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CZCIONKAMI DRUKARNI NARODOWEJ W KRAKOWIE



I.

Jedn? z tragedyj niewolnego ?ycia jest to, co mo

?lilaby nazwa? rozdwojeniem duszy narodu.

W chwifi, gdy zakuwano nam r?ce, gdy do grobu

sk?adano dawn? Rzeczpospolit?, podzielili?my si? na

dwa obozy, na dwie ga??zie, z jednego pnia wyros?e,

ró?ni?ce si? pojmowaniem istoty polityki polskiej i jej

metodami.

Gdy jedni rzucili si? na burzliwe i niepewne fale

zwodniczej .nadziei, zwi?zanej z osob? i or??em Napo

leona, honorowi zachodz?cej w cie? Polski przysi?gaj?c

nieust?pliwo?? cho?by do ko?ca; gdy w szale?stwie swe

go bólu patrjotycznego gonili za majakami dwuznacz

nych obietnic, a w krwi w?asnej pragn?li utopi? grze

chy przodków i w czynie or??nym szuka? zbawie

nia; - inni, przezorniejsi ostro?niejsi, spokojni
i og?uszeni wymierzonym w ich g?owy ciosem, posta

nowili szuka? ratunku w wytworzonem po?o?eniu i na

drodze kompromisu ratowa? z powodzi dziejowej

szcz?tki rozbitego okr?tu.

Pierwsi - to "l u d z i e s z a l e n i", drudzy -

"l u d z i e r o z, s ? d n i" ...

Jako takich i pod tym imieniem zna? ich Mickiewicz,

skoro jednemu z tych obozów wystawia? nast?puj?c?

metryk?: "Pierwsze zjawienie si? w Polsce ludzi roz

s?dnych i z profesji dyplomatów przypada na czasy

pierwszego ?ozbioru Rzeczy Pospolitej" 1.

l A. Mickiewicz: O ludziach rozs?dnych i ludziach szalonych.
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Dzieje Ksi?stwa Warszawskiego, a zw?aszcza Kró

lestwa Kongresowego i wojny 1830-31 roku, jako te?

walki partyzanckiej 1863 roku znacz? niemal na ka?

dej swej karcie tych dwu obozów istnienie. Mimo wszel

kie zmiany - przetrwali do dnia dzisiejszego - pod

najrozmaitszemi szyldami i has?ami swych partyj.

Mo?naby wnosi?, ?e s? to dwa wieczne, diametral

nie przeciwne, bieguny, w sumie stanowi?ce naród.

Tak czy inaczej, - istnienia swego i walki, mi?dzy
niemi rozgorza?ej, nigdy chyba nie dokumentowali tak

silnie, jak po 1863 roku.



II.

R o z s ? d n i - to ludzie liczby, rachunku, logiki.
Nie dziwota: rodzi? ich schy?ek XVIII-ego stulecia i tego

?tulecia filozof ja-racjonalizm, poparty przemoc? i bo

le?nie w praktyce zastosowany w naszych dziejach. Nie

brali oni na serjo i nie liczyli si? z tern, co odchyla?o

si? od pionu ich matematycznych oblicze?,' albowiem

to, jako irracjonalne, nie mo?e mie? wp?ywu na bieg

wypadków zd??aj?cych w przysz?o?? - jak s?dzili -

z niez?omn? konsekwencj?.
To te? zwykli byli przekonywa? -·"prostym rachun

kiem prawdopodobie?stwa", dowodzili ?e ?,g?ow?
muru nie przebijesz", przemawiali "potrzeb? liczenia

si? z rzeczywisto?ci? i traktowania ?ycia realnie", od

wo?ywali si? do kryterjum "dobr?e poj?tego interesu

narodowego", przedk?adali pod rozwa?enie "wzgl?dy

praktyczne", apelowali do liczby, rachunku i logiki.

Wydali bezpardonow? walk? wszystkim tym, którzy

odwa?yli si? by? "rozumni sza?em", wszystkim roman

tycznym mrzonkom, a m?dro?? mickiewiczowsk?, naka

zuj?c? wiele chcie? (gdy? ?ycie samo zwarzy niejeden
kwiat pragnie?!) - zlekcewa?ono, w najlepszym re

zultacie - zbagatelizowano, jako niedojrza?y p?ód za

palonej romantyki.
Kto w dra?liwo?ci swego narodowego sumienia nie

odwa?y? si? przyzna? do takich zasad, kto nie o?mie

li? si? uzna? "faktów dokonanych" za prawo, ten Pol

sk?-szale?ców marzy? zaledwie w chwilach zadumy"
uznawa? j? za i d e

?
m o r a l n

?,
ale w dniu codzien

nym post?powa? jak l u d z i e r o z s ? d n i. ..



