
     II RZECZPOSPOLITA 

Adam Uziembło wrócił do Sejmu jako akredytowany sprawozdawca. Poświęcił się 

całkowicie dziennikarstwu i publicystyce. Wszedł do zespołu „Kuriera Polskiego”, 

redagowanego przez Ignacego Rosnera. Z czasem pismo zmieniło tytuł na „Nowy Kurier 

Polski”, potem — po śmierci Rosnera — na „Epoka”, z której wyłonił się „Głos Prawdy”. W 

zespołach tych pism działali także Stefan Grostern, Józef Wasowski, Wojciech Stpiczyński i 

Bogusław Miedziński.  

W 1926 roku Uziembło poparł przewrót majowy. Z czasem stawał się coraz bardziej 

krytyczny wobec ówczesnej sytuacji politycznej. Zerwał całkowicie stosunki ze Stpiczyńskim 

i Miedzińskim oraz redagowaną przez nich „Gazetą Polską”. 

Wachlarz tematów, jakimi zajmował się Adam Uziembło w swojej publicystyce, był 

bardzo szeroki: od spraw politycznych, przez gospodarcze, społeczne, aż do krytyki 

literackiej (którą preferował) i sztuki. Szczególnie istotne dla niego były sprawy wolności i 

tolerancji zarówno narodowej, jak i religijnej. 

W drugiej połowie lat 20. Uziembło szczególnie zainteresował się problematyką morską. 

Działał wtedy w Lidze Morskiej i Rzecznej, od 1926 roku redagował jej organ „Morze”, rok 

później został dyrektorem Ligi. Blisko współpracował wówczas z ministrem przemysłu i 

handlu Eugeniuszem Kwiatkowskim. Z Ligi odszedł, kiedy zaczęto podejmować kwestię 

zdobycia dla Polski kolonii (choć początkowo temu pomysłowi sprzyjał). 

Potem przez niespełna rok redagował w Kielcach pismo „Opinia”. Nazywał ten okres 

swoim „ostatnim flirtem z sanacją”. 

Nie zrezygnował jednak z publicystyki. W latach 30. założył i redagował kolejno dwa 

pisma — „Jutro Rzeczypospolitej” i „Człowiek w Polsce” (to drugie przy finansowym 

wsparciu Obywatelskiego Komitetu Pomocy Społecznej). Niestety, z powodów finansowych 

pisma upadły. W drugiej połowie lat 30. Uziembło zaczął pisać i publikować wspomnienia, 

przede wszystkim z okresu wczesnej młodości.  

Przez cały okres dwudziestolecia pisał dużo, wiązał się z różnymi środowiskami. 

Wycofywał się z nich, gdy widział różnice poglądów czy różnice z uznawanym przez siebie 

systemem wartości. Dlatego przyjaciele nazywali Go — trawestując Słowackiego — 

„wiecznym opozycjonistą”. Wspomnień z tego okresu nie pozostawił. Przedstawiamy 

fragmenty jego artykułów, które wyraźnie pokazują wartości i idee, które wyznawał. 

O nacjonalizmie 

Nic może tak jaskrawo nie ilustruje braku dojrzałości społecznej w Polsce, jak stosunek do 

spraw Kościoła. Naród w większości swej katolicki nie wydał ani głębszego ruchu 

katolickiego, ani poważniejszych myślicieli katolickich o sławie światowej, ani też nigdy nie 

umiał stanąć z określonymi postulatami wobec samej organizacji kościelnej. I oto dziś 

obserwujemy istotnie smutne skutki tych zaniedbań. Kościół, chlubiący się słusznie swą 

powszechnością, ten Kościół, co trwa ponad zgiełkiem swarów ludzi i narodów — w Polsce 

staje się rzecznikiem najdziwniejszej ekskluzywności. Stronnictwo chrześcijańskie, kierunek 

chrześcijański mieści w sobie antysemityzm, nacjonalizm, eksterminację względem każdej 

mniejszości, czyli wszystko to, co potępia każda litera Ewangelii. 

Spróbujmy zestawić fakty. Przeciwko pierwszemu Marszałkowi Polski instygowała
1
 stale 

większość księży katolickich. Do demonstracji przeciwko śp. Narutowiczowi podniecali 

między inymi księża. Po rozstrzelaniu mordercy Prezydenta prawie w każdej parafii odbyły 

                                                           
1  Instygować — szczuć, podżegać.  

 



się nabożeństwa żałobne — nierzadko w sposób niezmiernie uroczysty, zawsze w sposób 

demonstracyjny. Odprawiania mszy świętej z okazji uroczystości państwowej zakazuje 

biskup kielecki. Ambony w Poznańskiem i na Pomorzu oraz w wielu miejscowościach reszty 

Polski, służą do wyklinania „Strzelca”, organizacji popieranej przez władze państwowe. 

Propaganda kleru kieruje się przeciw tolerancji zagwarantowanej w konstytucji. To dziś i co 

dzień. Nie mówimy już o tym, co się dzieje w czasach wyborów. 

Fakty, które przytaczamy, mówią wyraźnie, że część kleru katolickiego w sposób 

zdecydowany walczy z Państwem, jako takim. Inna część walczy z poręczeniami konstytucji i 

z etycznymi nakazami religii — cała zaś organizacja kościelna nie liczy się ani z wymogami 

życia współczesnego, ani z potrzebami Rzeczpospolitej. 

Jeszcze kilka kroków na tej drodze, a Państwo i Kościół staną we wrogich sobie obozach. 

Jeszcze kilka kroków, a państwo będzie musiało przyjąć wyzwanie, rzucane mu 

systematycznie ze strony kleru i podjąć walkę. Z tego trzeba sobie zdać sprawę. Grozę tej 

sytuacji musimy sobie dobrze uprzytomnić — a myśleć o niej muszą zwłaszcza katolicy, a 

przede wszystkim zwierzchnie władze kościelne. 

W ostatnich dniach w stolicy zaszedł fakt niesłychany: ksiądz z ambony nakazał wiernym 

rozprawiać się z ks. Hodurem
2
. Wierni poszli i rozprawili się krwawo. Czy istnieje na świecie 

państwo cywilizowane, które może znosić coś podobnego? Czy istnieje urząd prokuratorski, 

który może sobie pozwolić nie wszcząć postępowania karnego przeciw tego rodzaju 

burzycielowi porządku, podżegaczowi do gwałtów? Czy z drugiej strony kryminalne karanie 

księży za to, co czynią na ambonie, podczas wykonywania obowiązków kapłańskich, jest 

rzeczą pożądaną ze stanowiska katolickiego, jeśli władze kościelne biernością swą aprobują te 

wystąpienia? 

I tu powstaje jeden postulat. Konkordat, istniejący pomiędzy Państwem a Kościołem, nie 

może być martwą literą. Jeżeli Rzeczpospolita wkłada maksimum dobrej woli w jego 

wykonanie, to musi żądać tej samej dobrej woli ze strony hierarchii kościelnej. Władze 

kościelne muszą pouczać księży stale, że są oni obywatelami państwa, którym nie wolno 

łamać jego ustaw zasadniczych, którym nie wolno podrywać autorytetu jego władz, którzy 

winni są zachować względem tych władz lojalność. Ale niestety, stawiając tego rodzaju 

żądania, musimy sobie powiedzieć, że wykonanie go nie jest w mocy hierarchii katolickiej. 

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Kościół rzymski, pomimo wszystkich pozorów, jest 

instytucją bardzo mocną zanarchizowaną. 

Uderza to nawet w dziedzinie zagadnień dogmatycznych. Co parafia to inny stosunek do 

postu, do teozofii, spirytyzmu, okultyzmu. Co kaznodzieja — to inne określenie spraw 

różnowierstwa i tolerancji, zdobyczy wiedzy, teorii ewolucji. Inaczej się stawia zagadnienia w 

Warszawie, inaczej na Śląsku lub w Poznańskiem. Gorzej jest ze sprawami życiowymi. 

Próżno stolica apostolska zakazała duchowieństwu angażowanie się zbytnio w walki partyjne. 

Dwaj arcybiskupi bez jej pozwolenia kandydowali do ciał ustawodawczych i groźba kary 

dopiero zmusiła ich ustąpić. 

