o

RZĄD I WOJSKO
III Ił KHUHIIUHHHHm11HHIUi n kin ó t Ut

LILlUlll

Warszawa, 10 października 1916 r.

* IF ansach, kiedy um ysły chore na sofisterję pozwalają sobie o wszystkiem rozpra
wiać na prawo i na lewo, rozum chowa się w ostatnim szańcu, w sercach ludzi czujących...
„Człowiek pełen poświęcenia może pomylić się tylko względem siebie, może siebie
zgubić: Względem ojczyzny jest on nieomylny.'..

Adam Mickicivicz.

Tłum żołnierski a polityka.
Żołnierze polscy w Legjonach nie zajmują się kom
binacjami politycznemi, nie rozumieją się na zawiłych
dyplomatycznych zabiegach, ale mają tę jasność wi
dzenia, którą daje i dać może tylko ukochanie celu
poparte ofiarą. Przez to daną im jest nieraz mądrość,
której brak najwytrawniejszym politykom, cech tych
pozbawionym.
Kiedy przeszłego roku fachowi politycy nasi,
doktorowie, profesorowie i posłowie powtarzali sobie
i innym z naiwnością i wiarą małych dzieci plotki o już
dokonanem rozwiązaniu sprawy polskiej, wtedy po
wstała i sławną była na froncie zwrotka piosenki:
„...I ni z tego ni z owego będzie Polska na pierwsze
go..." Prosty tłum żołnierski ujął tu humorystycznie
i bez pretensji całą istotę sytuacji, której nie dojrzały
ministerjalne głowy... Kazano im czekać i czekali, bili
się i umierali, ale wobec szerzonych a nie wykonywa
nych obietnic mieli tylko słowa pogardy. Wtedy to
lada kucharz legjonowy z gorzkim śmiechem wołał do
kolegów:

„Te, obywatelu wolnej i niepodległej Polski, kasza
gotowa!"...
Dzisiaj żołnierz przybywający z frontu inne przy
wiózł nam słowa, słowa, które w całej swej grozie po
winny dojść polityków naszych:
„Dwa lata dawaliśmy krew za konserwy i nadziejeTeraz chemy dawać krew za Polskę!"
W słowach tych wypowiedział żołnierz rozpaczliwą
przepaść między dotychczasowemi zdobyczami, a temi,
które mamy i musimy w tej wojnie osiągnąć. Nie doj
rzy jej ogromu ten tylko, przed kim nie goreje jasnym
płomieniem ideał niepodległości; zmniejszy się ona dla
tego, który sam cele swoje zmniejszył. Wypowiedziano
tu dalej wagę minionych dwu lat wojennych, która
równa się długim dziesiątkom lat czasu zwykłego. Wo
bec dalekiej drogi, która jest do przebycia, Legjony
wciąż jeszcze są początkiem drogi, czyli nie dały na
rodowi żadnych zdobyczy fa k ty c z n y c h . Wobec mi
nionego czasu dalsze icli trwanie w dotychczasowym
stanie prawnopolitycznym (przemiana w korpus nic
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zgoła w nim nie zmienia) staje się niebezpieczeństwem
dla sil tkwiących w Legjonach i dla tych, które przy
zmienionych warunkach mogłyby być przez nie zbu
dzone do życia. Osiągnęły bowiem Legjony zdobycze,
nie faktyczne wprawdzie, lecz moralne i to nieocenionej
doniosłości. Jeżeli jednak to słowo — siły moralne —
niema być tylko blichtrem zewnętrznym, pozorem dla
zabiegów dyplomatycznych bardzo problematycznej na
tury, cóż ono może oznaczać innego, jak nie możliwość
walki o zdobycze faktyczne? A w czasie wojennym
możliwość znaczy obowiązek i to obowiązek walki nie
ubłaganej z wszelkiem wytężeniem sił, możliwym po
śpiechem i ryzykiem.
Niema innej drogi dla narodu niewolnego mimo,
że tak wielu u nas o tej drugiej drodze mówi! Bo po
trzebni są w narodzie dyplomaci, którzy siły faktyczne
realizują, ale niepotrzebne i szkodliwe są partje dyplo
matów, które dyplomacją chcą zastąpić tworzenie sił
własnych; potrzebni są pośrednicy, ale niepotrzebni
i szkodliwi są, którzy z pośrednictwa czynią hasło
narodowe. Wiele mogli się nauczyć nasi jedynie fa
chowi politycy galicyjscy na długoletnich przetargach
w parlamencie wiedeńskim, ale nie nauczyli się jednej
rzeczy: zrozumienia, że nie żyjemy dziś w czasach
pokojowych.
Niema dziś innej drogi dla ratowania sił tkwią
cych w Legjonach jak zdecydowany krok naprzód ku
armji polskiej i rządom polskim nad nią. Kto chce je
utrzymać przez wyczekiwanie i cierpliwość, ten je co
fa i gubi. Bo fikcją i kłamstwem jest dzisiaj werbu
nek do Legjonów! Dawno przestał on istnieć moralnie
(wiedział o tern Piłsudski), a dziś prawie że nie istnieje
faktycznie. Ten stan rzeczy poświadczy każdy uczci
wy oficer werbunkowy Legjonów. Czas dziś, aby
straszne cyfry tyczące się topnienia Legjonów i ich
stanu liczebnego dostały się na światło dzienne.
I w tym stanie rzeczy przemianowanie w korpus
ma być tą podstawą, na której nowe siły moralne z na
rodu polskiego mają być dobyte? Kto tu jest szaleń
cem, a kto realnym politykiem? Zaprawdę, ten kto
samotny podjął walkę o ratunek Legjonów przez zde
cydowany krok naprzód, walkę wraz z nieodłącznem
ryzykiem, ryzykiem tern większem, że nikt z „rozumnych“ polityków nie wziął jego części na swoje barki—
ten mógł czuć ciężką odpowiedzialność wobec swoich
najbliższych, wobec szarego tłumu żołnierskiego.
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Ale powiedzmy wyraźnie: ryzyko historyczne było
małe. Jedna to bowiem była droga. A gdzie jest jedna
droga, tam dla człowieka czynu niema przegranej. Dwo
jakie mogły być następstwa: albo ratunek całości, albo
wyratowanie tych najcenniejszych sił, które w Legjo
nach tkwiły i wyniesienie ich precz z miejsca, gdzie
odtąd musiałyby gnić i upadać.
Niewypowiedzianie strasznym i ciężkim jest dziś
los żołnierzy polskich i ich wodza. Po dwuch latach
krwawej męki niejeden z żołnierzy opuścił głowę, upadł
na duchu. I oto zbliżają się doń ludzie wygody, partje
całe wygody. Każą mu czekać, liczyć na konstelacje
polityczne, targi dyplomatyczne, nie na walkę. Nie
nazwą tego rozpolitykowaniem żołnierza. Pośród zaś
ludzi wygody zjawią się, jak zawsze, jak wszędzie,
ludzie karjery i osobistego zysku. A kiedy umęczony
żołnierz polski z obozu swego głowę odwróci ku na
rodowi, nie zobaczy z daleka, czy naród śpi jeszcze,
czy się obudził, nie będzie wiedział, czy sam jest w na
rodzie ze swoim wodzeni. Świadczą listy szeregowców
dla rodzin tylko przeznaczone, świadczą ich rozmowy
między sobą, że gorzej niż kule i granaty bolała ich,
osiemnastoletnich weteranów, ta samotność. I przebo
lałby żołnierz polski tchórzliwość zawodowych polity
ków i politycznych kramarzy. Ku ludowi polskiemu
wciąż zwraca swe oczy. Czy wie już ten lud, że nie
byłoby jego dzisiejszej męki, gdyby był przed dwoma
laty posłuchał głosu Piłsudskiego? Czy wie, co go
jeszcze czeka, gdy nie wstanie?...
Możemy dzisiaj z najgłębszego przekonania po
wiedzieć żołnierzowi polskiemu — właśnie w chwilach
dla niego najstraszniejszych — że karta jego udręki
duchowej odwraca się. Dusza żołnierza polskiego zwią
zana z ideą niepodległości wraca niezłamana, aby się
zlać z narodem. Wódz oddał obcym tę władzę wojsko
wą, którą na nich wymógł, a której nie mógł mieć od
własnego narodu. Potężniej od tej chwili będzie rosła
jego władza duchowa w narodzie, jego, któremu ró
wnych hartem i poświęceniem małobyśmy znaleźli w sła
wniejszych od dzisiejszej epokach Polski. Władzę jego
dotychczas nosił na swych barkach prawie że sam tyl
ko tłum żołnierski. Dzisiaj nastał czas, że musi ją
wziąć na siebie i lud, który stał i staje się narodem.