III.

... Rycerna ... ! Zakopali?my Twój miecz,

Z?amali?myostrogi. ..

l

Rachunek l u d z i r o z s ? d n y c h rado?ci Polsce

nie dawa?, wymaga? nadto bolesnej samoofiary w po

staci wyrzeczenia si? prawa kontynuowania wysi?ku mi

nionych pokole?, prowadzi? do zerwania ci?g?o?ci hi

storycznej. Nale?a?o wyprze? si? has?a "Jeszcze Polska

nie zgin??a", a zw?aszcza tego drugiego: "Szabl? od

bierzemy!"

Upadli?my pod ciosem miecza, - przekl?to miecz;

zgin?li?my pod przemoc?,
- zarzucono my?l o czynie

or??nym. Przesta?y ju? nas "n?ci? wawrzyny Chrobrych
i Batorych" - g?osi? jeden z chor??ych swej epoki
i pociesza?: "los otworzy? przed nami szerokie pole pod

bojów handlowo-przemys?owych" 2. Wy?miano i wy

drwiono Mickiewicza za okrzyk: "Mierz si?y na za

miary". Przeciwstawiono si? wszelkim poczynaniom,

wyros?ym z "majacze?" minionego okresu, a wszystko
to wyt?umaczono przed majestatem sumienia potrzeb?

pogodzenia si? z losem.

Okres tych hase?, znany powszechnie pod mianem

"pracy organicznej", wdra?a? niech?? do cnót rycer

skich, które o?miesza? by? epitetem donkiszoterji lub

romantyzmu, a pod to miano pod?o?y? poj?cie... walki

z wiatrakami.

Nas pozbawiono si?y; my sami wyrzekali?my si? my

?li o jej posiadaniu ...

I Zdzis?aw Kleszczy?ski: List otwarty do Józefa Pi?sudskiego.
2 Aleksander ?wi?tochowski.



IV .

... Wyleli?my po dwie ?zy s?one -

tania ciecz ... !

T? inn?, zawiesist? a kra?n?,

krwaw? ciecz - sarmack? wst?g?
-

jakby zak?adk? za?o?yli?my
w historji ksi?g? ...

"Dzisiejszy dzie? nie ??da od nas krwi".1

Program okresu "pracy organicznej" nie tylko wzno

si? si? na negacji: niós? ze sob? pewne pozytywne

has?a.

"Los otworzy? przed nami szerokie pole podbojów

handlowo-przemys?owych"... Cytowany ju? Aleksander

?wi?tochowski naucza?: "Marzenia o odzyskaniu samo

dzielno?ci zewn?trznej ust?pi? dzi? winny staraniom

o samodzielno?? wewn?trzn?".

Przeciwko tak poj?tym zadaniom narodowym tylko

nieliczni ?mia?kowie wyst?powali z protestem:

Cnota - czcze s?owo. Gdzie? jest krzy? Golgoty?
- Jest Bóg na ?wiecie ... o! jest - cielec zloty ...

2

Nie lekcewa??c dorobku omawianej epoki, niepo

dobna wszak?e nie zauwa?y? obni?enia si? idea?ów

w tym czasie. Z kilku przykaza? Modlitwy Pa?skiej

wcielono do programu polityki narodowej tylko jedno,
to o chlebie powszednim... Gdyby ten program mo?na

by?o ca?kowicie urzeczywistni?, naród sk?adaliby wy

??cznie kupcy, komersanci, przemys?owcy, rolnicy i wszy-

1 Zdzis?aw Kleszczy?ski: List otwarty do Józefa Pi?sudskiego,
2 Miron: Na dzi?.



10

scy ci, którzyby wymienionym pomagali i u?atwiali do

konywa? "podbojów handlowo-przemys?owych". W i e 1-

kie a trudne idee zamieniono na idee p o t r z e b ne

a d o s t ? P n e przy codziennych sprawach: wielki idea?

zast?piony zosta? idea?em spr??ystego i obrotnego ko

mersanta, goni?cego za groszem, ma?ostkowego i 'przy

ziemnego w swych pragnieniach cz?owieka, który nie

o?mieli si? wzbi? ponad poziom, cz?owieka, który
uzna si? za pierwszego obywatela z chwi??, gdy zam

knie swój bilans znaczn? przewy?k? w dziale d e b et.