W sprawie unii na wschodzie zwalczają się dwa stronnictwa duchowieństwa.
3
 Cóż stąd, że 

Rzym ją popiera — zwolennicy Rzymu potępieni są przez księży katolickich. Episkopat 

polski wezwał proboszczów do zaniechania manifestacji żałobnych ku czci Niewiadomskiego 

                                                           
2  Hodurowcy — odłam Kościoła katolickiego, założony około 1900 roku przez ks. Franciszka Hodura (objętego 

ekskomuniką papieża) wśród polskich górników w USA pod nazwą Polski Narodowy Kościół Katolicki. W 

Dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce miał wielu wyznawców — w 1939 roku około 60 tysięcy. 

 
3  Mowa tu o Kościele greckokatolickim, tzw. unitów. W 1870 roku został on zlikwidowany w zaborze rosyjskim, unici 

byli zmuszani do przejścia na prawosławie. Kościół greckokatolicki przetrwał jedynie w Galicji. W dwudziestoleciu 

trwał spór wśród księży — jak traktować ten odłam Kościoła katolickiego. 

 



— manifestacje te do dziś trwają. Papież potępia antysemityzm — księża go głoszą. Prymas 

potępia rozwody — konsystorze zawalone są sprawami o „unieważnienie” małżeństw i 

unieważniają je wciąż na dużą skalę — masowo. 

To tylko przykłady tej demoralizacji i dezorganizacji, jaka wkradła się w szeregi 

duchowieństwa katolickiego, dezorganizacji, z którą musimy się liczyć i która nie pozwala 

nam polegać na konkordacie, która zmusza do rozciągnięcia nad duchowieństwem znacznie 

ściślejszej niż dotąd kontroli. Do kontroli tej, oczywiście, powołane być muszą sądy, które nie 

będą mogły cierpieć nadal bezwzględnej swobody i swawoli kaznodziejskiej, jak nie cierpią 

swawoli wiecowej. 

Płytki nad wszelki wyraz jest stosunek społeczeństwa polskiego do religii. W Polsce 

nieomal nie ma bezwyznaniowców — ale też prawie nie ma i stuprocentowych katolików. 

Bezwyznaniowcy przyznają się do swych przekonań jedynie w ciasnym kółku. Jeżeli 

wystąpią otwarcie, to jednoprocentowi katolicy, nie zadając sobie trudu dyskusji, obrzucą ich 

zgniłymi jajami. Komunista na wiecu pokazuje szkaplerz; socjalista opiera wywód 

marksowski na Piśmie Świętym. Nikt otwarcie z Kościołem ani z religią walczyć nie ma 

odwagi — ale też nikt otwarcie Kościoła nie broni tak długo, jak długo nie zachodzi po temu 

potrzeba polityczna. 

Jest rzeczą niezmiernie charakterystyczną, że kler katolicki, owa największa, najstarsza 

organizacja, od czasu zmartwychwstania Polski, nie wystąpił samodzielnie z własną myślą, z 

własną ideologią. Nigdy sam od siebie nie rzucił wielkiego hasła, pod którym skupiłyby się 

masy. Nikłe próby, podjęte na dwóch ostatnich zjazdach, pozostały tylko próbami.  

Duchowieństwo nasze zawsze szło na pasku czyimś, i to przeważnie na pasku ludzi nic nie 

mających wspólnego z katolicyzmem. Nietrudno by było tu udowodnić, że stronnictwo pana 

Dmowskiego, pomimo wszystkich pozorów, jest na wskroś libertyńskie. Dość przejrzeć 

pisma jej czołowego publicysty, aby się przekonać o tym zupełnie dowodnie. Na każdym 

kroku podkreśla endecja wyższość względów politycznych nad etycznymi, na każdym kroku 

podnosiła warunkowość swego przymierza z Rzymem. A pomimo to gros kleru katolickiego 

właśnie w tym obozie się znalazło. Czy nie najlepszy to dowód jego wykolejenia? Czy nie 

najlepszy to dowód, że w samej psychice kapłanów brak dziś świadomości katolickiej, że ta 

świadomość nie stanowi bynajmniej kamienia węgielnego ich światopoglądu. Wkraczamy tu 

w zagadnienie nie tylko organizacyjno-hierarchiczne, ale w zagadnienie daleko głębsze — bo 

już czysto religijne, dochodzimy do dekadencji wiary w środowisku, gdzie wiara ta musi mieć 

swoją ostoję. 

I tu stajemy wobec sprawy niezmiernie poważnej, którą już nie państwo, ale społeczność 

polska musi w swym sumieniu przetrawić. Czy religia jest czynnikiem twórczym, czy jest 

dobrem, którego pilnować i strzec należy, czy jest czymś zgoła obojętnym, czego wzrost, 

rozwój lub upadek pozostaje bez najmniejszego wpływu na rozwój życia. 

Ze stanowiska najdalej posuniętego nawet indyferentyzmu religijnego, musimy uznać 

ogromny, doniosły wpływ wiary na nasze życie i dlatego w interesie narodu, w interesie 

człowieczeństwa leży jej nieskrępowany rozwój. Otóż twierdzimy, że rozwój ten możliwy jest 

dopiero wtedy, gdy nie zaciemniają go polityczne zależności, gdy przestaje on mieć cele 

świeckie i ziszcza jedynie czysto duchowe.  

„Oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie” — to najjaśniejsze i najwyższe 

przykazanie w tej dziedzinie. Ecclesia militans
4
 nie w zbroi Krzyżaka się jawi, lecz z 

duchową archanioła bronią. W interesie religii jest zatem oddzielenie Kościoła od Państwa. W 

interesie Państwa leży oddzielenie Kościoła od Państwa. Wynika to zarówno z zasady 
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Zygmuntowskiej, iż władza polityczna nie może stawać w roli sędziego sumienia, jak i z 

ewangelicznej zasady: Królestwo Moje nie z tego świata. 

Walcząc o ten postulat, walczy się równocześnie z anarchią kościelną, o której mówiliśmy 

poprzednio. Kościół pozostawiony samemu sobie będzie musiał pogłębiać swą ideologię, 

spoić się wewnętrznie — a wtedy odrzuci to wszystko, co w nim dziś warcholi, odpędzi tych, 

co stanowisko kapłańskie traktują jedynie jako szczebel w karierze politycznej — wzmocni 

karność i dyscyplinę i pocznie wypełniać swe właściwe zadanie. 

Że twierdzenie nasze jest słuszne, świadczą ostatnie wypadki, świadczy rozwój innych 

wyznań. Może indyferentysta z lekceważeniem wzruszać ramionami, patrząc na rozrost 

sekciarstwa w Polsce — ale dla katolika jest to poważne ostrzeżenie. Z miesiąca na miesiąc 

wypadki odstępstwa są coraz liczniejsze. Kościół narodowy, mariawici, baptyści, badacze 

Pisma Świętego czynią coraz większe zdobycze, przenikają do wsi i miast, zdobywają 

posłuch. Ewangelicy wzmagają swój stan posiadania coraz bardziej. A powodzenie ich 

tłumaczy się przede wszystkim tym, że są wolni i niezależni, że broni ich jedno tylko — ich 

własna wiara. 

 
[7]

 
O nienawiści 

Druga część przepięknych wspomnień Tadeusza Hołówki wyszła już po jego śmierci 

tragicznej — rozdzierająco bolesnej — niedokończona, jak samo życie.
5
 Pierwsza, Przez dwa 

fronty, dawała nam obraz jego pobytu na Ukrainie. Obraz — jako polityczna antyteza Trylogii 

Sienkiewiczowskiej; po zobrazowaniu wybuchu i rozkładu zaczątków organizacyjnych armii 

polskiej, której losy w lichych i niegodnych rękach spoczęły, po opisie pogromów dworów 

polskich, taką dał nam konkluzję: 

„Tak nam dziś płaci naród ukraiński za to, że trzysta lat temu wzgardziliśmy nim... 

Poskąpiliśmy praw i przywilejów szlacheckich dla wolnych, rycerskich kozaków. Zakuliśmy 

ten bratni naród w kajdany... Za grzechy i samolubstwo przodków, za małość i ślepotę sejmów 

XVII stulecia krwawą daninę płacili teraz ich potomkowie.” 