Z frontu legjonowego.
Aleksander Sulkiewicz.
(7A67—-79/Ó).
Życie i trud, praca i zasługa Aleksandra Sulkiewicza, sierżanta 5 pułku piechoty I Brygady Legjonów

Polskich, nie dadzą się wyrazić w kilku słowach po
śmiertnego wspomnienia. W niezmożonym, nieustan
nym mozole tego człowieka była nieobliczalna poprostu
szczodrość cnoty, z jaką natury tak jak On głębokie
i serdeczne, dzielne i prawe oddają się ukochanej idei.
Sulkiewicz pracował dla idei wyzwolenia narodu
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polskiego i polskiego robotnika bezpodzielnie. Nie ro 
zumiał, jak można dzielić życie na sprawy publiczne
i osobiste. Zacność, rzetelność roboty i poświęcenia te
go człowieka były tak ogromne, iż nie przesadzę, gdy
powiem, że się nie dają wyrazić słowami. Trzeba we
zwać na świadków tego wspaniałego życia wszystkie
najżmudniejsze drogi, które odbywał jako założyciel
Polskiej Partji Socjalistycznej, przykładny i klasycznej
piękności pełen upór, z którym służył jako transporto
wiec drukarni „Robotnika,** jako ostrożny i ofiarny orga
nizator „granicy** w czasach rewolucji, jako przewoźnik
broni podczas wojny rosyjsko-japońskiej, jako twórca
tylu świetnie zorganizowanych ucieczek, tylu śmiałych
i tęgich ludzi z więzienia...*) Wreszcie trzebaby wezwać
na świadka tę zbożną, łaskawą, chętną, cierpliwą wier
ność, z jaką przez lat 20 objeżdżał wszystkie centry
organizacyjne robotniczego i niepodległościowego ruchu
polskiego — by nabrać pojęcia o przepięknej energji
Aleksandra Sulkiewicza.
Zasługa tego człowieka nie da się zamknąć w treści
widomego owocu pracy. Rozpostarta na krosnach tak
wielkiego warsztatu, tak wyniośle bezimienna, będzie
i musi długo krążyć w obiegu życia, nim się jej całość
zamknie i treść po brzegi wypełni.
Naczelnym tego bojownika ideałem była niepodle
głość Ojczyzny i znak jej najistotniejszy oraz poręczy
ciel najodpowiedzialniejszy—żołnierz polski.
Gdy uczyniono na tej drodze pierwszy wielki krok,
gdy Piłsudski z kadrowym swym żołnierzem przekro
czył granicę—zaczęło się dla Sulkiewicza wielkie szczę
ście jawnej z nieprzyjacielem walki. Nie dostał się je 
dnak do szeregu, a rozkazem przydzielono go do orga
nizacji, wspomagającej szeregi walczące inicjatywą po
lityczną i gospodarczą.
Pracował w korni sarjatach: miechowskim, jędrze
jowskim, kieleckim i częstochowskim. Ujawniły się tu
raz jeszcze w szystkie ciche a znakomite zalety Jego
charakteru. Ogromna dbałość o ludzi, wielka sprawie
dliwość w szafowaniu wówczas skromnym i ubogim do
bytkiem żołnierza... Któż, tak jak On potrafił pilnować
magazynów ówczesnej intendentury?! Któż z taką jak
On skwapliwością organizował i czuwał nad w arsztata
mi, które sposobiły zapasy dla żołnierza?! I czy wielu
było ludzi, którzyby z taką serdecznie ojcowską cierpli
wością tłomaczyli rolę i program polskiej Sprawy, nigdy
na własne nie powołując się zasługi?
W tej pracy i jej rozwoju postępował Sulkiewicz
jak człowiek niepośledniej miary, który zasobem własnej
siły i szlachetności pokrywa i rozgrzesza słabości prze
ciwników.
Po niebezpiecznej wyprawie przez front rosyjski
do Królestwa z misją polityczną (w r. 1015), po krótkim
pobycie w polowej intendenturze I Brygady, na wielo
krotnie powtarzane prośby został wcielony do szeregu.
Jestem mahometaninem—mówił—pochodzę z bitne
go narodu. Sulkiewicz dowodził chorągwią jeszcze pod
Wiedniem. — Cóż moi przodkowie powiedzą, gdy stanę
przed nimi, a oni zapytają — gdzieś służył, jakeś wal
czył w czasie wielkiej wojny — ja im zaś odpowiem,
żem był w prowianturze?!
I mrużąc przezacne czarne oczy pod złotemi oku
larami — wyciągał ku rozmówcy okrągłą, bronzową
twarz...
Nie mogę!—Polscy mahometanie—ludzie wierni.—
Cichy, niejako senny jego głos nabierał rytm u jakichś
*) Sulkiewicz zorganizował ucieczkę Piłsudskiego z więzienia
petersburskiego. (Red.).

