kt6reprzeszedl by{
juz zachod, odwiescie do trzystu lat poiniej, to usuwanie
zydow z przemystu i handlu rozpoczdo si~ u nas dopiero
teraz, a na zachodzie zakonczylo si~ pfzewaznie jeszcze
w srednich wiekach.
Ze tak pozno w rozwoju naszych miast doszlismy do
tego momentu, wynikri~lo to przedewszystkiem z po-wstrzymania emigl'acji do miast polskiego zywioJu wloscianskiego
w 16-tym wieku przez forsownq kolonizacj~ Ukrainy i jednocZeSnie konstytucje sejmowe, przywiqzujqce chlopow do ziemi,
Gdy w Niemczech "wolnym robilo powietrzc miejskie" (Stadt~
luft macht {rei), . u nas szlachcic byl z regu.fy w stanie wy·
egzekwowac oddanie zbieglego do miasta
poddanego.
Wolnym robilo w owczesnej Polsce naprawd~ tylko powietrze dzikich pol. W tym tez kieruriku szla do konca
18"go wieku emigracja najenergiczniejszych, najbardziej przed·
si~biorczych zywiolow wiejsldch,
zarowno chlopow, jak
i drobnej szlachty. Mieszczanstwo zas pozbawione doplywu
swiezych elementow ze wsi, tracilo coraz bardziej na znaczeniu.
.
Ozywia sie. wprawdzie polski
przemysl i handel
w okresie Sejmu czteroletniego. A pierwsze juz lata Ksi~·
stwa Warszawskiego, ktore dalo wloscianom wolnosc osobist&, wykazuj& siln"!. tendencj~ do opuszczania gospodarstw
i przenoszenia si~ do miast malorolnych, obcillzonych nadmiernemi panszczyznami.
Niebywale jednak szybki poste,p techniki rolniczej
w 19~tym wieku (wprowadzenie uprawy ziemniakow) plodozmian, skasowanie ugOl'OW i t. d.), a nast~pnie emigracja
sezonowa powstrzymaly znow na lat kilkadziesiqt silniejszy
naplyw ludnosci wiejskiej do mias t •
Wskutek tego wszystkiego dopiero w 20-tem stuleciu
rozwoj polskiego· handlu i przemyslu poczql naprawd~ za~
grazac interesom 1ydowskim i zaognily sit< silnie stosunki
miftdzy ludnosci q polsk q a zydami.
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Walka ta mUSI Sltt skonczyc w Polsce tak, jak sitt skon~
czyb w calym swiecie. Miejscowy zywiol polski wyprze
zyd6w z. zajtttych przez nich pozycyj w miastach. Miasta
b~dq si~ coraz bardziej unaradawiac. 1 niewqtpli wie w ciqgu
kilkudziesi~ciu lat procent zyd6w. w Polsce znakomicie
zmaleje.
W skazuje ~a to fakt, ze jui: obecnie ilosc i:yd6w jest
znacznie mniejsza vi powiatach zachodnich, niz wschodnich,
ze witte juz dzis gospodarcza kultura polska w osrodkach
swego najwyzszego rozwoju silniejszq jest od zydowskiej,
kt6rarozrasta sitt bujnie tylko na najslabszych pod wzglttdem
ekonomicznym ziemiach Rzplitej.
Nie wszyscy moze w polskiem spoleczenstwie zdajq
sobie z tego sprawtt. Rozumiejq to, jednak doskonale zydzi.
Rozumiejq oni doskonale, ze postttP cywilizacji polskiej'musi
ich wczesniej, czy p6zniej usunqc z Polski
I dla tego masa zydowska jest zasadniczo wroga
Polsce.
By pozyskac dzis zyd6w dla Polski jest tylko jeden
spos6b - zrezygnowac z rozwoju rodzimego przemyslu i han"
dIu, z postttPU spolecznej i gosp<;>darczej naszej kultury,
z naszej samodzielnosci ekonomicznej.
A ze jest to niemozliwe - wittc tez niemozliwq jest
dzis jakakolwiek ugoda z zydami.
Walka jest koniecznq, nieuchronnq. Zmusza.do nle] zy·
Cleo Kto realnie pojmuje interes panstwa, ten nie bttdzie
sila sitt 0 usunittcie walki polsko· zydowskiej, bo stawianie
panstwu zadan nieziszczalnych jest zawsze szkodliwe, lecz
o tern jedynie bttdzie myslal, by walka ta nie przyniosla
szkody Rzplitej.
A istotnie grozi ora Polsce powaznemi niebezpieczenstwami, dlatego wlasnie, ze moment jej u nas przyszedl tak
pozno. Dzis sila zydowska w swiecie jest 0 wiele wittksza
nii: byla przed pittciusetlaty.
W ich rttku jest przedewszystkiem kapital mittdzynarodowy, giddy wszystkich kraj6w, nie wylqczajqc Ameryki.
Dysponujq oniolbrzymiq praSq na calef kuli ziemskiej. Wy·
wieraj'l potttzny wplyw na polityktt szeregu panstw.
Fakty wykazaly, ze ta cala swiatowa potttga zydowska
zwraca si~ przeciwko Polsce, by powstrzymac rozw6j pol-

skiej cywilizacji, zagrazaJqcy interesom zyd6w w Polsce,
a przedewszystkiem ,dotychczasowej .. ich przewadze w przemysle i handlu
W czasie wojny zydzi wszttdzie starali sitt systematycznie,obnizyc znaczenie sprawy polskiej. Gdy zas okazalo sitt,
ze mimo te wszystkie zabiegi Polska odzyska niepodleglosc,
pracowali usilnie podczas konferencji pokojowej: by jak naj"
bardziej uszczuplic jej granice i postawic jq od pierwszej
chwili pod znakiem zapytania. Wittc przeforsowali plebiscyt
na Mazurach i g6rnym Slqsku, pozostawienie Gdanska poza
Polsk q , a przedewszystkiem pozostawienie otwartej calej naszej granicy wschodniej. Nastttpnie we wszystkich sporach
i walkach, jakie z tego stanu rzeczy wyniknftly, zydzi ca~ego
s'wiata .stawali i stajq po- dzis dzien stale po stronie przeciwnik6w Polski, czy- Sq nimi Niemcy, czy bolszewicy 'l'osyjscy,
czy Ukraincy lub Litwini.
Sq to niewqtpliwie konsekwencje naszego antysemity.
zmu. Ale antysemityzm polski zosta~ poprzedzony przerzuceniem. sitt mas zydowskich w Polsce leu syjonizmowi. A zar6wno syjonizm, jak antysemityzm jest po!itycznym wyrazem
walki, kt6ra sitt toczy mittdzy spoleczenstwem polskiem a zydowskiem 0 miasta, przemysl i handel w Polsce.
1m dluzej trwac ona bttdzie, tern dluzej bttdzie trw ala
nieprzyjazna Polsce polityka czynnik6w mittdzynarodowych,
na kt6re zydzi wplyw wywierajq. W interesie wi~c Rzplitej
lezy, by zakonczylo sitt ona jak najprttdzej. Ale zakonczy sitt
ona dopiero wtedy, gdy szala zwyci~stwa stanowczo sitt na
rzecz spoleczellstwa polski ego przechyli, gdy zydzi zrozumiejq, ze utracili nieodwolalnie dawny monopol handlowo.przemyslowy w Polsce i ze koniecznym warunkiem ich dobroby.
tu na ziemiach polskich jest przedewszystkiem zmniejszenie
ich nadmiernej u nas liczby, ze po okresie masowej emigracji wloscian, kt6rych rolnictwo wyzywic nie moglo i dla kt6rych zawody miejskie byly zamknittte, przyszla kolej na r6w'
nie masowq ~migracjtt zyd6w, wobec gospodarczej nad nimi
przewagi zywiolu rdzennie polski ego.
Dopiero gdy ten moment nastanie, zmieni si~ stosunek
zyd6w do Polski. Gdy zydzi przekonajq si~, ze Sq stronq
slabsz q -- zaprzestanq polityki agresywnej i starac si~ b~dq
o polepszenie sytuacji pozostajqcej w Polsce ich czttsci przez
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wykazanie swego pozytku dia RzpIitej. Jest to odwieczna
ich psychologja: 'bezwzgl~drrezwa!czanie slabszych, zaslugi~
wanie sitt silniejszym.
By-zas chwila tanadeszla jak najszybciej, dwa sIl ku
temu konieczne wartinki:
'
1) zdecydowan6' bez zadnych' ~ahan poplerame przez
wszystkie czynniki panstwowe i spoleczne polskiego han diu
i przerhyslu w jego' ,walce konkurencyjnej z zydowskim;
2) dobra polityka zagraniczna sojusz6w, umacniajllcych
pozycj~ mi€<dzyn~rodowq Polski wbrew kierowanym przeciw<
. ko niej machinacjom swiatowego zydostwa.

I dzis blttdnie prowadzona refl:>rma agrarna, zbyt jednostronna wieiko ~ kapitalistyczna polityka przemyslowa, sztuczne
wytwarzanie kwestyj bialoruskiej i ukrainskiej, majqcych rzekomo ,rozsadzic imperjum rosyjskie, wprowadzanie do ustroju
Rzplitej pierwiastk6w federacyjnych -'- moze lacno uniemozliwic zespolenie si~ narodowe Rzplitej, powstrzymujqc roIni•
'..l
CZq emlgruCJ~ uO

*
'*

*

Parokrotnie rnniejsze zaludnienie wschodhich wojew6dztw.
mz zachodnich, juz dzis wywoluje ruch ludnosci z zachodu
na wsch6d. W miar€< zas post€<pu gospodarczego zaniedbanych szalenie przez rZIldy rosyjskie obecnych naszych kres6w
wschodnich - przyplyw do nich ludnosci polskiej wzrastac
b€<dzie w przyspieszonym tempie.
Niewlltpliwq tez jest coraz silniejsza immigracja do miast
rdzennie po]skiej ludnosci wiejskiej, kt6ra musi si~ zakonczyc
w Polsce tak, jak si€< wsz€<dzie indziej zakonczyla, unarodowieniem przemys!u i handlu.
Naturalna ewolucja spoleczno - gospodarczych naszych stow
sunk6w prowadzi ku konsolidacji Rzplitej w jednolite narodowe panstwo.
Bl€<dna polityka moze jednak nietylko na cale dziesi~:'
ciolecia ~strzymac naturalny ten proces, ale i zupe~nie go
zwichnqc. '
Nie b€<dzie Polska panstwem narodowem - jezeIi kierujqce Rzplit q czyrrniki hie b€<dq swiadomie ku temu dqzyly,
albo w dqzeniu tem obiorq drog€< bl€<dnq, prowadzqcq do
wr€<cz odmiennych wynik6w.
Mamy tego dow6d we wlasnych dziejach. Przez nieumiej~tnos6 rozwiqzania kwestji kozackiej wytwarzajqca si~
nad Dnieprem nowa warstwa rolniczo - rycerska, zamiast sitt
zespolic ze szlachtq polsk q tak, jak si€< z niq zespoWo juz
by~p ziemianstwo i rycerstwo litewsko - ruskie, stala si€< czynnikiem rozbijajqcym jednosc RzpIitej.
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polskiego stanu sredniego w miastach, wytwarzajqc na wschodniem naszem p~graniczu sily, kt6re, niewiadomo czy rozsadZCl Rosj~, ale napewno wzmacniac b€<d q separatyzm bialoruskiej i rusinskiej hidnosci w Polsce .
, A Sq w, Rzplitej silne czynniki, kt6re dokladac b€<dq
wszelkich staran. by uniemozliwi6 wytworzenie si~ w Polsce
. jednolitego narodowego panstwa.
. Nie kryj'q si€< z tem d;zis w seJmle poslowie zydowscy.
Przy kazdej okazji grozq najgorszemi Polsce kl€<skami, jezeli
stanie si€< panstwem narodowem, a nie narodowosciowem.
Klub zas niemiecki zapowiedzial na przyszlosc zespolenie si€<
w Sejmie wszystkich zywio16w niepolskich, Z:yd6w, Ukrainc6w,
Bialorusin6w, Rosjan i Niemc6w dia wsp6lnej walki przeciwko
narodowej polityce polskiej. Dodac zas do nich nalezy jeszcze
komunist6w.
W nast€<pnych Sejmach b€<dziemy. mieli poslow, kt6rych
gl6wnem zadaniem b€<dzie przeciwdzialanie wszdkiemi sposobami narodowemu zjednoczeniu Rzplitej.
T a grupa wrogich Polsce posl6w nie stanowilaby po~
wazmeJszego niebezpieczenstwa - gdyby poIska wi€<kszosc,
Sejmu miala ustalony jednolity program narod~wo " panstwowej polityki.
Ale poza jawnie' zydowskq politykq istnieje jeszcze zataczajqca coraz' szersze kr~gi, przenikajqca do licznych czysto
polskich srodowisk spo{eczno - kulturalnych i organizacyj politycznych,; zamaskowana rzekomo "nowemi" ide ami akcja zydowska, obliczona na zdezorganizowanie polskiej samowiedzy narodowej wsr6d inteligencji polskiej i polskich mas ludowych.
"Futuryzm", znieprawiajqcy nietylkc;> mow€< polsk q , ale
i calC), polskll cywilizacj~ .•. i •••
"Mysl wolna ", - niszczqca~eligijno - moraIne podstawy
polskiego ,zycia narodowego ~ .' .. , . ,
6
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"Neo - nacjonalizin" , probujqcy wmowic w polsk q mto
dziez ze Polska b~dzie tern silniejsza, im mniej b~dzie zwarta,
im s~obodniej rozwijac si~ b~di'\ w niej obce Polsce elementy
narodowosciowe . , , , ,
W tych warunkach, pomimo iz rozwojowa tendencja st~·
sunkow ludnosciowych Rzplitej idzie w kierunku narodowego
jej zespolenia, - zesP.ol~nie to ,l~ast<lpi 0 ~yle :tylko, ,0, ile narodowo .. panstwowa sWladomosc znaczneJ wl~kszoSCl spoteczenstwa polskiego okaze si~ dosyc' silna, by sparalizowac dezorganizujqce cywilizacj~ polski'\ wp~ywy zydowskie i ?owstr~y
mac nadmiernq wybujatosc egoizmow klasowych, me cofaJqcych 'si~ _. jak uczy doswiadczenie -,,- przed jednaniem sobie
sojusznikow i wsrod wrogich Polsce zywiolow,
Okres niewoli oczywiscie nie sprzyjat wyrobieniu si~ tej
swiadomoaci,
'
W srod- inteligencji i bardziej patrjotycznych elementow
ludowych wytworzyt on niew~tpliwie sil,nq t~sknot~ za wlasnemi polskiemi wladzarni panstwoweml. A z teJ t~sknoty
wyroslo gl~bokie ukochanie wsz~lkieJS,o symb~lu niepodleg~o"
sci naszej, przedziwna wyroz,:mlalosc, ,szerobch mas s~o~e·
czenstwa naszego na bl~dy, meudolnosc, a nawet prZeWll11enia poczi'\tkujqcych urz~dow Rzplitej.
,
Narzekano, krytykowano, a'ie najbiedniejsze nawet warstwy ludnoaci odpychaly stanowczo namowy ,agitatorow, probujqcych wywolac zaburzenia na tIe ros~~cej dro~yzn~. .
Ogol polskiego spoleczenstwa kocha Polsk~ 1 gotow Jest
do duzych dla panstwa oHar.
Ale rownoczesnie niewola wytworzyla powszechny odruch 'codziennego nieposlustenstwa przepisom wladz panstw?"
wych. Ouzo jest u nas ludzi, ktorzy na pierwsze z1,iwola.l1le
zglaszali si~ na ochotnikow do wojska i, co u Polaka Jest
trudniejsze, ch~tnie kupowali pozyczk~ odrodzenia, natychmiast zaplacili danin~, w kazdej potrzebie sluzyli ?ez ,wa~a:
nia zyciem i mieniem Rzplitej - ale bez wahal1la roWl1lez
lami q , niedogodne dla s!ebie przepisy policyjne lub przy pomocy lapowek obchodzq postanowienia prawne.
Przeci~tny Polak jest got:ow zawsze do wielkich ofiar na
rzecz Ojczyzny w chwilach "osobliwych", ale wyjqtkowy tylko
Polak umie spelniac sumie~nie codzienne obowiqzki w obec
panstwa. Ogromnie ,prymitywny jest uczuciow:y stosunek do
p

"

panstwa znaczneJ wi~kszosci obywateli naszych. Jest on dzis
taki sam, jak byl pod koniec 18 wieku. I to jest jedna
z najgorszych konsekwencyj, niewoli. Zapoznila naB w rozwoju moralnosci obywatelskiej 0 cale stulecie w porownaniu
do zachodnich naszych sqsiadow. Gorzej bodaj jeszcze odbila
si~ niewola na stanie mysli panstwowo-politycznej og61u pol ..
skiego.
Nietyl,ko bowiem rozwoj jej zostal wstrzymany, ale na
wielu punk tach wr~cz spaczony.
ZmuBzeni do bronienia bytu narodowego, a nieraz i bytu
gospodarczego, najczt:<aciej wbrew polityce panstw, ktorympodlegalismy; a zawsze w poczuciu zasadniczej roznicy naszego
narodowego interesu od interesu odnosnego panstwa. wy"
ksztalcilismy w sobie politycznq myal narodowq, wyraznie
przeciwstawiajqcq sit:< myali panstwowej rosyjskiej, austrjackiej
czy pruskiej. Proby zespolenia polskiej narodowej polityki
z politykq panstw zaborczych, tak zwane programy "ugodowe" w ostatniem pi~tnastoleciu przed wojnq zbankrutowaly
w spoleczenstwie naszem. Dgromna wi~kszosc inteligencji
polskiej priyj~la za p6dstawt:< swego politycznego myslenia
,naczelne wskazania programu "wszechpolskiego".
I w czasie wojny ogol tez spoteczenstwa naszego potram sit:< nalezycie zorjentowac, po ktorej ze stron walczqcych lezy interes nasz narodowy. Orjentacja centralna i "aktywizm« nie pozyskaly nigdy wi~kszosci narodu mimo zaj~cia
calej Polski przez wojska austrjackie i niemieckie, stale im
prlzez lat 4 towarzysZqcego zwycit:<stwa i aktow. niby to przyp
wracajClcych Polsce samodzielny byt panstwowy.
T a sarna mysl narodowa polski ego ogolu uchronila
Rzplitt:< od sojuszu z "rewolucyjnemi Niemcami", zmuszajqc
K esslera do opuszczenia \V arszawy, nie dopuscila do oddania
w 1919 r. Ukraincom wschodniej Malopolski po 1inj~ Bugu,
do ,czego zmierzal wyraznie Naczelnik panstwa, 'uniemozliwila proponowane przez roznych posrednikow zrzeczenie sit:<
polubowne na rzecz Niemiec przemys~owego okr~gu gorno"
slqskiego wzamian za pomoc z ich strony w odr~staurowaniu
gospodarczem i finansowem Polski, zapobiegla zaprzepaszcze"
'niu \Vilna przez federacyjne eksperymenty.
\Vytworzona w walce z panstwami rozbiorczemi swia"
domost narodowa inteligencji wystarczala
wystarcza, by
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ustrzec Rzplit~ od. polityki dobrowolnej rezygnacji z jakiej~
kolwiek cz~sci ziem polskich, oslabiania wewn~trznej jednosci
pans twa lub ,ugody z nieprzejednanymi wrogami Polski.
Nie jest ona jednak wystarczajqcym drogowskazem w bardziej skomplikowanych sytuacjach.
.
T e same kota w Sejmie i spoleczenstwie, ktore tak stanowczo 'sprzeciwily s~~ wszelkiffi.pomyslom oddania Wilna
Litwinom dla rzekomej z nimi unji, nie rozumialy jednak
'przewaznie szkodliwosci wyprawy kijowskiej. Zwiqzek Ludowo-Narodowy w pierwszych chwilach nieszcz~snej tej imprezy
byl zupelnie odosobniony w swym przeciwko niej protescie.
Projekt rozbicia Rosji na szereg mniejszych panstw i wytworzenia przy' pomocy polskiej niepodleglej Ukrainy i Bialorusi
pociqgnql znacznq CZttsc opinji narodowej. Nie zawieral bowiem w sobie bezposredriiej rezygnacji z jakiegokolwiek terytorjum polskiego,' a zwraca~ sitt przeciwko znienawidzonej
Moskwie. A zbyt slabe bylo naogol w spoleczenstwie Jlas~em zrozumienie natury panstw nowoczesnych. by inteligentne
nawet warstwy mogly w czas sitt zorjento'Wac; ze pomysl
ten zgory by~ skazany na niepowodzenie, bo min~ly juz
czasy, kiedy mozna by~o tworzyc panstwa bez fundamentu
jasnej i zdecydowanej samowiedzy narodowej, i ze byl zarazem w najwyzszym stopniu dla Polski niebezpieczny w l'azie
cz~sciowegci chocby ziszczenia go.
Rosja bowiem centralistyczna nie 'jest silqatrakcyjnq, zdolnq odciqgnqc ku" sobie
bia~oruskq' i rusinskC!, ludnosc naszych kresow wschodnich.
Silq takC!, bylyby jednak niewCltpliwie niepodlegla Bialorus
i Ukraina,' nawet Z~qczywszy sitt po pewnym czasie z Rosjq,
jesliby tylko zachowaly jakqs formalnq autonomjtt.
T e stosunkowo .proste rzeczy staly si~ wszakze jasnemi
dla og61u naszeJ intellgencji dopie'ro po klf<skach tragicznego
odwrotu z pod Kijowa. Dopiero' cittzkie, bolesne dciswiad~
czenie nauczylo wittkszosc spoleczenstwa myslec realnie
o kwestji ro~yjskiej, bia~oruskiej i ukrainskiej, operowac istniejqcemi 'rzeczywiscie faktami, a riie zyczeniami, i obliczac seisle
korzysci i straty kazdej pr.ojektowanej akcji, a nie hazar dowac w nadziei, .ze jakos si~ uda.
Inaczej zresztqbyc {nie moglo,' Realizm polityczny wY"
twal'za si~ tylko przez czynny udzia~ w sprawach poIityki
panstwowej. A niewola taciesniala niepomiernie zyeie ,poli~

tyczne narodu, w szczegolnosci zas odsuwala spoieczenstwo
polskie od jakiegokolwiek wptywu na polityk~ zagranicznq.
Nieliczna tylko grupa kierownikow obozu wszechpolskiego, wziqwszy na sitt zadanie przywrocenia sprawie polskiej mif<dzynarodowego znaczenia, zajmowa~a si~ konsekwentnie przez kilkanascie lat poprzedzajqcych wielkq wojntt spra,wami ogolno - europejskiej polityki. I dzi~ki tej ich .pracy,
mimo wszystkie wysiUd dyplomacji petersburskiej, . by sprawtt
polskq utrzymac w ramach wewn~trznych spraw imperjum
rosyjskiego, Komitet Narodowy potrafil juz w pierwszym
roku wojny. nawiq:<tac bezposl'ednie stosuuki z panstwami
l!\przymierzonemi, i przeniesc z koncem 191 5 r. punkt ci~z:"
kosci swej pracy poza Rosjtt, do Londynu i Paryza.
Ogol spoleczenstwa szedl' jednak za wskazaniem Komi,tetu Narodowego, lqczyf spraw~ polskC!, ze spraWq ententy,
kiemjqc sitt raczej - jak to powiedzialem - zdrowym instynktem narodowym, niz konkretnq mysICl panstwowo - politycznq; niewola bowiem uniemozliwiala ustalenie si~ jej
w .szerszych warstwach.
Brak jej zast~powat sobie ogol surogatarrii, b~dqcemi
sformqJowaniem raczej wierzen, nadziei i uczuciowych nastrojow, ktore krzepily say w walce 0 niepodleglosc, niz realnych zadan politycznych ni3l"odu i pans twa polskiego.
T akim 'surogatem by~o przedewszystkiem powszechne
w pierwszych chwilach odzyskanej niepodleglosci poszukiwanie "zbawczego czlowieka".
P onad wszelkie roznice programow politycznych, ponad
roznic~ nawet orjentacji .,centralnej" i "koalicyjnej", wysun~la
sitt po upadku mocarstw centralnych z poczCltkiem 1919 roku
dzielqca narod na dwa wielkie obozy sprawa "zbawcy Polski" , "mttza opatrznosciowego" "wodza narodu". Pilsudski
czy Paderewski? ...
Zapewne i w Stanach Zjednoczonych w pewnych chwilaeh, mianowicie podczas wyborowprezydenta. dookola nazwisk
paru ludzi koncentruje si~ cale zainteresowanie .polityczne
. kraju. Nazwiska te Sq tam jednak tylko ~ymbolami scisle
okreslonych, szczegolowo ustalonych programowpolityki wewn~trznej i zewntttrznej panstwa.
Zgola inaczej bylo 1 w duzym stopniu' jest Jeszcze
w Polsce. .
/

I

86
Gdy Wilson naruszyl podstawy tradycyjnej polityki Stanow Zjednoczpnych, kladqc swoj pod pis pod paktem Ligi
Narodow, zdeformowanym przez Lloyd George'a, Senat nie ratyfikowal traktatu Wersalskiego i Wils'on musial sit'< USUnqe
z' zycia politycznego. Najwybitniejsza nawet jednostka musi
tam stOSQWae sit'< dowolinarodu. Narod sam sob q l'zqdzi
za posrednictwem wybranego prezydenta. I d;'oe prezyctent
Stanow Zjednoczonych rna wladzt'< wi~kszq od niejednego
monarchy dziedzicznego w Europie - nie jego wola jest ,,:hodlem" praw, czy pl'ogramow mi~dzynarodowej polityki pan'"
stwa. Jest niem zawsze mysl narodu. Wola zas pl'ezydenta
Jecyduje 0 sposobach rel;\lizowania tej mysli. A jesli stanie
pl'zypadkiem w sprzecznosCi z myslq polityczn~ narodu musi ustqpiel
U nas odwrotnie, caly szereg stl'onnictw podporzqdkowywal Ipodstawowe zasady swoich programow politycznych
"woli'~ Pilsudskiego. Do dyktatorskich dqzen Pilsudskiego
dostosowany byl przedewszystkiem program konstytucji polskiej .,Partji Socjalistycznet i "Wyzwolenia". A publicznq
jest tajemnicq, ze nie obca byla socjalistom naszym nawet
mysl monarchji, 0 ileby dala ona koron~ Pilsudskiemu. W polityce zas zagranicznej jedynym drogowskazem stronnictw l~
wicowych byla i jest po dzis dzien "wola Pihudskiego lI. N a
poczqtku r. 1920 socjalisci niewqtpliwie chcieli pok6ju. Stawiali
wnioski w komisji spraw zagranicznych, ,wzywajqce do rozpoczt'<cia rokowan pokojowych z bolszewikami. Prasa ich
byla pelna nawolywan do pokoju. Sam tez bylem swiadkie:r;n, jak p. Daszynski wyjasnial PHsudskierpu potrzeb~
pokoju. Rowniez w mojej obecnosci wykazywal mu jeszcze
wczesniej koniecznose pokoju prezes komisji wojskowej ire';
prezentant"Piastowcow" p. Anusz. A jednak, gdy mimo
wszystkie te przestrogi, Pilsudski postanowil "szalone ryzyko"
wyprawy kijowskiej i, wbrew uchwale komisji spraw zagranicznych, podyktowal slepo mu ulegajqcemu ministrowi spraw
zagranicznych Patkowi warunki pokoju, niewqtpliwq prowokacjq dalszej wojny b~dqce,-(zqdanie rozbrojenia Rosji, co·
fni~cia si~ jej poza granice 1772 r. i stworzenie w tych granicach petlurowskiej Ukrainy. podchodzqcej pod sam Kijow)stronnictwa rzeczone nie dopuscily nawet do dyskllSji w Sejmie nad temi "decyzjami naczelnego wodza (( .