Tak pisał w pierwszej części swych wspomnień Tadeusz Hołówko, aby parę miesięcy po 

ukazaniu się tych słów w druku — paść od kuli ukraińskiej. Zginął człowiek, który walczył o 

zgodę. [...] Wiemy, że politycy ukraińscy daliby wiele, by osłonić Tadeusza Hołówkę. 

Wiemy, że jego śmierć — to dowód ich bezsiły wobec rozkołysanego morza nienawiści, 

zaciemniającej umysły, mieszającej rozumy.  

Tylko pozostaje pytanie: czy na tę toń, rozbełtaną w XVII wieku, jak mówi Hołówko, nie 

padły nowe podmuchy wichrów? Czy owej nienawiści nie podsycaliśmy? I czy tego 

ostatniego pytania nie trzeba powtórzyć w czasie teraźniejszym? Teraz dopiero zapytajmy: 

czyje to ręce plami krew Szlachetnego Człowieka, Przewidującego Polityka, Doskonałego 

Pisarza? To polski nacjonalizm — zdążający do wytępienia innych narodów, nacjonalizm 

ślepy i krótkowzroczny, sprzeczny z naszą tradycją, pod czyjąkolwiek by się krył osłoną, pod 

jakimkolwiek płaszczem — ponosi za ten mord całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.  

I tym gorzej dla nas, jeżeli tego jeszcze nie rozumiemy. Mówimy — polski, bo ma władzę, 

ma siłę, a że etyczna wartość ukraińskiego jest ta sama — nie warto wspominać. 

[...] 

                                                           
5  Tadeusz Hołówko (1889–1931) — działacz polityczny, publicysta; związany z Józefem Piłsudskim, 

współorganizator Polskiej Organizacji Wojskowej. W II RP poseł na Sejm, członek władz naczelnych PPS. 

Zajmował się sprawami mniejszości narodowych, szczególnie ukraińskiej. Jego program współpracy z Ukraińcami w 

Polsce był szeroko dyskutowany; m.in. omawiał go Adam Uziembło w artykule O program minimum Tadeusza 

Hołówki („Głos Prawdy” z 6 grudnia 1924). Zamordowany 28 września 1931 w Truskawcu przez zamachowców z 

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Mowa o jego wspomnieniach Przez kraj Czerwonego Caratu, Warszawa 

1931. 

 



Po Hołówce zostało więcej niż krwawe wspomnienie — bo bohaterskie życie, którego 

fragment dają jego zapiski. Hołówko-emisariusz przebywa front ukraińsko-bolszewicki. 

Jedzie koleją, idzie piechotą, spotyka ludzi. A wszystko staje przed nami jak żywe. Wielkie 

fakty i drobne zjawiska. I ci, co walczą, i ci, co przechodzą obok walki, aby tylko się do niej 

nie wtrącać... Widzimy rosyjską artiel, ów zespół spokojnych pracowników, wędrujących po 

obszarach kraju za pracą, widzimy żołnierzy niemieckich. Jak koszmar przelatuje, w 

mistrzowsko kreślonych urywkach, obraz głodu i pohańbienia w niewoli niemieckiej — 

przeżyć tak potwornych, że zdają się czymś zgoła niemożliwym. [...] 

Ale oto front przekroczony. Emisariusz nagle znalazł się pośród oddziałów sowieckich, z 

którymi chce nawiązać kontakt, które chce traktować jak naturalnych sprzymierzeńców 

budzącej się, ale jeszcze ujarzmionej Polski. I oto pierwsze wrażenie: dzika, rozbestwiona 

tłuszcza, dowodzona przez opoja i urwipołcia, igra z życiem ludzkim, hula, rabuje... 

Autor zdołał się wyrwać z rąk śmierci — zdawałoby się — niechybnej; i niebawem zostaje 

tylko widzem. Nie ogląda morderstw, nie widzi krwi — a przecież opary jej unoszą się wkoło 

i czuje je czytelnik. 

Jest w opisie Hołówki jakieś dobre, wnikliwe spojrzenie. On po prostu kocha ludzi i kocha 

nie jak uogólnienie ludzkości czy narodu [...]. Rozumie i tego sierżanta, z którym wędruje 

szmat drogi, i tego adiutanta — jedynego socjalistę zagubionego w tłuszczy rozbójniczej 

sowieckiego oddziału, i tego chłopa, u którego znajduje gościnę, i owych mieszoczników 

[przemytników], z którymi ma odbyć podróż do Moskwy. A przynajmniej chce ich zrozumieć, 

jest ich ciekaw i bez ustanku chłonie życie całą młodą duszą [...].  

I ta ciekawość, to szukanie mimowolnie udzielają się nam — zostają nam narzucone. 

Książka opanowuje nas tak, że oderwać się od niej nie można. [...]  

Hołówko zza grobu przejmuje i zachwyca czymś niesłychanie dobrym. 

 [14] 

O federacji 

Hasło, które brzmiało nad kolebką odrodzonej Polski, jak hejnał ze snu budzący, jak 

przyzewna pobudka do czynu, pozostawili nam w spuściźnie odwieczni bojownicy 

niepodległości, sztandary których zdobiły napisy: „Za naszą wolność i waszą”. Głosiło ono 

wyznanie wiary ofiarnych rycerzy wolności, ujęte w krótkie i mocne słowa: „Równi z 

równymi — wolni z wolnymi”. 

Poza wspaniałym polotem idealizmu, była i pozostała w nich wielka, głęboka mądrość 

stanu. Streszczają one w lapidarnym ujęciu wskazania, płynące z gruntownego przemyślenia 

naszych dziejów, przyczyn naszych wzniesień i upadków — zwycięstw i klęsk. Myśl tę 

widzimy w poczynaniach unijnych ostatniego Piasta, naprawdę Wielkiego Kazimierza. 

Urzeczywistnia się ona przynajmniej częściowo w połączeniu Polski i Litwy. Rozwój jej 

obserwujemy w epoce Jagiellonów, gdy pod opiekuńcze skrzydła Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów inne ludy się garną. [...]  

Już za naszej pamięci nieśli ją w sercach strzelcy Piłsudskiego, maszerując po chrzest krwi 

na Kielce. Bagnetem pisali jej runy na polach bitew żołnierze armii polskiej, gdy — 

geniuszem Wodza porwani — szli Wilno zdobywać, gdy obdarowywali Łotwę własnym 

trudem zdobytą Latgalią, gdy potem, jako lawina dążyli Bolesławowym szlakiem na Kijów, 

po wolność i niepodległość dla bratniej Ukrainy. 

Przez bezmyślność i tchórzostwo rozdętych wielkości sejmowych układany, pokój ryski 

(że też w ciągu dziejów nigdyśmy nie umieli wyzyskać zwycięstwa!) wstrzymał realizację 

tych zamierzeń. Nie udało się nam zrealizować tych haseł orężem — nie zdołaliśmy narzucić 

federacji przemocą. I oto w szeregi, które najgoręcej program federalizmu wyznawały, dla 

których był on więcej niż programem — bo aktem wiary, wkradł się defetyzm — niesłusznie. 

Olśnieni nadzieją dokonania wszystkiego w chwili stawania się, za pomocą wojskowego 

wypadu, zatraciliśmy poczucie wielkiej prawdy, że połączenie wymuszone zawsze 



wymuszonym pozostanie, że federacja niedobrowolna, nieprzemyślana — niedojrzała może 

stracić na wartości i — co najważniejsze — na trwałości, że dopiero po wojnie nadszedł czas 

odpowiedni do podjęcia wysiłków ku uzyskaniu zjednoczenia z sąsiadami. Na podkładzie tej 

depresji począł święcić niebywałe triumfy nacjonalizm, który zdołał sterroryzować całą 

polską opinię publiczną, zapędzić na swoje podwórko nieomal wszystkie kierunki myśli 

politycznej, ukazując złudę „bezbolesnego” spolonizowania „niedojrzałej masy etnicznej” na 

wschodzie. Ale ta „masa etniczna” poczęła stawiać opór — rozgorzała walka, a odgłosy jej 

poszły szeroko po świecie, zniechęcając do nas nie tylko opinię demokratyczną, ale i 

wszystkie narody mniejsze. A to znowu wzmagało u nas nastroje nacjonalistyczne i — 

przyznać to musimy — wzmaga dotąd. 