W znios?ym porywom, m?czarniom Konradowym,

prometejskiemu zmaganiu si? z Arymanem niewolnego

hytowania wyznaczono miejsce na kartach historji ... ?u

dzono si?, ?e "podboje handlowo-przemys?owe" usun?

wszystkie bol?czki narodowe, ?e stan? si? jakiem? pa

naceum.

Nie wzi?to pod uwag?, ?e ?ycie nie rozwija si? we

d?ug ustalonych norm, ?e mo?e nadej?? chwila, w której

... moce nasze zejd? bezpotomne,
I czynów naszych wysi?ki ogromne

Jawa nam wydrwi, a s?o?ce wy?mieje
l

Mylono si?, s?dz?c, "?e ?ycie polskie to... kominy

fabryczne, banki, buraki, pszenica, samorz?d miejski
i tym podobne sprawy, wa?ne zapewne z ogólnoludz

kiego punktu widzenia, a nie stanowi?ce bynajmniej

Polski, ?e Polsk? stanowi duch i czyn polski - polska

dusza, bez której naród nie ma spójni, nie jest narodem,

a Ojczyzna nie ma granic, i staje si? zajezdnym domem

spekulantów, mówi?cych po polsku"
2

•

. Wielki cz?owiek zagin?? tam, gdzie wydarto nam

1

Maryla Wolska -

w Tece 1902 r.

\I Stanis?aw Witkiewicz: Ostatnie S?owa .... Piotrków, 1916 r.
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ostatnie, w walce o lepsz? przysz?o?? narodu wystrz?

pione, sztandary ... Od chwili, gdy na stokach warszaw

skiej cytadeli rozleg? si? skrzyp szubienicy, na której

zawis? dyktator Romuald Traugutt, idea?em tysi?cy sta?

si? "d?ugi, ?yciodajny sen w ciep?ej chacie" 1.

Nadesz?a szara epoka "pracy organicznej", dni p?o

we, podczas których zamieniano krew w wod?, serce

w ch?odny rozs?dek, poezj? w rytmiczny turkot ma

szyn i w urywany ?wist fabrycznych gwizdawek, -

a wszystko to w pogoni za k?sem chleba. Dopiero
w ostatnich czasach ów idea? spokojnego ?ycia w cie

p?ej chacie i ów drugi - k?sa chleba - okraszono

frazesem "trwania i przetrwania", frazesem, który prze

cie nie wychodzi? poza sfer? bierno?ci ...

Czy? ma?y cel móg? wychowa? wielkich bojowni
ków?!

1 Stanis?aw D?ugosz: Przed z?otym czasem, Kraków, 1917.



•

v.

"Jestem, jak Litwin, uparty
- d?ugo

my?l?, lecz od postanowienia nie odwodz?
mnie trudno?ci". 1

Mogi?y maj? nieraz moc wskrzeszania wiary. Z pro

chów poleg?ych rycerzy powstaje nieraz m?ciciel, tem

dla wroga straszniejszy, gdy wielko?? tragedji prze?y?
w sobie do ostatka, gdy wszystkie ciernie "zamkn??

w swoje um?czone serce", gdy "spali? poza sob? mo

sty".

Mogi?y bohaterów partyzanckiej wojny z przed

pi??dziesi?ciu zgór? laty by?y nietylko miejscem ?a?oby
i sm?tku: by?y te? ?ród?em tej samej wiary, która gna?a

po ?wiecie szale?ców D?browskiego. Ta wiara, zakl?ta

w nie?miertelnych zwrotkach P i e

?

n i l e g j o n ó w,

pali?a wstydem zn?kane serca, k?ad?a si? na oczy cicha

trosk?, brózdami okrywa?a czo?a, czai?a si? na nie

?mia?ych ustach. Nawet niewymówiona, przemawia?a

t?tnem krwi, biciem serca, budzi?a po??dania, dopomi
na?a si? o czyn, nakazywa?a z nadziej? wbrew nadziei

sta? nieust?pliwie na wyznaczonym
- cho?by ostatecz

nie straconym
- posterunku. Ta wiara, coraz rzadsza.,

tla?a przecie gdzie? w g??biach sumienia narodowego,

pod zgliszczami spalonego domostwa, pot?gowa?a t?

sknot? do wolnej Ojczyzny, do zast?pienia ?ycze?,

cho?by najgor?tszych, i modlitw, cho?by najszczerszych
i ?z? bole?ci ?agwi?cych, na prosty, ?o?nierski czyn.