upartych wspomnień, które wracać i iść muszą wciąż
tak stale jak idzie i wraca dzień pracowity.
Ojciec walczył, dziad walczył, pradziad walczył —
nie mogę!
Nie bacząc więc na wiek, na tuszę, słaby wzrok,
nie bacząc na ciężkie obowiązki rodzinne, zaczął przy
kładnie służbę wojenną potomek dawnych chorążych
Iskander Dusman Emirza-Bek na Sułach Sulkiewicz,
jako szeregowiec 4 kompanji 1 bataljonu 5 pńłku pie
choty I Brygady Legjonów.
Służba to dla człowieka trochę leciwego bardzo
ciężka. Nie skarżył się, wytrwał, w żartach tylko cza
sem na pasie swym żołnierskim pokazując, jak chudnie
i na coraz dalsze dziurki pasa dociąga.
Zyskał sobie miłość i szacunek żołnierzy, a w wiel
kiej i straszliwej bitwie pod Kołodją świecił im przy
kładem wytrwałości i męstwa.
Po tej bitwie awansował na sierżanta.
Zginął dnia 18 września w południe w czasie wy
prawy patroli. Kula przeszyła mu serco w chwili, gdy
spieszył z pomocą rannemu koledze.
Ciało Sulkiewicza przeniesiono z okopów do ko
mendy pułku. Potem miało iść dalej zwykłą żołnierską
drogą,
.Miano je właśnie przewieźć do zakładu sanitarnego.
Zajechała fura. Złożono na nią deski na trumnę i zwłoki
Sulkiewicza.
Widocznie któryś z żołnierzy dotknął się rany,
czy skrwawionej odzieży, bo na deskach pozostał od
cisk świeżych, krwawych śladów.
Słońce zalewało małą polanę leśną tuż za pozy
cjami, od których miał Sulkiewicz na zawsze już od
jechać.
Żołnierze rezerwy odpoczywający opodal na tra 
wie pozierali ciekawie na wóz, 'komentując sobie zda
rzenie.
Wiesz kto zginął?
Kto?
Ten wiesz, sierżant z pułku, ten dziedzic taki.
Który?
Ten w okularach, Turek, wiesz, gruby — ten
dziedzic.
Skądże się wzięło to słowo w godzinę śmierci Sul
kiewicza pośród młodziutkich żołnierzy pobłażliwie pa
trzących na to krwawe i smutne zarządzenio.
Tak, jakby oni właśnie najrzetelniejszą mówili p ra
wdę i dotykali słowem najgłębszej życia tego legendy!
Bo czyż Sulkiewicz w trudzie ofiarnym, w walce nie
ugiętej i śmierci rycerskiej nie był na wszystkich ży
wota swego drogach dziedzicem wszystkich cnót pol
skiej walki i dumy.
Następnego dnia w asyście pułkowników Hallera
i Sosnkowskiego, wielu oficerów i żołnierzy odbył się
pogrzeb.
Mogiłę sypali koledzy. Pluton, w którym służył,
pod komendą komendanta kompanji por. Styka, oddal
potrójną salwę honorową. Grudom sypanej ziemi to
warzyszył głos komendy — w prawo patrz — i dźwięk
pobudki" żołnierskiej, brzmiącej silnie pod dalekiem jesiennem niebem Wołynia.

Listy z pola.
We wsi Czeremosznie
16 r.
Droga Mamo!
Zdobyłem nareszcie kopertę, więc opiszę com prze
żył przez te kilka dni. W dniu 4/VII rano o godzinie