A przecież czas najwyższy na odwrót. Czas najwyższy podjąć ideały unijne i przystąpić do 

ich realizacji na wielką — może większą, niż myśleliśmy dotąd, skalę. Od tego zależy nie 

tylko nasza przyszłość — nasza wolność polityczna, bo kto wie, czy i nie sama możność 

dalszego kulturalnego rozwoju, a zatem i samo istnienie narodu polskiego. 

Niebezpieczeństwo wisi nad nami i jest coraz bliższe. 

Nie masz dziś w Polsce człowieka, umiejącego patrzeć otwartymi oczyma na fakty i 

wypadki, który by nie odczuwał w mniejszym lub większym stopniu grozy naszego 

położenia. Na ogół ukrywamy to, usiłujemy milczeć o tym pro foro externo
6
, szepczemy po 

kątach, plotkujemy po kawiarniach — boimy się słowa głośnego, otwartego postawienia 

sprawy na porządku dziennym, jak gdyby ukrywanie mogło odsunąć niebezpieczeństwo. 

Zerwijmy te szepty. Spójrzmy otwarcie, po męsku w oczy rzeczywistości [...]. 

Zachodnia nasza granica jest zagrożona przez Niemcy. Dominują one nad morzem 

Bałtyckim, naszą bramą na świat, a poprzez Prusy Wschodnie wyciągają macki daleko, aż do 

samego Niemna. To 60-milionowe państwo, prawie zupełnie jednolite narodowo, zwarte i 

zorganizowane doskonale. Obecnie widzimy, jak do tego organizmu przyłącza się Austria, 7 

milionów Niemców licząca, tworząc jakoby dolną szczękę paszczy, która ma połknąć 

zachodnie słowiaństwo. [...]  

Sama Rzesza Niemiecka liczy dwa razy tyle mieszkańców, co Polska, ale Niemców jest 

prawie cztery razy tyle, co Polaków. Różnice poziomów rozwoju oświatowego, 

gospodarczego, technicznego wypadają, dowodzić tego nie trzeba, na naszą niekorzyść. Jakie 

tedy mogą być widoki konfliktu — choćby w pojedynkę? Wojna przynosi wprawdzie aż 

nadto często różne niespodzianki — ale jak musi wypaść obiektywna ocena sił? Jakie wnioski 

się stąd narzucają? 

A przecież od wschodu graniczymy ze 150-milionowym Związkiem Radzieckim — 

naturalnym sprzymierzeńcem Niemiec. Pokonaliśmy go przed laty, w 1920 roku, ale od tego 

czasu jego siły zbrojne urosły do przeszło 2 milionów głów na stopie pokojowej, uległy 

gruntownej reorganizacji. Został stworzony ogromny przemysł wojenny, zasilany przez 

specjalistów Europy i Ameryki. W znaczeniu obronnym samo terytorium czyni ten kraj 

niezdobytym, co wykazały liczne wojny i nasze, i obce. 

Niemcy głośno i otwarcie wnoszą pretensję do Pomorza i Śląska, zapowiadając 

podniesienie sprawy rewizji granic w sposobnej porze. Przy Republice Rad zostały ośrodki 

przyciągające Nowogródek do Białej Rusi, Brześć i Lwów do Ukrainy. A Moskwa nie ustaje 

w zapowiedziach, że rozprawa orężna z Zachodem jest nieunikniona. Toż my na samym 

progu tego Zachodu leżymy. A nie trzeba zapominać, że Wilno wciąż jeszcze stanowi 

przedmiot pożądań Litwinów, którzy przy każdej sposobności stwierdzają, iż wciąż czekają 

na wstrząs europejski, by stanąć zbrojnie po stronie naszych wrogów. 

                                                           
6  Pro foro externo (łac.) — na zewnątrz.  

 



Drobnym tylko skrawkiem granicy dotykamy zaprzyjaźnionej Rumunii — państwa 

słabego na zewnątrz, źle spojonego wewnętrznie, raczej od nas pomocy wyglądającego, niż 

gotowego nam z nią pospieszyć. Dalej mamy za sąsiada Czechosłowację, pod względem 

składu etnicznego niejednolitą i koniec końców, jako państwo — niedużą. 

[...] 

Kto uprzytomni sobie to wszystko, łatwo dojdzie do wniosku, że, w gruncie rzeczy, każdy 

centymetr naszej granicy jest zagrożony — zagrożony przez organizmy polityczne nierównie 

od naszego mocniejsze. 

Ale — powtarzamy sobie z maniackim uporem — wszak jesteśmy 35-milionowym 

mocarstwem! Tylko zapominamy najczęściej, że na tych 30 milionów — dajmy spokój tym 

nieistniejącym jeszcze dodatkowym pięciu — Polaków jest zaledwie 18. 12 milionów 

przypada na tak zwane mniejszości narodowe, zamieszkujące przecież zwartą masą duże 

obszary naszego terytorium państwowego. Znaczna ich część buduje nadzieje jaśniejszej dla 

siebie przyszłości na wyglądanym z upragnieniem pogromie i rozbiorach Polski. W tych 

warunkach zapewnienia o mocarstwowości naszej brzmią jak żart niewczesny co najmniej. 

Nie dorastamy do pojęcia o niej ani pod względem siły, ani pod względem bogactwa. 

Jesteśmy osaczeni. [...] 

Na czym tedy opieramy jakoweś nadzieje świetlanej przyszłości? W czym znajdujemy 

zaręczenie zapowiadanej przy każdej sposobności — pomyślności Ojczyzny? Może w danych 

natury gospodarczej? Ale obecny kryzys rozwiał całkowicie te nadzieje nawet w najbardziej 

optymistycznie nastrojonych umysłach. 

Wszyscy rozumieją aż nadto dobrze, że nic nie zwiastuje jego końca. Dla nikogo nie ulega 

najmniejszej wątpliwości, że będzie się on pogłębiał i nadal, w miarę tego, jak inne państwa 

— w dążeniu do samowystarczalności, jeszcze wyżej podniosą zapory celne, jeszcze szerzej 

rozwiną protekcjonizm, by zamknąć dla obcych swe rynki. Wykładnikiem sytuacji jest nasz 

budżet obecny, łatany za pomocą najdotkliwszych ograniczeń. 

Nacjonalizm bankrutuje na całej linii. Jego wskazania prowadzą do potwornej klęski całą 

ludzkość. Identyfikując pojęcia narodu i państwa, ma on w swym arsenale tylko jeden środek 

podniesienia potęgi Rzeczpospolitej — rozszerzenie stanu posiadania narodowego przez 

wygubienie innych narodowości. Gdy to zawodzi, zostają szacherki dyplomatyczne — gra 

najmniej pewna i najbardziej zawodna. Jak niegdyś, za czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej, 

pocieszano stroskanych, że Polska nierządem stoi, tak obecnie dowodzi nacjonalizm, że jeśli 

nam samym brak sił do oparcia się zakusom wrażym — uczyni to kto inny, nieprzyjaciel 

naszych nieprzyjaciół. Stworzono niesłychanie kunsztowną koncepcję „równowagi 

europejskiej”, której mocarstwa bronić powinny za wszelką cenę. Mamy być my właśnie tej 

równowagi nieodzownym składnikiem.  

Powoli z szeregu istotnie wierzących w to europejskich mężów stanu odpadał jeden po 

drugim. Teraz pozostała już tylko nadzieja na Francję. Toteż każde słowo, wyrzeczone w 

Paryżu, z zawstydzającą po prostu skwapliwością rozważane jest u nas — nabiera ogromnej 

wagi, decyzji o bycie naszym. Każde zaognienie pomiędzy Francją i Niemcami witamy jako 

triumf, każdy projekt ugody brzmi jako zwiastun klęski. Za każdy sukces pacyfizmu nad 

Sekwaną czynimy osobiście odpowiedzialnym naszego ministra spraw zagranicznych. 