Sny o pot?dze maj? by? zast?pione tej pot?gi ucie

le?nieniem na jawie, a zamiast pysznego V a e v i c t i s

l S?owa wypowiedziane przez Pi?sudskiego, na bankiecie w lipcu
1915 r.
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rozlec si? ma radosne, t??yzn? si?y t?tni?ce: J e s t

czas ?ywota dla ludzi silnych!
Ale budzi? si?? w narodzie, zakutym w kajdany, sa

memu, b?d?c skr?powanym, a tak, ?e jeden b??d w?a

sny lub cudzy, jeden przejaw z?ej woli mo?e pogrzeba?
owoce ca?ych lat pracy

- nie jest ?atwo. Zw?aszcza,

gdy w szerokich masach, bezwolnych, os?ab?ych, a usy

pianych narkotykiem hase? "pracy organicznej", brak

zrozumienia potrzeby tej si?y ...



VI.

Z mogi? zmar?ych ojców uczy? si? Józef Pi?sudski

wiary w triumf krwi. "Gdzie? s? ci Polacy ze ? p i e

w ó w H i s t o r y c z n y c h, z poezji Mickiewicza, S?o

wackiego, Krasi?skiego? Ci rycerze i ofiarnicy?.. Te

duchy p?omienne, gro?ne, gotowe porwa? za bro? na

pierwszy d?wi?k walki o wolno?? l'tj" - oto s?owa Pi?

sudskiego, wypowiedziane w chwili, gdy spostrzeg?, ?e

wszystko wokó? inaczej, ni? On, my?li i post?puje, ?e

jest sam jeden; w?ród swoich - obcy.
W podziemia dla walki z najazdem zszed? w chwili,

gdy "naród... sam wewn?trz siebie czu? choroby za

ród". Jedni ju? zd??yli otr?bi? spraw? za przegran?;

inni, równie? zbytkiem wiary nie grzesz?cy,
- nie

podleg?o?? pojmowali jako i d e ? m o r a l n ?; jedni
i drudzy nie nak?adali na d z i

?

obowi?zku walki i spo

sobienia r?k do niej.

Pi?sudski by? zaprzeczeniem idej swego czasu. Do

wolnej Polski szed? z innym programem. Miast has?a

rezygnacji
- g?osi? wiar? w si?y w?asne; miast cnoty

trwania i przetrwania - krzewi? czyn. By? to program

najwi?kszego wysi?ku, wymagaj?cy wielkich i bolesnych

ofiar, ale jednocze?nie program najwi?kszych korzy?ci.

By? tedy zaprzeczeniem oportunizmu epoki.

-------

l Wac?aw Sieroszewski: Józef Pi?sudski, wyd. II, Lublin, 1916,
str. 27.



VII.

Ide? nieprzejednanej, ustawicznej walki, nie uzna

j?cej zawieszenia broni, krzewili przed Pi?sudskim

liczni bojownicy. Szamotali si? oni z si?? wroga i bez

silno?ci? w?asnego narodu padali wreszcie od jednej,

drugiej lub od obu naraz.

Zas?ug? Pi?sudskiego, - ?e podj?? t? ide? w chwili

najwi?kszego jej upadku i w ten sposób umo?liwi? do

prowadzenie jej do zwyci?stwa.