87 .,-Trudno tez zapomniec peanow pochwaln~~h,. jakiemi
witali socjalisci PHsudskiego. gdy odpra.wiat sWOJ t~lU~falny
wjazd do Warszawy po zaj~ciu Kijowa, pomimo, ze Je~no
czesnie zaczql si~ juz byl odwr6t wojsk naszych na pol nocnym froncie. /1 tak sarno nie spos6b zapomniee, z jakq t~
twosci q piastowcy. ktorzy pierwszych dni po oswobodzemu
Wilna od bolszewik6w zglosili w Sejmie wniosek. zqdajqcy
, natychmiastowego wlqc~enia ~o Rzp.lit~j ziem~ wile.ns~iej. n~
st~pnie podporzqdkowah swoJe przeswladczeme 0; mew~tph
wej polskosci Wilna federacyjnym pomyslom Pllsu~sk:!eg?
uzyczajqc im swego poparcia nawet wledy. gdy wllenskle
Zgromadzenie Orzekajqce postanowilo bezwarunkowe ztqcze~
me z Polsk q ,
.
Rownie drastycznie wystqpilo n~ginanie ~rzez lewl.~~ z~sad programowych do k.azdorazoweJ '"decyzJl woloweJ Pltsudskiego w czasie kryzysu l'zqdowego, spowodowanego ~y
misjq gabinetu Ponikowskiego. Najbardziej niek~nstytl1cYJne
kroki Naczelnika Panstwa, najszkodliwsze dla panstwa "wqtpliwo'sci" jegop najniekonsekwentniejsze jego ma~e,,:ry. ta~ty.
czne' - znajdowaly zawsze bezwzgl~dne uzname 1 zarhwq
obron~ w catej lew icy . sejmowej. ,
. .
,
"
0
Toe socjalistow pomyslem byla .. ~om~sJ.a ?lown~ , p.
wolana do zycia dla rozpros,zenia wqtphwo SCI Pllsud~klego c~
do
Konwentu Senjorow", czy wyraza on "wol~", czy tez
"Opi~~lI Sejmu. Gdy jednak zawiodla kalk~l~~ja ".Bel,,:~
deru", iz b~dzie ri1i~ wi~kszose, w "KomlsJl ~lowneJ'
socjalisci, piastowcy, wyzwolency i enper0;Vc;v u:na~l bez wahania prawo Naczelnika Panstwa' do sprzeclwlema Sl~ uchwale
tej komisji i niepodpisania nomin~cji gabine~u Ko:rfant~go.
Pot~ga indywidualnosci - poWle na to wlerny pe9wl~k.
Ale ujarzmiajqcy serca i umysly narodow wplyw "wH::Ikich wodzow" opierat si~ zawsze na trwalem pow~dzemu
podejmowanych przez nich akcyj, choe wy~awaty Sl~ one
ogolowi nazbyt h'udne i ryzykowne. ZWycl~stwa Cezara,
"Cromwella. Napoleona, osiqgane w najci~zszych warunka,ch
przeciwko wielokrotriie nieraz przemoznym wrogom, zapewn.lty
im bezwzgl~dne. posluszenstwo prowadzonych przez mch
wojsk i ludow.
Natomiast polityczne plany i zamierzenia Pilsudskiego
stale si~ nie udajql
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Zrobil on ,- jak sam 0 sobie powiedzial w Krakowie 6
sierpnia 1922 -' "bajecznq karjer~/( . . Ta osobiHta jego i jego
li
wsp61pracownik6w "karjera - to jednak jedyne jego powodzenie. Zresztq-przegry:wa on kazdy realizowany przez si~
program.
Przegral akcj~' terorystycznq 1906 r. Nie nastraszyl
niq rzqdu rosyjskiego, ~. natomiast zwrocil przeciwko sobie.
. cale spoleczenstwo polski~.
Przegral r6wni€:)z .akcj~ legjonowq przy boku mocarstw
centralnych. Po dw6ch latach dopomagania do zwyci~stwa
Niemiec, kt6rych triumf hylby na stulecie, pogrzebal spraw~
polsk q , wreszcie uczynif ze sW'ym legjonem to, co ·narodowa
demokracja uczynila z "legjonem wschodnim" w drugim
miesiqcu wojny; rozwiqzal go z powodu przysi~gi, zbyt wyraznie czyniqcej z polskich zolnierzy nqrz~dzie obcej polityki.
P rzegral nast~pnie pr6b~ narzucenia Polsce socjalistycznego rzqdu Moraczewskiego i pomysl sojuszu z NiemcamL
Kessler musial opuscic\Varszaw~, wyp~dzony przez ludnosc
stolicy, a gabinet Moraczewskiego, ogolociwszy szybko skarb
panstwa, pod~l si~ do dymisji.
A dalej przegral plan "dalekowzroczny" odstqpienia Petlurze wschodniej Malopolski od Bugu.
Przegraltez pomysl tworzenia zapriyjaznionej z Polskq
Ukrainy Kijowskiej, przegral spraw~ bialoruskq i wilenskq,
przegral\ zamiar narzucenia' Polsce konstytucji typ'u amerykanskiego.
A za wszystkie te przegrane Polska placila krwiq, mleniem i ponizeniem wswiecie mi~dzynarodowym.Stale niepowodzenie Polski na 4roga~h, po ktorych wi6dl jq, czy ria
kt6re jq wprowadzic usilowatMimo ' to osobista "bajeczna
karjera". i r6wni~ "bajeczna 1karjera II wiernych mu dyletant6w ..... .
Czem wytlu~aczyc t~ dZlwnCl sprzecznosc...?
KonspiracjCl belwedersk q? Czy' znakomicie za fundusze
panstwowe zorganizowan<'\ reklamCl? Czy tez zr~cznem zespoleniem przez Pilsudskiego ze spraWq swojej "legendy" osobistych 'interes6w dziesiCltk6w tysi~cy mlodych ludzi, kt6rych
wyniosl rna wysokie· stanowiska ponad ich spodziewanie
i' ponad ich kwalifikacje?

W szystko to niewqtpliwie utrwalalo i rozszerzalo kult
"komendanta " , "naczelnika panstwa", "bohatera, kt6ry pokonal trzy zab'orcze mocarstwa" ....
Ale. zeby "konspiracja", "reklama " , It propaganda peowiacka" mogly tak dalece zahipnotyzowac opinj~ publicznCl,
iz najpowazniejsi m~zowie nie wahali si~ z powodu chwilowego .zaj~cia I):,ijowa przez nasze woiska przyr6wnywac
sudskiego do Boleslawa Chrobrego i' Batorego. ze na wezwanie lakiegos anonimo~ego komitetu cala Warszawa obchodzila
imieniny nie posiadaj<lcego nawet praw prezydenta rzeczypospolitej "Nac;zelnika panstwa". scisle wedlug ceremonjalu carskich gal6wek. ze ministrowie parlamentarnych gabinet6w
znosili w pokorze traktowanie ich, jak ekonom6w. czy podoficer6w, kt6rych si~ wola, by im dac admonicj~ iodejscbez
podania nawet r~ki. ze ogromna wi~kszosc Sejmu nie smiala
slow em jednem zareagowac przeciwko jawnemu podeptaniu
prawa, gdy Naczelnik P anstwa samowolnie zawarJ pakt z Petlurq i proldamowal przez' nikogo niepozqdanq wojn~ 0 "wyzwolenie Ukrainy" "', by to wszystko bylo mozliwe - musial
istniec' specjalnie podatny dla "legendy" grunt w' nastroju psychicznym sp'oleczenstwa.
Wiara w zjawienie si~ Mickiewiczowskiego "czterdziesci
i cztery" w calym szeregu pokolen krzepila serca tych, kt6rzy, "sciSle rozumuj<,\c", nie znajdo/wali wyjscia z zelaznej obr~
czy niewoli, utrzymywanej pot~gq trzech najwidcszych mocarstw Europy. Gdy logika ugodowc6w wszelkiego autoramentu nak~zywala re~ygnowa6 z niepodleglosci i uznac "fakty" panowania Niemiec, Austrji i Rosji nad narodem polskim. a og6~ - dla kt6rego ;,fakt historyczny" mierzy si~ co
najwyzej dziesi~cioleciami, i gdy trwa po~ow~ norma In ego
czasu zycia jednostek, wyqaje si~ juz ostatecznie w zyciu spole~
czenstw ustalonym-nie znajdowal dostatecznych przeciwko tej,
logice argument6w, wtedy mysl odwolywala si~ 0 ratunek do
wiary, do poezji, "pozytywizm" chronil si~ pod skrzydla
"romantyzmu". wzbijajqcego si~ smialym lotem ponad pozio·
mq rzeezywistosc dnia biezClcego .... i w gl~bi sere, xiiemodny,
p'rzebrzmialy, archaiczny "niessjanizm" najistotniejszym byl jednak programem politycznym najszerszych k61 naszej inteligencji.
Czul to dobrze Wyspianski. I dla tego uznal za konieczne podj<,\c z "Konradem" \, walk~ w Wyzwoleniu. Pot~ga
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,talentu W yspianskiegd zjednala mu najwyzsze uznanie krytyki literackiej. Ale oklaskujClca go publicznosc·-sercem jednak
byla po stronie "Konrada".
Kiedy zas Polska, wyzwolona z kajdan niewoli, stan~la w obec olbrzymiego' splotu zagadnien: granic Rzplitej,
stosunku jej do panstw i narodow osciennych, wewn~trznego
jej ustroju i wewn~trznych kw~styj narodowosciowych i t. d.,
i t. d. - przewazna cz~sc nawet inteligencji nieprzygotowaBa
do/ rozstrzygania tych nowych, a domagaj'lcych si~ natycllmiastowej odpowiedzikwestyj, odruchowo zacz~la si~ rozgl'ldac
za "m~zem zbawczym", za owym zapowiedzianym przez' najwi~kszego wieszcza narodu "czterdzidci i cztery".
Wystarczato, by ktorys z wybitnych przewodcow' poli, tycznych powiedzial ,w tej chwili z moc'l wewn~trznego prze, \ konania "oto jestem", i by zwolennicy jego zawolali grpm.. kim glosem: "zaiste-to on~czterdziesci i cztery"-a w tym
nastroju dla .:wielu, bardzo wielu strescic si~ musial caty program polityki polskiej w jego nazwisku.
'
Byla chwila na pocz'ltku 1919 r., ze znaczna wie.kszosc
gotowa byla uznac za m~za opatrznosciowego Paderewskiego.
I gdyby stan'll byl otwarcie do walki z Pilsudskim
o najwyzszy w Polsce urz'ld, to wraz Z' upadkiem gabinetu
Moraczewski'ego, stracilby i Pilsudski powierzone mu przez'
Rad~ Regencyjn'l stanowisko
"Naczelnika P anstwa /4. Ale
Paderewski przyjechal do Polski z programem nie walki,
jeno lagodzenia przeciwienstw.
Cdy pod miciskiem opinji
socjalistyczny gabinet Moraczewskiego mUf/ial si~ podae do
dymisji, Paderewski uznal, zwierzchni 'l wladz~ Pilsudskiego,
przyjmuj'lC z r'lk jego norninacj~, na ,prezesa ministrow i, stanClwszy przed Sejmern w roli mianowanego przez Pilsudskiego
premjera, tern sarnem narzucil szerokiej .. bezpartyjnej" opinji
jako fakt' dokonany kompromis, zapewniaj'lcy narodowi
"wspMprace. dwochnajwi~kszych patrjotow" Pilsudskiego
i Paderewskiego, opart'l na dobrowolnem uznaniu przez ostatniego wyzszosci pierwszego,
W ten sposoh Paderewski sam si~ wykluczyl od pretendowania' do roli zbawczego "czter'dziesci i czteryli, i jedynyrn
do niej pretendentem 'zostal Pilsudski. A.' ze psychiczn'l po-,
trzebij bezpartyjnego ogMu bylo przyznac j'l komus -- Wl~C
pomimo wszystko. pomimo spro,wadzenie do Wal'szawy Kes-
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slera, pomimo niefortunn'l odezwe. wilensk 'l , pomimo niech~c
do obrony Ma.fbpolski W schodniej - otrzymal j'l Pitsudski.
I otrzymal j'l tern latwiej, ze gdy lewica swiadomie i konsekwentnie wszelkich dok~adala staran, by utrwalic d'yktatur~
Pilsudskiego, oboz narodowy nie chciat mu nikogo przeciwstawic, z calClotwartosci 'l krytykowal bl~dy Paderewskiego
powstrzymal sic:( od jakieJkolwiek reklamy Dmowskiego.
Bo lewica, dla,tego wlasnie ze sklada sic:( ze stronnictw
klasowych, ktorych celem jest przedewszystkiem zdobycie
w P olace dla odnosnych klas jak najwiGkszego udzialu we
wladzy i maj'ltku narodowym, nie chciala i nie mog~a podj'lc
wysilku mysli, koniecznego dla ustalenia polskiej racji stanu.
I ten brak narodowo -panstwowego programu legend 'l Pilsudskiego przyslania.
Stronnictwa zas narodowe, ktore od pierwszej chwili
wojny skierowaly calq SW'l energj~, by jasnosci mysli poli'tycznej narodu nie zam'lcila operuj'lca haslami romantyzmu
powstanczego intryga niemiecko·~ustrjacka, musialy tembardziej po ukonczeniu wojny swiatowej strzec si~ operowania
zamiast programowemi wskazaniami uczuciowemi ich surogatami; zamiast argumentami rozumowemi. stwierdzaj'lcemi
koniecznosc jednolitosci n~rod9wej Rzplitej Polskiej, ~ legend 'l Paderewskiego czy Dm,owskiego ....
A konsekwencjq tego by to ibyc musialo zwyci('tstwo
Pifsudskiego do czasu, poki nie ustal'l si~ w opinji ~gotu inteligencji podstawowe chocby zasady polskiej mysli panstwowej.
Szybkie w ostatnich miesi'lcach zmniejszanie si~ popularnosci Pilsudskiego sklada sic:( powszechnie na karb bl~dow,
jakie popdnil w czasie ostatniego przesilenia rz'ldowego.
Zapomina sic:( jednak przy tem, ze gorszym bkdem od sarno'
wolnego "nap~dzenia" gabinetu p. Ponikowskiego i niepodpisania nominacji gabinetu Korfantego byIo samowolne proklamowanie wojny 0 Ukrainc:(. A jednak wowczas opinja wy·
baczyla mu sprowadzone przezen na P olskc:( kl~ski, 0 wiele,
. dotkliwsze od obecnego spadku waluty. Bo wowczas trwala
jeszcze "legenda", a dzis si~ juz konczy. Naprawd~ w war'
stwach wyksztakony,ch juz si~ nawet skonczyla. Skonczy~a
si~ zas - bo ogol intelig<llncji w ci'lgu trzech ostatnich lat
zorjentowa~ si~ juz w najwazniejszych zagadnieniach polskiej
polityki panstwowej i surogaty w rodzaju iegendy Pitsud·
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skiego SCl' mu ju:z niepotrzebne. To' tez obe,enie idCl z DlCl do
wyborow tylko' ludowey i socjalisci, operuj'lcy wsrod mas,
rzeezywiseie ni~zdolnyeh' do objektywnego rozsCldzania wielkieh zagadnien polityki panstwowej.
,
.
. Straea tez juz wartose i ,drugi . surogat mysli. narodowopanstwowej, ktory w ezasie niewoli Jeszeze wi~ks.ZCl ~degr~l
rol~ w ksztaltowaniu si~ poglCldow ogMu naszeJ intehgenejl.
ile bowiem wiara w nadejseie "zbawezego ezlowieka" ,
choc gt~boko zakorzeniona, przeeiez jednak w tajnikaeh sere
chowana byla i stala si~ ezynnikiem realnej polityki dopiero
wtedy, gdy Pilsudski odwolal si~ do niej, by przy jej pomoey isc do swej "bajeeznej karjery", to eala popowstanio·
wageneraeja glosno i jawnie w najci~zszych swych zWCltpieniaeh odwolywala si~ stale do "wiary w chlopa".
. Stalo si~ aksjomatem - przez wszystkieh powtarzanym:
powstania si~ nieudaly, bo .brala VOl nieh udzial tylko szlaehtao Ale gdy .Iud si~ unarodowi - prysnCl .p~ta niewoli. Wie"i'
rzyli w to i soejalisci, i ludowey, i narodowi demokraei, i konserwatysci, ehoc rozne wyprowadzali stCld wnioski.
Gdy'soejaiisci i ludowey by "zyskac ehlopa dla Polski"
uwazali za konieezne przyobieeac mu zaspokojenie w niepodleglej pjezyznie wszelkieh jego egoistyeznyeh klasowyeh
pozCldan, - konserwatysei, wr~ez odwrotnie, widzieli w ego·
izmie chJopskim przedewszystkiem narz~dzie, ktorem rZCldy
panstw zaborezyeh najlatwiej moglyby zlamac wplyw warstw
przeehowujCleyeh tradyej~ historyeznCl Polski, i starali si~
wedle moznosei powstrzymac ekspansj~ gospodarezCl i spoleeznCl . wloseian. Narodowa demokraeja zas poszla' do ludu
, 'z ,propagandCl milosci, Polski i zrownania wloseian z warst~mi
zamoznemi i oswieeonemi zarowno w obowiClzkaeh,
]ak
i prawaeh obywatelskieh.
Walczyly stronnietwa 0 stosunek ludu do narodu. Spierala si~ mlodziez 0 hasta: "wszystko dla ludu pr:zez Iud",
"z polsk q szlaeht q polski Iud", "przez oswiat~, ludu do pot~gi narodu".
Ale nikt nje przeezyl wyrokowi .Wyspianskiego
"ehlop pot~ga jest i basta".
Wi~e gdy tylko zaezCll si~ ehwiac w' fundamentaeh
swyeh gmaeh panstw zaborezyeh, uwaga opinji narodowej
skupila si~ przedewszystkiem na ludoweach. Ob6z narodowy
wysunClt kandydatur~ Witosa na prezesa kola polski ego
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'w Wiedniu. Ludoweom tez oddano naezelnq rol~ na pa~
,mi~tnym zjezdzie krakowskim w maju 191 7 r.,' by zwiClzae
ich j~k najsilniej z programem niepodleglosci i zjednoezenia
eatej Polski.
Po zebraniu si~ zas Sejmu centralnem zagadnieniern ealej
jego polityki stalo si~ pytanie: z kim si~ ostatecznie pO~qezq
ezas dluzszy wahajCley si~ mi({dzy zblizeniem do Narodowej
Demokraeji, a sojuszem z soejalistami Piastowcy. A kiedy
sprawa rolna przesunda ieh na lewo, w opirlji lieznych bardzo kol inteligencji program wszeehpolski podporzCldkowania
intereso~ 'klasowyeh pot~dze narodu stracil odrazu wszelk q
wartosc. Chlop, ehlop piastowy rozstrzygnqt spraw~ ria rzecz
stronnietw klasowych. A z wyrokiem jego rnusi si({ liezyc
realna polityka. Nie pomoze\na to zadne me.drkowanie. Bo
przeeiez .. chlop' pot~ga jest i basta". I "realny polityk" p.
Skulski wystClpil ze nZwi'lzku Ludowo-Narodowego", by
pod hasle~ centrowerp godzic egoizrn stanowy chlopski z interes em narodowym. T owarzyszyli mu w tern i p. Dubanowicz,
i ks. arcybiskup T eodorowiez;
A wslad za nimi, uwierzywszy w bankruetwo pot({pionej przez ehlopow polityki
,wszeehstanowej, zalozyl p, Rosset "ldub rnieszczanski". ks.
zas Adamski od~qczyl od Zwiqzku Ludowo-Narodowego po~
s~ow chrzeScijansko~demokratyeznych.

,
KonsekwencjCl tego byl "centrolew". rzqdzqcy faktycznie
juz za gabinetu p. Skulskiego, a ktory w ch wili najwitikszego
dla Polski' niebezpieezenstwa, gdy bolszewicy podchodziIi
podWarszawti zazqdal, pod grozb q opuszczenia przez Iud
sprawy obrony Ojczyzny, jawnego podpol'zqdkowania wszystkich ezynnikow narodowych "ehlopom i robotnikorn" - Witosowi i Daszynskiernu.
I
Polska 'znalazla si~ ~a jednym poziomie z Bu!garjq,
Osobiscie z wielu rozmow' z Witosem ~abratem prz;eswiadczenia, ze rna on wi~kszq ainbicj~ historycznq do prowadzenia Polski do pot~gi i jasniejsze odezucie panstwowej
polskiej racji stanu--od wszystkich "inteligentow" stronnictwa
ludowego, nie mowiqc juz 0 wyzwqlencach i socjalistach. Jest
to niewqtpliwie czJowiek wybitnyeh zdolnosci politycznych:
Ale najwybitniejsze zdolnosci nie wystarczajq, by bye
mt<zern stanu w dzisiejszyeh czasach. W spolczesne zyci e naro"
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dow i panstw jest zbyt skomplikowane. by mozna si~ w niem
nalezycie orjentowac bez znajomosci historji.! prawa. socjologji. obcych literatur i g16wnych centrow cywilizacji Europejskiej.
Od biedy moze Stambulinski rzqdzic Bulgarjq - ' choc
i tam "rzqdy chlopskie" mocno si~ juz·skompromitowaly.
Zadnq miarq jednak Ilie mogl podolac swym zada'niom w dwu·
dziesto - kilkomiljonowejPolsce premjer - posiadaj~cy mmej
niz srednie wyksztalcenie i zgola nie znajqcy Europy.
To tez wysuni~cie Witosa na prezydenta gabinetu w najbardziej dla Rzplitej krytycznej chwili...,nie podnioslo powagi
Polski zagranicq.
Ale ogol naszej inteligencji nie zdawal sobie wowcza's
zgola z tego sprawy. nie przypuszczal nawet, jak zdeprecjonowalo P olsk~ obj~cie prezydentury w gabinecie koalicyjnym.
jednoczqcym dla obrony panstwa wszystkie stronnictwa, przez
"czlowieka" .nie posiadajqcego elementarnej wiedzy. wymaganej w panstwach zachodnich od kazdego przewodcy politycznego.
Powszechnie premjerstwo Witosa przyj~to u nas zzadowoleniem. Slyszalem ludzi powaznych, zgola nie ,radykalnie
nastrojonych, ktorym si~ zdawalo, ze Polska zaimponowala'
swym demokratyzmem Europie, oddajqc ster rzqdu wJoscia~
ninqwi. Wiara w zb~wczq moc ludu nie dopuszczala nawet
do zastanowienia si~, czy moze kierowac wielkiem panstwem
czlowiek bez wyksztakenia.
I trzeba bylo miesi~cy gorzkich doswiadczen, szalonego
spadkU: waluty, zupetnej niemal utraty zaufania do Polski
w .swiecie mi~dzynarodowym, orgji partyjnego protekcjonizmu,
oddajqcego' w n~ce notorycznych, nieukow i drapieznych spekulantow najwazniejsze' agendy panstwowe - by prysn~la Iegenda 0 odrodzeniu Polskiprzez "piastowego chlopa".
Nie ustal jednak jeszcze mqCqcy narodoworpanstwowq
mysl spoleczenstwa wplyw;hasel liberalnych, ktoremi narod
zwalczal sa~ panstw zaborczych. '
Znaczna cz~sc inteligencji naszej, przyzwyczaiwszy si~
do operowania w obronie przed obcemi rzqdami polskiego
narodowego interesu zasadami terytorjalnej autonomji, prawa
jednostek i narodow do pelnego rozwoju swych odr~bnosci
i indywidualizmow, rownouprawnienia wszelkich narodowosci

bez wzgl~du na st.opien ich kultury i ich stosunek do panstwa, uwaza je dzis za prawdy, absolutne, ktorych wartose
pozostaje niezmienionq zarowno w warunkach niepodleglego
bytu panstwowego, jak i w niewoli. I trzeba b~dzie dluzszego jeszcze czasu, zanim ogol spoleczenstwa zrozumie, ze
kategorje politycznej' jego mysli, ktore byly' dobre i sluszne,
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stwie ~o intel'esU pan~t~o~ego mocarstw, kt6,rym bylismy
podlegh, - dlatego wlasme~ ze .stuszne byly w owczesnej 'na~
s~ej sy.tuacji,-~becnie, kiedr interes nasz narodowy zbiega
Sl~ W jedno z mteresem p~nstwowym, Sq z~e i falszywe.
Niema bowiem bezwzgl~dnych prawd spoleczno ~ politycznych. Polityk'a jest sztukCl swiadomego regulowania stosunkow wspolzycia ludzi i zbiorowisk ludzkich. Cel jednak,
do ktorego zmierzamy \tv polityce, dla ktorego chcemy zmienic lub naprawie istniejclCe stosunki spoleczne, prawne czy
panstwowe -- jest z gory dany. Wyplywa on bezposrednio
z dqzen narodu, czy jakiejs jego cz~sci. '
Oczywiscie jednak inne jest dqzenie narodu ujarzmionego przez obce panstwa, a inne - posiadajqcego wlasny byt
panstwowy. lnny wi~c tez jest cel polityki polskiej dzia, niz
byl przed odzyskaniem niepodleglosci. W owczas celem poli-,
tyki 'polskiej bylo uniezaleznic jak najbardziej nasze zycie spo-'
leczne i kulturalne od wplywu panstw zaborczych, i wzmacniajqc naszCl sU~ narodowq, oslabic mozliwie sil~ 'panstwowq
Austrji. Rosji i Niemiec. Dzis jest nim - pot~ga panstwa
polskiego.
Ze zmianq jednak celu polityki polskiej - zmienic si~
mUSZq i jej zasady. Co bylo poprzednio dla nas slusznebo oslabialo wplyw panstw obcych na nasze zycie narodowe, to jest dzis dla nas falszywe, bo oslabia wplyw panstwa
polskiego na zycie nalezClcych do Rzplitej innych narodoWOSCl.
F afszywa wi~c jest wszelka' autonomja terytorjalna
\'f.I schodniej Malopolskiej czy Ziemi Wilenskiej, falszywem
jest utrwalanie odr~bnosci narodowej bia~oruskiej czy rusinskiej, falszywem jest mianow.anie na stanowiska urz~dowe
jawnie wrogich Polsce Ukraincow lub tolerowanie zal~wu
uczelni polskich przez zydow.
.
By zrozumiec to-nie potrzeba gl~bokich rozmyslan. Wy-'
starcza iac za glosem prostego narodowego instynktu. Instynkt
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ten kaza! Wilenskiemu Zgromadzeniu Orzekajqcemu stanow·
co si~ zastrzec przeciwko- odr~bnemu "Statutowi" ziemi
Wilenskiej, a Polakom Malopolski \V schodniej, nie wylqczajqC nawet socjalistow, sprzeciwiae si~ terytorjalnej autonomji
, tej prowincji.
Prasa jednak i publicystyka. kierowana 1 ll1spirowana
przez zydow, ma 'zawsze gotowy argument przeciwko nakazom instynktu narodowego: "dajcie Rusinom, Zydom, Niemcom
to - czegoscie sami si~ popr:?;ednio domagali dla Polakow".
I wielu bardzo dobrych P olakow argument ten powaznie
niepokoi.
Wyzyskujqc' t~ rosterk~ sumien polskich-obrona mniejszosci narodowych skonstruowala. ost~tniemi czasy doktryn~
o rozbieznosci interesu narpdowego polskiego a interesu panstwowego Rzplitej.,
.
Ze szezegolnem upodobaniem posluguje si~ ni q t. 'Zw.
"oboz belwederski". Nie przeczy on~ ze z punktu wid zenia
narodowego niebezpieczne' Sq plany federacyjne. Ale wyzszy jest od narodowego interes panstwowy. A ihteres pan~
stwowy nakazuje rzekomo zaspokoie mozliwie najpelniej d qzenia do wla.snej kultury Bialorusinow i Ukl'aincow, by po·
~ysk~e ,ich p~zez t~ ?l~ P?lskie j racji stanu, or,az, usposobie
zyczhwle dIal RzphteJ zydow.,
Rozumowanie tr-nie mowiqc juz 0 tern, czy ,wykon~lny
jest naprawd~ plan zespolenia z polsk q racjq stanu dcrzen
nacjonalizm u bia~oruskiego i ukrainskiego - opiera si~ na
rozmyslnem pomieszaniu poj~e.
, F akt, z~ nasza polityka narodowa w czasach niewoli
byla, sprzeczna z interesem obcych panstw zaborczych, przedstawia si~ tak, jak gdyby interes, narodowy byl zasadniczo
razny od interesu panstwowego.
, ,Niesposob byloby wmowie co~ podobnego opinji francuskiej, angielskiej czy ,niemieckiej. Kazdy bowiem Francuz,
Angllk, Niemiec zdaje sobie doskonale spraw~, ze z ustaniem
panstw dynastycznych, panstwo nowoczesne jest naczelnq
organizacjq zycia narodu, przez ktorq narod przymusowo pl'ze"
prowadza SWq wol~. Istnieje· wi~c niewqtpliwa pl'zeciwstawnosc
dqzen nacjonalistycznych .obcych grup narodowych, do skladu
panstwa nalezqcych, z interesem pans twa i narodu, w panstwie panujqcego. Nacjonalizm wi~c polski nie by~ do pogO"