Trzeba przecież sobie zdać sprawę nareszcie, że takich zwiastunów klęsk będzie coraz 

więcej i więcej, że ilość tego rodzaju „grzechów” naszej dyplomacji rosnąć będzie z roku na 

rok, albowiem wszędzie krzepnie dążenie do pokojowego wyrównania przeciwności 

(zwłaszcza cudzym kosztem), albowiem na całym świecie przeważają ludzie, którzy nie chcą 

ginąć, nie chcą narażać się na kalectwo, nie chcą słyszeć o przeżywaniu gehenny rowów 

strzeleckich i tyłowej nędzy. Jeżeli Anglia już dziś zamyka uszy na huk dział, grzmiących 

poza linią Renu, jak wyraził się jeden z najznakomitszych jej mężów stanu — to dla Francji 



bardzo łatwo Alpy i Karpaty staną się murem, spoza którego nie słychać grzechotu karabinów 

maszynowych, terkocących nad Wisłą.  

Złudzenia pod tym względem są najzupełniej nieuzasadnione, na dowód czego możemy 

przytoczyć pamiętny, krwawy rok 1920, gdy pozostawiono nas całkowicie własnemu losowi. 

Francja przez całe stulecie obywała się zupełnie dobrze bez Polski, o czym przypominają jej 

opinii coraz liczniejsi publicyści i politycy zarówno krajowi, jak i zagraniczni. 

Jesteśmy zbyt wielkim organizmem, by wlec się w cudzym ogonie, by stanowić jedynie 

przyczynek dla polityki obcej. Trudno z nas uczynić tylko atut do wygrania. Ale też nie 

jesteśmy mocarstwem, zdolnym polegać na sobie, stawać wobec najsilniejszych na równej 

stopie. Gdy najwięksi gadają ze sobą, pozostajemy w przedpokoju. Przekona nas o tym każdy 

zjazd reprezentantów mocarstw, każda sesja Rady Ligi Narodów. Nie możemy więc 

prowadzić polityki nacjonalistycznej, nie możemy liczyć na narzucenie komukolwiek 

swojego dyktanda. 

Więc pilna, po prostu paląca jest sprawa znalezienia innego dla polityki polskiej oparcia. 

Trzeba sprecyzować nasze zadanie w Europie i na kuli ziemskiej jako czynnika twórczego, 

niepasożytującego na cudzych waśniach, jako organizmu zdrowego, wnoszącego do życia 

narodów naprawdę pozytywne wartości. 

Posiadać niepodległość faktyczną, nie fikcyjną i papierową, mogą jedynie wielkie 

organizmy, samowystarczalne pod względem politycznym, to jest — zdolne zapewnić sobie 

bezpieczeństwo własnymi siłami, samowystarczalne pod względem gospodarczym, czyli 

posiadające wielostronną wytwórczość i stałe dla niej podstawy na obszernym i pojemnym 

rynku spożywczym. Samowystarczalność ta winna być osiągnięta nie drogą sztucznego 

kurczenia spożycia, co prowadzi do pauperyzacji ludności, upadku kultury i pośrednio 

pomniejszenia sił odpornych. Organizm gospodarczy musi być odpowiednio wielki, 

rozwinięty, zróżnicowany, by ważniejszym potrzebom sprostać, oraz odpowiednio zasobny, 

by wytwory własne skonsumować. 

[...] 

Rozejrzyjmy się wkoło, czy nie otaczają nas narody w tym samym, a może o wiele jeszcze 

większym stopniu zagrożone, równie mało jak my albo jeszcze mniej od nas 

samowystarczalne, nieraz całkowicie niezdolne do prowadzenia własnej, niezależnej polityki.  

Rzućmy okiem na naszą północ. Mamy tam przede wszystkim Estonię, kraj o ludności 

mało co milion przekraczającej, jakoby przyparty do morza przez kolosa Rosji Radzieckiej. 

Graniczy z nią od południa nasza sąsiadka Łotwa, cośkolwiek od niej ludniejsza. Dalej Litwa 

około 2,5 miliona mieszkańców licząca, spośród tych trzech nadbałtyckich państw 

największa, choć bynajmniej nie najbogatsza, wydana na łup eksploatacji niemieckiej. 

[...] Nie ma różnicy zdań pomiędzy nami a Estonią. Kraj ten, najbardziej na ciosy ze strony 

imperializmu sowieckiego narażony — najmocniej też odczuwa potrzebę bliskiego 

współdziałania z innymi. Pomimo nieznacznych zatargów granicznych, mamy nadzieję na 

ułożenie wcale nieźle stosunków polsko-łotewskich. Dziś mamy do czynienia z przyjazną 

współpracą tego kraju.  

Z Litwą nawet stosunki dyplomatyczne nie zostały nawiązane. A przecież, gdybyśmy się 

znaleźli pod wspólnym dachem, kwestia Wilna z natury rzeczy zatracić by musiała swą 

ostrość. Kto wie, czy piękne to miasto nie stanie się w przyszłości wielkim rendez-vous dla 

kultur wszystkich wymienionych narodów — symbolem ich łączności z Polską, a zarazem 

potężnym ośrodkiem cywilizacji, tworzonej w zgodnym wysiłku.  

Włączenie tych państw do organizmu wspólnego z nami zapewnia ich portom głębokie 

zaplecze, otwiera szeroki rynek dla ich przemysłu, pozwala wreszcie wziąć udział w wielkim 

zrzeszeniu handlu płodami rolniczymi — nie mówiąc już o zapewnionym bezpieczeństwie. 

[...] 



Na południe od nas widzimy Królestwo Rumuńskie. [...] Posiada blisko 20 milionów 

mieszkańców, z czego około trzech czwartych stanowią sami Rumuni. Kraj przeważnie 

rolniczy, ubogi. Rumunia jest zagrożona ze strony Sowietów, które roszczą pretensję do 

Besarabii. Dyplomatycznych stosunków pomiędzy nimi nie ma, więc hipoteka Rumunii w 

większym jeszcze stopniu niż nasza nie jest ustalona. [...] 

Jugosławia, sprzymierzona z Czechosłowacją i Rumunią, pozostaje w napiętych 

stosunkach z Bułgarią i Węgrami — i to bynajmniej nie chwilowo, lecz o płynne pod 

względem etnograficznym granice. Kwestia macedońska chwilami niepokoi nawet świat cały, 

a od wielu już lat bywała wyzyskiwana przez intrygi międzynarodowe. Tylko federacja może 

tu sprowadzić odprężenie stałe. 

Wszystkie wymienione państwa są zbyt słabe, by mogły skutecznie walczyć z nawałą 

trudności, piętrzących się na każdym ich kroku — tym bardziej że wiele wysiłków jak dotąd 

poświęcać muszą na walki pomiędzy sobą. Wszystkie one niejednokrotnie stawać muszą w 

przedpokojach potężnych mocarzy, jako pokorni klienci — i wysłuchiwać wyroków bardzo 

gorzkich czasami, od których nie ma już odwołania, a powziętych ze względów nic nie 

mających wspólnego ze sprawiedliwością.  

Wszystkie przeżywają ostry kryzys gospodarczy i muszą przyjmować pomoc na 

warunkach nieraz mocno upokarzających. Znaczną ich część wstrząsają kryzysy ustrojowe, 

sięgające nieraz bardzo głęboko w układ stosunków wewnętrznych. We wszystkich też 

niemal istnieją bardzo poważne prądy odśrodkowe, groźne nieraz, już jeżeli nie dla samego 

bytu, to dla całości i trwałości granic.  

A obok tego prawie wszędzie budzić się poczynają kierunki federalistyczne — jako jedyny 

środek na uspokojenie tego fermentu. 

Słabe w odosobnieniu — wszystkie te państwa razem stanowią potężny blok, o względnie 

regularnej linii granicznej, zajmujący 1,5 miliona kilometrów kwadratowych obszaru i liczący 

dziś blisko 100 milionów ludności. [...] Siły zbrojne jego sięgają nieomal miliona żołnierza na 

stopie pokojowej, żołnierza wytrwałego, dzielnego, bodajże jednego z najlepszych w Europie. 