Wielka warto?? moralna tej idei polega na tern, ?e

cho? wymaga?a ofiar jednostek, ratowa?a naród przez

ustawiczne przypominanie mu doznawanej krzywdy, nie

pozwalaj?ce na zabli?nienie si? ran, zadawanych r?k?

wroga. Nadto: przed oczy jednostki stawia?a wielkie

cele, wymaga?a te? od niej wi?kszego, ni? zazwyczaj,

wysi?ku. Wyja?ni? to s?owa Pi?sudskiego:

"S? dwa systemy nauki p?ywania. Jeden - rzuci?

ucznia odrazu na g??bok? wod? i, dawszy mu ogólne
wskazówki umiej?tnego zachowania si? w wodzie, po

zostawi? mu zupe?n? swobod?. Ten - stwarza dziel

nych i silnych p?ywaków. Drugi - otoczy? ucznia p?

cherzami, wzi?? go na link? i, bro? Bo?e, nie dopu

szcza?, by cho? raz napi? si? wody - ten znowu stwa

rza mazgajów, boj?cych si? wody i ogl?daj?cych si?

za "szczegó?ami" nauki p?ywania i za ?askaw? opiek?
linki i p?cherza. Jestem zawsze za pierwszym systemem!
A gdy czas nagli, gdy potrzebni s? p?ywacy, nie zatrzy

ma?bym si? nawet przed zatoni?ciem kilku czy kilkuna

stu niezdatnych do p?ywania ludzi"! .

1
Aforyzm w ulotnem pi?mie zbiorowem: O rannym ?o?nierzu.

Warszawa, w czerwcu 1917 r.

•



VIII.

"W ci??kich chwi1ach wi?ziennych wi

dzia?em Polsk? pogn?bion?, zduszon? na

wiele lat. ?ni? mi si? obraz si?y, czynu zbroj
nego. Projekt samemu mi wydawa? si? nad

si?y, jednak zacz?? musia?em, bom j? w so

bie nosi?, woln? i w pe?ni chwa?y ?yj?C?".l

Aby podj?? has?o nieprzejednanej walki bez ?ad

dnych ku temu ?rodków; nadto bez jej wykonawców;
w chwili zupe?nego zw?tpienia a wbrew wszelkiemu ra

chunkowi prawdopodobie?stwa, trzeba by?... "szalo

nym".

Zdawa? sobie z tego spraw? Pi?sudski, skoro mó

wi?:

"Trzeba by?o ... aby to, co by?o szale?stwem, sta?o

si? tak?e i rozumem polskim" !.

Kiedyindziej naucza?: Gdy w ?yciu m?dra spotka

ci? przestroga: g?ow? muru nie przebijesz - nie wierz

temu ...

Teorja "szale?stwa"!?

Tak, zapewne! Jest to pog?os m?dro?ci Mickiewicza,

zastosowanej do praktycznego ?ycia naszych czasów,

a wyra?aj?cej my?li, ?e im kto wi?cej pragnie od ?ycia
i od siebie, - wi?cej zdob?dzie. Has?a epoki "pracy

organicznej" poj?te zosta?y ciasno, jednostronnie i ego

istycznie, wskutek czego wybuja?o w nas z a m i ? o w a

n i e d o ? a t w y c h, nieryzykownych poczyna?, a in

stynktowna n i e c h
?

? d o t r u d n y c h. Ukochanie

rzeczy niepowszednich i nieprzeci?tnych, wa?enie si?

l S?owa Pi?sudskiego: Wódz Polski Walcz?cej ..• 1916, str. 16.
li

Odpowied? na przemówienie prezesa N. K. N. Jaworskiego na

uroczystym bankiecie, urz?dzonym w Wiedniu 23 grudnia 1914 r.,

na cze?? hawi?cego tam Komendanta.

•
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na trudne zadania ?wiadczy o stopniu idea?u, jest do

wodem pr??no?ci ?yciowej. W trudzie ros?a Ojczyzna

Boles?awów, z mozo?u powstawa? majestat Polski Ja

giello?skiej. Krwi?, potem i wielkim wysi?kiem woli

uwalnia? Czarniecki ziemi? rodzinn? od najazdu. Ko

?ciuszki twarde zmaganie si? z widmem niewoli: ksi?cia

Józefa rycerskie s?owo przedzgonne o potrzebie g o

d n e j
?

m i e r c i, gdy droga ubita wiod?a pod skrzy
d?a zwyci?zców; entuzjazm listopadowego czynu; bole

sna szarpanina bohaterów wojny partyzanckiej, m?ki

tylu znanych i tylu bezimie?ców, tych, co "robili Pol

sk?", - to jedno wielkie pasmo rzeczy trudnych, nie

zwyk?ych a nieco dziennych.
Stuletni· mrok niewoli i wychowanie w wi?ziennej

atmosferze, a zw?aszcza teorja rezygnacji, pogodzenia

si? z losem, oduczy?y nas chcie? rzeczy niezwyk?ych,
któremi d?wiga?a si? Polska.