dzenia z niemieck q, rosyjsk q czy austrjackq racjq stanu, tak
sarno, jak nie, byl do pogodzenia z nacjonalizmem niemiec'
kim czy rosyjskim. Ale mi~dzy narodOwq ekspansjq polskq
a pot~gq panstwa polskiego sprzecznosci bye nie moze.
Panstwowa mysl polska moze wynikac tylko z polskiej
mysli narodowej. Tylko ze z chwilq odzyskania niepodleglosci
zadania, narodowo" panstwowej polityki poiskiej znakomicie'
si~ rozszerzyly w porownaniu z zadaniami wylqcznie narodowej
naszej polityki z doby niewoli.
,
To jednak. czego niktby si~ nie odwazyl wmawiae
W opinj~narodow zachodnich. wmawia sitt' z dosye znacznem
nawet powodzeniem w opinj~ polskq.
Kiedy bowiem w 19-tym wieku panstwa dynastyczne
w Europie przeradzaly si~, w panstwa narodowe, mysmy nie
tylko nie mieli' wlasnego bytu panstwowego, ale najcittzej
wlasnie cierpielismy z powodu nacjonalizowania si~ panstw
zaborczych. To tez rozpoczdismy nowe nasze zycie panstwowe bez jasnego w ,Opm]l poglqdu na stosunek narodu
do panstwa.
I 0 ustalenie tego poglqdu toczy si~ walka od pierwszej
chwili, gdy odbudowanie Polski stalo si~ realnym pl'Ogramem
panstw wojujqcych-po dzien dzisiejszy.
Doktryna 0 roznicy polskiego interesu narodowego
i panstwowego lezala w podsta wie programu aktywistow,
godz<icych si~ ns pbzostawienie Niemcom Wielkopolski, Pomorza i Slqska wzamian za przylqczenie do Polski Litwy
Kowienskiej i Bialorusi po Dniepr. Z doktryny tej plyndy
w okresie walk 0 Lwow pomysly odstqpienia Petlurze wojewodztwa T arnopolskiego, wzamia~ za! sojusz przeciwko Rosji,
i odezwa Wilenska Pilsudskiego, i pfoklamowanie w 1920 1'.
wojny 0 riiepodleglose Ukrainy, i podsuni~te przez ks. Sapieh~
Hymansowi pl'Ojekty federacji z Litwq, i najnowsze wreszcie
plany pozyskania Ukralncow autonomjq wojewodztw W schodnioMalopolskich.
W, walce tej mysl narbdowa, choC:
trudem, stale
zwyci~zala.
Nie skonczyla si~ jednak jeszczeta walka.
Problemat, czy Polslca rna bye jednolitem panstwem narodowem, czy federacyjnem nal'Odowosciowem wystqpi ponownie
z ca,tq Saq, gdy do przyszlego Sejmu wejdq postowie ze wscho"
dnich wojewodztw, w ktbrych nie 'bylo dotychczas wYbo~ow.
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Jasnosc panstwowej mysli polskiej mCJPl surogaty uczuciowe, wytworzone w czasie podieglosci obcym panstwom,
a wyzyskiwane obecnie przez wrogie Polsce say mittdzynarodowe. \Viele razy jednak polityka Rzplitej' zbaczala wskutek
tego na manowce-nawracal j<l na wlasciw<l drogtt zywiel narodowy, kieruj<lca sitt instynktem narodowym opinja publiczna. Uprawnia to do patrzenia w przyszlosc z ufnosci<l' iz
byle ustaly dzisiejsze rZ<ldy' protegowanych przez Belweder
dyletantow w ministerstwie spraw zagranicznych i prezydjum
rady minis trow -, ustali sitt wczas jeszcze prowadz<lcy naprawdtt do potttgi polski kierunek polityki panstwowej.
Nic nam jednak nie pomoze instynkt narodowy w sprawach skarbowych i gospodarczych.
Pomoc tu moze' tylko rzetelna, fachowa wiedza, duze
doswiadczenie praktyczne i stanowcza wola. Niestety ani
Sejm, ani dotychczasowe rZ<ldy zaletami temi sitt nie odznaczaly.
Po przyl<lczeniu gorn:osl~skiego obwodu przemyslowego
Polska posiada wszystkie warunki swietnego rozwoju ekonomiczhego. Mamy dosyc ziemi, by· nasza produkcja rolna nietylko w pelni zaspokajala . zapotrzebowani e rynku wewntttrz~
nego, ale byla i hodlem eksportu. Posiadany przez nas w~·
giel pozwala na wielokrotne zwittkszenie przemyslu, ktory rna
juz· silne podstawy dalszego rozkwitu w hutnictwie gornoslw /
skiem, tkactwie lodzkiem
bialskiem, terenach naftowych
wschodniej Malopolski;
Warunki geograficzne Polski, posiadane przez ni~ bogactwa naturalne i osrodki przemyslowe, oraz doskonaly materjal robotniczy-- daj<l nam mozriosc. wkladaj<l wr<'(cz na nas
obowiqzek doprowadzenia Rzpl~tej w ciqgu paru dziesittcio-'
leci do podobnej ekspansji ekonomicznej, jak<l osi<lgn~la mitt"
dzy 1871 a 1900 r. Rzesza Niemiecka.
.
Nie jest to fantazja, lecz realne zupelnie zadanie. Obecnie, Polska, 'nie Niemcy, jest s<lsiadem Rosji. Obecnie Polska,
nie Niemcy, posiada Il:ajwi~ksze' k?palnie i huty Gornego 51<lska. Obecnie Polska, nie Niemcy, wyszla z wojny ze zmniejszonym dlugiem .panstwowym. Odluzenie bowiem RZJi>litej

/

jest niew<ltpliwie mmeJsze, niz sum a dlug6w panstw zaborczych, przypadajqca przed wojn<l na polsk<l ich ludnosc.
T ylko zeby zadanie to wypelnic, trzeba przedewszystkiem,
?y rzqd. patrzal dalej w przyszlosc, a nietyIko z dniem biez~~y.m Sl~ ,rachowal, ~. nastttpnie zeby chcial naprawde bromc mt~resow ~rodukCJI przemyslowej i' gospodarki panstwowej
przed demagogJ<l klaso~yc? stronnictw. Tymczasem kazdy
z dotychczasowych gabmetow w ekspoze premjera ezy mini~t~a skarbu zapowiad~l bardzo stanowczo znaczne oszczttdnoS~l w rozchodach panstwowych, podwyzszenie podatkow, komeczne .dla zatrzymania dalszej emisji marek i ochrontt zrodel produkcji.
'
Nigdy jednak zapowiedzi te nie zostaly wykona'ne, bo
z~ ,,:sz~ tak si~ zlozylo:' ~e dla pozyskania ludowcow, czy so~J~h13t~w trzeb.a b~lo JUz to z zapowiedzianych oszczttdnosci.
JUz t~z z zamlerzen p?d~tko~ych rezygnowac, a interesy produkCJI podP.orz<ldkowac medo]rzalym eksperymentom socjalnym.
. Ibttdzle tak nadal,dopoki nie wytworzy sitt wittkszosc
SeJm~wa, ktora. ~i~ og.l~daj~c si~ n~ za~ne chwilowe wzglttdy
partYJ~ychk?rzyscI, stame meugu~cIe w ob(onie interestI skarbu panstwa 1 gospodarczego postttpU kraju.
Czy wittkszosc taka Sitt znajdzie - zalezec to bttdzie od
skladu przyszlego Sejmu.

*

*

~ ol~ka ~sp?lc~esna" w zaraniu nowego po pohorawiekowe], mewoh zycla panstwowego, silniejsza jest, niz byla
w koneu 18-go wieku.
.
. P od wiel~ ,wzgl~dami przypomina Polske 16-go' stu.
lecI~, doby naJwltt~s~ego rozkwitu Rzplitej. Powszech~ym zas
patr]otyzmem boda] JEi nawet przewyzsza.
.
.
Patrjotyzm ten' najszel'szych warstw ludnosci jest sil<l.
ktora moze zapewnic Polsce pierwszorz~dne stanowisko mocarstwowe w Europie.
.
to tern bardziej, ze:
, ' ,1). najliczniejsza warstwa wloscianska przezywa okres
m,ine] spoleczno-gospodarczej ekspansji, ktora - nalezycie pokle~owana ,-, st~c sitt powinna takixp samym czynnikiem po.
t~gl Polski, ]alnm byl za, Jagiellonow pttd szlachty ku gorze;
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2) naturalny ruch ludnosci zapewnia zespolenie calego
obszaru panstwa w jednolite narodowe terytorjum polskie;
3) posiadane przez Polsk~ bogactwa naturalne, istniejilce w niej juz silne osrodki przemyslowe, nabyta w dlugiem
gospodarczem wsp61zyciu z Rosjq dokladna znajomose '01brzymiego, rynkurosyjskiegogwarantujq - 0 ile nie przeszkodzi temu falszywa polityka spoleczna i ekonomiczna Sejmuszybki rozw6j miast i przemyslu,. kt6rych brak. tak fatalnie
zaciilzyl na naszej dotychczasowej historji.
Mimo niewoli, sztuka, nauka, zycie gospodarcze, kuhura obywatelska narodu polskiego Ipodniosly si~ w ciilgu osta·
tnich kilkudziesi~ciu lat do poziomu narod6w przodujilcych
w cywilizacjieuropejskiej, gdy w 18 wieku stalismy na szarym jej koncu, w Iiiejedne~ ponizej nawetRosji.
Odzyskanie niepodleglosci powinno spot~gowae ten nasz
wsp61czesny 'renesans, ktory' jeszcze w czasie naszej niewoli
dal Europie Sienkiewicza i Sklodowskil, a obecnie uchronil
Jil od nawaly bolszewickiej, wyczekiwanej w Niemczech.
Jednoczesnie jednak, z czynnikami rozkwitu mocarstwo·
wego Rzplitej - Silo w . Polsce dzisiejszej czynniki jej slabosci,
nie mniej. niebezpieczne od tych, kt6re sp(owadzify naSZq
dekadencj~ 17-go i 18-go wie~u.
.
Logika stanowego egoizmu chlopskiego jest identyczna
z logik q stanowego egoizmu przedrozbiorowej szlachty. Uchwala obecnego Sejrnu, wyjmujilca rolnik6w choeby zawodowo
trudniqcych si~ handlem z pod prawa 0 lichwie towarowej,
to jakby powt6rzenie
ko.nstytucji, zwalniajqcej szlachttt
od placenia da w mysl zasady, ze rolnik jest Bogu mily,
rzemieslnik-oboj~tny, a kupiec--niemify.
\leby wi~kszose wloscian poszla zastanowemi hasrami ludowc6w-obecny nasz renesans skonczylby si~ wkr6tce
tak sarno, jak si~ skonczyl renensans okresu Zygmuntowskiego.
Niebezpieczenstwo to zas jest tern wi~ksze, ze jak w Polsce przedrozbiorowej, tak i teraz, centralna wladza panstwowa
nie rna dostatecznych sH do pokierowania narodem. Byla
zbyt slab q w 16-tym wieku z powodu nadmiernego ograni~
czenia wladzy kr61ewskiej. Dzis jest zbyt slabq
bo nie
mamy fachowej, doswiadczonej biurokracji 0 ustalonem wiekowq tradycjq poczuciu panstwowej racji stanu, biurokracji.
I
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kt6ra w nowoczesnych panstwach par I amentarnych spelnia t~
samil rol~, co dawniej dw6r monarszy.
Niewola przerwala ciqglosc naszego zycia panstwowego.
W czasie jej trwania zmienila Sf~ tak dalece i wewn~trzna
budowa spoleczna narqdu naszego i struktura wszystkich
wog61e panstw. europejskich _. ze nie mozp.a bylo naw~t
myslee 0 nawrocie do dawnych polskich form panstwowych
po odzyskaniu niepodleglosci.
Musimy organizowae nasz byt panstwowy na nowych
zupetnie podstawach, zblizonych raczej do ustroj6w innych
panstw wsp6kzesnych, niz Polski przedrozbiorowej.
. Jestesmy wi~c w stadjum organizowania Panstwa Pol ..
skiego.
A ten tak wazny moment naszej historji przezywamy
r6wnoczesnie z ustalaniem si~ w 'calej wschodniej Europie
terytorj6w narodowych.
Proces bowiem konsolidacji narod6w, kt6ry na zachodzie zakonczyt si~ w 17 ~tym i 18-tym wieku wraz z ustaleniem granic panstwowych Anglji, F rancji i Hiszpanji - we
~schodniej Europie rozpoczil1 si~ dopiero w koncu 19-9o
stulecia.
Doprowadzil on w czasie wielkiej wojny swiato~ej do
rozpadni~cia si~ monarchji Austro~ W ~gierskiej, oderwania od
Niemiec Wielkopolski, Pomorza i cz~sci G6rnego Slqska, zespolenia z Rumunjq Besarabji, Siedmiogrodu i Bukowiny,
przylqczenia si~ do Serbji Chorwacji i Slawonji, niepodleglosci Czech, zjednoczonych ze Slowacjq, powstania niepodlegtej Finlandji,· Estonji, .totwy, odzyskania bytu panstwowego
przez Polsk~.
" ..
Jednak mimo tych wielkich przeobrazen mapy wschod~lleJ
Europy mozna powaznie wqtpie, czy narodowe stosunkl Sq
przez te nowe granice panstwowe trwale juz ustalone.
. Moze z czasem wytworzy si~ nar6d jugoslawski i cz~"
chosl~wacki. Narazie istniejCl tylko panstwa Jugosfawskle
i Czechoslowackie. Nie przestali jednak dotychczas Chorwaci.
Slowency i Slowacy czue si~ odr~bnemi nar.odami. I nie
. przestaty Siedmiogr6d i Bukowina bye mozaJkil narodow,;
R6wniez nieprzestanie CiilZYcS ku Polsce polska ludnosc
przyznanych Niemcom powiat6w G6rnoslilskich, Warmji i Prus
W schodnich.
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Gdy do tego I dodamy nieuregulowanq kwestj~ Austrji.
Je) dqzenie do zjednoczenia si~ z, Niemcami, " separatystyczne
tendencje Bawarji,odwetowe pi any Prus, niewygaslq rewolucj~ w Rosji-jasnem si~ staje, jak bardzo jest niestala obecna
, rownowaga srodkowo-wschodniej Europy. Wi~cej w niej czyn,nik6w konfliktowipowiklan mi~dzynarpdowych. niz trwalego
pokoju.
Kierownicy polityki i opinji polskiej powinni sobie z tego zdawae spraw~.,
'
Polsce' nie b~dzie dane w ciqgu 20-go wieku ~yc spokojnie wylqcznie zyciem, w:ewn~trznem. Czy zechce, czy nie
zechce, Rzplita b~dzie wciqgnl~ta w wir walk, ktore niejednokrotnie zmieniae b~dq map~ Etiropy wschodniej za zycia naj ..
blizszych paru pokolen.
J.esli rola Polski b~dzie w tych przeobrazeniach biernajak byla biernq w okresie wojny trzydziestoletniej - nieuchronnq
tego ,konsekwencj~ b~dzie wczesniej czy pozniej okro,
,
Jyme JeJ gramc.
,
Mamy do wyboru: albo ski~rujemy caly nasz wysilek,
by zapewnie P olsce pierws~orz~dnq rol~ we wschodn~ej Eu·
ropie, albo, rezygnujqc z wielkomocarstwowej pplityki. tracie
b~dziemy stopniowo ziemi~ kresowe 0 znaczniejszym procencie dzis niepolskiej ludnoscl"
Pod tym wzgl~dem obecna sytuacja Polski podobna jest
,
do tej, , jaka byla za JagieIlonow, gdy na wschodzie rozpadalo si~ panstwo mongolskie" na polnocy zmagalismy si~
z Zakonem 0 ,dost~p do Baltyku" na poludniu Czechy szukaly w oparclu 0 P olsk~ zabezpieczenia 'swej slo,wianskiej
cywilizacji przed zaborczq saq feodalizmu niemieckiego. a na
za~hodzie Cesarstwo uwiklane bylo w wewn~trzne walki.
'Staly wowczas przed Polsk q otworem drogi 8wietnej
przyszlosci. Polska, pokomlwszy Zakon Krzyzacki, zyskiwala
naturalnq hegemonj~ na calej przestrzeni mi~dzy Baltykiem
a Adrjatykiem i Czarnem morzem. Jagiellonowie osiqgali stanOWCZq nad Cesarstwem przewag~ na calymw:schodzie Europy. Opanowanie jednak 'Sejmu przez ciemny dum szlachec·
ki' zlamalo wielkomo~arstwowq ekspansj~ Rzplitej.
Ponad panstwowqracjq stanu wzi~la gor~ stanowa racja stan,u szl~chty, ogarni~tej gorqczk q dorabiania si~ ziemi.
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SprawCJ, Baltyku, sprawa przewagi polskiej nad <;=esarstwem
w Czechach i na W ~grzech zeszly na plan ostatm. Cala natomiast energja Polski zostala zwrocona ku ,rozszerz~niu teremi ,kolonizacyjnego ,nad Dnieprem. A konsekwencJq, te?o
bylo nasamprzod zlqczenie Prus W schodnich z BrandenburgJq,
nastepnie wojny kozackie i, co \ najgorsza, orjentalizacja Polski i obnizenie calej jej panstwowej i spotecznej kultury.
Jakie mamy dane nadziei. ze nie zmarnujemy ponowni~
dzis" rownie korzystnie dla Polski ukladajqcej si~ sytuacjl
mi~dzynarodowej?

W owczas byla przynajmniej dynastja, si~gajqca swemi
planami w perspektyw~ historycznq.
Dzis decyduje na podstawie konstytucji wylqcznie ogol
wyborcow, w ogromnej wi~kszosci niezdolnych widziee da- ,
lej po:z;a dzien biezqcy.
. '
I jednoczesnie z olbrzymiemi zadaniami polityki mi~dzy
narodowej stoi przed Polskq ' zadanie konsolidacji narodowej
jej terytorjum panstwowego.
A z matematycznq pewnosciq mozemy i, muaimy powiedziee~ Jesli w ciqgunajblizszych dziesi€<ciol.e~i, t. j. do chw.ili
podniesienia si~ Rosji z kl~sk, zadanych JeJ przez rewoluCJ~,
Polska nie zespoli swych ziem w jeden zwarty narodowy
organizm - nie b~dzie w stanie zaj~c ~zynnej, roli we wskazanym poprzednio procesie ustalama Sl~ gramc narodowy~h
we wschodniej Europie, polityka jej mi~dzynarod6wa b~dzle
,z koniecznosci biernq.
Lecz wsz~dzie na zachodzie konsolidacj~ terytorJ0:V narodowych przeprowadzalo w 17-tym i ,18-tym w,ieku panstwo,
scislej mowiqc, oswiecony, absolutyzm monarchow.
, W Polsce musi dokonae jej sam narod, bo jestesmy RzeCZqpospolitq, i t.o Rzeczqpospolit q org,an~zujqcq si~ d~pier~, be~
ustalonych metod rzqdzenia. z niedoswladczon~, 1 me posl,ada
jqCq potrzebnego dlakierowania narodem autorytetu blUro·
. d
kracjq.
Przyszlose Polski zalezy calkowicie od tego. czy. J~ yn~
posiadajflca tradycj~ historycznq warst,w~, za.wo~oweJ m~eh
gencji potrafi przelae jq w masy wlosclanskle I. robotmcze
i przeciwstawic si~ skutecznie prqdom klasowego 1 stanowego
egOlzmu .

.
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. Analiza obecnego stanu Polski stwierdzila, ze me jest
zadanie to, niewykonalne.
Ale by je wykonac, musi przedewszystkiem /sama inteligencja miec .jasny zdecydowany pogl/:ld, jak/:l rna drog/:l isc
Polska 'V dalszym. swym dziejowym rozwoju.
'
Masy bowiem dcirz/:l zaufaniem tylko tych i tym tylko
wierz/:l, . kt6rzy bez wahaniaid/:l po raz wy.tkni~tej przez si~
d.r odze I kt6rych zapowiedzi etap6w, jakie' b~dcl do przebycIa na tej drodze, sprawdzaj/:l si~.

CZJ;SC II.

Zagadnienia przysz~osci Polski

..

Posiadamy Konstytucj~ i ustalone traktatami granice
Rzplitej. Dane S/:l wi~c, juz gl6wne formalne podstawy dalszego rozwoju Panstwa Polskiego.
Kierunek jednak tego rozwoju nie jest jeszcze ustalpny.
Konstytucja ustanawia obok Sejmu Senat, Ale prawa Senatu
S/:l tak ogranictbne, iz wplyw jego na polityk~ Rzplitej zalezec b~dzie w zupelnosci od autorytetu moralnego, jaki posiadac b~d/:l w klubach sejmowych wybitniejsi jego czlonkowie.
R6wniez przyszle dopiero ustawy 0 samor~/:ldzie wojew6dzkim
i j~zyku urz~dowym jednolity okreslq, narodowo czy narodowo'
sclowy, centralistyczny czy decentralistyczny charakter Rzplitej.
Znaczenie uc,hwalonej Konstytucji pol ega przedewszystkiem na tern, ze ustalila ustr6j parlamentarny, zabezpiecza
panstwo od eksperyment6w
politycznych i spolecznych, kt6\
reby chciala narzucic Polsce wbrew woli wi~szosci jakakol~
wiek jednostka czy mniejszosc, korzystaj~c z posiadanej wladzy lub chwilowej dogodnej dla siebie konjunktury sejmowej .
. . Ustawowo zagwarantowany jest wi~c praworzfj,dny ustr6j
Panstwa Polskiego i zgodny z wol/:l wi~kszosci narodu jej
rozw6j.
Dotychczas jednak nie skrystalizowala si~ ta w~~kszose,
nie wypowiedziala si~ jasno 0 najwazniejszych'. zagadnieniach panstwowej naszej polityki, kt6re zycie jednak juz wysun~lo i na kt6re odpowiedz dana bye musi.
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.Okre~ pierwsze~~ konstytucyjnego, Sejmu da~ Rzplitej·
gramce, me zaspoka)a)qce w pdni slusznych naszych zqdan.
umozliwiajqce jednak osiqgni~cie pierwszorz~dnego w Europie wschodniej stanowiska i pelni~. narodowej ekspansji, oraz
ustal~l prawne formy zycia panstwowego, zabezpieczajqce decyduJ~cy :{~Iyw na kierunek i drogi polityki polskiej swiadome) mysh narodowej.
.
Z~?:miem d~ugi~~o· Sejmu jest .mysl t~ wyraznie ujawnic
1 ~kr~shc przyna)mmeJ kierunek, w Jakim rna p6jse roztrzygm~c!e podstawowych, ~ juz postawionych przez rozw6j wypadkow na porzqdku dZlem'lym zagadnien przyszlosci Polski.
Zagadnienia te Sq: .
1. Konsolidacja narodowa Panstwa Polski ego.
. 2. Stosunek centralp,ej w~adzy panstwowej do samorZqdow wojew6dzkich i dzielnicowych.
3. Zakres ingerencji Panstwa w spolecznem i kulturalnem zyciu narodu.
.
'
4. Zepewnienie Polsce say gospodarczej, niezb~dnej dla
wypelnienia zadan wielkomocarstwowych.
.
5. Unarodowienie przemyslu if handlu, konieczne dla
gospodarc:zej samodzielnosci Polski.
6.' R6wnowaga spolecznej ~trukt~ry. zapewniajl'lca normalny post~p demokratycznej cywilizacji.
'
.,
7.. Uniezaleznienie urz~d6w p,anstwowych od zwalczaJqcych Sl~ prq d6w partyjnych.
.
8. Ustalenie metod· ':administracji panstwowej
spote. cznego stanowiskawarstwy urz~dniczej.
9. Kierunek niuodowej ekspansji.
10. Wytyczne mi~dzynarodowej polityki polskiej.

narodowych. ze wszelkie autonomiczne ciala narodowosciowe
dqzq niezmiennie do zwi~kszania swej autonomji, by dojse
wreszcie do calkowitego oderwania sj~ od panstwa, ze niepowodzenie wojenne sprowadza utrat~ ziem, kt6re nie Sq
narodowo zespolone z calosci q panstwa.
I :laden odpovV"iedzialnypolityk nie moze Sl~ uchylic oc1
wyprowadzenia wyplywajqcych z tych fakt6w wniosk6w
logicznych.
Mozna wi~c podawae :w wqtpliwosc, czy nalezy uznac
za naczelny cel panstwowej polityki polskiej zabezpieczenie
calosci jej granic,' czy raczej nie podporzqdkowae interesu
polskiego - prawu Rusin6w, Bialorusin6w, Zyd6w do samodzielnego rozwoju narodowego.
Wprawdzie dyskusja taka nikogo nie przekona.
Niema
bowiem dostatecznych logicznych argument6w, kt6re w konflikcie interesu mego narodu z intereserA innych narod6w
nakazywalyby mi stanqe po tej, czy po tamtej stronie. Gdyby
bowiem nawet przyzp,ae, ze dobra narodu mniej jest warte
od dobra ludzkosci, to gdziez jest dow6d, ze w interesie po·
st~pu og6lno-Iudzkiej cywilizacji nie lezy raczej ekspansja
polskiego narodu, niz rusinskiego ludu? Napraw.d~ rozstrzyga
w tych kwestjach uczucie, a nie logika.
.Albo si~ jestnarodowcem, albo mi~dzynarodowcem .
Trzeba si~ decydowae na jedno, albo drugie.
Ale kto si~ 6swiadcza za wyzszosci q interesu narodo·
, we~o - ten musi, logicznie myslqc,uznac, ze utrzymanie calosci terytorjum Rzplitej wymaga nieodzownie narodowej teo
rytorjum tego konsolidacji i nadania Polsce jednolitego naro·
dowego charakteru.
.
Konsekwentni Sq wi~c komunisci, gdy domagajq si~ pel~
nej autonomji dla wszystkich grup narodowych, nalezqcych
do sk~adu Rzplitej.
Ale niekonsekwentni Sq kierownicy Polskiej Partji Socja~
listycznej, zqdaj'qc autonomji W schodniej Malopolski i Ziemi
Wilenskiej. Niekonsekwentni albo nies'z:czerzy. Doktryna bowiem mi~dzynarodowej solidarnosci proletarjatu nie da si~
naprawp~ pogodzie z patrjotyzmem. Wi~c albo nie majq
odwagi wyprowadzie wszystkich wniosk6w logiczny~h z zalo#
zen odczuwanej przez si~ szczerze milosci Polski. Albo tez

Konsolidacja narodowa Panstwa. Polskiego ..
. . Moze podlegae dyskusji wyzszose solidarnosci wszechludzkiej czy narodowej. Mozna si~ spierae, czy egoizm n'arodowy zgodny jest z zasadami etyki chrzescijanskiej.
. Ale nie mozna negowae fakt6w, ze prawem rozwoju
hlS!Orycznego ~uropy w 19 i 20 wieku jest rozpadanie si~
panstw dynastycznych, a powstawanie na ich miejscu paAstw