4

RZĄD I WOJSKO

9-ej obudził mię nadzwyczajny jakiś huk; wyjrzałem
ze swojej willi „Wandów" i patrzę. Pociski armatnie
rosyjskie zaczęły bić w naszą górę.
Ogień coraz się wzmagał. Koło 10-ej góra przed
stawiała się jak jeden olbrzymi słup dymu i ognia, jak
by jakiś wulkan. Gdzieś z lewa, z prawa i z przodu
leciały setki pocisków, biły w ten kawałek polskiej
ziemi. Ziemia drżała w posadach. Wszystkie nieumocowane przedmioty pospadały ze swoich miejsc. Ani
jednej całej szyby nie zostało na całym odcinku. Do
godz. 12-ej wyrzucili Moskale 15 tysięcy pocisków.
Ludzie stali po okopach i w specjalnych betonowych
ochronach, obserwowali i liczyli szkody. Zaczęły się
rozlegać okrzyki „sanitet na prawe skrzydło", „sanitet
do środka". Sanitarjusze opatrywali i cucili ogłuszo
nych i poduszonych.
O g. 3-ej 24-centymetrowy granat uderzył w moją
śliczną willę „Wandów". Wywalił olbrzymią dziurę
i zawalił dach. (Willa była trzy metry wkopana w zie
mię i zabezpieczona trzema warstwami bali drzewnych).
Nie przygniotło jednak nikogo, gdyż ja minutę temu
wyszedłem do okopów, a reszta sekcji wycofała się szyb
ko (dach walił się ze dwie minuty). Skończyło się na
lekkiem ogłuszeniu i strachu. Po 3-ej ogień jeszcze
wzmógł się. Zdawało się, że piekło jest nad nami, lub
my jesteśmy w piekle. Nie było nic słychać ani wi
dać. Zrobiło się ciemno chociaż to był dzień. Ostry
zapach japońskiego prochu tamował oddech. Ludzie
zaczęli wymiotować. O pomocy sanitarnej już nie było
mowy. Wszystkie połączenia zostały przerwane. Rozka
zy powtarzano na migi lub krzycząc do ucha. Jeden
z komendantów oficer N. zwarjował. Każdy siedział
w miejscu i z rezygnacją albo ze wściekłością zaciskał
ręce lub chwytał się za głowę. Zabijało nas wprost
poczucie bezradności, że nie możemy nic przeciwdzia
łać temu, że te maszyny biją a my nic się nie broni
my. Odłamki pocisków z brzękiem podobnym do brzę
ku much, tylko stokroć grubszym, padały i raniły
ludzi.
Dokąd było widno czytałem książkę, ale gdy zro
biło się ciemno, skuliłem się przy trawersie i zasty
głem, przestałem myśleć i czuć, paliło mnie pragnienie
i zbierało się na wymioty. Kurz zalepił mi całą twarz.
Zegarek mi stanął. Po trzech godzinach tego wście
kłego ognia zaczęły stalowe potwory milknąć. Zrobiło
się widniej i rzeźwiej. Pociski biły rzadziej, wiatr za
czął zwiewać dymy. Na horyzoncie pokazały się gęste
kolumny Moskali. Pociski przestały wstrząsać nerwa
mi, gdy rozdarł powietrze nieludzki okrzyk „ura-a“
i szesnaście rzędów jasno zielonych postaci rzuciło się
jak wściekłe psy na nasze druty. Otwarliśmy ogień
ze wszystkich karabinów. Karabiny maszynowe, nasza
artylerja i miotacze min zaczęły współdziałać. Pierwsze
rzędy (w postaci ludzi chroniących się od silnego wiatru
lub deszczu t. j. nieco pochylonych) rzuciły się na
druty i zaczęły je szarpać, rwać, tłuc kolbami i bagne
tami. Kule nasze rwały ten tłum na kawały, szarpały,
zabijały, raniły. Karabiny maszynowe i pociski czyniły
wyrwy, luki, dziury, które jednakowoż szybko się za
pełniały. Na miejsce jednego wyrastało dziesięciu.
Następne rzędy atakujących chwytały trupy kolegów
i zasłaniając się nimi, rzucały je w druty. Po piętna
stu minutach zamiast drutów przed nami był wał tru
pów moskiewskich. Straszny wał jęczący, ruszający się
jak stugłowy potwór i wołający „pomiłujtie". Każdy
nasz strzał był celny (15 kroków dzieliło druty od
strzelnic). Ruchliwy ten wał szarpany i miażdżony ku
lami rósł z każdą chwilą. Strzelać już nie możemy,
karabin pali dłoń, lufa jest gorąca, rozgrzana od
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strzałów. Na wierzchu wału pokazują się straszliwe,
czerwone od krwi postacie, nieludzkie, pewnie pijane,
z wściekłością ryczą „ura“,bo myślą, żeśmy już opuścili
okopy. Ale nie,—każdy z nas ma już naszykowane pa
rę ręcznych granatów. Komenda, kilka okrzyków i po
stacie te walą się na wał. Straszny widok. Ten wał
trupów zaczyna się palić. Jęki i okrzyki z niego wzma
gają się. Części ciał ruszają się jeszcze. Zapach krze
pnącej krwi, prochu i palących się ubrań jest nie do
zniesienia. Ale nikt nie myśli opuszczać okopów. Choć
znacznie przerzedzeni trwamy każdy na swojem miej
scu. Nikt nie śmie spojrzeć drugiemu pierwszy w oczy.
Każdy się wstydzi za siebie jako za człowieka. Każdy
myśli: „zabiłem tylu ludzi".
W następnych listach opiszę następne przejścia,
jak przebijaliśmy się przez trzy linje, które nam zaszły
na tyły, jak odpieraliśmy ataki stojąc po pas w bagnie,
jak szarżowali na nas kozacy, jak szliśmy na hurra
po ciało swego podpułkownika i t. d. Teraz tylko do
dam, że dzięki modlitwom Mamy wyszłem prawie cało,
chociaż cały rynsztunek, plecak, fotografje, listy, pa
miątki „Moskale zabrali"; dziesięciu ludzi było nas
w sekcji, pięciu nas jest teraz, ale nastrój między wiarą
morowy. Dobrze też, że jesteśmy bliżej domu, bliżej
Łukowa. Śpiewamy najnowszą piosenkę „Dostaliśmy,
dostaliśmy ale wszystko mało, ale wszystko mało.
Takiemu strzelcowi więcej by się zdało". Siedzę teraz
na jakimś strychu w jakiejś wielkiej wsi i słyszę takie
rozmowy: „Jo tam tera naboi nie noszę, wyostrzę se
bagnet na fest i parę granatów za pas — i 'łiajda, już
mi tam tera nic nie dziwne; jak go siupnę bagnetem,
to się ścierwo nogami nakryje". Ot wojsko.
Całuję ręce swej kochanej Mamie.
Kochający syn
Władek.
Kochany A...
37
...Co zaś do mnie, to postaram się w krótkości opi
sać swój nędzny żywot. Otóż w czasie ofensywy życie
było wesołe. Czas, pełen ciągłych zmian, mijał szybko.
Szczególnie w marszach ustawicznych zmiany krajobra
zów i ciągłe nieustanne gnanie nieprzyjaciela dodawało
mocy i uroku. Po pierwszym chrzście ogniowym nabra
ło się pewności siebie; nowym nierozerwalnym pierście
niem połączyłem się ze swoimi współtowarzyszami. Od
tej chwili żołnierze, podoficerowie i wyższe szarże sta
nowili jedną rodzinę, w której ofiarne pomaganie in
nym prowadziło do serc kolegów. Do miłych naszych
rozrywek należały przedewszystkiem poczta, wspólne
pogawędki przy ognisku, branie i przyprowadzanie
jeńców. Niemniej miłe były zabawy, kąpiel i wieści
o odpoczynku.
Zadania nasze w defensywie są cięższe, gdyż tru
dniej jest utrzymać inicjatywę w swoim ręku, zwłaszcza
gdy się sąsiaduje z pepikami lub innem wojskiem
austrjackiem. Służba jest cięższa, gdyż wciąż trzeba
umacniać stanowiska. Mniej więc posiadamy czasu na
pisanie listów, a tem samem mamy mniej rozrywek.
Obecnie mówią Prusacy: „Tu stoimy my, dalej wy
(legjony), a jeszcze dalej to luka (Austrjacy)". ' Tyle
na tymczasem co do naszego życia.
Osobiście byłem w ostatnich dniach przejęty do
głębi bolesnemi stratami w pułku i szalenie rozpacza
łem, że dotąd jeszcze nie było wojska polskiego.
Naogół zaklimatyzowałem się na dobre, brak tylko na
leżącego się nam odpoczynku daje się we znaki. Ocze
kujemy z niecierpliwością powrotu pułk. Berbeckiego,
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gdyż on, gdy był z nami, wciąż nam sprowadzał do
okopów orkiestrę. Następnie co dziesięć dni mieliśmy
o puszce kompotu lub innym jakimś smakołyku,
wykle pokrzepiał nas dobremi wieściami i mówił:

„Otóż za dwa tygodnie wyfasujemy Polskę". Potem gdy
przyjechał Lubomirski z N. K. N., powiedział: „No cóż
chłopcy, nie przywieźli nam jeszcze Polski".

Młodzież a wojna.

zdobyli honor żołnierski i cześć i o prawa stworzenia
wojska polskiego walczą—możemyż my, młodzież pol
ska, nie tworzyć pogotowia?
Drogi znajdzie każdy, kto chce. Grupy niepodle
głościowe pożądają pracowników: przystępować, więc
czy pojedynczo czy całemi grupami, tworzyć związki
do wciągania w robotę i przygotowywania własnych
kolegów i siebie samych. Inicjatywę samemu chwytać,
nie czekać aż ktoś pomoże. — A przedewszystkiem:
wojska polskiego nie mamy, chociaż o Polskę wojna
się toczy; każdy więc młody Polak do wojska musi
być gotów — i nie tylko ćwiczyć się ma obowiązek, ale
być rozporządzalnym. Do Polskiej Organizacji Woj
skowej każdy drogę znajdzie.
Dość zwlekania, dość namysłów. Naród się dźwiga,
któż jak nie młodzież w pierwszym ma stanąć szeregu,
komu rychlej jak nie jej rzucić sumienie ma hasło:
do roboty! do służby sprawie!

Zapełniła się Warszawa biało czerwonemi i czekoladowemi czapeczkami, młodemi żywemi postaciami,—
studenci wrócili z wakacji na uniwersytet i politechnikę.
Czas długi nie oglądaliśmy ich. Jednaście lat temu
opuściła młodzież solidarnie zakłady rosyjskie z ha
słem bojowem o szkołę narodową. Wbrew opinji „po
ważnych" sfer społeczeństwa potrafiła przeprowadzić
swój program. Musiały dla niej powstać prywatne
szkoły polskie, musiały otworzyć się galicyjskie i za
graniczne uniwersytety, musiala uledz im też cała opi
nia i domagać się szkoły polskiej, aż wreszcie rząd
okupacyjny, głosem tej opinii spowodowany otworzył
obie wyższe uczelnie.
I dziś znów mamy studentów. Cieszymy się i —
może zbyt czulostkowo traktujemy tych „benjatninków." Może wśród powszechnej sympatji przyjdzie
im pokusa zbyt łatwo zapomnieć, jak torowano drogę
do tego, by oni teraz mogli spokojnie i „normalnie"
w rodzinnej Warszawie oddawać się studjom; może
zbyt wygodnie im jest dziś—w porównaniu z kolegami
o kilka lat starszymi.
Bo niecli nie zapomina ta młodzież, że na prawdę
ona dziś jedna w całym narodzie ma prawa należne;
niech nie zapomina, że dziedziczy owoce wczorajszego
wysiłku i ofiary swych kolegów. Niechże czuwa, by
odziedziczyła także ich zapał, ich ideały i ich uko
chanie Polski.
O ileż lepsze, bogatsze ma warunki do pracy. Nie
emigracyjne koła studenckie w obcych miastach uni
wersyteckich są ich środowiskiem, środowiskiem, które
potrafiło stać się jednak kuźnicą myśli niepodległościo
wej i pracy przygotowawczej do walki o wolność—lecz
rodzinne polskie miasto i polski kraj. Nie ciężkie wa
runki bytu poza domem, choćby w bratnich miastach
galicyjskich, ale dom i rodzina własna krzepią materjalnie ich siły. Niechaj pamięta młodzież dzisiejsza
o tern.
I niechaj pamięta, że danem jej jest wchodzić
w życie w czasie wielkim, w którym tworzy się Pol
ska—lub zaprzepaszcza. Że wejść w to życie narodu,
wnieść w nie świeże tętno swojej krwi, wnieść młody
zasób swych sił jest prostym obowiązkiem. Tu niema
czasu na ociąganie się, wahanie i orjentowanie; niema
czasu na czekanie, aż coś tam o nas zadecyduje, niema
czasu na zwlekanie, aż ktoś namówi czy wciągnie.
Młodzież polska w dniu listopadowym nie czekała na
rady i zachęty, porwała za karabin i szła na Belweder;
młodzież w dniach styczniowych nie czekała na mo
skiewską brankę, lecz szła w las na powstanie; mło
dzież 905 roku nie czekała na uchwały wieców rodzi
cielskich, lecz jednym śmiałym czynem zburzyła szkoły
moskiewskie.
Dziś narody całej Europy walczą z karabinem
w ręku o wolność i potęgę swoją. I nie orjentowa
nie się i dyskutowanie cudzego czynu rozstrzyga spra
wę lecz praca i służba. Z sumieniem gawęda krótka:
Nad zdobyciem niepodległości Polski praca wre—mogęż
być bierny? Przyszłość narodu się buduje—mogęż po
wiedzieć: to nie moja sprawa? Koledzy moi w Legjonach