Blok tego rodzaju posiadać będzie z natury rzeczy siłę atrakcyjną taką, że nie będą mogły 

przejść do porządku dziennego nad jego istnieniem ani Austria, ani tym bardziej Prusy 

Wschodnie. Palcem nie kiwniemy, by je pozyskać, gdyż są najzupełniej zbędne, my najwyżej 

możemy być dla nich niezbędni. Przyciągać on będzie niewątpliwie i Ruś-Ukrainę, i Białoruś, 

prawdopodobnie i inne narody, aż po sam Kaukaz.  

[...] 

Twierdzimy, jak się zdaje, niebezzasadnie, że sprawa nasza już dojrzewa i możliwości 

urzeczywistnienia jej zarysowują się coraz wyraźniej w umysłach nie tylko dalej patrzących 

polityków, ale i szerokiego ogółu. Kontury jej przezierają z wielu posunięć dyplomatycznych. 

Państwa wymienione niejednokrotnie usiłowały zadzierzgnąć ściślejsze stosunki pomiędzy 

sobą. [...] 

Praca to ogromna. Być może trzeba będzie zmodyfikować pewne dziedziny gospodarki, 

być może poszczególne kraje będą musiały zrezygnować z niektórych jej gałęzi. I dlatego 

wymaga ona dużych studiów. Pracę tę podjąć winny nie tylko czynniki urzędowe, ale przede 

wszystkim społeczne i gospodarcze. Ich zadaniem jest przygotować materiał poważny, 

wystarczający do wytyczenia dróg przyszłym traktatom, ujmującym rzecz w ramy ustaw. One 

winny przysposobić grunt do powstawania wspólnej Rady Gospodarczej, obdarzonej 

wielkimi pełnomocnictwami, która za pomocą państwowych ośrodków dyspozycji podejmie 

pracę wokół niezbędnych przegrupowań. 

Stosunki narodowościowe w tym kompleksie politycznym są mocno zawikłane. [...] W 

tych warunkach wysunie się naturalnie sprawa języka ogólnozwiązkowego, zagadnienie, 

które trzeba będzie rozstrzygnąć. Naszym zdaniem, mowy być nie może, by uznać za 

obowiązujący dla wszystkich którykolwiek z języków narodowych. Trudno myśleć o 



używaniu jedenastu albo i zgoła dziewiętnastu języków. Zostawmy na razie tę sprawę na 

boku, rzucając myśl, czy nie wypadnie uciec się do języka międzynarodowego — może 

esperanto. Byłoby to najpewniejszą ochroną słabych etnicznie jednostek przeciw 

wynarodowieniu. 

Dla uzyskania bezwzględnej rękojmi poszanowania praw narodów nawet najsłabszych i 

uprawnień z niego wypływających — musi być pod opieką Trybunału Sprawiedliwości 

Narodowej, uzbrojonego w moc wykonywania wyroków, któryby mógł interweniować w 

każdym wypadku krzywdy tej czy innej grupy. Do Trybunału należeć winno wyrokowanie w 

sprawach poszczególnych zbiorowości i ewentualnie przeprowadzenie rozgraniczeń, a w razie 

potrzeby i wydzielanie terytoriów o narodowości mieszanej w oddzielne jednostki 

administracyjne. W ten sposób zapoczątkowana zostanie praca nad utworzeniem podwalin 

istotnego prawa narodów, o którym się tyle mówi i kłamie, które tylekroć było fałszowane 

zarówno za pomocą gwałtu, jak i plebiscytu. 

Zdajemy sobie dokładnie sprawę z tego, ile odruchów sprzeciwu wywoła taki projekt, jak 

wzburzy się przeciwko niemu wszystko, co zaszczepił nam nacjonalizm. Celem naszym jest 

stworzenie potężnego mocarstwa, które zapewni nam jak najbujniejszy rozkwit kulturalny i 

cywilizacyjny, które da bezwzględną porękę bezpieczeństwa — mocarstwa, które się będzie 

trzymało wewnętrzną spoistością. Tę spoistość można mu zapewnić tylko przez 

równouprawnienie wszystkich, najmniejszych nawet części składowych. 

Państwa przystępują do związku w tych granicach, w jakich istnieją; z tą formą rządów, 

jaką posiadają. Może być dla nas rzeczą na wskroś obojętną, czy są to monarchie, czy 

republiki. 

Rzeczpospolita Polska, której ze względu na jej położenie geograficzne, wielkość, kulturę, 

na jej — jednym słowem — przodujące stanowisko pomiędzy państwami Europy Środkowej 

przypada rola inicjatora zjednoczenia narodów bałtycko-środziemnomorskich, winna pracę 

zreformowania ustroju w duchu sprawiedliwości narodowej zacząć od siebie. [...] 

Wrogowie nasi pracują i — powiedzmy szczerze — wyprzedzają nas w szybkim marszu, 

posiadając znakomitą technikę i zastępy wysoko kwalifikowanych pracowników. Moment, w 

którym niepodległość większości państw, o których mówiliśmy, będzie zagrożona, jest 

bliższy, niż pospolicie myślimy. Kilka lat zaledwie dzieli nas od groźnej chwili, gdy 

przepowiednie czerwonych carów i generałów kaisera poczną się ziszczać. Tę chwilę musimy 

uprzedzić. Realizacja Zjednoczenia Bloku Bałtycko-Śródziemnomorskiego musi nastąpić, 

zanim przygotowania sowiecko-niemieckie dojrzeją. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że 

wielkimi krokami nadchodzi moment, w którym będziemy musieli posiadać potęgę większą 

niż grunwaldzka, a tak samo ożywioną wielkim ideałem, dla którego warto żyć — warto i 

życie położyć. 

Zew dziejów woła. Polska — może żyć jedynie jako czynna organizatorka narodów. 

Jesteśmy za wielcy, by obcym cieniem pozostać; za mali, by przeciwstawić się sami 

dziesięćkroć liczniejszej potędze wrogów. 

Droga dalszego rozwoju prowadzi nie przez pochłanianie, lecz przez zrzeszenie.  

 [11]
 

O patriotyzmie 

Znamy tę tezę, tak popularną w pierwszych latach wyzwolenia Polski, że „wszyscy” wzięli 

udział w zdobywaniu wolności. Wszyscy — i ci, co tworzyli armię — siłę zbrojną narodu; i 

ci, co konspirowali dla niepodległości; i ci, co siedzieli na urzędach zaborców — bo 

przygotowali kadry urzędnicze, niezbędne dla państwa; i ci, co służyli w policji rosyjskiej czy 

austriackiej; i ci, co byli w Legionach; i ci, co te Legiony zwalczali... Jednym słowem, 

wszyscy Polacy — wszyscy. Teza ta skwapliwie została przyjęta, zwłaszcza przez tych, 

którzy nic nie uczynili, oczywiście przede wszystkim dla uzyskania prawa do udziałów — że 



użyjemy słów Bogusława Radziwiłła z Potopu — w szarpaniu „postawu sukna”, jakim dla 

wszystkich wyzwolona ojczyzna się stała. 

Społeczeństwo uwierzyło w to kłamstwo. Z wolna, im dalej w przeszłość odsuwają się 

czasy niewoli, które dla jednych były istotną gehenną, tułactwem, walką — dla innych 

„życiem o wiele łatwiejszym, spokojniejszym i dostatniejszym niż dziś” — tym łatwiej każdy 

urodzony przed wielką wojną zostaje pasowany na bojownika wolności. A jeżeli już komuś 

przydarzyło się założyć kawał straży pożarnej albo czytelenki — to staje się „nieugiętym 

żołnierzem”, co to „stał na posterunku”, co to „przez całe życie marzył...”.  

Nie ulega wątpliwości, że wojna, rewolucja, powstanie, katastrofa dziejowa wyzwalają 

ukryte bohaterstwo nawet w ludziach, którzy w zwykłych warunkach może niczym by się nie 

odznaczyli. Ale też nie ulega wątpliwości, że w płaszcze tych bohaterów, a nawet nie 

bohaterów, tylko ofiarnych ideowców, którzy pełnili służbę wobec niewolnej ojczyzny — 

usiłują stroić się dziś wszyscy. Kłamstwo oblało całą Polskę. I walka z nim jest bardzo trudna. 