/
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operujC} frazesem patrjotycznym dla taktycznych tylko celow
w gruncie rzeczy dC}zC}c do mi~dzynarodowej rewolucji.
'
SCi jednak poza socjalistami szerokie jeszcze kola spo.
leczenstwa naszego, niewC}tpliwie szczerze patrjotyczne, a je-·
dnak nietylko wypowiadajC}ce si~ stanowczo przeciw jakiemukolwiek kr~po,:,aniu ?dr~bnosci t:uf3iilskiej i bialorusk,iej, lecz
wr~cz domaga)qce· Sl~ podtrzymywania jej przez panstwo "polskie.
.
. K~ta te.. ?z~sciowo. 'UlegajC} urokowi hasel liberalnych,
ktoreml bromhsmy do medawna wlasnej odr~bnosci narodow~j . . Przewaznie jednak kieruje niemi oportunizm, ktory wydaje 1m si~ bye realizmem poIitycznym, a naprawd~ wypiy-·
wa z prakuhistorycznej perspektywy w ocenje bieZqcych
wydarzen i zagadnien.
Oto stereotypowe ich rozumowanie:
Mamy na kresach kilka miljonow rusinskiej ludnosci.
Szerzy si~ wsrod niej agitacja ukrainska, . dC}zC}ca do oderwania ~iem tyc~ o~ ~zplitej, dla stworzenia z nich nier>odlegtej
l!kramy. Rowmez, tylko ria rzecz Rosji, pracuje tam przeclwko Polsce prawoslawne duchowienstwo rosyjskie. Nie sposob jednak wzystkich agitatorow ukrainskich i rosyjskich
wsadz~e .
wi~~ie?ia czy wyda.lic z granic Rzplitej. Unieszkodhwlc Ich mozna tylko w Jeden sposob, a mianowicie:
w~twarzajqc wsrod Rusinow silny oboz polonofilski. W tym
zas c~l~ trze,ba· przekonac ich, ze w ramach panstwowosci
polskleJ mogC} znalezc peIne zaspokojenie swych kulturalnych
I narodowych potrzeb. A przekona ich 0 tern autonomja·
odnosnych prowincyj. Jest ona niewC}tpliwie niedogodna dla
~a~tejszej Judnosci ,Polskiej, ktora naturalnie pragnie jak najsCIsI~Js~ego zespolema z macierzC}. Wyzszy jest jednak interes panstwa.
Caty ten sylogizm skonstruowany jest bez zarzutu.
~jednak wniosek na nim oparty jest falszywy. F alszywe
Jest .~owi~~ }~go zalo~enie, ze istnienie silnej polonofilskiej
part)l rusmsk'leJ zabezpleczy dla Polski, wschodnie jej dzielnice. Doswiadczenie historyczne uczy czego innego.
T?c i.st~ial w· Galicji ~srod Polakow bardzo silny oboz
austroflIskl. Ale gdy tylko zarysowata si~ realnie mozliwosc
odzyskani~ przez Polsk~ niepodleglosci, oboz ten zmalal niemal do zera.
.
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1 czyz nalezy przypominac, ze ze swoh6d narodowych,
uzyskanych przez krakowskich konserwatystowwzamian za
uroczyste ich zapewnienie "przy tobie, panie, stoimy i stac
chcemy", korzystal przedewstkiem ruch wszechpolski dla swej
konspiracyjnej w rownej mierze przeciwko wszystkim trzem
panstwom zaborczym skierowanej roboty.
Bo wszystko. co wzbogaca indywidualizm. narodowy,
wzmacnia jednoczesnie swiadomosc odr~bnosd narodowej i dC}zenia do niezawislosci politycznej narodu.
JedyneistniejC}ce we wspotczesnej historji przyktady' ze~
spolenia z panstwem· silnemi uczuciowemi wi~zami obcej etnograficznie ludnosci to przywiC}zanie alzackiej po niemiecku
mowiC}cej ludnosci do F rancji i masowe oswiadczenie si~ Mazurow .pruskich podczas plebiscytu za Niemcami.
Ale ani F rancja nie tworzyla w Alzacji frankofilskiej
partji niemieckiej, ani, Prusy nie zyskiwaly sobie Mazurow
narodowC} ich autonomjq. Wrt~CZ przeciwnie F rancja starata
si~ 0 rozwoj francuskiej cywilizacji
Alzacji, a Niemcy
o rozw6j niemieckiej cywilizacji w. Prusach.
Czy jednak nie oslabia znaczenia tych przykladow fakt,
ze Niemcy swcj, polityk q unifikacji wschodniej Marchji" z Prusami, spot~gowa~y jeno wrogie panstwu usposobienie polskiej
ludnosci Wielkopolski, Pomorza i ~ornego Slqska.
Istotnie przesladowanie mnieJszosci narodowych w pan~
stwie, t~pienie ich kulturalnej odr~bnosci prze:rn.oc'1, prawami
wyjqtkowemi - jest zfq polityk q .
Niewqtpliwie rowniez zadnemi represjami nie mozna
zniszczyc narodu, posiadajqcego wiekowq tradycj~ historycznq,
wlasnq cywilizacj~. dorownywaj'lcq w pewnych chocby dzia~
tach tworczosci pierwszych· narodow swiata (np. nasza poe~
zja romantyczna).
'
Rusini jednak nie posiadajq zadnej samodzielnej' trady·
cj~ historycznej.
Przez caty ciqg dziej6w nalezeli do Pan~
stwa ruskiego, litewskiego albo polskiego. Nie wytworzyli
tei: dotychczas wtasnej cywilizacji.
Literatura ich jest
W' zaczqtku.
Co zas najwazniejsza, poza Malopolskq. gdzie Austrja
kilkadziesiqt la,t" systematyczuie pracowata, by wytworzyc
w Rusinach poczucie odl'oltbnosci narodowej. przeciwstawiajqce
sit; zarowno Polsce, jak Rosji - masa ludu rusinskiego zgola

w
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si~ nie czuje osobnym narodem. Mowi wprawdzie po wsiach
j~zykiem, roznym od rosyjskiego i polskiego:, ale ten swoj
j~zyk uwaza za gwar~ chlopsk~, zwie go "chochlackim".
To tez gdy tylko chlop rusinski przenosi si~ do miasta, przeobrazaj~c si~ w robotnika fabrycznego, czy drobnego kupca,
lub fQnkcjonarjUsza' kolejowego - natychmiast przestaje mowie "po chochlacku"!' Na ulicach "ukrainskich" miast: Kijo·
wa, Poltawy" Charkowa. Ekaterynoslawia po dzis dzien, mimo
istnienia juz par~ lat rzekomej "ukrainskiej republiki sowieckiej" slyszy si~ prawie wyl~cznie j€';zyk rosyjski. 0 ten brak
poczucia odr~bnosci narodowej ludu rusinskiego rozbily si~
wojenne przedsi€,;wzi€,;cia Petlury. jak i wszyst,kie od 1917 r.
parokrotnie z roznych stron podejmowane proby stworzenia
.. panstwa ukl'ainskiego,".
,
D~zeni~ . do zespolenia kresow wschodnich z P olskct
w jednolite terytorjum narodowe polskie - nie zwraca si~'
przeciwkq narodowi ukrainskiemu; bo go jeszcze niema, jeno
przeciwko planom wytworzenia z czasem takiegonarodu.
Plan zas zwi~zania Z Polsk~ rusinskiej ludnosci Malopolski wschodniej w rzeczywistosci oznaczalby przej~cie przez
Polsk~ w spadku po Austrji polityki tworzenia narodu ukrainskiego.
Austrja prowadzila jednak t~ polityk~ bynajmniej nie
w interesie Polski, lecz· zeby wygrywae ruch ukrainski wedle
potrzeby, zarowno przeciwko Polsce, jak Rosji. Bo tt;i; tylko
w interesie panstwa, nieprzychyln~go Polsce Idee moze wy,;
twarzanie poczucia narodowej odr~bnosci. wsrod ludnosci ziemi historycznie polskiej.
'
Wi~c mozna si~ co najwyzej pytae. czy wytworzony 'przez
Austrj~ ruch ukrainski w Malopolsce nie jest juz zbyt' silny.
by jego rozwoj da! si~ powstrzymae i czy nie nalezy raczej
si~ z nim pogodzie, niz go zwalczae.
Nie da si~ jednak
w zaden logiczny sposob uzasadnie twierdzenie. by zadaniem polityki polskiej bylo dalsze wzorem Austrji tworzenie
narodu u~rainskiego i utrwalanie wsrod Rusinow Malopolski
ukrainskiej samowiedzy narodowej.
Nie chc~ twierdzie. ze nie wytworzy si~> nigdy osobny
z Rusinow narod.
F aktem jest jednak, ze go jeszcze nie ma.

>-

A nie lezy w interesie calosci naszych gramc przyspieszanie jego powstania; tem mniej uznawanie JUZ dzis jego
istnienia.
>,
Ruch ukrainski jest d~zeniem pewnej. b~e moze nawe't
w tej chwili· przewaznej cz~sci Rusinow malopolskich. Nie
jest jednak wykladnikierrt narodowej swiadomosci ludu rusi;{'sl{iego,
,
Poki bowiem trzydziesci miljonow Rusinow Podola. Wolynia i Ukrairiy uwaza si~ za jeden tylko ze szczepow rosyjIskich-nie> wytworzy ruch ukrainski narodu z kilku miljonow
Rusiriow malopolskich,· a jedynie utrwali w nich. poczuele
odr~bnosci ad Polakow.
W obec tego jednak nie ma tez zadnej zgola podstawy
ugoda z Ukraincami. Racjq bytu bowiem Ukraincow jest powi~kszanie .i pogl~bianie roznie mi~dzy ludem rusinskim a pol·
skim. A polska iracja stanu nakazuje ,zmqiejszanie i usuwanie
tych raznie.
Kompromis zas, polegaj~cy na przyznaniu odr~bnosci
narodowej Rusinow pod warunkiem wszakie, by w dqzeniu
swem do wytworzenia wlasnej, eywilizaeji narod9wej nie wy·
kraczali poza graniee, zakreslone lojalnosei~ wobec panstwapolskiego, nie moglhy bye dotl'zymany przez Ukraincow
juz choeby z tego powodu, ze narodowe ich aspiraeje si~
gaj~ daleko poza graniee Rzplitej.
F aktyezny stan l'zeczy w Malopolsce wschodniej jest na'
st~puj~ey:

Jest to kraj mieszanej ludnosci polsko-rusinskiej. Ludnose'
rusinska przewaza w nim liczebnie. Ludnose polska goruje
natomiast eywilizacjq, bogactwem, ma tez lepsze warun:ki narodowego s"wego l'ozwoju. W jej l'~ku bowiem znajduje
si~ wi~kszose ziemi. wszystkie niemal. chrzescijanskie przedsi~bioi. stwa handlowe' i przemyslowe. To tez jeszcze za czasow austrjackich stale choe powoli wzrastal procent Polakow,
a zmniejszal si~ procent Rusinow. Z chwil~ odzyskania przez
Polsk~ niepodleglosci panstwowej. warunki te znakomicie si~
je!3zcze na korzyse polskiej ludnosci poprawily. Gdy zas juz
obecnie w wojewodztwie T arnopolskiem, a we wschodnim
pasie pogranicznym, ,oraz w szeregu powiatow. lezqcych
wzdluz glownej linji kolejowej. l~cz~cej Malopolsk~ W schodni~
z zwartem polski em terytol'jum, w powiatach Jaroslawskim,
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sza Jes , w' wOJ'ewo'dztwach Tarnopolskieni i Lwowsklem, co
przewagl
k .• k'
do wytworzenia si~ na terytorjum te~ ~arod~ u r~Ins lego.
Od kierunku polityki polskiej zalezec b~dzle, ktora z, wch
dw6ch mozliwosci si~ zisci.
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Zatem sam fakt trwania Panstwa PoIskiego oslabiac
Ukrainc6w we Wschodniej Malopolsce, Postawili oni bowiem wszystko na kart~ walki z Polsk q , A masy
wlocianskie niech~tnie id q za tymi, kt6rzy przegrali,
B:yle,· powtarzam, PoIska sama przez bl~dnq polityk~
nie podtrzymywala autorytetu Ukraincow. m~dnq zas by,taby
polityka zar6wno UgOdYl z Ukraincami~ jak i tlumienia represjami administracyjnemi ruchu ukrainskiego,
.
W og6le post~powanie wladz rzqdowych We W schodniej
Malopolsce powinno bye identycznie to sarno, co i '!/IT rdzennie
pol skich "Y o jew6dztwach, Zad~niem ich jest tu i tam prze~
dewszystkiem utrwalie w swiadomosci ludnosci powag~
Panstwa P olskiego, zapewnie lad spoleczny i poszanQwanie
prawa, a jednoczesnie dac opiek~ i pomoc wszelkim podnoSZqcym dobrobyt i kultur~ kraju poczynamom Iojalnych
obywateli.

b~dziewplywy

JesteSmy bowiem w tem szez~sIiwem polozeniu, ze samorzutna ewolucja stosunk6w narodowosciowych we Wschodniej Malopolsce-wzmacnia w niej coraz bardziej element
polski '!/IT stosunku do rusinskiego.
Przedewszystkie~ bowiem caly oQszar ziemi, nadajqcy
si~ do parcelacji, nalezy do polskich wlascicieli. I jest tej
ziemi wystarczajqco, by racjonalnq kolonizacjq wytworzyc
w znacznej cz~sci Malopolski Wschodniej, aprzedewszystkiem
w powiatach nadgranicznych abs~lutnq wi~kszose polsk q .
Nie pot:r.zebujemy wi~c osadzae P o lak6w naziemi ru.
sinskiej, Wystarcza, by narodowa opinja polska pilnowala,
azeby przy parcelacji ziemia polska w poIskie przechodzila
r~ce. Przestrzeganie tejzasady nietylko zapewni znaczny
przyplyw osadnik6w z zachodu, Iecz jednocze~hie zach~ci
znacznq Hose greko· katolik6w, szczeg6Inie pochodzqcych
z malzenstw mieszanych,', do przechodzenia na lacinski
obrzqdek,
Niemniej tez silnym czynnikiem poloniz~cyjnym stae si~
powinien rozw6j miast i przemyslu, jak tego przyldad mamy
, juz w Boryslawi~ i Drohobyczu.
Kazdy bowiem nowy osrodek
I
przemyslowy staje si~ we Wschodniej' Malopolsce jednoczesnie nowym osrodkiem poIskosci, przyciqgajqc robotnik6w
rzemieslnik6w, technik6w przewaznie Z' zachodnich, wyzej
stojqcych pod wzgl~dem kultury dzielnic.
'
8
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, W tych warunkach wszystko, co wladze panstwowe
czynie b~dCl dla, podniesienia intensywnosc!. gospo~arczego
i cywilizacyjnego zycia Malopolski W schodme), b~dzle samo
przez si~ wzmacnialo w niej polsk/'l przewag~.
..
R6wniez wszystko, co uczymCl one dla umocmema pt>"
wagi rzqdu polskiego, zespalae b~dzie z PolskCl masy rusinskie.
.
,
Ale trzeba, zeby mialy one jasnCl swiadomosc, ze wladza
r~Cldowa, kt6rej korzystnie jest sluchae, bo, nie robiClc r6zni~y
mi~dzy Polakami a Rusinami, lojalnych <;>bywateli skuteczme
wspomaga, a nielojalt:lych karze,-jest wladzCl polskCl. .
Wi~c cale urz~dowanie rnusi si~ odbywae w J~zyku
polskim, wi~c l3zkoly muszCl bye prowadzone vi duchu naprawd~polskim" wkc napisy na l:mdynkach rZCldowych muszCl
bye polskie.
.
Zadnych utrudnien ani ograniczen dla stowarzyszen ru·
sin skich i rusinskiego prywatnego szkolnictwa,
Skonczye jednak trzeba z narzuconemi s:wego czasu
przez Wieden galicyjskiej Ra~zie .Sz~olnej Kraj?wej. os~bnemi
rusinskiemi gimnazjami, semmarJaml nauczyclelskleml, katedrami uniwersyteckiemi. Co jest rzqdowe-to jest w Rzplitej
polskie. Bo Rzplita, jestpa?stwem po~~k.iem.
..
.
T ak post~powala F ranCJa w AlzaCJl 1 LotaryngJl. I zJe, dnala sefca i umysly ludnosci tamtejszej dla cywilizacji francuskiej i panstwa francu~~iego, bo rZCldzila naprawd~ dobrze,
sprawiedliwie i po francusku.
Niech rZCldy nasze we W schodni~j 'Malopolsce b~dCl naprawd~ dobre' isprawiedliwe i ni~chb~dCl. ~ez napra",:d~
polskie-a rosnqe b~dzie sila ~t:akcYJna p.ols~leJ nar~d?wos.c!,
i przyznawae si~ b~dzie do rileJ cor~z. Wl~Ce), l?~noscl.' ruslOskiego pochodzenia. Wtedy powrOCl przewazaJClCY Jel;lzcze
w si6dmem dziesi~cioleciu- zeszlego wieku typ Rusina "gente
.
ruth enus, '
natIone
'po1
onus".
,
,.
Ale jesli utrzymywae b~dziemy wprowadzone I?~zez
Ausb;j~ dlapogl~bienia r6znic mi~dzy polskCl a ruslOskCl
ludnosci q Galicji W schodniej specjalne dla niej przepisy. nakazujClce urz~dom odpowiadanie po rusinsku na pisma ru"
sinskie, pomimol ze kazdy Rusin rozumie po polsku, umieszczanie na gin:~chach panstwowych' obok niemieckich i polskich napis6w rusinskich, wprowadzanie do gmi~ 0 wi~k·'
I

SZOSCI r,;!sinskiej urz~dowaniapo rusinsku i t. d.-osiClgniemy
ten wla~nie skut~k, kt6ry osiClgnCle niemi chcial Wieden, , wyt,:or.zeme w Rusmach przekonania, ze Malopolska, W schodnia
me Jest' krajem, polskim.
, W wyzszym jeszcze stopniu, stosuje si~ to wszystko do
Polesia, i ziemi Wilenskiej. R6i:nica bowiem g~stosci zar
l~dnienia i kultury odnosnych wojew6dztw a ziem rdz¢nme 'polski~~ jest znacznie wi~ksza, zatem 0 wiele wi~cej
w n.l~h m~eJs.ca dla kolonizacji polskiej i polskiej infiltracji
cyw!h~acYJneJ, g~y natomiast'paralizujClce je poczucie odr~,bnoscl narodoweJ w ludnosci niepolskiej jest slabsz'e, nii: w Ma"
lopolsce W schodniej.
Zespoleni.e narodowe Rzplitej, "!'ytworzenie z jej panstwowegO teorytorJum nal'Odowego terytorjum polskiego - musi
bye uzt;tan~ .z~ jedno z g16wny~? zadan polskiej polityki panstwoweJ, Jesh chcemy zapewmc Polsce wielkomocarstwowe
s~anowisko, a chocby tylko tn-vale posiadanie obecnych jej granic.
W ypefnie jednak zadanie to musi sam nar6d. Samorzutna ekspansja narodu polskiego: rozw6j na kresach wschodnich. .polskiej p~.zedsi~biorczosci handlowej i -przemyslowej,
polskleJ kolomzacJl rolniczej. polskiej pracy oswiatowo~kultu
ralnej - zdobye jedynie moze ziemie te dla narodti polskiego.
T rzeba, by uswiadomily to sobie najszersze kola inteligencji, s~czeg6Inie. T?lodzi~iy wyiszych zaklad6w naukowych.
Trzeb.a' zeby amblcJCl narodowCl mlodych naszych kupc6w,
techmkow, lekarzy, adwokat6w bylo utrwalae i uIhacniae zawodowq i cywilizacyjnq SWq praCq przynaleznosc do Polski nadgr~nic~nych jej wo!ew6dztw. Trzeba zeby caly szereg zwi q z~pw 1 st~warzyszen za specjalne swe zadanie uzna.t zwi~ksza
me polskIego kulturalnego. stanu posiadania w mieszanych
narodowo dzielnicach Rzplitej.
.
. :. I n.ie j~~t zgola potrzebne, by wladze papstwowe bez.
posredmo klerowaly narodowq ekspansjCl poIskq na kresach.
~aczej bo,:iem skr~powalyby jq biurokratyczn q formalistykCl
1 zdemol'ahzowaJyby polski zywiol kresowy protekcjonizmem
,w rozdawaniu subwencyj.
•
,
.
. T ylko w w,olnej konkurencji praca r, inicjatywa polska
moze wytworzyc na ziemiach, w wi~kszosci dzis przez inne
na.r~d?wosci z~mieszkalych, trwalCl pl'zewag~ cywilizacji polskleJ 1 trwale Je z PolskCl zjednoczye.
'
r

Sztucznie zas subwencjami panstwowemi spowodowany
naplyw ·Polak6w. na kresy, r6wnieby powierzchownie' je po¢
ltinizowal. jak powierzchownie byly zgermanizowane miasta
wielkopolskie.
Ale powstrzymujqc si<'4 9d bezposredniej akcji polonizacyjnej na kresach i ' wladza parlstw()'\-v8: l1ie powinna pracy od·
nO$nej samego spoleczenstwa utrudniac, utrwalajqc ustawowo
kultu:t'alny i liczebny stan posiadania ludnosci niepolskiej.
Pomysl osobnego katastru narod9wego rusinskiego i polskiego w sejmikach wojew6dztw wschodnio-malopolskich forsowany przez gabinet p. Nowaka, uniemozliwilby raz na
zawsze bez wzgl~du na rozmiar kompetencji tych kuryj, po·
zyskanie znaczniejszej liczby Rusin6w dla cywilizacji polskiej.
Raczej nalezy czas dluzszy obye si~ bez formalnego
przyznania Pblsce .Wschodniej Malopolski przez Anglj~ i WIochy, ktore w zadnym razie nie przyslq nam ani jednego fadunku dla jej obrony przed ewentualb q napasciq sqsiad6w
a zadawalniae si~ uznaniem naszej gran icy wschodniej przez
Rosj~ i Rumunj~ nii: dobrowolnie utrwalae mieszany na~
rodowo charakte~. polowy niemal terytorjum Rzplitej.
Bo ,trzeba bye chyba bardzo naiwnym, by wyobrazae
sobie, ze ;rnozna ,b~dzie.nie dae praw Rusinom na Wolyniu,
Bialorusinom na Polesiu, Niemcom na Pomorzu. kt6reby si~
dale;> Rusinom W schodniej 'Malopolski.
.
Jesli jakqkolwiek cZ~8e terytorjum Rzplitej okl'eslimy ustawowo jako kraj cz~sciowo tylko polSki -- nieuchronnq tego'
konsekwencjq b~dzie 'po pewnym czasie narodowosciowy, federacyjny charakter cal~go panstwa polskiego i Polska po·
dzieli los Austrji.
Nie mozna rzucie kamieniana; g6rskie' usypisko, zastrze"
gajqc si~, ze ma si~ on ~atrzymae na okreslonem miejscu.
Potoczy,si~ o~ dalej i pociqgnie' za sob q wiele innych.

Centralizm panslwowy i samorzqd wojew6dzki.
•

f

J

Konsolidacja na.rodowa Rzplitej wymaga jednolitego ustro"
ju panstwa~. Polska federl;lcyjna, czy tei: zlozona z prowincyj
o r6znym ustroju samorzqdowym. nie utl'zyma calosci swych
granic. Zbyt wiele jest bowiem sa odsrodkowych na kre~
sach, by mozna bezkarnie je utrwalae.

. Z po,;~~szeg~. wynika, ze zakres samor~qdu wojew6dzklego, ustr?J. Jego I, stosunek do centralnych wladz panstwowych ~owlmen byc. ten sam na calym obszarze Rzplitej.
. N~e znaczy h) Jednak, by Polska musiala bye panstwe
centrahstycznem.
.
,Istnieje ku: temu wprawdzie silna dzis w ministerstwach
naszych tendencja.·
.
. Znanq j'est jednak rzeCZq, ze najbardziej zachlanni na
wlaqz~ Sq bardzo mlodzi administratorzy. A nasze minister~t:"a SC} nietylk? historycznie,' ale i wiekiem przewaznej
CZ~SCI s~~ch dyg.mt~rzy naprawd~ bardzo jeszcze mlode.
. . Do~wIad~zem~ Je.dna~ trzech lat ubieglych wskazalo niezblcle, ~~ wyzsza Jes~ w P.olsce obecnej sprawnose spoteczenstwa, mz wladzy panstwowej.
W sZ'ystk?, ~o zostalo zrobione dla odbudowy zniszcz~
neg~ ~oJn~ zyCIa gospodarczego kraju ~ostalo dokonane
wysllkIem Jednostek i ugrupowan spolecznych. Zawiodla zas
zupdn~e akcja rzqdowa, Urz~dyodbudowy. aprowizacji, wywozu 1 przywozu, walki z lichwq i t. d., przewaznie kr~po
waly tylko ImCJatyw~ ~bywateli bezsensownll forinalistyk q ,
a~bo, co ~orsza - naduzywa~y fundusz6 w panstwowych dla
mezupelme czystych cel6w partyjnych.
Nawet na polu tak zwanej .. reformy rolnej" wi~cej zdziaJa~y prywatna i spoteczna akcja parcelacyjna, niz rzqdowa.
•. Stanowczo zas wi~cej energji i lepsze zrozumienie sytuaCJl wykazalo spoleczenstwo, niz wladza panstwowa w walce
z anar~hjq strajkowq i bolszewickiemi pr6bami fermentu rewolucYJnego.
Nar6rl jest lepiej zorganizowany, nii rzqd.
Jest t~ na~ur~lna konsekwencja faktu, ze przez pfzeszlo
sto lat ~arod muslal sam .sobie radzie, a nie mial zadnego niemal udzlalu we wladzy panstwowej, kt6rej podJegat
.
~le tez zdajC}c sobie spraw~, ze takq bye musi konse~we~cJa naszych dziej6w porozbiol'Owych, nalezy si~ z ni q
hczyc, k!adqc podwaliny nowego ustroju panstwowego Polski.
Posladamy ~labs;y, niz 'sqsiadujqcez nami narody, centralny organ ;;O!l panstwowej,. Natomiast dor6wnywamy imp
a nawet goruJemy nad memi
organizacjq sil narodowych. Przyznawala nam t~ wyzszose ca.la literatura naukowa
polityczna niemiecka, zajmuj~ca si~ sprawq polskC}.
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I dosye por6wnac spok6j i lad spoleczny, .kt6rych ani na chwil~ ni~ potrama zelkt6cie w Polsce wyt~zona agitacja komunistyczna z krwawemi zaburzeniami, jakich widowni q byly
Niemcy; Austrja i W~gry, by stwierdzie, ze slusznq by~a nie~
miecka ocenanarodu naszego. Pod tym wzgl~dem przewyzszajq nas bodaj tyiko Czesi.
Prosty rozsqdek jednak nakazuje organizaej~ naszego nowe go zycia panstwowego oprzee przedewszystkiem na tych
sitach, kt6re' stawiajq nas przynajmniej narowni z sqsiadami,
a nie nizej od nich.
\
Zatem nalezy mozliwie najbardziej odciqzye centralne
wladze panstwowe, przekazujqc samorzqdom lokalriym to
wszystko, cohez naruszeniajednosci Rzplitej przekazae im mozna.
Ze wzgl~du na to ostatnie zastrzezenie pod bezposr~dnim
zarzqdem panstwa musi pozostae przedewszystkiem szkolnictwo.
Poki bylismy w rtiewoli, stale domagalismy si~ jak najszerszego wplywu cial samorzqdnych wlasnie .na organizacj~
i funkcjonowanie szk6t Ale bo tez zasadniczem w6wczas d q zeniem naszem byla walkaz unifikacyjnym wplywem panstw
zaborczych.
,
Utrzymujqc nadal dawne nasze stanowisko w tych sprawach-dzialalibysmy obecnie wbrew interesowi Rzplitej, a na ko·
rzyse odsrodkowych w niej tendencyj Rusinow, Bialorusinow
i Niemcow.'
"
,
Samorzqdom oddae mozna z korzysci q sprawy lepszego
uposazenia szk61 i inicjatyw~ zakladania nowych szk61. szczegolnie szk6l zawodowych. Panstwo jednak musi miee pdnq
decyzj~ i calkowitq kontrol~ co do programu nauki i wychowawczego dzialania zarowno szk61 powszechnych, jak
ogolno • ksztalcqcych srednich zakladow naukowych i uniwersytetow. Rowniez w r~ku centralnych wladz panstwowych
nalezy pozostawiesprawy agrarne, zwiqzane z przemian&
stosunk6w wlasnosci i posiadania ziemi.
Poza tem jednak samorzqdy powiriny miee jak najszerszq
kompetencj~ i jak najszerszq swobod~ dzialania w zakresi~
organizacji zyeia gospodarczego, pomocy rolnej, opieki
nad rozwojem i fachowem udoskonaleniem rzemiosl, akcji budowlanej, spraw drogowych, szpitalnictwa, wog61e calej zbio~
rowej spoleczenstwa' pracy, skierpwanej ku podnoszeniu rnaterjalnej kultury, przedsi~biorczosci i wydajnosci pr~dukcji.