Królestwo a Galicja. W Galicji pojawia
ją się często artykuły i rozprawy o konieczności połą
czenia Królestwa z Galicją — rozumne i głęboko uza
sadnione. Jednakże cel ten używany był dotychczas
przez większość polityków galicyjskich, aby politykę
niepodległości osłabić, a wzmocnić austrofilską, walkę
o niepodległość zastąpić układami i wiarą w Austrję.
Nie cel, a droga do celu była ciężkiem niebezpieczeń
stwem i szkodą narodową.
Dzisiaj, kiedy już chyba dla wszystkich stało się
widocznem bankructwo tej polityki, rosnący ruch nie
podległościowy w inny sposób podejmie to hasło:
Nie Królestwo do podległej Galicji, aby te, podległość
osłabić, a Galicja do niepodległego Królestwa, aby te, nie
podległość wzmocnić!
Hasło to tern więcej i szybciej będzie rosło w si
łę, im szybciej nauczymy się wierzyć w znaczenie zor
ganizowanego oporu i woli narodowej. Ona jest jedyną
niezawodną opoką na dziś i na jutro, o którą rozbić
się mogą grożące nam ze wszech stron niebezpieczeń
stwa. I ta sprawa woła dziś do nas o pośpiech i wy
tężenie wszystkich sił.
Wola i krew. Kto patrzy dziś na rządy państw
wojujących, kto czyta, co mówią i piszą, jakie mają
rachuby na przyszłość, ten wie, jak wysoko cenią one
zorganizowaną wolę narodów, nawet niezbrojnych. Jak
bardzo się z nią liczą i joj się boją. Widzący lud
polski nie ma dziś innej drogi, jak ze wszystkich sił
budzić wśród ciemnych a umęczonych swych braci
wolę, by żądała własnych rządów, własnego niepodle
głego państwa Do tej roboty wzywa dziś wszystkich.
Wszystkie rachuby zawieść mogą, a ta robota nie za
wiedzie i będzie tworzyć siłę, cokolwiekby przyszłe
czasy przyniosły.
Wola ta do niepodległości musi być gotowa ka
żdej chwili przemienić się w ofiarę krwi.
Przymierza. Ten jest sprzymierzeńcem na
szym, kto nie boi się uzbrojonego narodu polskiego
i drogi do uzbrojenia prowadzącej.
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Rozmowy wszystkich stanów.
Pierwszy polityk warszawski: Słyszał pan, jaką wia
domość przyniósł pan N...? Rzecz pochodzi z takiego
źródła (nachyla się do ucha), że nie można wątpić.
Jeszcze w przeciągu tego miesiąca ma być ogłoszona
przez Niemców niepodległość Polski.
Przyspieszyły rzecz względy natury finansowej.
Wskazuje na to i sprawa Banku emisyjnego.
Drugi polityk warszawski: Tak! Zaszły zresztą
i inne fakty świadczące, że coś jest w powietrzu. Nie
wiem, czy panowie zwrócili uwagę, a jednak według
mnie jest to rzecz bardzo znaczna: dwóch monarchów
i jeden wybitny mąż stanu byli tego miesiąca z wizy
tą u arcyksięcia Karola Stefana z Żywca.
Trzeci polityk warszawski: Podobno Rosja ma z tych
względów przyspieszyć enuncjację w sprawie polskiej.
A jednak rację mieli ci, co radzili czekać i za żadną
stroną się nie oświadczać. Żadne ryzyko, a oto licy
tują się teraz o nas w Europie. Poprostu zyskujemy
z każdym miesiącem wojny.
Człowiek dawnego pokolenia: Stary jestem i długo
wpatrywały się oczy moje w bieg wypadków europej
skich. I powiem wam panowie, kiedy patrzę na was,
strach mię ogarnia o naród. Że też wy nie rozumiecie
i nie czujecie rzeczy, która dla każdego Polaka winna
być zwykłą, jak chleb powszedni. Niepodległość da
rowana. Niepodległość dana wobec zorganizowanej
woli. Niepodległość wywalczona mieczem. Jest mię
dzy temi trzema stanami rzeczy przepaść, którą krwa
wym trudem i łzami zasypywać będą pokolenia dlatego,
żeście wy dziś tak gadali i czekali.
Politycy warszawscy. Eh, pan patrzy zbyt czarno.
Cóż my... Konsekwencje dzisiejszej konstelacji między
narodowej...
Człowiek dawnego pokolenia'. Konstelacje międzyna
rodowe. Dawne przypominają się czasy, bardzo daw
ne. Panowie! Jeżeli w jednej stronie widnokręgu
wstają nadzieje, nawet uzasadnione nadzieje, grzechem
jest śmiertelnym nie patrzyć w drugą stronę, tam gdzie
czają się niebezpieczeństwa, gdzie wciąż wiszą groźne
chmury. Rośnie we mnie obawa, zwiększa się przez
bieg zdarzeń. Ostatnia mowa kanclerza niemieckiego...
Już dziś mogą walczący wrogowie załatwić swe sprawy
na naszej skórze, może jeszcze bez katastrofy dla nas.
Lecz jeżeli wojna będzie się przedłużać, a my dalej