Publicysta, zabierający głos w tej sprawie, staje pod zarzutem, że gada pro domo sua
7
, że z 

tytułu przynależności do tych czy innych organizacji rości sobie prawo do czegoś. [...] 

Ze względów praktycznych pożytek obalenia tego powszechnego zakłamania może być 

względny. Przecież na każde stanowisko znacznie odpowiedniejszy jest człowiek o 

odpowiednim przygotowaniu — niż zdarty w walce z caratem wykolejeniec. Głupstwem by 

było wypominanie inżynierowi, który świetnie buduje kolej czy port, że w czasach niewoli 

nie myślał o walce zbrojnej.  

Ale sumienie narodowe, które się przez sztukę, przez literaturę objawia, musi być pod tym 

względem zupełnie świadome. Musi ono zajrzeć aż do dna duszy polskiej, musi ją przejrzeć 

do głębi — by wyplenić chwast nie w imię praktycznych korzyści czyichkolwiek, nie dla 

potępienia grupy czy odłamu, nie dla pognębienia ludzi, ale dlatego, byśmy mogli jasno i 

szczerze patrzeć w przeszłość, byśmy byli z jej rzeczywistością, nie z jakąś ckliwą legendą 

powiązani, byśmy nie stracili kontaktu z tradycją prawdziwą. 

I literatura to zadanie podjęła. Jest niezmiernie ciekawym i bardzo ważnym zjawiskiem, 

jakie obserwować możemy w ostatnich czasach, owo dążenie do zrekapitulowania ostatnich 

czasów naszej niewoli — czasów, których pióro pod obcym zaborem ująć nie mogło albo nie 

chciało. 

Tej strony życia nie znał Prus ani Sienkiewicz, toteż ich Wiry i Dzieci — to „komedie z 

pomyłek”. Zaszczytną rolę literackiego kronikarza walk o niepodległość bieżącego stulecia 

odegrał Strug, zajmował się nią Sieroszewski — raczej przygodnie. Sięgał w jej głębie 

otchłanne Żeromski. Ale pisarze ci brali momenty z pewnej strony, byli skrępowani 

względami cenzury, jeszcze mocniej względami konspiracji. Ujmowali ponadto mały skrawek 

dziejów. Cały okres tymczasem, cały okres po powstaniu 1863 roku domaga się przeglądu 

narodowego sumienia. 

Mocne i istotnie poważne dzieło w tej sprawie otrzymaliśmy z rąk Marii Dąbrowskiej. Jej 

Noce i dnie
8
, których pierwszy zaledwie tom wyszedł, zakrojone są na wielką miarę. Powieść 

ta, przed wyczerpującym omówieniem której cofnęliśmy się na razie, objąć ma ogromny 

szmat życia polskiego. Dąbrowska to, poza walorami artystycznymi swego pióra — wielki i 

mocny charakter artystyczny, posiada bezlitosne spojrzenie, które wykrywa wszystko, sięga w 

prawdę i nie cofa się przed ukazaniem jej — to ponadto kultura szczera i głęboka, znajomość 

czasów i ludzi. Wnikliwość jej operuje na terenie znakomicie opanowanym naukowo. Nie są 

dla niej tajemnicą wielkie ruchy społeczne, przeobrażenia socjalne. Dzieje — to kanwa, na 

                                                           
7  Pro domo sua (łac.) — na swoją korzyść. 

 
8  Maria Dąbrowska, Noce i dnie, tom I Bogumił i Barbara ukazał się w 1932 roku w wydawnictwie J. Mortkowicza. 

 



której snuje. Stąd płynie niesłychana jej swoboda w grupowaniu ludzi i sadowieniu ich na 

właściwych miejscach. 

I oto — rzecz niezmiernie charakterystyczna — do tej samej pracy stanął Aleksander 

Konar
9
, powieściopisarz starszej generacji, którego pierwsze prace skłaniają się mocno ku 

naturalizmowi. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest, że właśnie on, który studiował codzienność 

polską okresu pozytywizmu warszawskiego, powraca doń teraz, ale już nie po szczegóły dnia 

powszedniego, ale by nić rozwojową dziejów pochwycić, aby logikę wydarzeń ująć w jakąś 

syntezę. Jego powieść ostatnia — to nowy wysiłek ku umiejscowieniu walki o polskość. 

Konar nie posiada tej wiedzy, co Dąbrowska. Spotykamy u niego szereg błędów 

historycznych (np. Skrzynecki dowodzi bitwą Grochowską). Nie posiada on jej talentu. Jest 

przecież znakomitym obserwatorem. I właśnie ta obserwacja wykrywa rzeczy niezmiernie 

ciekawe. Bohater jego przeżywa powstanie 1863 roku. Ale jak? Oto tak, że fakt ciąży żony, 

urodzenia dziecka przysłania mu je zupełnie. W fabule powieści powstania nie widać. Jawi 

się ono w kilkanaście lat później — jako wspomnienie rewizji nocnej. I w tym ujęciu jest 

istotna prawda. Przecież w powstaniu tym wzięło udział tylko 30 tysięcy ludzi! Reszta spała i 

patrzyła. 

Młodzież Konara z lat osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych — filozofuje, gada, ale 

na zesłanie jeżeli idzie naprawdę — to za dowcip, za psotę, z której głupia władza robi akcję 

polityczną. 

Pracy konspiracyjnej — jaką jedynie mogła być wówczas istotna robota polityczna — nie 

widzimy zupełnie, bo brały w niej udział tylko nieliczne wyjątki. To całe „patriotyczne” 

społeczeństwo drobnomieszczańskie, stykające się przez studenterię i z „socjetą” — najwyżej 

czyta historię, lubuje się w pamiątkach — zresztą hołduje zasadom „realizmu”, w gruntownej 

niewiedzy czy tchórzostwie pogrążone, uważa konspirację za coś „sprzecznego z duchem 

narodowym”, szydzi z porywania się z motyką na słońce (takie to i słońce — carskie, dodaje 

Konar), uważa, że zbudowanie mostku, fabryki, założenia szkółki jest już „czynem”.  

Ojcowie i my — w następstwie pokoleń Konara — to urodzeni pasywiści. Autor 

stwierdza, że pokolenie to może sobie rościć pretensję tylko do jednej zasługi: 

przechowywania mowy polskiej; że pokolenie to, idąc za naiwnymi hasłami „realizmu”, 

zdegradowało wielkie ideały romantyzmu, zdeptało hasła walki o wolność prawdziwą, a 

nawet jeżeli coś uczyniło — to raczej niechcący, z niewygasłego jeszcze pędu, nadanego 

przez geniuszów początku stulecia. Jak dalece wżarła się niewiara w Polskę, mówi Konar, 

świadczy literatura — Sienkiewicza, który nie widzi w Polsce świetnej epoki 

Kochanowskiego — i „przezagłobił” ją, wynosząc okres upadku. 

I ten właśnie moment jest niezmiernie ciekawy w nowej powieści Konara. Dlatego to jest 

ona nabytkiem ważnym, zasługującym na poznanie. To przekrój pewnej epoki naszego życia i 

rozwianie blag o niej. To oczyszczenie gruntu zaśmieconego. 

 
[12] 

O sumieniu 

Do Juliusza Kaden-Bandrowskiego. List otwarty 

Mistrzu! 

Zaczynam po prostu, bez przymiotników, gdyż znacie mój do Was stosunek. I piszę po 

prostu — nie w tej myśli, by przez fakt ogłoszenia listu na Was oddziałać, nie dla 

demonstracji przeciwko Wam, bo jej nie chcę. Piszę otwarcie, dlatego że nasza dyskusja nie 

tylko nas samych obchodzić może, może zainteresuje kogoś i szerzej, i dalej. A możecie być 

pewni, że te słowa do Was osobiście kieruję, gdyż od Was spodziewam się odpowiedzi — bo 

Was na tę odpowiedź stać, bo macie do niej dość siły, odwagi i prawdziwego artyzmu. 
                                                           

9  Aleksander Alfred Konar, Ojcowie, my i dzieci, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1932. 

 



A sala świeciła pustkami — piszecie o wieczorze autorów, urządzonym staraniem Pen-

Clubu, sala świeciła pustkami, choć odczytywać swe utwory mieli najcelniejsi i 

najpopularniejsi pisarze. I jakiż wniosek? Oto, że publiczność nie przybyła, gdyż autorzy 

odczytywali to, co każdy woli przeczytać — powiadacie. I rada: niech autorzy, pisarze polscy 

mówią na wystąpieniach publicznych tego rodzaju coś, czego nie napiszą, co się nie zmieści 

w ich utworach. 