11'9
By samorzqd spdnit nalezycie te zada~lia" . by je spelnial
lepiej, niz wladze centralne, koniecznem jest, by jak najsilniejszy udzial W' jego pracach miafa inteligencja.
Duzo na prowincji jest ludzi, ch~tnych do pracy oby·
watelski~j, majqcych '~mbicje spoteczne i uzdolnionych do
zaj~cia publicznych odpowiedzialnych stanowisk, kt6rym jet
\
k'1 pracy zavvodovv"Cj
,..
l'
1 •
•
•
dnaK
warun
nlC pOZvv'u . . UJq ublegac S!~

o mandat poselski do Sejmu lub pracowae w administracji
panstwowej, tembardziej, ze uposledzenie materjalne urz~
dnik6w panstwowych, ktore trwae bftdzie jeszcze czas dluzszy,
odstr~cza jednostki zdolne i radne od bezposredniej stuzby
rzqdowej.
,
Zuzytkowae say i dobrq wol~ tych wszystkich ludzi powinien samorzqd. Znajdq zas w nim tern latwiejsze pole
/ dzialania, ze dzis "juz najradykalniejsze sejmik~ powiatowe, zlozone z tugutowc6w, kt6rzy anislyszee by nie chcieli
o "panskiej" kandydaturze do ,sejr;niku, poruczajq ch~tnie
najwazniejsze fUrlkcje w samorz'ldzie inteligencji, nawet
,;obszarnikom" •
Zbyt malo mamy jednak jeszcze inteligencji w powiatach.
Najcz~sciej na caly powiat jest jeden albo dwoch ludzi
'0 wyzszem obywatelskiem uzdolnieniu.
To tezobciqzeni
Sq zazwyczaj tak q maSq rozmaitych "prezesur", ze praCa
ich z kazdym rokiem staje sift mniej owotna.
Punkt ciftzkosci zycia samol'zqdnego powini~l1. bye
w .wojewodztwach, ktol'e jedynie 1'0zpOl'zqdzae mogq dosta~
tecznq ilosci q inteligentnych pracownik6w.
Ale koniecznym warunkiem skuteeznej pracy samorzctdu
wojew6dzkiego jest/jak najsilniejsze odgrodzenle go od wplyw6w partyjn~j demagogji.
Sejmiki wojewodzkie powinny powstawac z delegacyj
gmin i powiat6w, a nie ~ bezposrednich wybor6w.
Jest to potrzebne dla wydajnosci ich pracy. Ale wprost
jest konieczne ze wzglftdu na stosunki kre~owe. Sejmiki woo
jew6dzkie, wyposazone .w szeroki zakres dzialania. a poehodzqce z bezposrednich powszeehnych wybor6w. statyby sift
pod wptywem agitacji, kierowanej z Niemiec i Rosji, na terytorjum narodowo-mieszanem czynnikiem' rozsadzajqeym jednose panstwa. 0 ile nieuniknione Sq narazie w Rzplitej
walki narodowosciowe-niech sie odbywajq w centrum pan-
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stwa, w Sejrnie Warszawskim, a hie na' kresach. w sej~ikach
wojewOdzkich. ,
Organizacja samorzqdu rnusi si~ OCZYWlscle opierac. na
powszechnych. rownych, bezposrednich. tajnych, bez roznicy
plci wyborach, gdy opiera -si~ na hich organizacja panstwa.'
Wystarczy jednak, gdy obok wyborow powszechnych do
Sejmil i Senatu b~dq jeszcze po,yszechne' bezposrednie wy~
bory w gminach.
Do· wyzszych cial samorzqdnych rnogq
bye wybory posrednie.

By gookreslic trzeba przedewszystkiem odpowiedziec na
dwa pytania: po pierwsze, jakie Sq granice wplywu nakazow
i zakazow panstwowych na ksztaltowanie sit< stosunk6w spolecznych, co wit<c jest mozliwe. a co niemozliwe do osi qgnit<cia na tem polu przez pallstwo, -- po drugie. jak dalece
interwencja panstwowa jest potrzebna i pozqdana dla post~
pu wewnt<trzych sa naszego narodU:.
Historja' wszystkich narod6w daje liczne przyklady reform i zarzqdzen panstwowych, ktore, mimo najostrzejszych
rygorow, w zycie nie weszly, okazalysi~ niewykonalnerni.
Swiadczy to, ze wplyw panstwa na ksztahowanie sit< zycia
spolecznego jest ograniczony. Uznac to musieli nawet bolszewicy, przywracajqc w coraz wi~kszych rozmiarach pry·
watnq wlasnosc i wolny handel.
Mianowicie niewykonalne Sq nakazy i zakazy, gdy:
I) sprzeciwiajq si~ rozurnieniu wlasn:go interesu wit<k'szosci bezposrednio interesowanych obywateli,
!
2) zqdajq wysilkow, przerastajqcych mozliwosc fizyc2i~q
lub duchowq tych. do ktorych si~ stosujq,
3) stojq w sprzecznosci z prawami psychologicznemi,
ksztaltowania sit< cen. rynku. zaofiarowania i zapotrzebowania,
rozwoju przedsit<biorstw i nagro~adzania si~ kapitalow,'
4) wymagajq dla wykonania ich organow kontroli panstwowej. w ilosci lub jakosci nieosiqgalnej przy danym stanie
kultury spo~eczenstwa.
. Nie liczqca si~ 'z powyzszemi warunkami polityka spo'
leczna osiqga zawsze wrt<cz odmienny od z'amierzonego rezultat.
Wit<c przepisy przeciwko podnoszeniu czynszow miesz·
kalnych wywolaly tylko brak mieszkan i zwkkszyly ich drozyzn~, przemienily bowiem dawnych lokatorow na wspolwlascicieli dom6w. w ktorych interesie osobi~tym jest p~dno·
sic ceny podnajmowywanych przez nich pokoi, wzgl~dnie
oplaty' za odstqpienie zaj~tych przez' .nich mieszkan. W ten
sposob ilosc oQywateli zainteresowanych w drozyznie miesz·
kan zostala wielokrotnie zwidcszona. A liczba mieszkan sit<
zmniyjszyla. Ustawa bowiem 0 ochronie lokatorow 'wytw o rzyla sytuacj~. w ktorej konserwacja dornow przewyzsza fizyczncl rnozliwosc wlascicieli. Bl,"ak zas rnieszkan zwi~kszyl
znow na tyle ich zapotrzebowanie, iz w interesie osobistym
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Zakres ingerencji panstwa w spolecznem
i gospodarczem iyciu narodu.
Te sam~wzgl~dy, ktore przernawiajq przeciwkocentralizrnowi panstwowernu i rnozliwie szerokim samorzqdom Iwojewodzkirn, nakazujq tem bardziej strzec si~ nadmiemego mieszania si~ wladz panshyowych iN' gospodarcze i· spolec,znokulturalne zycie narodu,
Etatyzm, ktorernu poczqtkowo holdowala ogromna wit<k·
szosc Sejrnu, zlozona z pos16w, po raz pierwszyrnajq~ych
do czynienia ze sp;rawarni panstwowemi i naiwnie wyobrazajqcych sobie. ze cokolwiek postanowi q , to si~ stac musi-rna
juz dzis zresztq batdzo niewielu obroncow.
Nie wystarcza jednak ogoIny tylko nastroj antyetatyczny. Trzeba jasno zdawac sobie spraw~, w jakich granicach interwencja panstwa w sprawach spolecznego zycia jest
pozC\danai dopuszczalna, a. do czego panstwo rnieszac si~
me powmno.
Bez tej swiadomosci bowiem wewn~trzna nasza polityka
spoleczno-gospodarcza pdna bt<dzie dziwacznych sprzecznosci,
w rodzaju surowych przepisow, zakazujqcych' robotnikom
przemyslowym pracy ponad 8 godzin lub wlascicielom domOw pobierapia czynszow mieszkalnych, odpowiadajqcy~h
realnej wartosci marek polskich, przy jednoczesnem zapewmenm rolnikom nieograniczonej wolnosci hcmdlu produktami
spozywczemi.
Musimy rniec okreslony system panstw.owej reglamentacji
zycia spolecznego, jezeli nie chcemy zdawac odnosnego ustawodawstwa na los przypadku, uzalezniac go calkowicie od
chwilowychkonstelacyj sil partyjnych w Sejmie.
"

-----~

/

122
bgromnej liciby ludzi lezy raczej zap1acic najwi~ksze odst~pne
dawnemu lokatorowi, byle.Zrialeze jakies mieszkanie.
Tak sarno za kazdym razem po wprowadzeniu nowej
taryfy maksymalnej ria ktorykolwiek z niezb~dny~h towarow
nast~powa1a tylko zwyzka· cen jego. Ceny maksymalne mogC!,
bye tylko wtedy skuteczne,gdyj(!dnoczesnie panstwo rna
w swem rozporzCldzeniu dostateczny zapas odnosnego towaru
i rozporzCldza odpowiedniCl organizach handlowCl, by bylo
w stahie przez podniesienie na rynku wsrod sprzed~wcow
napi~cia konkurencyjnego obnizyc istotnie ceny do oznaczonego pOZlOmu.
Rowniez zawiodla zupelnie reforma rolna, stanClwszy
w sprzecznosci z podsiawowemi prawami psycho}ogji gospo- darczej, nie znoszClcej sztucznego ograniczania rozmiaru przeasittbiorstw. Upadly swego czasu granice, w ktorych srednio. wieczne cechy staraly sie. utrzymae rozmiar warsztatow.
t ~~{. sarno nie do utrzymania Sq \ postanowienia reformy
rolnej, zabraniajqee dorabiajClcym sitt wloscianom nabywae
ziemitt ponad okreslonCl ilose Inorgow i oznaczajClee maksimum wtasnosci folwareznej. I niewykonalnym jest rowniez
przepis, nakazujClcy odsprzedawae parcelowanCl przez panstwo
ziemi~ nasamprzod bezrolnym i ma1ofolnYm. Wszttdzie, izawsze bowiem zakladajCl no we przedsittbiorstwa ci tylko ktorzy majCl konieczny dla ieh" zorganizowania i prowadze~ia
zasob dobr czy pienittdzy. Wkc i u nas nabywae z parcelaeji ziemi~ eh0eby na warunkaeh najdogodniejszego kredytu
mog'! tylko posiadajClcy fundusz, :wystarezajC!,cy dla pobudowania si~. nabycia inwentarza i konieeznych narzttdzi rolniezyeh, oraz przezycia do czasu zbiorow z obje.tej w posiadanie roli. WyjC!,tkowo jednak w takiem polozet:liu znajdujCl
'
sitt malorolni i hezrolni.
Nie wydala tez oezekiwanego skutku ustawa 0 'lichwie
towarowej.
Nie mamy bowiem dosye ludzi odpowiednieh dla bezstronnej i sprawnej kontroli handlu. To tez 'ustawa ta stala
si~ 'r~czej zrodlem szykan, nlz regulatol'em een na rynku.
Nieraz daje si~ slyszee twierdzenie, ze w zasadzie ,nalezaloby t~ czy innCl spraw~pozostawic iniejatywie prywatnej
obywateli, ale tak niskC!, jest jeszcze kultura naszego spole-
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ezenstwa, ze konieezne jest u nas jednak dla c;lobra samych
interesowanyeh zastosowanie przymusu panstwowego.
Pozomie sluszne r~)Zumow'anie to zawiera w sobie jednak
blCld kardynalny.
1m bowiem nizszy jest og6lny poziom kulturalny spoleczenstwa
tern slabsze ,A"T niem jest poczucie pra.~A!~. 1 oboWiClZku obywatelskiego, tern wi~ksza sk1onn036 do obehodzenia przepisow kr~pujCleych swobod~ dorabiania si~, tern mniej
sa dla wykonania nakazow,naldadajqcyeh na szersze kola
ludnosei pewne ciftzary ezy zobowiqzania item mniejsza
sprawnosc wykonawezych organow wladzy panstwowej.
Zapewne w spoleezellstwach 0 wysoki~j cywilizacji st~·
sunki spoleezno-gospodarcze' same przez si~ lepiejsi~ ukladajCl,niz w spoleezenstwach 0 nizszej kulturze duchowej i rna- .
terjalnej. W tyeh ostatnich potrzebny wit<c bylby moze szerszy zakres panstwowej r~glamentacji zycia' spoleeznego. "
Ale im nizszy poziomcywilizaeyjny narodu -- tern fak·
tyeznie mniejszajest, skuteeznosc nakazow i zakazow panstwowych. I wskutek tego l'ozwoj prawodawstwa spoteeznego
musi stosowae sit< do post~pu gospodarezych sa kraju, stanu
oswiaty i obywatelsldej moralnosci narodu
Reformy wpl'owadzane, zanim dojrzaly warunk i konieczne
dla skuteeznego wprowadzenia ieh w zycie, konczCl, si~ zawsze
fiaskiem.
Jakiz jest zas obecny stan naszeJ pod tym wzgl~dem
dojl'zalosci.
P oczucie prawne wskutek niewoli, ktora na nas eiClzyla,
jest naogbl minimalne. Apal'at wykonawczy wladzy panstwowej jest bardzo niedostateezny. Procz. tego kolo 10 0 / 0 ludnosei
stanowiq zydzi; ktorzy lapowkami urniej~tnosc obchodzenia
przepisow pl'awnyeh i korumpowania urze.d6w doprowadzili
do mistrzostwa.
W tyeh warunkaeh wszelkie ustawodawstwo spole~zne
ograniczajqce silniej dClzenia jednostek 9.0 osobistego zysku
z konieeznosci jest skazane nd niepowodzenie.
Przykro jest powiedziec sobie, ze rel:ormy, ktore si~ okazaly korzystne w krajach zachodnieh, u nas SCl niewykonalne
z powodu zbyt niskiej kultury obywatelskiej i zbyt rnalej
sprawnosci organow wladzy panstwowej.
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Ale lepiej, zdaj4c sobie spraw~ Z rzeczywistego stanu
rzeczy,z gory ograniczye zadania naszej polityki spolecznej,
nii l~dzie spoleczellstwo obietnicami, ktore wykonae si~ me
dadzCl., Nic bowiem nie demoralizuje bardziej ludnosci, jak
prawa, ktore w iycie nie wchodzCl.
Zapewne. trudno jest zqdae od stronnic.tw, opiel'aj<tcych
swCl organizacj~ przedew&zystkiem 0 rzesze robotnicze, by nie
domagaly si~ tych wszystkich refdrm, jakie z9staty wprowadzone na Zachodzie ku ochronie warstw pracujqcych,
Lecz jesli nasze ustawodawstwo spoleczne nie rna bye
zlepkiem przepis6w, uchwalanych bez planu, wedle tego tylko,
jak ktorys z pos16w wniosl odnosny projekt i jak uzyskal dla
swego wniosku wi~kszosc kilku ,glosow inicjatyw~ jego
musi wziCle w sWe r~ce rzqd i ustalonego przez si~ programu
'z calCl stanowczosCiCl bronie.' '\
'
Co prawda, zade~ z dotychczasowych gabinetow, nie
wykluczajClc gabinetu Witos-Daszynski, nie czul naprawd~
potrzeby ,takiego programu. Ustawoclawstwo spoleczne zdane
b'ylo w pierwszym SeJmie wprost na los p.rzypadku. Bo tez
, wogole z powodu braku trwafej w nim wi~kszosci -'- rZqd
zyl zawsze tylko z dnia na dzien.
, Jesli jed~ak nast~pny Sejm rna wy~elnie glowne swe
'zadanie: uporzqdkowae wewn~trzne ,zycie, panstwa i wytwo, rzye rzqd normalnie funkcjonujClcy -, ,rzqd ten musi przedewszystkiem sam jasnn okreslic swoj stosunek do narodu, zakres swych zadan, stopien, w jakim chce i moze wplywae na
bieg, zycia gQspodarczego' i spolecznego obywateli; wskazae
ulepszenia i reformy, ktore si~ podejmuje ~ przeprowadzic,
o~reslie .sfery stosunk6w spo!Jcznych, w ktorych interwenjowCle
me zamlerza.
Rzqd, ktory nie ustaIa sobie takiego prdgramu, nie jest
naprawd~ rzqdem, jest tylko zbiorowiskiem ministerstw zalatwiajqcych biezqce "kawalki".
Ale .jeSli to rna bye naprawd~ program, a nie spis obietnic '
zalatwienia ,spraw, pr;'ez agitacj~ ostatnich dni' najglosniej
omawianych -'to w podstawie jego musi lezye przedewszystkiem jasna swiadomose przezywanego obecnie momentu w'rozwoju sp,<?leczno-gospodarczym Polski.
, Moment' ten zas to moment poczCltk6w dopiero uprzemystowienia, kraju i rozwOJU w spoleczellstwie polski em (nie
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zydowskiem) kapitalistycznej kultury, opartej calkowicie na
walce konkurericyjnej, indywidualnej przedsi~biorczosci~ ni~
ustannem dClzeniu do powi~kszania posiadanego, kapitatu 1 pod'porzCldkowani Cl wzgl~dom handlowyID. techniki prze?si~biorstw
wytworczych.
,',
. . .
..'
Pod tym wzgl~dem jestesmy podobmeJsl do F ranC]l okresu
Ludwika Filipa, niz do dzisiejszych zachodnich spoleczenstw. B~
zrozumiee jak daleko pozostajemy w tyle za niemi - dosyc
przypomniee .sob~e, ze ?otychcz~s przesz,lo :1/4 ludn::>sc~ pracuje
. u nas w rolmctwle, a mespelna /~ tylko w przemysle 1 handlu,
gdy '~ najbardziej rolni~zym kraju zachodn~o~europejskim.
w Danji rolnictwo zatrudma ty~ko 60 0/ 0 lu.~noscl.".
By: osiClgnqe podobny chocby do Dan]! rozwoJ przemyslu
- trzeba kolo 5 miljonow ludnosci przerzucic ze wsi do miast;
trzeba zeby miasta tak si~ rozbudowaly, by tych 5 miljon6w
ludzi ~nalazlo w nichpomieszczenie; trzeba, zeby powstalo ,
tyle .przedsi~biorstw pr:emyslowyc~, .by kolo 2 miljonow robotnikow znalazlo w mch zatrudmeme.
,
To Sq zadania wprost olbrzymie. A musimy si~ .z wypel~
nienie~ i~h spieszyc, byna c~as dor6~nac N.iemcom.,.
.'
Wi~c naczelnem wskazamem ca~eJ nas~eJ ekonomlczn~J
i spoiecznej polityki musi bye popieranie, A nie kr~p'owame
indywidualnej przedsi~biorczosci i inicjatywy.'
Ponad sprawCl lepszego podzialu bogactw mus!. stae dzis
u nas sprawa powi~kszenia bogactw.
.,
Haslo Ludwika Filipa: "bogaccie si~" powinno, Sl~ stac
haslem przewodniem naszej 6becnej polityki spoleczno-gospodarczej.
,
,. .
.'
, Jesli chcemy, by nar6d m6gI podolac cl~zaro~' {mans?:
wym, jakie naldada na obywate~i n.owocz~s~a p~.nstwowosc
z jej wysoce skoinplikowanCl orgamzacJCl adm!D1stracJl, z olbrzy"
miq maSq szk6t szpitali, dr6g utrzyrn~wanych ze sk~:bu
panstwa, z doprowadzo:o.ym do szczyt~, a D1euchr~nnym, mlht~.
ryzmem - to konieczne jest szybkle, gwahowne bogaceme
si~ ,Polski.
."
d
I na szcz.~scie jest teraz, w mlodszeJ generacJl. u nas u·
zy p~d do bogfcenia si~. Brz,y,dka, odra~~.iqca Jest cz~sto,
bardzo nawet CZltsto, lapczywosc,· brutalnosc nowo zbogaconych, szczeg6lnie gdy SCl to ludzie bez szerszego wyksztalcenia i towarzyskiej kultury.
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Ale takie byly wsz~dzie na swiecie' poczqtki kapitalistycznej kultury. Cechuje' jq scisla punktualnosc i uczciwosc
w dotrzymywaniu umow-\1moiliwiajqca jedynie szybki obrot
kapitatow~ jednoczesnie z· najda:lej I posuni~tq bezwzgl~dnosciq
w wyzyskiwaniu slabszej pozycji kontrahenta przy zawieraniu
umowy. Zawsze jednak nasamprzod rozwija si~ ta bezwzgkdnosc-a potem dopiero punktualnosc, 0 ktorej powiedzialem.
I dzis u nas stosunkowo malo widac tej . ostatniej, duzo na"
tOIlliast pierwszej. Przyjdzie jednak i ona, i przyjdzie tern
prltdzej, im pr~dzej wogole rozwijac sif< b~dzie uprzemyslowienie spoleczenstwa naszego.
Niema •co sit< gorszyc dorobki~wiczostwem nowo zbogaconych. Niech sif< dorqbiajq /jeszcze wi~cej 1 coraz wi~cej.
Trzeba tylko riie dac im wyzys~iwac skarbu panstwa. Nie \
.moglem nigdy podzielac oburzenia na roinych poslow stronniclwa ludowego, ze si~ dorabiajq majqtku. Wol~, ie' si~ do.xabia chlop polski, czy syn chlopa polskiego, aniieli iyd. lIe
jest tylko, ie· 8<1, oni poslami i naduiywajq mandatow poselskich dla wlasny;ch interesow ze 8zkod q panstwa.
Ate wlasnie na tym przykladzie widac, jak niebez~ieczne
~es: na .tym s~oPfiu kultury obywatelskiej i gospodarczej, na
JakIm Sl~ znaJduJemy, ibyt szczegolowa reglamentacja ze stro·
ny wladz .;X:zqdowych ekonomicznego zycia.
1m wi~cej jest one uzaleinione od koncesyj rzqdowych,
pozwolen na wwoz i wywoz, na sprzedaz i kupno ziemi, im
. wi~cej rzqd rozdaje zapomog, materjalow na odbudow(t,i t. d.,
it.' d. - tern wi(tcej pola item wi(tksza, pokusa .do naduzywania wplywow politycznych dla maj~tk6wych korzysci jednostek i koteryj partyjnych.
Wkc: 1. Nie' mamy odpowiedniego aparatu administracyjnego dla przeprowadzenia skutecznego szerokich reform
spol~cznych. '
.
.' .
.
l
2. Gdy przytem uwzl~dnimy niski stan naszej kultury
obywatelskiej i, zbyt slabe naogol poczucie prawa, okazuje si(t
koniecznosc tern wi(tkszej ostroinosci w pfzeprowadzaniu istnie"
jqcych jui na Zachodzie urzqdzen spoleczno-polityczrwch, opartych na organizacji mas pracujqcych,by nie staly si~ narz~dziem tylko demagogji partyjnej, a nawet wr(tcz komunistycznej agitacji.
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3. Ustawodawstwospoleczne i ekonomiczne. kr(tpujqce'
ch(tc do pracy i tlumiqce indywidualnq przedsi~biorczosc, jest
.. dzis 'IN Poiscewprost szkodliwe.,
4. Z tego wzgl~du nalezy tylko w ostatecznosci stoso·
waestanowcze zakazy czy nakazy. Za~adq., naszej polityki
spoleczno-gospodarczej winno bye nie tyle zakazywanie niepozqdanych dqzen i dzialan, cO wspomaganie korzystnych
tendencyj rozwojowych, dzialanie pozytywnemi, a me negatywnemi srodkami.
5. Ze srodkbw zach(tty na pierwszem miejscu naleiy
postawie szkolnictwo zawodowe, kursy doksztalcajqce, pomoc
instruktorsk q dla organizacji 8amOp?mocy gospodarczej i kredyt, oraz protel~cj~ celnq. Natomiast naleiy do minimum ograniczye system subwencyj i koncesyj, dajqcy pole do zbyt
wielu u nas naduzyc .
Oto par(t przykladow wyjasniajqcych powyzsze tezy.
Nadmierna roznica w kursie naszej waluty i zagranicznej
zmusza do stosowania obeqilie srodkow zapobiegawc~ych prze'
ciwko wywozowi, ktoryby ~ogt ogolocic kraj z towarow niezb~dnej potrzeby. Zakazany jest wi~c wywoz szeregu srodkow spozywczych. Ze jednak .mamy ich pew.ien nadmiar
ponad koniecznq potrzebt<- wit<c rzqd udziela specjalnych
'koncesyj na ich w.ywoz w okieslonej ilosci okreslonym osobom.
,
Na tem tIe rozwin(tto si(t ogromneprzekupstwo i wysoce
niezdrowy protekcjonizm. a jednoczesnie kazdorazowe zezwo~
lenie na wywoz wit<kszej ilosci zboza, czy swin lube jaj powoduje raptowne podnoszenie si(t drozyzny tych al'tykulow.
Cel wit<c zakazu nie zostaje osil:lgni(tty.
Gdyby zamiast tego byt wywoz wogole dozwolony, ale
od wyw'ozonego towaru pobierane -by to do, wyrownywajqce
. roznicy mi(tdzy wewn(ttrznq, a zagranicznq cenq towaru, nie
mielibysmy takiego przekupstwa i protekcjonizmu - a ceny
wewnqtrz kraju bardziejby sit< ustalaly.
Drugi przyktad. Przyjdismy negatywne rozwiqzanie sprawy mieszkaniowej. Nie wolno wla~cicielom ~om~w pobier~e
czynszow ponad okreslonq norm~. Skutek tego Jest ten, ze
niktdzis nie moze dostac mieszkania, nie zaplaciwszy olbrzyrniego . odst~pnego, ze zamiast. wlascicieli pobierajq wysokie
czynsze starzy lokatorzy za odnajmywane pojedyncze pokoje
i ze coraz wi~ks.za ilosc domow rujI).uje si~ z powodu braku
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nalezytej konserwacji. Jedynym bowiem skutecznym sposo~
sobem zaradzenia brakowi i drozyznie mieszkan by to rozwini~cie zaraz w 1919 r. forsownej akcji budowlanej przez rzqd
i gminy miejskie, zamiast wydawania szalonych sum na zapomogi dla bezrobotnych.
Trzeci przykiad, Z widkim ha~asem ludowcy przeforsow ali reform~ rolnq. Powstrzymala ona na czas pewien rozwoj inwestycyj gospodarczych w wi~kszyC:h majqtkach. Ale
wloscianie otrzymali z tytulu tej reformy mniej ziemi, nii si~
dobrowolnie przed wojnq parcelowalo. Jest ona bowiem calkowicie oparta na negatywnych zakazach: na maksimum wielkiej
wlasnosci, na maksimum do jakiego wolno dro,bnemil rolnikowi
dokupic ziemi,' na zakazie' prywatnej parcelacji .. ,
Zapewne, latwiej zakazywae, katwiei ustanawiac przepisy
negatywne, nii brae si~ do pozytywneg~ dzialania.
'
Czas juz chyba jednak najwyzszy zerwac z analfabetyzroemw naszem ustawodawstwie spolecznem,czas jewyzwolie
z pod panowania d~magogji stronnictw lewicowych, czas, by
nasza polityka spoleczna i ekonomiczna byla prz~myslanq
programowq akcjq panstwa, a .nie wyscigiem stronnictw i po'
slow sejmowych 0 bardziej popularne wnioski.
I

Uprzemyslowienie Polski.
;

III

'Zasadniczy kierunek naszej polityki ekono;micznej musi
bye' kierunkiem 'wolnego handlu. T ego wymaga koniecznose
szybkiego uprzemyslowienia kraju.
I nie~qtpliwie szybkie uprzemyslowienie Polski !'lie moze
nie lSC w parze z szybkiem narastaniem wielko-kapita:listycznego przemyslu. Jakiekolwiekograniczanie jego rozwoju byloby
fitalnym bl~dem.· Co najwyiej nalezy baczye, by kapital, 10·
kujqcy si~ w naszym przemysle nie byl uzalezniony od wro~
gich nam panstw, przedewszystkiem Niemiec.
Co w'i~cej, istnieje szereg gal~zi przemyslu, kt6rych szybk
rozkwit jest niezb~dny jui to dla bezpieczenstwa zewn~trznego,
juz to dla rozwoju gospodarczego Polski, a ktore mogq sitt
rozwinqe tylko przy pomocy wielkiego i wi~kszego nii ten, na
jaki stae nasze spoleczenslwo, a wittc obcego przedewszyst·
kiem kapitalu.
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rakter .- bo i tak Sl~ do lat stu unarodowi. Dzis dla nas
mijwazniejsze to wlasnie _. co bf<dzie z P olskq za dW,a do
trzech dziesiE<cioleci,
gdy Nierncy odzyszczq SWq sil~
agresywnq.
:Lle bftdzie - jesli przernysl w Polsce nie bftdzie wo~·
~zas przewaznie polskim.
.
Pxzyplywu obcych kapitalow tamowac nie mozna - bo
toby op6zniato niezb~dne uprzemyslowienie kraju. Trzeba
iaczej--jak powiedzialem---starac sift pozytywnie 0 przyciw
niftcie 1ch do szeregu przemyslow i w og61estwQrzyc warunki, zach~cajqce lokat~ zagral)icznego kapitalu w Polsce_
Ale jedrwczesnie panstwo musi podjqc najwi~kszy wysi~
lek, by srodkami pozytywnego popa:rcia doprowadzic do szyb·
kiego postc<pu poJak"" przedsit:<hiorczosc i rodzime polskie sity
wytworcze.
T e rodzime say wytworc.ze mamy pl'zedewszystkiem dzis
w rolnict.wi.e i rzemiosle.
Na podstawie tez wlnlctwa i l'zemiosla' tl'zeba g!ownie
budowac nasz polski narodowy przemyst
Panstwo jest w moznosci SWq PQlitykq kredytowq, podatko'
Wq i celrJq stworzyc szczegolnie korzystne warunki dla prze~
myslu rolniczego w zakresie cukrownictwa, gorzelnictwa, browarnictwa. przemysh,l drzewnego, mlynarstwa, przetwarzania
srodk6w spozywczych.
'
\'
Trudniej jestniewqtpliwie dac zach~t~ do powstania
kilkudziesi~ciu srednich, 0 kapitaly rolnicze opartych p1'zedsictbiorstw; niz jednego wielko-kapitalistycznego. I dlatego odruchowi3" tendencjq w biurach rnini8terstwa przemysiu i handlu
b~dzie wiel.ko-kapitalistyczna polityka.
Odruch ten jednak
trzeba opanowac. Trzeba sobie pow.iedziec, ze celem polskiej polityki eko1nomicznej nie jest xobic to, co . jest najlatwiejsze do zrobienia. - lecz wykonanie bardzo trudnego, decydujqcego jednak 0 wewnfetrznej sile i spoistosci spotecznej
Polski zadania: by rozw6j rodzimych sa wytw6rczych dotl'zymal holm. a nawet na pierwszy sit< plan wysunql W ogolnym postt~pie krajowego przemystu. '
Czy jednak jest to wogole mozliwe? ezy drobny 1 s1'edni przemyst nie jest juz tylko pl'zezytkiem historycznym?
Czy nowoczesny 1'02WOj przemyslowy moze sit< odbywac ina"
czej jak tylko w wielko-'kapitalistycZIlych formach?