Z CAŁEJ POLSKI.
Paktem bezwzględnie dominującym w życiu politycznem
chwili ostatniej stało się wsfąpienie Piłsudskiego. Dla ludzi bliżej
stojących ruchu niepodległościowego nie było to wprawdzie nlespodzianką, kroki wstępne bowiem — zgłoszenie dymisji — podjęte
zostały przez Komendanta już przed kilkoma tygodniami. Że jednak
poza kołami, bliżej i goręcej interesującemi się stanem i rozwojem
sprawy polskiej, rzeczy te były mniej znane, wrażenie było nietylko potężne ale i wręcz oszałamiające. Trudno zresztą zaprzeczyć,
że nawet ci, którzy w dymisji nie widzą nic więcej ponad klamrę,
zamykającą pewien okres dziejowy, przyjęli wiadomość o dokona
nym fakcie z głębokiem i istotnem wzruszeniem. Niewątpliwie,
niema dziś już chyba w Polsce człowieka, któryby nie rozumiał, że
jest to coś więcej, niż ustąpienie jednego z trzech brygadjerów
polskich lcgjonów, coś więcej nawet niż krzywda i upadek czło
wieka, choćby to był człowiek największy. Oddawna już imię Pił
sudskiego przestało być nazwą jednostki, stając się częścią i do
robkiem narodu. Ustąpienie jego przeto jest oczywiście gwałtownie
załamanym nawrotem naszego ruchu wyzwoleńczego i tylko tak
może być rozumiane. Dotychczas, choć w obcem korycie, płynął
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trwać będziemy w,bezwładzie, może dojść do zgody
z katastrofą. Jeżeli wy panowie tego nie widzicie,
jakże ma to widzieć lud polski umęczony dziś i do
ziemi przybity?
Robotnik'. Ja wam tu powiem, panowie, jedno sło
wo, tak jak je mówią moi towarzysze. Ci, co to ich
najbardziej bieda zjadła. Mówią: chleb dziś dla nas to
życie, a ojczyzna i wolność to niebo.
Ksiądz: Kto wyrzeknie się nieba, aby życie za
chować, straci je! Kto się ofiaruje dla nieba, zyska je
i życie.
Żołnierz polski: Gdyby robotnik i chłop polski był
posłuchał głosu swego wodza, gdyby w początku woj
ny był poszedł za Piłsudskim nie w całości, a w setnej
części, nie byłoby dziś okupacji, nie byłoby wyzysku
obcych, nie byłoby poniewierki. Nie chcecie i dziś
jeszcze myśleć o sprawach wspólnych narodu dla wa
szych spraw własnych, będzie te wasze sprawy własne
nędza siekła po stokroć gorsza, do siódmych potów,
was i dzieci wasze! Nie chcecie wojska własnego, bę
dziecie służyć w obcem! Bodaj nie sprawdziły się me
słowa, ale niema na to dziś żadnej pewności, żadnego
bezpieczeństwa, że nie nadejdzie czas, w którym brat
z lewej strony Wisły służył będzie w pruskiej pikelhaubie, a brat z prawej strony w ruskiej papasze!
Robotnik: A cóż my mamy robić? Z Prusakiem
trzymać ?
Żołnierz polski: Nie z Prusakiem, ani z nikim,
a z sobą samym! Z narodem! Aby jedna była wola
narodu nieugięta i na wszystko gotowa: panem być we
własnym domu i własnemi siłami go bronić. Przecie
taka wspólna wola wielkiego narodu to moc, z którą
się każdy liczyć musi, nikt jej się dłuższy czas 'nie
oprze! A z Prusakiem będziemy gadać, gdy wolny
naród niemiecki się do wolnego narodu polskiego zwróci!
Uzbrojony naród niemiecki do uzbrojonego narodu pol
skiego! Wtedy nas nikt nie wyzyska, nikt naszego nie
odbierze, wtedy pójdziemy bronić kraju, aby się tu nie
pchał z powrotem jego dawny pan, a nasz najstra
szniejszy wróg, Moskal.
Ksiądz: Kto przejrzy, niech nie czeka, a idzie
między braci! Każda dusza potrzebna! Bo zaprawdę,
mówię wam: Pali się—i zasługę ma przed Bogiem, przed
braćmi, przed dziećmi własnemi, kto choć jednego śpią
cego obudzi!