Otóż, moim skromnym zdaniem, publiczność i wtedy by nie dopisała. Tak mówię — 

skromny szeregowiec — jeden z tłumu, jeden z ewentualnych słuchaczy, który, przyznaję, nie 

poszedł na wieczór, bo reprezentować nie miał kogo, a sam nie był zbyt ciekaw tego, co się 

tam odczyta. Wolał istotnie — zaczekać na książkę. 

Ale w tej chwili staje mi w pamięci fakt inny. Sporo już lat minęło od tego czasu, gdy 

Sienkiewicz objeżdżał Polskę, odczytując opis bitwy Grunwaldzkiej z Krzyżaków, którzy już 

wyszli nie tylko w pismach, ale i w trzech tomach. Sienkiewicz nie był bynajmniej świetnym 

lektorem. Bilety bywały bardzo drogie, a jednak na te odczyty biegło wszystko, by ujrzeć 

tego, który oderwał myśl polską od tych Wokulskich, Połanieckich, Chamów czy Samsonów, 

dobrych, głupich, złych czy szlachetnych, od całej tej menażerii współczesnej, kłócącej się o 

Marksa,  

Haeckla, Spencera — ukazywał jej zwid dawnych, ale naszych zwycięstw i naszej mocy. 

Sienkiewicz wtedy wnosił w duszę polską coś nowego, wielki ton nowy. I jeżeli wraz z 

innymi biegłem, by go posłuchać, by wysłuchać tego, co niemal na pamięć już umiałem, to 

dlatego, by w brzmieniu głosu, w mimice, w geście twórcy wyczuć coś, co może umknęło 

uwadze podczas czytania osobistego. I jeżeli mam być szczery — powiem, że odkryłem, gdyż 

w ustach Pisarza owa apoteoza przeszłości, owo zdanie końcowe: „...więc Tobie wielka 

przeszłości” — zabrzmiało jak do przyszłości wezwanie. Mniejsza o to. Sienkiewicz niósł to, 

co kilkanaście lat potem miało dojrzeć, czegośmy uczestnikami się stali. 

Mówię do Was, Panie Juliuszu, bo wiecie, co to jest — wieszczyć, co to jest słowem 

przewodzić. Znacie tę mękę i rozkosz. Wy rozumiecie dobrze, co to jest wgryźć się w duszę 

społeczeństwa własnego, wgryźć tak głęboko, że się wydostaje na wierzch rzeczy dla siebie 

samego niespodziewane, rzeczy raz olśniewająco piękne, a kiedy indziej ponure, straszne.  

Żeromski umiał powiedzieć, że jest duszno — wyście mieli większą odwagę, umieliście 

bryznąć w oczy narodu własnego Generałem Barczem
10

, który zawsze zostanie dla mnie 

najcelniejszym utworem bodaj czasów powojennych. Wyście tam wyłonili z otchłani naszego 

życia majora Pycia, który, śmiem twierdzić, wlazł w duszę każdego czynnego obywatela 

Polski, rozsiadł się tam okropny, koślawy, zaśliniony, położył łapę na każdym duszy odruchu, 

skrępował każdą myśl, każde słowo, wykoślawił publicystykę, politykę, literaturę, 

skorumpował wszystko, co było najszlachetniejszego. On, major Pyć, sam ofiarnik, sam 

krwawym płaczem opłakujący własną czystość, poświęconą, oddaną na poniewierkę — dla 

zbawienia duszy swojej braci.  

Nie pytam Was, czy ta prawda straszna, jakąście wspaniałym rozmachem Swojego pióra 

odkryli, nie napełniła i Was przerażeniem. Wiecie, jak krytyka tchórzliwie przeszła nad 

Generałem Barczem do porządku, jak ukryła go, osłoniła, stłamsiła, rozsypując się po 

szczegółach mniej lub więcej udatnych. A wiecie dlaczego? Bo Pyć siedział w każdym i Pyć 

kazał milczeć! 

A bez przetrawienia Waszego Pycia literatura polska naprzód nie ma prawa postąpić. Ten 

próg nie jest do przekroczenia tak łatwy. Literatura polska przed tą zaporą się cofnęła — i 

stoi. 

                                                           
10  Juliusz Kaden-Bandrowski, Generał Barcz — powieść wydana w 1923 roku, ostro krytykująca sytuację polityczną 

owego okresu. Major Pyć — jeden z jej bohaterów. 

 



O, Pisarze Polscy, cóż wy teraz czynicie? Organizujecie Pen-Club, aby reprezentować 

literaturę wobec zagranicy. Urządzacie obiady i śniadania, wygłaszacie mowy, piszecie — 

również. Piszecie dobrze i ciekawie, rozwiązujecie zawiłe problemy rytmu, kompozycji, 

skrótu, obrazu... 

Ale powiedzcie, Panie Juliuszu, czy który z nich gadał z Bogiem, tak jak Kasprowicz, czy 

chłostał tak samą podstawę ideologii społecznej, jak Wyspiański, czy wgryzł się w osobisty 

stosunek jednostki do narodu i społeczności, jak Żeromski, czy walił w kołtunerię, bodaj jak 

Przybyszewski. Czy zajrzał kto z Was w sumienie społeczności polskiej, głęboko, strasznie 

głęboko; czy powiedział, co tam jest, jakie tam są zadatki przyszłości, jakie tam są elementy 

rozkładu? 

Czy Wy nie widzicie, że w czarnej nocy żyjemy? Zgaszono „woskowe świece” 

romantyzmu, ale nikt nie zapalił słońc nowych, a trudno blagować, że najzwyklejsze żarówki 

15-świecowe już jako zorze płoną. Spójrzcie dookoła. Reakcja nas zalewa. Klerykalizm 

rozpostarł czarne skrzydła nad życiem i dławi. Przewartościowaliśmy najobrzydliwsze formy 

pseudodemokracji i pogrzebaliśmy wraz z nimi wiarę w człowieka i sprawiedliwość 

międzyludzką. Na chmurnym niebie naszego życia, miast zórz, zapalają się ponure ognie 

nacjonalizmu, faszyzmu, hitleryzmu, świecąc krwawą pożogą na komunizm bolszewicki. 

I cóż my na to? Cóż my na to? Panie Juliuszu! My, cośmy wznosili hasła: „Za naszą 

wolność i waszą”. My, cośmy w posłannictwo polskie wszechludzkie wierzyli i wierzymy. 

Czyż naprawdę nie zostało nam nic poza zawodzeniem jękliwym na temat „nie damy ziemi”? 

Zanim czyn dojrzeje, musi się program urodzić. Zanim wyostrzy się myśl — serce musi 

załomotać w piersi. Więc Wy, którzy jesteście sercem, wstańcie i załomoczcie rozgłośnie, i 

budźcie, i zmuszajcie do szukania. Nie, Panie Juliuszu, nie wzywam Was do jakiejś akcji 

politycznej, nie wzywam do jakichś protestów czy krzyków, nie wzywam do żadnej akcji 

solidarnej, albowiem solidarność w dziedzinie twórczości jest jej grobem — wzywam Was do 

walki z dusznością dzisiejszą, do indywidualnego wysiłku, do sięgnięcia w najgłębsze 

pokłady myśli, ducha narodowego, do ukazania przyszłości — prawdy istotnej.  

Zdobądźcie się na nowe słowo — a wtedy na Wasze wieczory przyjdą tłumy straszliwie 

stęsknione, przeżarte, wysuszone tęsknotą i będą słuchać — będą słuchać z ciekawością 

serdeczną, z ciekawością żarłoczną, by dźwiękiem słów uzupełnić sobie to, coście już 

napisali. 

A teraz wywodu długiego sens krótki: gdy trybunę zajmie nie wytwórca lektury, ale 

wieszcz — słuchacze przyjdą.  
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