Pi?sudski uczy? tego na nowo, wdra?aj?c wstr?t do

rzeczy ?atwych ...

2



IX.

Wielko?? Pi?sudskiego nie polega bynajmniej tylko
na tern, ?e walczy? o Polsk? i ?e za ni? cierpia?, nie

Jemu pierwszemu przypad?o to w udziale. Wielko??

Pi?sudskiego wyp?ywa st?d, ?e si?y poszukiwa? we w?a

snym narodzie l. ?e wyst?pi? do walki pod narodowym
sztandarem. Z my?l? o Polsce gin??o wielu w obcych

szeregach. On stworzy? polskie szeregi.

Dzisiaj, po wielu bolesnych do?wiadczeniach wojny,

idea Pi?sudskiego wydaje si? jasna i s?uszna, staje si?
-

jak chcia? tego Pi?sudski -

"rozumem polskim", ale

idea ta nie mia?-a szcz??cia w drugiej po?owie minio

nego stulecia. Przegrywa?a ...
_ .zwyci?sk? - by?by na

ród obnosi? z dum?, jak czyni to obecnie, jak czyni?

to niedawni jej przeciwnicy. Pokonan?, zbroczon?

krwi?, wbit? w ziemi? - l?ono i pomiatano.
A trzeba to mie? na uwadze, ?e niech?? do samo

dzielnego zbrojnego czynu trzebi? Pi?sudski dawno

przed wojn?. Wszak to On postanowi? "przyucza? ?u

dzi do jawnych ulicznych wyst?pie?, do stawania oko

w oko z uzbrojonym nieprzyjacielem", aby znowu

wprowadzi? w duchowy obieg narodu "pogard? nag?ej

i niespodziewanej ?mierci" 1. To - rzecz oczywista
-

nie mog?o zyska? aprobaty w epoce Pi?sudskiego, gdy

by?o ... "szale?stwem", przeciwko któremu broniono si?

i od czego od?egnywano, pozornie w imi? ogl?dno?ci, -

w istocie wskutek ma?oduszno?ci, o której mówi Wit

kiewicz: "Ma?oduszno?? ludzka to najwi?kszy wróg na-

l Wac?aw Sieroszewski - I. cit., str. 22.
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rodów". "Trzebaby wprowadzi? lekcje bohaterstwa

i wpoi? w umys?y t? prawd?, ?e od Mieszka I-go Polska

istnieje pod tak ró?uerni postaciami, ?e je?eli jedna

Jej forma zapadnie si?, to nie znaczy, ?eby Ona zgi

n??a, i ?e trzeba w ka?dej chwili by? gotowym.

Trzeba by? Ziukiem' 1.

Ziuk - Pi?sudski by? gotów ...

l Stanis?aw Witkiewicz - 1. cit., str. 6.

2*



x.

My?l Witkiewicza dosadniej jeszcze wyrazi? Pi?

sudski.

"By? zwyci?zonym i nie ulec, to zwyci?stwo,

zwyci??y? i spocz?? na laurach- to kl?ska".

S?owa te znacz?, ?e nie tyle wart jest dora?ny rezul

tat stoczonej walki, ile wysoko?? i niezmienno?? napi?
cia ideowego, które do walki by?o bod?cem. "Nie

wolno s?dzi? wielkich wypadków na podstawie chwi

lowej rozpaczy i chwilowych rezultatów. Jak niegod
nie i niedorzecznie wygl?da?aby historja ludzko?ci, pi
sana w taki sposób. Czy? ka?da wielka i ?wi?ta sprawa

nie mia?a swoich m?czenników - m?czenników, w któ

rych wspó?cze?ni dopatrywali si? kl?ski tej sprawy
-

a przecie? wiara krzewi?a si? krwi? m?czenników i zmar

twychwstawa?a z pod ka?dej kl?ski pozornej" l. Je

?eli to jest ... romantyzmem, to jego wyznawc? odwa?y

siebie - nazwa? Pi?sudski 2. Ta wiara w konieczno??

kontynuowania Sprawy w zastosowaniu do walki

prowadzi do prze?wiadczenia, ?e z dwu si?: moralnej
i fizycznej - wi?ksza jest pierwsza, ?e liczba nie decy

duje o wygranej, ?e "zwyci?stwo liczby nie chce, m?

stwa potrzebuje" 8.