Niewqtpliwie na 'czolo zycia przemyslowego wysundy
wieku wielko-kapitalistyczne przedsiftbiorstwa. Niew~tpljwie tez w wielu ga1ttziach produkcji drobnej i sredni przemysl st1'aca juz racjft bytu. Z:ycie jednak zapl'zeczylo teoxji Marksa, ii: wielkie przedsi~bio1'stwa majq
zawsze nad drobnemi przewag/:t' i mUSZq je pochlonqc. Drobny
i sredni przemys{ (do 50 oscb w przedsi~biorstwie) zatrudnia
we Fl'ancji kolo polowy, a w Szwajcarji kolo 3/4 ogolnej
liczby przemyslowo pracujqcej ludnosci. Dl'obne motory elektryczne i wybuchowe ulatwily mu znakomicie konkurencj~
z wielkiemi fabrykami. Glcwna zresztq przywaga wielkiego
nad srednim i dl'obnym p1'zemyslem lezy' nie tyle w te'chnicznej, C? w handlowej iego wyzszosci. Jest jednak znaczny
zakres zapotrzebowan. do ktorych tatwiej. z mniejszyrn kosztern dostosowuje_ sift drobny i sredni przemysl, niz wielko~ka
pitalistyczny. Jest to cale pl'awie zapotrzebowanie przedmiotow bezposredniego uzytku srednio zamoznych konsumentow,
liczClcychsift wi~cej z jakosciq, niz taniosci q towar6w, majqcychswe indywidualne gusty, a~ ktol'ych obstalunki nie s&
:zbyt wielkie. Tak wi ftC wYl'ob najtanszych ubran jest juz
w x~ku wielko-kapitalistyczrtego przemyslu. R6wniez najbogatszego konsumenta obslugujq wielko-kapitalistyczne, niekiedy swiatowej slawy, firmy krawiec.kie. Sl'ednio zamozuy czlo·
wiek obstalowuje jednak ubranie u l'zemieslnika. Podobnie
rna sift rzecz i w pl'zemysle meblarskim. Okazalo si~ tez,
ze wielko-kapifalistyczne firmy budowlane, majqce niewqtpliwq
pl'zezwagft pl'zy konkursach n.a wielkie rzqdowe budowy, ho·
tele i olbrzymie kamienice czynszowe, trudno wytrzymujq konkurencift ze sredniemi, 0 ile chodzi 0 budow~ mniejszych
dom6w, stawianych dla wlasnego uzytku \ wlascicieli. Ale
i poza produkcjq na obstalunek dl'obny i sr~dni przemysl nie
jest zupelnie bezsilny. W jego xftku znajduje si~ we Francji
znaczna cz~sc produkcji tak zwanych artykulow luksusowych.
W Niemc.zech obok olbrzymich fabryk maszyn l'ozwin~la sift
duza ilosc drobnych i srednich' pfzedsiftbiorstw mechanicznych
reperacyjnych, instalacyjnych i' t. p.
Trzeba, tylko by naBze ministel'stwo przemyslu i handlu
nie kierowalo sift w swej pracy szablonami, lecz szczego,towo
bada~o warunki rozwoju drobnego i sl'edniego pl'zemyslu
w. kazdej Z osobna gakzi pl'Odukcji, a niewqtpliwie znaJ~
<si~ od polowy 19-9o
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dzie sposoby bardzo silnego poparcia rozwoju naszego rdzen~
nie polskiego. rzemiosla. podniesienia jego technicznej spraw~
nosci, ilosciowego jego r<~zrostu i stopniowegC? przeobrazania
drobnych dzis prz~dsiGbiorstw w srednie i wielkie.
Nowoczesne pans two ma w rttku trzy potttzne srodki
wplywania na rozw6j przemyslu wpozC\danym pl'zez sie kierunku bez uciekania sitt do jakichkolwiek zakazow. czy nakazow pl'zymusowych: zamowienia panstwowe i cial samol'zqdnych, kredyt i szkolnictwo.
Na to ostatnie' szczegolnie silnq nalezy zwrocic uwag~,
Nie przeto, by bylo ono skuteczniejszym od innych srodkiem
uprzemyslowienia naszego spoleczenstwa, - ale poniewaz do~
tychczas jest bodaj nafmniej zl'ozumienia zadan. jakie rna ono
w' tym wzglGdzie do spelnienia.
Szkolnictwo za wodowe jest u nas· ciqgle jeszcze na osta~
tnim planie, gdy 0 nie powinna bye glowna troska W obecnym stadjum naszego spotecznego rozwoju. I caly kierunek
.nauki w szkolach powszechnych powinien ksztalcie w mlo~
dziezy przedewszystkiem zamilqwanie do pl'acy technicznej,
przedsiGbiorczosci i wynalazczosci, a nie do literackiego rnyslenia. ambicjG raczej zostania majstrern czy kupcem, lub
slawnym inzynierem, niz doktorern, czyministrem.
Bo, naprawd~ dla utl'walenia odzyskanej niepodlegloscI
pilniejsze jest dorownanie zachodniemu s<isiadowi gospodarcz'l
siJ q, niL uzyskanie nawet przewagi w literaturze i sztuce,
I

R6wnou<aga .spoleczna.
Konstytucja nasza jest jednq z najbal'dziej demokratycznych w Em-opie. Nie mamy jednak naJ:brawdtt demokl'atycznej
.kultury.- .
Znaczna ilose wloscian i l'obotnikow w Sejmie nie jest.,
'dowodem demokratyzrnu naszego spoleczenstwa. \i'i1r~cz prze~
ciwnie. \/.; prawdziwie demdkratycznych narodach we Francji,
. Szwajcarji wybierani' Sq na posloW z reguly ludzie 0 wyz~
szem wyksztakeniu. Bo IHas), nawet najbiedniejsze rozumiejq
tam doskonale warto3c,nauki i wiedzy. I nie budzi w nich
nieufnosci, ze ten, kto sift a ich glosyubiega, kto yhce bye
ich przedstawicielem w ciele prawodawczem. nalezy do innej
sfery towarzyskiej. rna wyzsze od nich wyksztakenie.

I$totq demokl'atycznej kultury jest wzajemne rozumleme
zamoznych i wyksztalconych z niezamoznymi
mnle]
oswieconymi.
. " zaI d em " a •. panaml." --a.d 0 "panow
U nas Init( d zy "u
licza sift kazdy, kto nie pracuje fizycznie-porozumienie j~~t
jeszcze bardzo slabe, przewaia jesli nie niechf:(e, to nieufnosc.
Ta llieufno$c wliisl!ie sPlawila, ze tylu wioscian wybrano do Sejmu.
Niewspotmiernose jednak wysoce demokratycznej konsty·
tucji i malo demokratycznej kultury spoleczne'j wytwarza stale
. niebezpieczenstwo opanowania steru Rzpli~ej przez demag~
gow nieposiadajqcych ani umysJowych. am mOl'alnych ~(wah
fikacyj potrzebnych do l'zqdzenia pails.twem, .a. wy~~sku!qcych
dla wlasnego wyniesienia stanowy egOlzm naJhczrlleJsZC) masy
w.tosciailskiej.
.
. . \Vprawdzie dotychczasowa proba rza.,dow: chJopskxc~ za
gabinetuWitosa wytworzyla powszechna., mernal przeCl wko
stroimictwu ludowemu reakcjtt. I malo jest prawdopodobne.
by w ciCjgu najblizszych 5 lat mogly znew rzqdy chlopskie,
czy ch~opsko'robotnicze powiocie:
Nastroje jedliak z czasem zmieni q si~. I jaki bttdzie nastroj rllas wlosciatlskich .podczas trzec,ich wyborow - nikt
nie, potrafi dzis powiedziec.
.
. .
.
Dobra organizacyjna i uswladamla)qCa praca stronmctw
narodowych i dobra ich polityka w Sejmie maze duzo zrohie. by niedopuscic do triurnfu demagogji stanowej.
Nie spl'zyja to jednak pogkbieniu mysii politycznej narodu.
\ gdy kierunki umiarkowane mUSZq przewaznCl, cZt(s~ swej pracy
zuzywac na walktt z demagogjq, z~miast na t.WOl'C~q pxac:doskonalenia ustroju panstwowego 1 gospodarkI panstwoweJ,
wzmacnianie wewntttrznej budowy sRolecznej narodu i ustalanie dreg jego zewntttrznej ekspansji.
Zbyt siinie bowiem wtedy wysuwajq sitt ~a f~ont J?ierw'3zy wzgkdy taktyczrte. doraznych powod~en. agltacYJn~ch.
zbyt silnie przyslaniajq one sob q zagadmema zasadmcze
historycznej przyszlosci pans twa.
Zmienie ten stan rzeczy moze tylko gruntowna zmIana
calej ~aszej spoleczno-obywatelskiej kultury. . Z teg~ POWlnien sobie zdawac sprawtt caly oswiecony ogo.! polskI. a prze"
<CIewszystkiem oboz narodowy.
BItt
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Zde~~kratyzowanie naszego zycia spotec~nego, wytworzeme l~.czrlk?,;v, usuwajq.cych istniejqce mil:<dzy" wyzszemi II
a :,m~sze~m war~twaml ostreprzedzialy i nieufriosci, WZmocmeme rownowagl spolecznej; nieustannie dzis chwiejnej z po~
,wo,du .z~yt sta~yeh .ogniw posrednich w naszej strukturze spo~
leczne~ I nadmlerneJ przeWiigi li<::z:~pl).eijednej warstwy spolecz~eJ, przytem warstwy trybem swego, zycia najmniej zwici~
zane) z centralnemi zagadnieniami panstwowemi, - jest nie~
odzownym warunkiem spetnienia przezPolskl:< jej mocarstwo.
wych zadan.
'
By zaj~c P?wazne stanowisko w swiecie cywilizowanym.
Polsk~ mUSI bye naprawdl:< panstwem nowoczesnem. Jestesmy

mem J~d~ak tylko form!'! ustroju panstwowego. Trdci q na$
sze~~ 7y:c~a. sp~leczno.gosppdarczego i kultur!,! obywatelskct
zapoz,;uen.l .Jestes~y ,"'! porawnan~u do zachodnich s!,!siad6w
co naJmmeJ 0 pol wleku. By. WII:<C stac sil'< rzeczywiscie no~
woczesnem ,panstwem musimy sil:< stac co najprl:<dzej nowo'
czesnym tez narodem.
. ~o tego p~trzeba przedewszystkiem, by miasta mialy nie
mnIe)SZq od WSI rok w naszem zyciu spoleczno-politycznem.
n~,,:,oc~esny bowiem demokraty'zm jest wytworem specjalnie
~meJs~lm -:-:- powtore, by znacznie wzmocniony zostaf s'tan
sredm,. dZ1S, s.l.absz~ u, nas ":' Polsce zarowno w miastach, jak
po wSlach, mz w JakImkolwlek zachodnio-europejskini. kraju.,
Gdy ~0v:'a 0 r~~ormach spolecznych, kazdy dzis u nas przed~wszystklem ~ysh. 0 kasach, chorych, s!,!dzie rozjemczym
mll:<dzy robotmkaml a pracodawcami, udziale robotnik6w
w zyskach przedsil:<biorstw., ograniczeniu maksimum wlasnosci
ziemskiej i t. p,
'
(
Bo 0 takich reformach spotecznych 'mowi sil:< dzis za-'
gramcq.
Nie przeczG, ze potl'zebne i konie<::zne jest ochronne ustawodastwo robotnicze. Nie jestesmy oddzieleni od zachodniej.
Europ~ murem chinskim. I t~ opiekl:<,ktar!,! daje panstwQ
robotmkom na zachodzie, musi miee i nasz robotnik. Nie
na}ezy tylko~hciec przodownictwa Polski na tern polu, uchwa~
l~c. reform, mewyprabowanych jeszcze w krajach 0 wiele sil~
meJszych przemyslowo i wyzej kulturalnie stojqcych, ograni~
czae czas pracy ponizej normy, istniej!,!cej w spoleczen
stwach . 0 znacznie wyzszej wydajnosci pracy. Konieczna
p

jest takze zmiano. istniejqcego dzis rozldadu wJasno~ci Zlemskiej no. kOfZYSC gospodarstw wloscianskich. Pm1stwo nie mozesiG uchylac od popierania parcelacji i kiel'Owania ni q . Byle
, usta'wa 0 reformie rolnej nie by~a, jak obecna, niewykonalna,
nie ogranicza~a nieu:?:8saClnionemi zuka'larui, jak zakaz dokupywania przez wloscian ponad 40 rnorgow ziemi; naturalnego
t ·
.
l '
i
CJ.Cizema CiO pUWlt;'r~~Zanla swegu lllU)qlKU, H10 .p0V\~st:rzyrDY·N;},a
inweDtycyj gospodarczych i nie naktada,ia na panstwo zadania
bezposredniego przeprowadzania parcelacji. kr6;rem~ VI iadnym
razie sprostac ono nie moze, gciyz handel zierniq z natury swe;
nie da sit< ujqC 'IN biurokratyczne szablony.
Z temi zastrze:teniami zacz~te przez dotychcZl1S0VVY Se.im
reformy spoleczne mUSZ<l by(:: przeprowadzone, v""/ szystkie te
jednak zagadnienia majq mniejszq dla przysztosci naszej wagG od zagadnienienia kardynalnego, 0 kt6rem siG jednak najmniej u nas rnysli i mowi: dostosowania gospodarczej naszej budowy do wymagan nowoczesnej cywilizacji.
A p~zeciez chwila zaf?tanowienia wystarczy, by zrozum iec, ze zadne ubezpieczenia i ustawy ochrorme nie dadz q
robotnikom naszym dobrobytu l'awnego stopie zyciowej robotnika francuskiego i angielskiego, dopoki nie rozwinie sil:<
u nas przemysl naskak zachodnioceuropejsk q , ze najinten
sywniejsza parcelacja nie usunie nadmiernego ,rozdrobnienia
wtasnosci chlopskiej, dopoki 3/4 ludnosci zye bt:;:dzie z rolnictwa, ze nie ustali sil., w rnasie na:wdu zrozumienia mocarstwowych zada11 Polski, dopc)ki najwi~ksza jego masa zye bt<dzie w tak prymitywnych waruDkach kulturalnych, w jakich
zyje' dzis dziewi~dziesiqt setnych naszego 'wloscianstwa.
Nowoczesno. demokratyczna polityka pa{lstwowa mUSI
si~ .opierac: 1) no. rownowadze sil wsi i miasta, 2) no. r,Pwno·
wadze warstw bogatych i niezamoznych, o1'o.z pracujqcych
umyslowo i fizycznie; letart!, ustala jedynie silrry stan sredni.
Zagadnienie rownowagi spo~ecznej - to na,ipilniejsze 1naj-'
. . Ilazniejsze ze wsz'ystkich naszych zagadnien spotecznych.
Z tego bowiem, czy i kiedy osiqgniemy t<:< rownowag~, zalezy . caly wogale rozwoJdemokratycznej u nas kultury.
A 'chyba jest jasne,
tylko na tIe og6lnej demokratyzacji
naszego zycia spotecznego i pan!,twowego dadzq w pe~ni
oczekiwane korzysci wszelkie reformy robotnicze i agrarne.
\Vzglqd ten nakazuje nawet stwnnictwom robotniczym,
,.
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o ile - j~k n. p. chl'zescijal1ska -demokra;::ja - nie cheq seho~
dzic na dl'og~ plytkiej dernagogji, seisle si~ z tern liezyc, by
tempo i rozmiar wprowadzanyeh ustaw ochronnych dla l'obo~
tnikow dostosowane byly do szybkosci rozwoju przemyslowego Polski~
Stronnictwa zas narodowe, stawiaj2J,ee zas;;tdr;tiezo interes
1
1
..
..
11
•
naroaowy ponaa Interesaml Klasoweml, mUSZq wyraznle
uznac za naczelne wskazanie spoteeznej swej polityki zharmonizowanie wszelkich reform robotniczych i agrarnych, jak
rowniez calej przemyslowo - handlowej dzialalnosci panstwa
z dqzeniem: 1) do jak najszybszego uprze~yslowienia kraju
i rozkwitu miast, 2) 'do wytworzenia silnego stanu sredniego
w miastach przez forsowny rozwoj rdzennie polskiego drobnego i sredniego przemyslu i ha~dlu. 3) do powstania wielokrotnie liezniejszej nii dzis wielko-krriieeej warstwy po wsiaeh.
Co sit'{ tyczy pierwszych dwoeh wymienionych postula~
tow, Sq one powszechnie przyznawane, ehoc dla praktycznego
zrealizowania 1ch dotychczas nie prawie sif(.nie robi. Trzeeienm
jednak z nich wrt'{cz przeezy istniej~ca ustawa 0 reformie
agrarneJ.
Nietylko zawiera ona wspomniany pl'zepis okreslajqcy
maksimum, do jakiego moze sit'{ powit'{kszyc gospodal'stwo
wloscianskie przez dokupno ziemi przy parcelacji, ale cah
ta ustawa zbudowana jest na zasadzie obdzielenia ;t:iemi q
przez panstwo jak naj'wi~kszej· masy ludnosci roln,iczej, przedewszystkiem bezrolnej i ma~orolnej. bo naczelnem jej dqzeniem jest l'ownosc.
Oczywiscie rownosci t~j nie wytworzy, me da Zleml
bezrolnym. Jednak utrudni ogromnie
w razie gc1yhy
miala bye wykonana powstawanie gospodarstw wielka~
kmiecych.
Co prawda, b~dq one wbrew niej nawet powstawaly,
Znajd q sit'{ najprzer6zniejsze sposoby obejscia ustawy. A im
seislej . bylby wykonywany zakaz powsta wania drogq parce~
laeji gospodarstw wi«kszych ponad 40 m~rgow, skiexuje to
dorabiajqcych si~ wloscian do skupywania gruntow od mniej
zamoznyeh sCl,siadow. W wyniku tego jednak im wiGksza bt'{~
dzie pusiadlosc krnieca -- tern bardziej bt'{dzie rozrzucona.
Wielko-krniece gospodarstwa nie spelniq wtedy roli, jakq
spelniajq na z~chodzie, i2: z nieh przedewszystkiem idzie

---

przyk~ad dla ca~ej wsi racjonalnej

techniki rolnic:zej. I powstawanie ich b~dzie w kazdym razie utrudnione.
W interesie zas. post~pu spotecznej naszej 'kultury i demokratyzacji narodu lezy nie utrudnianie, lecz dopomaganie do
wytworzenia sit'{ u n?-s mozliwie najsilniejszej warstwy kilku. dziesi~ciomorgowych gospodarzy.
Nit tlzeLa ku temu :iadtJ.Ych sz:tucznych srodkow. Sall!O
zycie idzie w. tym kierunku. Na tle ogolnego PGdu wJoscian~twa leu gorze, coraz wi~cej jest po. wsiach ogromnie przedsi~biorczych gospodarzy, szybko siG dorabiajqcych i ktorych
celem jest przedewszystkiem ciqgte powi«k.szanie swej posiadJosei. 0 ile wlasnosc folwarc.zna rna dzis I:endenej~ do
zrnniejszania si~,--o tyle w~asnosc wloscianska dqzy do zwi ..~k·'
szania swych rozmial'ow. I z (ego dqzenia powstaje coraz
wiGcej gospodarstw, zajmujqcych posrednie jui stanowisko
mit'{dzy gospodarkq chlopskq: a folwareznq.
Jestesmy na najlepszej drodze do wytw01'zenia si~ silnego
stanu sredniego po wsiach.
Tylko trzeba, by 1) l:Ozwojowej tej tendencji nie stawa10
wpoprzek nasze u~tawodawstwo agrarne, 2) by. rozw6j prze'myslu, szczeg61nie rGh:odzielnego, umozliwiJ nie dzielenie gospodarstw mi~dzy dzieci, lecz przekazywanie 1ch jednemu tylko
ze spadkobiercow, a ksztalcenie res21ty synow na rzemieslnikow i kUPCbW, 3) by pai1stwo specjalnym kredytem ulatwiaXo
sptat~ rodz«;:nstwa przez ohejmujqcych w calosei gospodarstwo
po rodzicach, 4) by ustawodawstwo spadkowe zacht'{calo do
pl'zekazywania jednemu ze spadkobiercow ca.tego niepodzielonego gospodarstwa.

IViezQleinosc

urz~d6w

od wplyw6w partyjnych.

Konsolidacja narodowa panstwa, rozWOJ samorzqdow
i ustalenie wlasciwego ich stosunku do wladz pa11stwowych,
uprzemyslowienie kraju, wytworzenie silnego stanu sredniegoto· sq wszystko zadania, ktoryeh sit'{ nie da zalatwic uchwaleniem kilku czy kilkunastu ustaw. Dla wykonania ieh trzeba
konsekwentnie, wedrug jednego planu, przez dziesit'{eioleeia
ptowadzonej pracy.
Praca ta musi miee popal'cie swiadomej opinji narodowej i mtlsi bye dla nle] zrozumlenle wietkszosci sejn~owejl
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Ale przedewszystkiem mUSZq bye ustalone tealne JeJ progra~
my i musi bye _zapewniona ciqglosc dziahnia w mvsl l:ych
pl'Ogramow w organach wykonawczych wladzy pan~twowej
w ministerstwach naszych.
'
o ile tego nie be<dzie ,- wszystlw, cokolwiek mowic b~·
clziemy 0 zadaniachnaszej polityki wewne<tl'znej, b~dzietylko mniej
lub wit~cej dobremi ch~ciami, skonczy si~ na zamiarach. przestro·
gach, phmach, jak to niestety tyle razy mialo Iniejsce w Polsce.
Nie wystarczy wiedziec i chciee - trzeba miee wol~
przeprowadzenia tego, czego si~ c.hce. A organem woli
. w panstwach nowoczesnych. jest bi.mokracja ministerjalna.
Ale wlasnie najgorszym niedomaganiem naszego zycia
panstwo~ego jest zbytnia m~oclosc, brak doswiadczenia, nie~
cl~stateczne kwalifikacje fachowe, m.ala w ogble SPl'aW110Se
tej naszej biurokracji.
Jest to w znacznyrn stopniu nieuniknione. Musialo si~
do sluzby panstwowej powo,lae mast;: ludzi, kt6rzy poprzednio
nie. mieli nicdo czynie:1ia ze sprawami· aclministracji panstwo~
we), oraz, w braku wyzszych urz~dnik6w polskich, raptownie
awansow~c ua najwyzsze stanowiska ludzi, kt6rzy spelniali
poprzedmo wykonawcze tylko funkcje.
T e naturalne nieclomagania pospiesznej organizacji urz~·
clow powi~kszyla jednak do karykaturalnych niel'ai rozmiarow
rozwielmozn.iona za rzqdow Moraczevvskiego, a potem \Vitosa
pl'Otekcja partyjna.
.
•
Walka z tym protekcjonizmem, z obsadzanie~ urz~d6w
"s",:o~~i lu.dzmi" ?~zez partyjnych rniuistrow lub, ,co jeszcze
CZ~SCleJ mmlo mlCjSCe, pl'Otegowanymi pewnych stronnictw
clla ulagodzenia ich opozycji _. musi sie< stac haslem caIej
zdrowej opinji nal'Odowej.
'
.Strzez.enie r;-iezaleznosci· up:Gd6w od wp.ryw6w pattyjnych
powmno Sl~ stac kardynalnym punktem programu stronnictw
narodowych. w Sejmie.
'
I do obrony tej swojej niezaleznosci stanqc,winien sam
stan. urz~cl~i~zy. Powinni zorganizowac si~ w tym celu naj~
lepsI, ~aJtG~Sl fachowo: napl'aw.d~ po obywatelsku mysI<tcy
u,rz~dmc~,. 1 wytv;o;:zyc we ~ wszystkich clykasterjach zwart'l,
sIln.<l OPI?J~ kol~zenskq, ktoraby potrafib przeciwstawie si~
karJerowlczowsklm zap~clom protegowanych przez rozne stron~
nictwa dyletantom.
\
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Rolabiurol~racji w

pal1slwie.

Sanacja istniejqcych w urz~dach naszych niedomag an nie
moze bye jednak przeprowadzona. skutecznie bez gruntownej
poprawy bytu urz~dnikow.
ile bowiem urzttdnicy pailstwowi b~dq uposazem
gorzej nietylko od wszelkich innych kategoryj pl'acownikow
umyslowych. lecz nawet od wykwalifikowanych. robotnikow,
ludzie zdolniejsi, radni zyciowo / b~dq uciekali z urz~dovv,
a jednoczesi1ie zbyt silna bGdzie pokusa nielegalnych zyskow
i wydobywania siEt z n~dzy na wyzsze stanowiska, umozliwiajqce pl'zynajmniej zwiflzanie konca z koncem najniewybre~
dniejszemi choeby srodkami.
.~
,
Naprawd~ podziwiac raczej nalezy, ze przy tak strasznem
uposledzeniu materjalnem, w jakiem siEt dzis og6t Ul'z~dnik6w
pans,wowych u nas znajdl!je,· nie jest 0 wiele je8zcze go~
rzej w naszych urz~dach. Swiadczy to, ze w biul'okracji naszej
jest powazny zast~p ludzi, napl'awd~ oddanych interesom
panstwa i odpowieclnio wyksztakonych.
Wystarczy jednak, by jabs widcszy ,procent urz~dnik6w
nie cheia,t, czy nie umiat swych obowi qzk6w nalezycie spd~
niae, by ca~a dzialalnosc urz~dow stale szwankowala. A przy
lichem wynagrodzeniu zawsze znaczna cz~sc urz~dnik6w b~~
dzie licho pracowala.
KoniecznaJest jak najwi~ksza oszcz~dnosc w wydatkach
skarbowych, ale zludzeniem jest, ze sie< uporzqdkuje naSZq
gospodark~ pailstwOWq, jezeli nie podniesie si~ sprawnoscl
urz«,(d6w panstwowych. A nie poclniesie sl~ jej-o ile nie da
si~ normalnych warunk6w egzystencji urz~dnikom.
" qszcz~clnosci powinny pojse w kierunku: 1) usuni~cia nie~
potrzebnych Ul'z~dow pl'zez ograniczenie zakl'csu interwencji
, panstwa w zydu gospodarczem i spoIecznem narodu, oraz roz'
szerzenie funkcji samorzqdow, 2) zmniejsz~nia liczby urz~dni
kow do niezb:~dnego minimum.
By jednak wykonalne bylo napra;wd~ zmniejszenie ilosci
urz~clnik6w - konieczne jest l'ownoczesne znaczne podwyz~
szenie wydajnosciich pracy. A nie poclwyzszy si~ jej bez
znacznego rowniez polepszen'ia ich matel'jalnej sytuacji,

o
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Musimy, zdajqc sobie spraw~z bl'ak6w nuszej biurokracji
i z tego, ze brak6w tych nie usuniemy w ciqgu paru lat, odciqzye mozliwie centl'alne wladze panstwowe. nadaj<)c szerszy
zakres dzialania samorzqdom ipozostaw'iajqc regulowanie na~ \
szego zycia spoteczno-gospodarczego przedewszystkiem sarno·
po:no~y spplecznej, oraz indywidualnej i~icjatywie bezposredmo mteresowanych obywateli.
Pl'zeciez jednak musi spo,teczenstwo .nasze miee jednoczesnie pdnq ,tego swiadomosc. ze nie moze dojsc do say
nowoczesne paristwo, 'majqce sIabq , wyn~dzniarq, nieudolnq,
fachowo niedouczonq, pozbawionq przyplywu energicznych,
zdoln?,c~ pracownik6w,
zaleznq od kazdorazowych zmian
partyjneJ konstelacji w Sejmie. biurokracj~.
. r,f'1iewqtpliwie nie da si~ z dzis na jutro poprawic wszystkIch: brak6w naszych utz<:<d6w. Trzeba na to czasu.
. ,L~cz, jes~i wog6le mamy dojsc do posiadania odpowiada.Jqce~, zadamom nowoczesnego panstwa biurokracji - ~alezy
od dZls caly 'w tym kierunku skierowac wysilek.
Podniesienie stanu urzf<dniczego zar6wno pod wzgl~dem
jego pozycji materjalnej i spoteeznej,jak r6wniez pod wzgl~
<;leI? jego l~v:alifik~c~j umyslowyeh, wyksztakenia metod praey,
SW,IadO~OSel zadan 1 kompetencji kaidego urZE<du i urz~dnika,
zroz.umle~ia historycznych dqzen panstwa polskiego, doHadne] zna]omosci potrzeb kraju i' spoleczenstwa, oraz ducha
narodu~ umiej<:<tn'osci kierowania podwtadnymi i wykonywania
wfadzy - powinno bye troskq caleQ'o narodu.
Sejm moze i powinien polep'szyc byt materjalny!urz~dnikow.
Kierow:nicy ministerstw. mogq i powinni ustalic metody
pracy. , w bmrach. nalezycie prac~ w nich rozlozye,. przepro~
. wadzlc redukcj~ liczby urz~dnik6w, oznaczyc. dokladnie zakres
dzialani.a i kompetencj~ poszczeg61nych organ6w wtc~dzy panstwowe]: nauczyc urZ'~dy odpowiedniego post~powania ze
stronaml.
- :V,s;za~~e wyksztakic mysl panstwbwq biurokracji ~aszej,
podmesc ,le] wyksztalcenie, wytworzyc z niej swiadomy, kons:kwent~Ie przez dziysi~ciolecia pracujqcy dla pot~gi Polski,
klero~mczy na~rawcl~ organ mocarstwowej polityki panstwa
polskIego -moze tylko scisle wsp61dzialanie rzqdu z uniwersytetami, zesp61 najlepszych sil naukowych i urz«dnicz:l(ch
wraz z przew6dcami politycznej opinji narodu.
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Wytworzenie takiego zespolu, zorganizowanie systematycznej wspolpracy wszystkich tych czynnik6w i ustalenie w ten
sposob jednolite~o kierunku wyksztalcenia urz~dnikow panstwowych przez uuiwersytety, specjalnq szkol~ nauk. polity·
/cznych, naukowo·polityczne kluby i naukowo- politycznq literatme<, oraz instrukcje kierownik6w minislerstw. zadaniem
biezqcej polityki nie m.niej waznem od ·sejmowej.
Tylko bowiem taka praca wyksztaki trwale u nas metody
rzqdzenia. I A bez trwalych metod rzqdzenia, niema naprawd~
A·zqdu. Polska odrodzona z ,niewoli nie moze stac bezrzqdem,
an':i surogatami rzqdu, W nowoczesnych zas parlamenlarnyeh;
clemokratycznych republikach' rZqdzqnaprawd~ nie zmieniajqee
si~ szybko gabinety ministr6w, leez utrzymujqca ciqglosc polityki panstwowej biurol::racja ministerjalna.
'
By Polska miala rzeczywisty rzqd -- musi miee zespolony
i ozywiony . jednq konsek'0'entnq, si~gajqcq w perspektyw('(. his torycznq, myslq politycznq stan urz~dniczy,

I<ierunel~ e1espansji 'narodowej.
v;;r szystkie podstawowe zagadnienia wewn~trznego roz~
.woju Polski, przejdismy w spusci ..mie po przedrozbiorowych
jeszcze dziejach naszych. Nie wytwol'zyl ieh dopiero dzien dzi~
SleJSZY. Stanowily one g~6wne punkty "naprawy Rzeczypo::::pop
litej" , podjf<tej przez meh reformy doby Sejmu Czteroletniego.
W 6wczas, jak dzis, sta10 przed narodern pytanie. czy
Polska rna bye jednolitem panstwem mirodowem, ezy tez nadal pozostawi3.c federaejq "obojga narod6w".
W owc.zas, jak dzis, zasadniczem zagadnieniem nowej
organizacji pm;stwa by to, uregulowanie stosunku Sejmik6w do
Sejmu.
. W owczas, jak dzis, brak przemyslu czynit Polsk('(. zbyt
slab q dIa udzwigni~cia finansowego ci~zaru "nowoezesnej"
armji i "nowoczesnej" admini~tracji pailst'Wowej.
W6wczas, ja:k dzis, pierwszym i nieodzownym warunkiem
zrealizowania jakiegokolwiek programu rnocarstwowej polityki
ki Rzplitej by.to . wytvvorzenie tl'walego rzqdu, -wzmocnienie
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autorytetu i ustalenie ciqglosci dzialania centralnej wladzy
panstwa, chocby przez dziedzicznosc tronu,
. Polska bowierp utnlcila byla byt panstwowy w chwili,
kiedy przeobrazala si~ w narodowe zcentralilowane panstwo
'nowoczesne, zestanowej,· szlacheckiej, sejmikowej Rzeczyposp()litej.
Rozbiory proces' tego przeobrazenia przerwaly. Wysuni~teprzezen zagadnienia ustroju panstwowego Polski nie
zostaly rozwiqzane i po stu pi~cdziesi~ciu latach niewoli ostateczne ich rozwiqzanie dac musi nasze pokolenie.
Pqlska obecna nie jest - jak wyobraza sobie ob6z lewicowy - drugq Polskf!, ,ktora 'si~ na nowo narodzifa z "czynu legjon6w" i rewolucji powojennej! To odwieczna, ta s~
rna Polska, ktora za Chrobl'ego, Krzywoustego, Wladyslawa
JagieUy i Kazimierza Ja,giellonczyka zmaga!a si~ z Niemcami
o BaltyJ.(, ktora od Unji Lubel~kiej po' Konstytucj~ 3-go maja
zespalcila coraz silniej Litw~ z Koronq w jednolity narod polski, ktora traci,la ptzez stulecia najlepsze swe sily nn cywiIizowanie niedajqcych si~ ucywilizowac stepow naddnieprzan.skich. w ktorej egoistyczna stanowa polityka masy ciemnego, przewazme drobnego ziemiaIlstwa szlacheckiego zabila
rozwoj miast, oddala caly handel w r~ce zydow, spowodowala trwajqcy dwa wield upadek nietylko przemys.lu, ale i rolnictwa, a zarazem nauki, sztuki,literatmy, moralnosci obywa- '
telskiej, polityki, nawet cnoty wojennej ...
A gdy ciqglosc dziejowa Polski tak silnie wyst~puje w zakresie wewn~trznych spraw panstwowych mimo wielkich przemian spo~ecznych, ktore przebyl narod w '19~ym wieku - 0 ilez
bardziej 0 niej pamitttac trzeba przy rozwazaniu zewntttrznych
naszych zagadnien.
Nie zmienila sitt bowiem· sytuacja geograficzna Polski na
pograniczu zachodniej i wschodniej cywilizacji.
Zapewne duzo si~ wokolo nas zmienilo w ciCigu pohora wieku naszej niewoli. Zjednoczy!y si~ Niemcy. Znikn~la
monarchja Habsburgska. Turcja zostala usuni~ta z Europy.
Powstaly nowe paJ:lstwa: Jugoslawja,. Bulgarja, Czechoslowa~
cya, zjednoczona Rumunja. .totwa, Estonja... W Rosji zapanowal bolszewizm.
Ale dqzenia ekspansji niemieckiej w stosunku do Polski
Sq dzis te same, co przez caly ciqg dziejow od X~go wieku.

Kwestja Prus Wschodnich rna to sarno znaczenie, jakie miala
za Kazimierza Jagiellonczyka .. Granica wschodnia jest rawnie
niespokojna, jak byfa w 16-ym i 177m wieku. Przyjazn Ru·
munji jest nam tak same potrzebna, jak ongis spokoj od strony Woloszy...
.
Przedewszystkiem zas istnieje ten sam zasadniczy dla mo·
carstwowej polityki Polski dyiemat, ktory ciqzyl nad calq naSZq historjq - w jakim kierunku rna p6jsc ekspansja 'narodu:
na p6lnoc ku Baltykowi, czy te~ na poludniowy, wschad ku
Ukrainie i Czarnemu Morzu.
Zbyt wi~lkie bowiem pot~gi sqsiadujq z nami oeI chwili
zjednoczenia przez najazd mongolski ziem naddnieprzauskich
i nadwolzal1skich na zachodzie i na wschodzie, by mozliwa byla
trw ala w obu kierunkach jednoczesnie ekspansja Polski.
Jedynie w pierwszej polowie 15-go stulecia. gdy' rozpadala si~ potttga mongolska, a Moskwa nie objc,la byJa jeszcze calkowicie sukcesji po Zfotej Hordzie, rnogfa zjednoczona z Litw& Polska rownoczesnie ze zwyckskf! przeciwko
Krzyzakom wallr.q rozszerzac znakomicie ewe granice na wschad.
Zbytnie jednak zaabsorbo\,vanie sil Rzplitej kolonizacjq
"dzikich pol" powstzyma,lo w pol drogi likwidacje niemieckiego panowania' w Prusach. Polska nie' odzyskala calego
wybrzeza morskiego "Prusy ksiqz~ce "nie zosta{y wcielone
do Rzplitej. I Polska pozwolila ne zlf!czenie sit't ich z Brandenburgjq.
Rowniez dzis Rosja znajduje si~ w wewnGtrznej niemocy,
a pobite Niemcy musialy zwrocic. nam Wielkopolsk~. Pomorze, przemyslowy okrqg gomoslCiski,
Otwarte Sf! drogi dIs. ekspansji Polski i na po!noc, i na
poludniowy wschod.
Ale juz od czasu konfel'encji Genueuskiej Rosja przestaje bye tylko objektem polityki mi~dzynarodowej, zaczyna
bye jednym z jej czynnikow, choc prawnie jeszcze nie uznanym, ale faktycznie jednak bral1ym w rachub~ szczeg6lnie po
zwyci~stwie Kemala Paszy.
\l'/prawdzie okres rewolucyjnych wstrzqsnien i rewolucyjnego rozkladu Rosji prawdopobnie si(, jeszcze nie skonczyl:
wczesniej czy pozniej nf!d bolszewicki. upadnie. przyjdzie
w Rosji reakcja r()onarchistyc.zna. 'If'; chwili rozpadania si~
wladzy bolszewic.kiej Rosja b~dzie znow talc staba, bezbron-
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na, jak byta w 1918 r. Niewqtpliwie tez restauracja mo·
narchiczna da Rosji rzqd rownie odmienny, iak bytyrzqdy
Burbonow po Wielkiej Rewolucji francuskiej lub rzqdy Stuar~
tow po Cromwellu. I nie mozna zapominac, ze po kazdej
wielkiej rewolucji przychodzi nasamprz6d reakcja, a nast~
pnie wto.rna rewolucja, czy nawetpai~ perjodycznie co czas jakis wybuchajqcych rewolucji (1830, 1848, 1871 1'. we Francji), zanim panstwQ dojdzie wreszcie do trwalej rownowagi

nie dosi~ga dwudziestu od· sta, to na Mazurach Pruskich,
stanowiqcych polowQ Prus W schodnich: zywiol etnograficznie
polski posiada absolutnq wiQkszosc.
Wprawdzie ta wiQkszosc polska poludnio~ych powiatow pruskich narazie opowiedziala siQ przy plebiscycie za
Nieillcami, gdyz wieki odel'wania od Polski zabily w niej swia·
domose nal·odowq. Nie znaczy to )ednak, by tak mialo pozo·
stac na zawsze. Toe protestanci na Slqsku Cieszynskim Sq
najbardziej patrjotycznym tam' elementem. A na Gornym
Slqsku lat temu trzydziesci plebiscyt dalby byl nie lepszy
wynik. niz dzis na Mazl1l'ach ..
Ruch llal,:::>dowy rozpoczql si~ wsr6d Polakow gornoslqskich dopiel'O w kOllCU ubieg~ego stulecia. Jest.on calkowicie
dzidem l:ilkudziesi~ciu ludzi, zgrupowanych wowczas w taj·
nych orga~1izacjach oboz u wszechpolskiego. I dwadziescia
part;; lat pracy tych ludzi wystal'czylo, by ogl'omna wi~kszosc
pol~kiej ludnosci g0l;l1os1qskiej, ktc)ra od wiekow zatracila by·
1a wszelk q Jqcznosc polityczn<l z Polskq• obecnie nietylko
opowiedzia~a sit;; za Polskq, .lecz pol:'wala za bron, gdy jq
mim,o to chciano z powrotem pddac Niemcom.
Taki byl wynik pl'acy nal'odo'wej na Gornym Slqsku,
gdy nie' byio jeszcze' P anstwa P olskiego. gdy l'l1ch narodowy
na przestl'zeni wszystkich ziem polskich mial w1adz~ pan·'
stWOWq przeciwko sobie.
o ilez wi~ksze wyniki moze dac obecnie pl'aca wszechpolska w Wal'mji i na Mazurach, opierajqc siQ 0 niepodleglq
Rzplitl't.
Niema przyldadu w nowoczesnych dziejach. by narod
wyrzekl. si~ dobrowolnie jakiejkolwiek swej cz<,<sci, dla tego
ze narazie pozostala p'oza panstwowemi jego granicaini.
Nie zapominal nal'od wloski ani chwili 0 Trencie, mimo
ze trojprzymierzem zwiqzany by~ z Austrjq.
Nie zapominala . tez Rumunja 0 Besarabji, Bu'kowinie
i Transylw.anji~
Nie zapominala Serbja 0 pozostajqcych pod panowaniem
tureckiem terytol'jach serbskich, ani tez 0 Bosni i Hercegowinie .
I narod polski nie moze tez wyniku plebiscytu na Ma·
zurach uznac za ostateczny wyrok historji.
Poniechawszy Isprawy Mazurow! Polskaby sarna sobie
zaprzeczyla.

wewn~trznej.

Wi~c w ciqgu przynajmniej

50 lat zjawiac siQ b~dq oka-

zje umozliwiajqce Polsce rozszerzenie si~ na wschod.,
Ale nalezy jasno sobie zdawac sprawQ, ze dqzenie nasze do dalszej na Wschod ekspansji l1iemozliwe b~dzie bez
caJkowitego zabezpieczel1ia siQ. ze strony Niemiec. A zabez·
pieczenie takie mozliwe byloby tylkopod jednym warunkiem: zl'ezygnowal1ia z wybl'zeza baltyckiegb, oddania Niemcom Pomorza, a takze Gornego Slqska.
Ktokolwiek wyobraza sobie, ze Niemcy pogodzily sit'<
z utratq gornoslqskiego obwodu przemyslowego, z oddziele~
niem Prus W schodnich cd .reszty Niemiec przez nasz kory,,:
.. tarz Pomol'ski - ten alba jest slepy, alba niE; chce widziec
oczywistych, faktow.
Dokonane przez traktat wel'salski rozstrzygniQcie kwestji
( PrusWschodnich jest· zbyt sztuczne - by moglo sitt tl'waIe utrzymac.
Wi~c jedno z dwojga: albo skierujemy ekspansjQ mocarstWOWq Polski na Wschod, przeciwko Rosji: korzystajqc z chwil
niemocy, ktore w ciqgu najblizszego pol wieku przezywac
bttdzie, i wtedy odc1amy w r~ce Niemiec l'Ozstrzygni~cie pro·
wizorycznie tylko uregulowanej sprawy. PruB V/schodnich'•.-albo tez skierujemy caly wysHek. na jaki nas stac, by spra~
wa Pl'l1S W schadnich zostala przez PolskQ zgodnie z interesami Polski l'Ozstrzygnil'<ta. ,A gdy tak sift rzeczy majq, szko'
dliwe jest wszelkie wahanie.
Bez dost~pu do Dniepru Polska moze istmec, ale nie
. maze istniec bez trwalego dostQPu do morza. Jest to wzglqd
l'Ozstl'zygajqcy.
Nie bez znaczenia wszakze jest i'owriiez, ze gdy n~ ziemiach,
lezqcy,ch poza naszq, wschodniq granicq, z wyjqtkiem powiat ow
Ploskil'Owskiego i Kamiel~ieckiego, procent ludnosci pols k
l
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dwojga. Albo Rzplita jest panstwern pol~
najwyzszym jej obowiqzkiern jest . zjednoczeterytorjum polskiego, albo tez uznaje, ze
do ziem polskich, a nie obowiqzki wbbec
te moze odstqpie za wi~ksze w innym kierun n
ku k9rz~sci.----ale wtedy nie jest panstw~m .~arodow~m po!s~iel:n.
.,.b'''''''er<l
OlrOll"~~"'Q""
~e
"' ......
"'-'
... -.....6 ....
I .... .,.. "1","1- t" pl'7~,n"ldkrnA7·"..-n
ten sam ob6z, ta sarna prasa, te same czynniki panstwaktore forsowaJy Jederac.yjne rozwiqzanie sprawy wilenskiej,
oraz autonomj~ terytorjalnq Malopolski Wsehodniej ---nie mia
Iy jednego slow a protestu przeeiwko naduzyeiom, jakie by~y
robione Ze strony niemieekiej podezas plebi8cy~u w Prusach
W sehop-nich.
Polska narodowosciowa, federacyjna moze istotnie zan
pommec 0 Mazurach i Warmji. Nie moze jednak zrzec si~
obowiqzku wobec tej etnograficznie polskiej ziemi PoIska
narodowa.
A obowiqzek ten, ma nietylk<;> panstwo, lecz w wyz·
szym jeszcze stopniu opinja narodowa.
Konstelacj'a zewll(~trzno'polityczna maze zmuszac rz&.d
Riplitej do uznania, mimo 'wszelkich niepra widtowosci pIebiscytu, wyroku Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych.
Ale nar6d ni.e moze ani na chwil~ opuscic sprawy' Man
zurow. Ekspansja polskiej ksicrzki i gazety, polskiej cywilizacji, polskiej mysli politycznej, polskiego handlu i przemystu,
~ musi wbrew wszelkim przeszkodom przec na p61noc, ku je n
ziorom mazUl'skim i Baltykowi. Zadne w tym kierunku id,qce
wysilki nie h~dq n/adrnierne.;
.
. Polgka praca na Mazurach i w . Warmji powinna bye
przez . dlugie lata program em patrjotycznym naszej mtodzie;i:y,
powinny istnieewe wszystkich miastach wojew6dzkich towa n
rzystwa, szerZClce w spoleczenstwie zainteresowanie kwestjq
Prus Wschodni~h i dokladnll znajomose tej rownie prastarej,
jak Gorny Slqsk, dzielnicy Polski, powinny powstae specjalne
wydawnictwa. poswi~cone z jednej strony propagandzie sprawy mazurskiej w Polsce, z drugiej sprawy polskiej wsr6d
Mazurow, ku MazUl'om powinien ise polski l'Uch turystyczny,
j~dnem . slowem nar6d polski powinien wypdnic sw6j obo~
wiqzek wobec polskiej cz~sci Prus W scodnich tak, jak wy~
pdna nar6d wloski sw6j obowiqzek wobec Trenta.
, Bo j;dno z
skiem-a wt~dy
nie narodowego
rna tylko prawa
nich, i zeprawa
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Zapewne bylby to smieszny doktryneryzm, gdybysmy _
dla skoncentrowania tern wi~kszej ~mergji' w kierunku Prus'
W schodnich i Baltyku, zqdali zaniedbania wszystkich innych
lezqcych poza granicami Rzplitej osrodk6w polskich.
Toe az do Odry na Gomym Slqsku jest wi~kszosc polska. I cale powiaty pozostawione obecnie Niemcom--oswiadczyly Sl~ wi~kszosciq gmin przy ple.biscycie za Polskq •
W wi~kszosci polskie jest '\ tez Jablonkowskie i polskie jest
przewaznie Zagl~bie Karwinskie.
Nie mozna r6wmez lekcewazye polskich interesow
w Minszczyznie i Mohilewszczyznie, na Wolyniu, Podolu
i Ukrainie.
Inny jednak charakter musi miee ekspansja nasza kti
Baltykowi i ku Odl'ze, a mny Jeszcze praca nasza na
wschodzie.
Caly G6my Slqsk po Odr~ rna ludnose w wi~kszosci
albo w znaczhej cz~sci swiadomie ku Polsce ciqzqcq. I po·
wszechne. jest w .catym narodzie, w najnizszych masach Iu n
dowych zainteresowanie G6mym Slqskiem. Traktat zas ge- .
newski ustanawia szerokie prawa mmeJSZOSCl po!skiej na
niemieckiej cz~sci, oraz mniejszosci niemieckiej na polskiej
cz~sci G6mego. Sl~ska.
.
W tych warunkach trwac musi, pomimo dokonanego
podzialu G6rnego· Slqska, po obu stronach granicy walka
cywilizacyjna, gospodarcza i 'polityczna zywiolu polski ego
z niemieckim. A przedmiotem tej walki jest w swiado n
mosel zarowno Niemcow, jak Polak6w caly Slqsk Gorny.
Zmaganie si~ polskiego narodu z niemieckim na Gomym .'
.Slqskq jest faktem. Ani panstwopolskie, ani pans two niemieckie-. choeby nie wiedziee jak chciato-walki tej powstrzy.,.
mae nie moze. Mogq oha rzqdy jedynie lagodzic jej formy.
Ale kt6rykolwiek z nich chcialby sa~ jej 'napi~cia zmniejszye-,-stanqlby w sprzecznosci z caJq narodowq opinjq, podjqlby si~ zadania niewykonalnego.
Wzmaganie say polskiej na Gornym Slqsku i nietylko na
na przyznanej Polsce jego cz~sci jest naturalnym, codziennym
obowiqzkiem wszelkiego l'zqdu polskiego.
.
Natomiast ekspansj~ naSZq ku JeZlOrorn mazurskim
1 Baltykowi trzeba dopiero wytworzye.
Jest ona nie faktem
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biezqcego zycia, ale naczelnem wskazaniem historji polskiejT
drogq dziejow<l mocarstwowej polityki narodu i panstwa
,polskiego.
I 0 wybrzeze baltyckie wczesniej czy pozmeJ zetrze si~
Polska z Niemcami. Choebysmy bowiem zapomnieli ze swej
strony 0 naszym ohowiqzku wobec Warmji i Mazurow pruskich - to nie' zapomn<l Niemcy oswych pretensjach do Po~
morza, bo ni'e zapomnq q swych obowiqzkach wobec K ro~
lewca, do ktorego droga prowad:z;i przez nasz korytarz.
pomor~ki;
.
W tern zas starciu zwyci~zy Polska jedynie wtedy, gdy
nietylko techniczrie b~dzie do niego przygotowana przez nale~
zytq organizacjQ i nalezyte zaopatrzenie armji, ale i poritycznie przez rozbudzenie . polskiej swiadomosci wsrod pol~
skiej ludnosci Prus W schodnich.
ZwyciQzy.ta ,Polska zakon krzyzacki na poczqtku 15 wieku.
bo ludnose pod1egla krzyzakom c;iqzyla 1m Polsce.
I dzis zapewni nam tak sarno zwyci~stwo ciqzenie
WI armji i Mazurow ku zjednoczeniu z Rzplitq. Ale trzeba
je na czas wytworzye.
.
Od energji, jakq w tym kierunku rozwiniemy, zalezy nietylk~ wielkosc i potQga Polski-aleniemal jej' istnienie.
Bo naprawdQ byt Rzplitej b~dzie dopiero wtedy trwale
ustalony, gciy zwyciQzy~y w nieuchronnej z Niemcami wojnie,
do ktorej zerWq siQ one, gdy tylko dz,vignq si~ z klctski
obecnie poniesionej.
Zgola inaczej przed\3tawia sie sprawa polskiej ludnosci,.
polski ego stanu posiadania i polskich wptywow poza wschodni q naszq granicq.
Mogq' one bye przedmiotem walki mkdzy Polskq a Rosjq - ale' mdgq rownie dobrze bye umocnieniem dobrych
s<lsiedzkich stosunkow Polski z Ro~jq, tak jak byly umocnieniem wiekowego sojuszu Niemiec z Rosjq . miasta i baronje
n;emieckie nci. .totwie i W Estonji\
Estonja, Inflanty i Kurlandja byly swego czasu rownie
we' wladaniu niemieckiego narodu, jak ziemie naddnieprzanskie
we wladaniu narodu polskiego. I calq cywiliza(;j~ tych kra-,
jow stworzyli Niemcy,rownie jak Polacy cywilizacjl"< Bialej
Rusi, Wolynia, Podola i Ukrainy. Nie przeszkodzilo to im
jedQak uzywae swych tam kulturalnych i gospodal'czych pla~