Naucza? Pi?sudski swych uczniów, jeszcze w okre

sie wojn? poprzedzaj?cym, ?e "na wojnie nie decyduje

I Stanis?aw Szczepanowski: O powstaniu st.vczninwem - z M,vlli
• odrodseniu narodowem ... Lwów 1903; wyd. I, str. 136.

li

.,By? mo?e, jestem romantykiem, by? mo?e, ?e dlatego, ?e nigdy
nie by?em zwolennikiem pracy organicznej, poszed?em w t? wojn?".
(Odpowiedi na przemówienie prezesa N. K. N., Jaworskiego ... j. w.)

a Jan Kochanowski.



21

cyfra ... Pierwsza bitwa mo?e okaza? mylno?? rachunku

i w niwecz obróci? ca?e obliczenie" 1.

A wi?c znowu stajemy przed zagadnieniem si?y mo

ralnej, któr? Pi?sudski zaszczepia? by? narodowi, pozba
wionemu "szerokiego rozmachu", zast?pionego "ma?o

?ci? ?ycia i aspiracji" J.

Kto tak wierzy? i z tak? wiar? szed? naprzeciw wy

padkom - nie dziwota, ?e na szal? wojny wa?y? si?

rzuci? s?aby, ale w ? a s n y miecz.

l Karol Liljenfeld-K.:rzewsk.i: Komendant- Wychowawca. Warszawa

1919; str. 14.
I Odpowied? na przem6wienie prezesa N. K. N., Jaworskiego ... j. w
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XI.

By? 'tedy Pi?sudski budzicielem si?y narodu swego,

stra?nikiem polskiego honoru, najlepszym l nauczycie

lem swej epoki, wystawiaj?cym jej wielkie cele, pro

testem' przeciw zak?adaniu r?k w bezczynie, a jako
-

,

taki - by? m?drym politykiem i najprzezorniejszyni

patrjot?. A nie dlatego tylko, ze zwyci??y?. Pozosta?by

nim, b?d?c pokonanym. Dla swej epoki sta? si? ?y

wym symbolem Polski walcz?cej z najazdem, zaciem

niaj?cym b??kit naszego nieba. Nauczy? nas czego? wi?

cej ni? wojny: mianowicie wiary w samych siebie,

w krew i w ?elazo. Tem bowiem powstaj? upad?e, a tern

utrzymuj? si? przy ?yciu wolne narody.

Niepokój serce ogarnia na przypuszczenie, co by

?oby z nami, gdyby?my nie posiadali owej m?dro?ci

szale?stwa, g?oszonej i wszczepianej przez Pi?sudskie

go ... Czem byliby?my w, takich warunkach w chwili za

ko?czenia wojny? Niezawodnie "robactwem, tratowa

nem przez walcz?ce ludy, któreby nawet nie mia?y po

'trze?ry u?wiadamia? sobie, ?e pod ich nogami pl?cze si?

jakie? ?miecie" 1.

Albowiem "sprawiedliwo??" dziejowa nie sp?ywa na

narody, jak ?aska niezas?u?ona. "Sprawiedliwo?? narody

musz? bra? same" 2.

Tak te? czyni? Pi?sudski - budziciel ducha boha

terskiego nowej Polski ...

Z pomroki wieków p?yn? do nas s?owa, jak gdyby
m o t t o do czynu Pi?sudskiego:

"Oto zewsz?d do Polaków drogi i pola nieprzyjacie-

I Stanis?aw Witkiewicz -I. cit., str. 16.
I Janusz J?drzejewicz: Józef Pi?sudski, Warszawa, 1919 r., str .. 45.
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?owi przestronne; ma na czem nieprzyjaciel przedniej

sz? moc sw? ... poczyna?; post?pi, ust?pi; pójdzie, wy

nijdzie; ?ywno?ci, je?ców nabierze gdzie chce i jako
chce. W 8 a m y c h r

?
k a c h n a 8 z y c h, w p i e r

s i a c h n a s z y c h m u n i t i a n a s z a; t o n a s z e

gór y, t o n a s z e w o d y, t o z a m k i, m u r y

i wa? y p o l s k i e'? 1.

1 Piotr Grabowski: Zdanie syna koronnego o pi?ci rzeczach do Rze

czypospolitej Polskiej nale??cych ... 1595.
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