cowek me dla odrywania .totwy i Estonji od Rosji, ale dla
wykazania Rosji korzysci sojuszu z Niemcami.
Powolujqc si~ na ten przyklad, nie chc~ twierdzie, by
obecna sytuacja Polski w stosunku do Rosji byla podobna do
'stosunku Niemiec i Rosji w ciqgu 19-9o stulecia.
Niemcy tylko bowiem mogly miee pretensj~ do pewnych
prowincyj rosyjskich. Ale Rosja nie miala zadnych pretensyj
do jakiejkolwiek cZttsci terytorjum niemieckiego.
.
Natomiast nie mozna oddawac si tt zludzeniu, by nacjonalizm
.rosyjski pogodzil si~ juz Z ustalol1q przez traktat ryski granic<'l,.
D~poki bQd&. w Rzplitej ziemie 0 wid<szosci prawoslawnej, a chociazby greko~kat~lickiej ludnosci, Rosja 'hie przestanie marzye 0 ich odebraniu-to pewna,
Alez tez pewne jest,ze gdy pogranicze polsko'rosyjskie
'stanie siQ polskiem t~rytorjum 0 wyraznej wi~kszosci rzyrw
sko·katolickiej i po polsku mowiqcej ludnosci - Rosja zrezygnuje ze swych don aspiracyj: uzna dokonany fakt, ze za
Sluczem jest Polska.
.
Zadaniem polskiej cywilizacji i pracy na wschodzie jest:
J) zespolie wschodni~ wojewodztwa Rzplitej w zwarte narodowe terytorjum z resztq PQIski, 2) poza granicami Rzplitej
bye czynnikiem ,bdu spolecznego i gospodarczego postQPU.
Rosja bowiem moze zye i rozwijac sit< bez Rownego,
.t.uni11ca, Wilna, bez Niemna i Prypeci.' Z ziem, 0 ktore to.czyla przez wieki walk~ z Polskq konieczna dia jej egzy~
stencji jest tylko Ukraina.
By P olska nie zagrazala posiadaniu przcz ni q Dni~pru
i Prypeci, Rosja mus! przestac siQ, interesowac Witnem i R6w~
nern. Na tej podstawie da si~ oprzec pokojowy stosunek
sqsiedzki Polski i Rosji - poki Rosja nie odzyska sily agresywnej z doby Aleksandra I-go, a choeby Aleksandra III-go.
Zahirn to nastqpi-przejdzie jeszcze kilka dziesictcioleci.
Nie pr~dko moze si~ podniesc panstwo z takiej ruiny, w jak<l,
wtrqcila Rosj~ rewolucja bolszewicka.
, A tych kilku dziesi~cioleci mozemy i powinnismy zuzytkowae na to, by Pallstwowa nasza granica byla jednoczesnie
granicq narodowq Polski.
Wtedy wiekowy spor mi~dzy Polskq i Rosjq 0 ziemie
rusinskie b~dzie . ostatecznie rozstrzygnit<ty, pfzedmiot sporu
pIIzestanie istniee,
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By zapewmc Rzplitej pok6j na wschodzie -trzeba tylko.
by ekspansja nasza na wschodzie nie byla zbyt rozlewna, nie
siqga,ta po terytorja, kt61'ych w zadnym razie do narodowego
obszaru polskiego wcielie nie zdolamy, ale za to byla tem
intensywniejsza.
.
T ego wyrnagageograficZl1e nasze polozenie z ktormm
wynika nieuniknione starcie z Niemca~i 0 BaI~yk starcie
'kt6re w razie przegranej nietylko odepchndoby 'P~lsk~ ra~
na zawsze od morza, ale zachwialoby nawet naszem istnieniem,
gdybysmy jednoczesnie musieli walczyc i z Rosjq 0 ziernie
rusinskie.
ile wi~c ekspansja nasza ku pOfnocy rna na celu wzmo.
cmeme element6w 'zwyci~sfwa w niedokonczonej walce z Niem~
cami-o tyle ekspansja na~za na wsch6d rna za zadanie wzmo~
cnienie pods.taw pokojowego wsp6lzycia Polski z Rosjq przez
definitywne ustalenie granicy narodbwego terytorjuin poIskiego
na panstwQwej granicy Rzplitej.
Nakazujq to nietylko wzgI~dy bezpiec~enstwa Polski
w ciqgu najblizszych dziesi~cioleci, Iecz w r<n:vnej mlerze
wzg}qd na cywilizacyjnq przyszlose Polski.
Polozona na pograniczu cywilizacji wschodniej i zachodniej
Polska moze dojse'do znaczeniaw swiecie tylko jako mu6d
zC!chodniej k u l t u r y . .
.
Okresy wzmagania si~ siJy Polski to byJy zawsze okresy
scislego zespolenia Polski z zachodem, oparcia si~ 0 Rzym
za Mi~szka i Boleslawa Chrobrego, rozkwitu zachodniej na uki,
sztuki, zachodniego obyczaju Z8 Jagiel1on6w, wply'Vlrow :fran~
cuskich w dobie Sejmu Cztel'Oletniego...
Natomiast okres
upadku Polski-to okres orjentalizacji calego naszego zycia,
kontusz6w, golonych Ib6w, makat tureckich, wschodniego' przepychu, lekcewazenia prawa, plaszczenia si~ pl'zed moznymi,
b~ty .:V ob~.c slabszych, swietnych zagot1fzykow:, lichej orgamZ~CJl .arrnJl~ .. "
Ale oileJest prawd q w zyciu jednostel~, ze czlowiek upodabnia si~ do tych, z kt6ryrni pl'zestaje, to wzyciu narodow
dzieje si~ naodwr6t: nar6d takim si'~ staje, jakim Sq przeciw~
nicy, przeciwko ktorym walczy Polska w walce z Cesarstwem za Chr9brego, z Zakonem za Kazimierza \Vielkiego,
Wladysla'wa JagieUy i Kazitnierza Jagiellonczyka, z domem
Rakusk~m za Zygnmnta Stare go i Zygmunta Augusta -- sta~
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rala Sl~ jak najbardzi.ej dor6wnac zachodowi, miec przyjaci61,
uznanie, sojuiznik6w na zachodzie, wywierac wpiyw na
ksztaltowanie si~ spraw zachodnio-europejskich.
.
Zwr6ciwszy jednak nash:;pnie calq swc), ekspansjti na wsch6d,
Po1ska za~iedbala zupdnie polityk~ europejsk'l i europejski
weh umvslowv: bv~a bierna w' czasie woiny trzydziestoletniej,
i jeszcze" w C:1;ugi;j polowie IS-go wieku akademja k1.'akowska wydawala kalendarze astrologiczne.
To sarno bedzie i teraz,
Ekspansja r~ 01 ski leu Baltykowi -- to jednoczesnie szybkie
uprzemyslawianie si~ Polski, roZWOJ miast, dernokratycznej
kuhury obywatelskiej, ustalanie si~ prawol.'zqdnej organizEl.cji
pm1stwa, post~p cywilizacji zachodniej.
.
.
Ekspansja Polski na Wsch6d to wciqgniGcie Polski
w chaos przewrot()w, jakich widowniE! b~dzie Rosja w Ci<1g U
dlugiego jesLcze czasu, to polityka nie6bliczalnych eks~Jery~
mentow spolecznych i szalonych ryzyk dyplomatycznych 1 wo~
jennych, konspiracyj z Ukraincami, BiaJorusinami, rewolucyjnemi partjami rosyjskiemi, -- ponowna orjentali.zacja naszej
paxlstwQwej i spotecznej kultury.

WylYCZlle zagraniczllej polifyl~i polskiej.

o

zadaniach polityki zagranicznej nowoczesnych pailstw
c;lecyduje kierunek ekspansji narodu.
P-iel'wszem i najwazniejszem wi~c zadaniem naszej poli~
tyki zagranicznej jest wzmacnianie elenient6w zwycift stwa
w nieuchronnem, po pewnym czasie starciu z Niem.cami.
StC),d plynie przedewszystkiem scisly sojusz Polski z Frau"
cjq, a nast"tt:mie stanie 0 utrzymanie pokoju na wschodniej na~
szej granicy.
Ze wzgl~du zas na utrzymanie tego pokoju Polska musi
dbac jednoczesnie 0 utrzymanie pokoju i ustalonego przez
ostatnie traktaty pokojowe stanu rzeczy na calym obszarze
mit,:dzy Adriatykiem a Baltykiem.
Sojusz ·Polski z Rumunjq i jak. najblizsze wsp61dziahnie
z Mat q Entent q z jednej strony, a z t.otWq i Estonjq Z dru~
gtej strony. mUSZq pozostac stakmi wytycznemi naszej polityki
sl'odkowo-europej skiej.
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W ten tylko bowiem sposob stwarza sit< dostatecznie
silna zapora przeciwko niebezpieczenstwu wci,qgnit<cia Rosji
przez Niemcy w jej dqzenia odwetowe, niebezpieczenstwu,
ktore ujawna w caJej pelni traktat w I)apallo.
, Iobowiqzkiem llaszej polityki zagranicznej jest 'nietylko
zap0r~ t~ utrzymae, ale stale jq ,jeszcze wzmacniae.
"
Musimy wi~c mimo wszystko dqzyc do wyrownania konfliktow istniejqcych mi~dzy nami a Czechami. Nie prowadzi
do tego jednak ani n~dmierna wobec nich'ust~pliwose, ani
pobrz~kiwanie przy lada okazji szabelkq .
'
"
Czesi umiejq znakomicie dbae 0 swoje interesy; w ukJadach Sq twardzi, ,nieust~pliwi. Ale rozumiejq tez, dobrzez wyjqtkiem j'ednych bodaj Kramal'zowcoW -- potrzeb~ pl'zyjaznego z Polskq stosunk~.
P olityI.::a rownie twardej obrony wlasnego intel'csu, przy
j~dnoczesnem wszakze popiel'aniu intel'esow, czeskich wsz~
dzie tam, gdzie nie stajq w spl'zecznosci z l1aszemi, moze
jedynie polepszye nasz stosunek z Czechos~owacjq, pl'zynajmniej na tyle, by mozliwe by10 porozumienie si~ 0 jednolitq
polityk~ w sprawach rosyjskich.
'
Nalezy bowiem sobi~ z tego zdawac spraw~" ze ani sa"
me Czechy" ani sarna Polska nie potrafiq wytworzye sku·
tecznej przeciwwagi, polityce niemieckiej w Rosji, l'ownie niebezpiecznej dia Ci'ech, jak dia Polski.
'
Sparalizowac wplywy Niemiec na Rosj~ moze tylko zgo~
dna akcja calej Malej Ententy z Polskq : To tez zadaniem po~
lityki polskiej jest zhal'monizowae SWq polityk~ wobec Rosji
nietylko z Rumunjq, Jecz rowniez z Czechoslowacjq, oraz
Jugoslawjq. I dlatego wlasnie tl'zeba jak najpl'~dzej usunqc
istniejqce miftdzy Polskq 11 Czechami zadraznienie i nieufnose.
Tern latwiej to, zas przyjdzie, im scislejsze bl'tdq nasze stosunki z ich sojusznikami: Rumunjq i Jugoslawjq.
Politycznie myslqce kola zarowno w Rumunji, jak w Polsce rozumiejCl, dobrze nietylko potrzebttlecz wprost koniecznose scislego sojuszu. Ale spo·teczenstwo polskie naog6J malo sif< interesuje Rumunjq, a rummlskie Polskq. Zbyt malo
sift bowiem dotychczas znamy. Zadaniem naszej polityki zagranicznej jest zorganizowac wespo! z rzqdem rumunskim
intensywnq propagandtt rumunsk q w Polsce i polskq w Ru1T\unji, ozywie wymian~ bandlowq miGdzy obn krajami, zbli-

zye z sobq praSq polsk q i rumunskq , ustalie' wzajemne stosunki naukowe i literackie.
To sarno dotyczy Jugoslawji, z ktorq si~ jeszcze mme]
znamy, a w ktorej pl'opaganc\t rosyjska szalenie pracuje. 00tychczasowe zaniedbanie przez naSZq dyplomacj~ spraw jugoslawskich jest, duzym bl~dem.
Najslabszym wszakze punktem wspomnianej barjery miedzy Rosjq a usaujqcemi wyzyskae jq dla swych planow odwetowych Niemcami; jest w<lziuchny zaledwo pasek' polsko-Iotewskiej gl'anicy"
Narazie dobrze, ze choc na tej niewielkiej przestrzen~
graniczymy bezposl'ednio z t.otWq. I za na,iwazniejszq zdobycz rokowan 0 pl'eliminal'ze pokojowe w Rydze, uwazam
uzyskanie pomimo odmiennych instrukcyj owczesnego rzqdu,
tak zwanego ~ol'ytarza dzisnenskiego i wilejskiego. oddzielajqcego Litw~, a tern samem i Prusy VI schodnie od Rosji.
W cielenie ziemi wilenskiej pl'zegrod~ t~ znacznie wzmo-,
cnilo. Poki jedl1ak Litwa b~dzie, tak jak dzis -. slepo we
wszystkiem sluchac Berlina --Polsce zagrazac b~dzie niebez·
pieczenstwd przerwania korytarza dzisnenskiego pl'zez skorn'
binowanq akcj~ Niemiec i Rosji.
Sprawa litewska nie jest bynajmniej zakonczona z chwil q
'zjednoczenia Wilna z Polskq .. Polska: nie moze czas dIuzszy tolerowae. by pod firmq rzekomo niepodleglej Litwy
J\1iemcy l'Ozciqgafy swoje panowanie
do wschodnich
rubierzy Kowienszczyny i wbijaly si~ klinem' mi~dzy Polsk~
a t.otw~. Musi si~ znaleze spos6b skonczenia z niemieckiemi
rzqdami w Kownie. I zriajdzie siG, bylesmy tylko naprawd~
chcieli i przestali si~ Judzie, ze pozyszczemy rzqdzqce dzis
kola litewskie dia unji z Polskq jakiemiko!wiek na rzecz
Litwy ust~pstwami z. narodowego terytorjum polski ego.
Litwa' powinna wreszcie zrozumiee,
ciqgte jej pl'zeciwko
Polsce lmowania, napady band litewskich na pogranicznq
ludnosc polsk q mUSZq 8i~ fatalnie ella niej skonczyc. Protekcja Pl'US Wschodnich nie jest dostateczl1q, by Litwa mo~
gla si~ ostac, pl'owokujqc nieustannie Polsk~ i '-uwazajqc za
specjall1e swe powolanie l'ol~ pomostu, lqczqcego niemieckie
i l'Osyjskie tendencje odwetowe przeciwko Polsce.
Stanowczose polityki polskiej wobec niemieckich know an
w Rownie lezy nietylko we wiasnyrn interesie, ale w inte-
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resie \ powszechnego pokoju, powazme przez traktat w Ra~
pallo zagrozonego. Zrozurnie to opinja europejska gdy
b~dzie nalezycie przez nas informowana.
Nie zawsze ust~~
pliwosc jest najlepszym sro,jkiem zabezpieczenia pokoju.
Nieraz wIasnie polityka pok.ojowa wymaga zlikwidowania
w c.zas osrodk6w ferm~ntl1. A osroClkiem takim R,'i niew"lte
pliwie niemieckie wptywy w Kownie.
W scislem wspoldzialaniu z Malq Ent~ntq i panstwami
Baltyckiemi, 6mz w oparciu 0 sojusz' z Francjq, polska po~
lityka zqgraniczna moze si~ podjqe zadania sparalizowania
wptywow niemieckich w Rosji. Ale dokonae tego moze pod
j~dnym tylko warunkiem, ze nie b~dzie glosila programu roz·
czt~nkowania Rosji, ze porzu~i stanowczo nie8zcz~sne po~
mysty, przejt;;te od Niemiec, partstw buforowych: bialoruskiego
i ukl'ainskiego.
F orytowanie ruch u ukrainski.ego mtlsi z.tq samq nieublaganq konsek wencjq doprowadzic wczespIeJ, czy pozmeJ
Polsk~ do wojl1Y z Rosjq, jak doprowadzito bylo do wojhy
z' Rosjq Austrj~. ,A nie mowiqc juz 0 tern, ze zasadniczo
wojna ta nie jest pozqdana - nalezy jeszcze stwierdzic, ze
nikt nie potrafi zar~czyc. iz wrazie starcia Rosji z PolskCl,
o Ukraintt, . potrafi raczej Polska wygrac Rusinovv', przeeiwko
Rosji, a nie Rosja prz~eiwko Polsce.
Mirno zapowiedzi
utvvorzenia przez .Polsket niepodl.egIej Ukrai~y. mimo "so·
juszu (( z Petlurq, 'Iud rusinski na Ukrainie i Wolyniu po~
maga~ w 1920 r. nie nam przeciwko bolszewikom, lecz bol~
szewikom przeciwko Polsce.
NieskOl;czenie bowiem silniejszb Sq zwiqzki religijne,
jl'tzykowe,
kulturalne przewazncJ masy lud~ rusinskiego
z Rosjq, niz z Polskq. Sam ten jeden juz fakt. z~ Rusini
uiywajq rosyjskiego alfabetu stwarza:. olbrzymi q przewag~ propagandy rosyjskiej i wply,,,row literatury rosyjskiej wsrod Rusinow nad propagandq polskq i polskiemi literaekiemi wplywami.
Podniecajqe rueh ukrainski nad Dnieprenl, przyczY9ilibysmy niewqtpliwie duzo Rosji Idopot6w. Ale niemniej
kiopotow moze nam sprawic Rosja, za.opiekowawszy SIQ ze
swej strony ruchem ukrainskim -ltv Malopolsce.
A jakby to wzajemne wyzyskiwanie przeciwko sobie
separatystycznych ukrainskieh tendencyj siQ skonczylo, czy
gorzej dla Polski, czy dla Rosji-niewia.clomo.
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Jedno jest tylko pewne;. ze rozdmuchiwanie kwestji
ukrainskiej -- to rozdmuehiwanie zarzewia pozogi wojennej.
Cdy zas zadaniem polityki polskiej powinno bye utrzymanie jak najdluzszego pokoju na naszej granicy wschodniej-zatem' obowiqzkiem naszej dyplomacji jest nietylko nie pocl., '1
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interesowanych panstw wobec ruchu ukraillskiego rezerwQ.
A interesowane Sq tu obok Polski i Rosji rowniez Rumn~ja i Czechy.
Kwestja ukrainska - wrazie licytowania si~ ni q przez
Polsk~ i Rosj~ stanie siQ zaczyneni niechybnej wojny,
kt6ra obejmie caly wsch6d Europy.
Ale taz sama kwestja ukl'aiilska w razie zgody nieporuszania jej przez zaduq ze stroti, stanie si~ najsilniejszym
lqcznikiem pokojowego wspolzycia Rosji z Polskq . Wazniejszy jest dla Rosji spok6j 0 r~syjski charakter Kijowa, niz posiadanie Rownego.
Z malemi zmianarni to sarno si~ stosuje i do kwestji
bia~oruskiej.
,
Ale powodzenie naszej polityki zagranicznej zalezy metylko od nalezytego okreslenia jej zacla11. Musi ona posiadae nalezyte tez metody dzialania, metody, ktoreby zapewnay
"Polsce, po':\'szechne w swiecie zaufanie.
Bo jesli w nowoczesnym handlu zaufanie do firmy zriaczy
wiGcej nieraz od posiadanego pl'zez ni q kapitalu-to tern bardziej dbac 0 nie musi dyplomacja nowoczesnego pailStwa.
W polityce miQdzynarodowej rna siG bowiem do czynienia
ze seisle ogl'aniczonq ilosciq kontrahentow. Oszukanie kilku
z nich -. odtrCj.ca wszystkich.
Metoda podejsc, spiskow, wywolywania niepokoj6w W obcych narodacB., konspirowania z rewolucyjneri1i czynnikami
panstw sqsiednich - jest zawsze fatalna. Ona to doprowa~
dzaa Niemcy do zupelnego odosobnienia w swiecie cywilizowanym.
A jesli zaszkodziJa tak bardzo Niemcom - to 0 ilez
bardziej powinna siQ jej wystl'zegac polityka polska.
Wier~ bowiem nawet z tego, co bt<dzie wybaczone usta·
lonytn juz starym firmom, jak np. Lloyd Georgeowi- nie b~
dzie wybaezone Polsce. Nowa firma musi szczegolnie dbac
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o zyskanie zaufania lojalnem swem post~powaniem. Bo juz
to sarno ze jest nowa - wzbudza co do niej wqtpliwosci.
A przytem nalezy pami~tac, i:e lata przejdq, zanim na~
sza dyplomacja posiadac b~dzie tyle znajomosci, ludzi, pracujqcych w polityce europejskiej, tyle stosunk6w w l'zqdzqcych
sfel'ach innych panstw, tyle infpl'macyjgjstotnym stanie UfilYsl6w innych narod6w - co dyplomacja francuska, a'ngielska.
wloska, niemiecka... Wi~c kazda, zbyt skomplikowana gra naszego ministerstwa spraw zagranicznych. z reguly ~usi 3i~
konczyc niepowodzeniem, wpadni~ciem przez Polsk~ w plilapk~ na innych zastawioll q .
Nie m6gI tego zadnq n~iarq ~1'Ozumiec ani p. Patek,' ani
ks. Sapieha, ani kierujqcy obu ttimi Belweder. To tei: p.
Patek, kt6ry chcial zfowic Rosj~ bolszewicke., do Borysowa'
- ' spowodowaf g1'Ozne odosobnienie Polski w czasie katastrofy kijowskiej, a kg. Sapieha tak uwik,faf Polgk~ w podsuni~te przez si~ Hymansowi projekty Litwy dwukantonalnej,
ze gdyby go nie wywr6ciJa komisja spraw zagranicznych. zanim dojechal z Paryza do Brukselli -- Polska utracilaby
Wilno na rzecz Litwy, co najwyzej wypowiadalnym kazdej
chwi!i sojuszem ~dqczonej z Rzplitq.
Wystarczyto zas kilka miesi~cy' naprawd~ pokojowej i ,10jalnej polityki Skirmunta - kt6ry jeden jedyny z dotychcza-'
sowych naszych minis trow spraw zagranicznych nie szuka,f
"genjalnych pociclgni~c': w 1'Odzaju tajneg<? uklcidu z Petlurq,
czy "buntu generala Zeligowskiego" _ .. by Czechos~~wacja
poparla nag w sprawie gornoslqskiej, by doszlo do porozu~
mienia z Malq Ententq i stanql uklad z, panstwami baltyckiemi, ktorego nie sposob by to poprzednio osiqgnqc. by z!TIniej~
szylo si~ napi~cie mi~dzy Polsk q a Rosj~ ..!
Metody dyplomacji polskiej im Sq p1'Ostsze-,-terh Sq lepsze.

W ostatecznej wi~c instancji 0 kierunku dalszego rozwo·
ju Polski rozstrzygnie organizacja politycznej mysli naroclu.
charakter i saa stl'Onnictw:'
Istnieje ich szereg dosyc liczriy. Kazde z nich strzeze za~
zdrosi1ie swej samodzielnosci. I najblizsze siebie programowo
najcz~sciej zaciekle si~ podczas wybo1'ow zwalczajq.
Are ponad wszystkie te roznice, dzielqce N. p~ R-owcow od
P. P. S-6w, Wyzwolenc6w od Stapinszczykow i Piastowcow,
Zwi~zek Ludowo-Narodowy od Narodowo-Chrzescijanskiego
Stronnictwa' Ludowego w calem naszem dotychczasowem zyciu politycznem, we wszystkich za,sadniczych sprawach, wybija si~ na plan pierwszy podzial na stronnictwa klasowe
i stanowe, o1'az i na narodowe stronnictwa.
Lewica i prawica oznacza w naszym Sejmie zgo,ta co
innego. niz w parlamentach zachodnio-europejskich. Tonie
podzia,l na oboz post~powy i oboz zachowawczy, -lecz przeciwstawnosc stronnictw, ktorych' naczelnym celem jest zdo·
bycie wladzy przez jednq klas~ spolecznq, rzqdy' chlopskie.
czy l'Obotnicze, O1'az stronnictw, podporzqdk6wuj~cych wszystkie interesy Idasowe pot~dze narodu i panstwa.
Zewn~trzne wrazenie bardziej "demokratyczne" czyni Iewica tylko wskutek tego, ze, wi~cej w' niej na lawach sejrnowych zasiada wloscian i robotnikow. Naturalne jest bowiem.
ze ogol warstw wyksztalconych idzie za pl'Ogramami, formulujqcemi w ten czy inny sposob potrzeby i zadania Polski,
a nie za, haslami wy~qcznosci klasowej chiop6w. czy 1'0botnikow.
W rzeczywistosci jednak czynnikiem post~pu Polski i no·
woczesn~j demokratycznej cywilizacji jest nie lewica, ale prawica, stronnictwa narodowe, a nie Idasowe.
Silq kon'iecznosci bowiem w razie przewagi stronnictw
klasowych - cala polityka panstwowa podporzqdkowana b~·
dzie interesom stanowym najliczniejszej warstwy wloscianskiej.
A wsi nigdy i nigdzie nie byly czynnikami post{~pu. I nie
wychodzila tez nigdy z pod strzech wIoscianskich tworcza
mysl panstwowa. da"zenie narodu do znaczenia i pot~gi w cy~
wilizowanym swiecie.
'
o tern powinny pami~tac tak zwane II nas kola post~powe.
W swej niech~ci do llacjonalizmu - zrozumialej w czasach gdy ci~zyl nad Polskq nacjonalizm' rosyjski i niemiecki,

Zakonczenie.
W ustroju republikanskirn 0 polityce panstwa i drogach
jego histol'ycznego rozwojll decyduje Sejm. Oecyzja zas Sej~
mu zalezy od posiadajqcych w mm wi~kszosc st'ronnictw
i ich programqw.
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159' ,-ale dzis jui:' tylko mniejszosciom narodowym / pozytecznej
staly sift one gorqcymi orttdownikami zasady stronnictw kla~
sowych.
Zapominajq one jednak, ze zasadniczq cech q panstw nowoczesnych w odroznieniu od panstw sredniowieeznych i pierwsZ';ej polowy nowych wiekow jest to, ze Sll, one panstwami
/ na1'odowemi, gdy tamte byty panstwami stanowemi.
Chwil q zw1'otnq.w historji Europy bylo zIqczenie sitt zwo·
lanych pizez Ludwika XVI "Stanow G~meralnych" w jednolite "Zgromadzenie Na1'odowe".
I,
To tez niema w pa1'lamencie francuskim stronnictw klasowych, ~ wyjqtkiem socjalistow. Stronnictwa dziel'l sift tam
wedlug sposobu pojmowania interesow F1'ancji, a nie wedtug
r6znicy 1'eprezentowanych przez sit( w obec panstwa wa1'stw
spolecznych. Nie lezala tez zadna koncepcj~ klasowa w podstawie angielskich wig6w czy torysow. ~tronnictwa klasowe
odg1'ywaly silniejszq 1'olt( w drugiej polowie 19'9o wieku tyIko w Niemyzech i Austrji, t. j. w panstwach pozornie parla~
mentarnych, w rzeczywistosci 1'zc:tdzonych przez mona1'ch{(.
Tam, gdzie silna wladza monarchiczna kieruje mocal'stWOWq polityk q panstwa-mogq bez uszczerbku dia og61ne~
go 'post~pu poszczegolne stronnictwa troszczyc sitt tylko 0 interesy pojedynczych warstw, narodu, pozostawiajCJ,c troskt(
o wzrost bogactwa i say narodu dynastji, samym zas 0 to
jedynie Sitt ~taraja.:c, by dia swej klasy, czy swego stanu uzyskac jak najwi~kszy udzial wogolnym pl'zyroscie narodovveg o

. .y.;

najb.lizszych pal'll latach rozstrzygnie sitt, czy dalsze
" dZleJe Polski bE:;dq dziejami wzrostu, czy zastoju jej" sil wewx:-tetrznych, post~pu czy' zacofania gospodarczego i c.ywilizazYJ?ego, ekspansJl narodowej czy kurczenia sitt terytorjum
panstwowego.
. De?y?ujqcym czynnikiem btedzie, czy mysl polityczna
wH,kszoSCl nnrodu ,_nOJ:dzlC'_ '>J
!':-·l·C-,-·u·nk·u·
'1
' l'
v..~
.•.~ programovv
pO.ltyn:1
narodowo - panstwowej czy tez klasowej.

OMYtKI DRUKU.
Stl'. 12 wiel'sz 16 nalezy czytac: w l'zqdzie paiistw zwyciElSki~h.
15
3"
"
spraw pafistwowych.
28
19"
"
my§l i wol~. ,
" 36
20 "iyrzucic wYl'azy: szlachecka inteligencja.
" 36
22nalezy czytac: ze ta szlachecka inteligencja.
" 51
5 od dolu-: nie llczestniczyli w Sokole.
" 58
24-25 -: tak l'oznej.
" 67
"
4 od doln:- w 18-tym wieku.
" 92
12
1- warstwami zamozllemi.
96
12 nalezy czytac: t~ rosterk~.
110
20 nalezy czytac: lVIulopolsld Wschodniej prze autonolllj~ /la"
"
rodowq.
111
4 od doln nale1;y czytac: a wi~c we wschodnim pasie.

"

maja"tku.
Ale Polska jest Rzeczqpospolit q .
Przewaga wi~c stronnictw, b~dqcych obl'oncami interesow klasowych i' stanowych w obec panstwa-a nie czynnikiem podpo1'za"dkowania egoizm6w klasowych i potl'zeb dnia
dzisiejszego interesom mocarstwowym panstwa i post~powi
kultury i bogactwa na1'odu - musi pl'owadzic Polsktt do zastoju i niemocy.
Postt(P cywilizacji polskiej, pot~g~ Panstwa Polskiego da
walka idej, a nie egoizmow, tern mniej lawirowanie mit(dzy
p1'og1'amami klasowemi
narodowemi.
Polska ma wszelkie wa1'unki, by zajqc "miejsce wsrod
pierwszych nal'od6w swiata. Ale rna tez czynniki slabosci i nie1'zqdu, w jakim trwala p1'zez cia.,g 17 "tego i 18~tego wieku.
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