strumień czynu polskiego nurtem żywym i bystrym, połyskując
świetnym, bohaterskim odblaskiem rycerskich bojów. Jak i dokąd
jutro popłynie, trudno przewidzieć, i stąd zrozumiałe jest owo
wzruszenie, z jakiem każdy z nas stanąć musi w obliczu jednego
z najdonioślejszych wypadków historycznych doby obecnej.
I
Tłumaczyć sprawę inaczej mogą ci tylko, którym na jej za
) ciemnianiu zależy. Są, niestety, umysły tak przyziemne, serca z tak
I głuchego drewna strugane, że żaden w nich najtęższy, najczystszy
ton nie odezwie się czystym oddźwiękiem. Nie chcąc czy nie mogąc
zrozumieć istotnych pobudek ustąpienia, szerzą one, nadużywając
łatwowierności ludzkiej, niedorzeczne baśnio o danej Piłsudskiemu
dymisji, wywołanej niesubordynacją służbową, o kategorycznym
w tym kierunku nacisku władz wojskowych niemieckich, o dare
mnej choć prowadzonej z najwyższym wysiłkiem akcji ratowniczej
ze strony Departamentu Wojskowego 1 mniej czy bardziej powoła
nych do tego galicyjskich sfer politycznych.
Zbędnem byłoby oczywiście zbijanie tych baśni. Dymisji za
rzekome niesubordynacje nikt Piłsudskiemu dawać nie potrzebował,
skoro on sam żądał oddawna uwolnienia go ze stanowiska, na którem dalsze trwanie uważał za szkodliwe. Nieznanem jest dla nas
stanowisko w tej sprawie wojskowych sfer niemieckich, mało nam
na nlem może wszakże zależeć, skoro na równi z Austrją nie zdo-
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były się Niemcy dotychczas na postawienie sprawy polskiej tak
wyraźnie i mocno, by polski ruch niepodległościowy mógł się za
niemi wyraźnie i stanowczo oświadczyć; co się wroszcie tyczy pol
skiej akcji ratunkowej, lepiej ręką machnąć i nie wdawać się w na
zbyt już drażliwą dziś jeszcze dyskusję.
Mimo kłamstwa te jednak, mimo niedość jasne zdawanie
sobie sprawy z pobudek czynu, o zniechęceniu, o upadku ducha,
jaki prorokowano, niema na szczęście mowy. Rzecz oczywista, pro
roctwa takie płynęły najobficiej z tych kół, które grupując się koło
Departamentu Wojskowego, tworzącą się Polskę widziały w tej
tylko postaci, jaką im do spółki z austrjackim rządem 1 austriacką
komendą arinji podobało się sklecić. Dla nicli koniec wszelkich do
tychczasowych prób i poczynań jest zarazem końcem zasadniczego
pomysłu, jest oraz rzetelnym tryumfem tych ludzi, którzy niezdol
ność do żyoia tego pomysłu widzieli. Kto jednak Polskę wyobraża
sobie niekoniecznie jako przybudówkę na obcem podwórku, togo
męzki czyn Komendanta polskiego ruchu zbrojnego nie zniechęca
i przyprawia o upadek ducha, ale do nowego, mocniejszego czynu
pobudza. A jest już takich ludzi dzisiaj w Polsce tysiące tysięcy.
Kiedy na ostatnim wiecu niepodległościowym, jaki się 1 paździer
nika przy olbrzymim napływie tłumu odbył w Warszawie, wspo
mniano o ustąpieniu Piłsudskiego, cała sala zerwawszy się z miojsc
zagrzmiała entuzjastycznym na cześć wodza okrzykiem, A przecież
był to całkiem zwykły, szary tłum uliczny, po dziś dzień słabo
orjentujący się w subtelnościach wyższej polityki, zaskoczony poza
tern wiadomością, której się nawet nie domyślał przed chwilą. To
nie preparowany na zimno w apteczce narodowej zapal od święta
bił z oczu i twarzy, to zdrowy instynkt polskiego tłumu, wodzonego
tak długo po obłędnych i zdradliwych manowcach, dawał świade
ctwo uczucia zapału i wdzięczności,? że jest w Polsce ktoś, kto go
dźwiga na wyższy szczebel. Ten tłum czuł, że tu nie chodzi o słu
żbową porażkę austrjackiego brygadjora, jeno o pierwiastek wy
zwolenia, o ten strumień czystego i świeżego powietrza, jaki pier
wszy z żołnierzy polskich wpuścił do nadto już dusznej atmosfery
dnia obecnego. 1 to czuje dziś z małymi wyjątkami cala Polska
niezależnie od programów politycznych, jakim hołduje.
W samem wojsku miało to oczywiścio pewno zabarwienie
nieco odmienne. Trzeba pamiętać, że dla żołnierza był Piłsudski
nietylko twórcą wielkiej idei odrodzenia narodowego, nietylko mę
żem stanu I trybunem ludowym, ale jego bezpośrednim czy pośre
dnim dowódcą, jego ostoją w chwilach zwątpienia i osłabienia, jego
jedynym widomym sztandarom. Tak było wszędzie, wo wszystkich
oddziałach, nietylko w pierwszej brygadzie, i o tern trzeba było
pamiętać pozwalając sobie dążyć czy bodajby dopuścić do
tego, żeby nad żądaniami Piłsudskiego przejść do porządku dzien
nego. Przewidywano wprawdzie pewne zbyt silne wrażenie, jakie
wieść o ustąpieniu Komondanta może wywrzeć w Legjonach, nie
przypuszczano jednak widocznie, żeby mogło dojść do czynów, za
grażających samemu nawet istnieniu polskiego oddziału. Ograni
czono się do środków zapobiegawczych, jakio się zwykle przedsiębierze w zbałamuconym czy zdemoralizowanym oddziale. Rozbito
pierwszą brygadę, łącząc jej pułk pierwszy z drugim pułkiem dru
giej brygady, pułk Lzaś piąty (drugi pierwszej brygady) wcielając
łącznie z szóstym do brygady trzeciej. Brygadę drugą miały wobec
tego formować pułki trzeci (drugiej brygady) i czwarty. Odjęto po
za tern pierwszej brygadzie wszystkie przydzielone jej dotychczas
oddziały pomocnicze (saperzy) albo innej broni (kawalerja). Usu
nięto szefa sztabu pierwszej brygady, pułk. Sosnkowsklego, oddając
go do dyspozycji Naczelnej Komendy armji austro-węgierskiej
i zmuszając tern również do zgłoszenia dymisji, która już została
przyjęta. Dano przymusowy, nieokreślony urlop komendantowi
czwartego pułku, pułkownikowi Roi. Rozbito w ten sposób Radę
Pułkowników, wyrywając z niej dwuch ludzi — Sosnkowsklego
i Roję — bezwzględnie Komendantowi i jego Idei postawienia legjonów na twardym gruncie polskim oddanych. Powierzono nato
miast czasowo komendę pułku trzeciego pułkownikowi Sikorskiemu,
szefowi Departamentu Wojskowego, którego giętkość, układność
i skłonność do oddania krwi żołnierza polskiego za najtańszą cenę
stanowiły nieprzeplaconą w oczach komendy austrjackiej zaletę.
Komendę piorwszej brygady ważył się wziąć po Piłsudskim pułko
wnik Januszajtis, dotychczasowy dowódca drugiego pułku drugiej
brygady.
Wszystkie te jednak kancelaryjno-dyscyplinarne środki oka
zały .się jak dotychczas zgoła zawodne. Zawiodły zaś poprostu dla
tego, że będąc przykrajano na duszę landszturmisty austrjackiego,
nie mogły poprostu pomieścić nieco większej, śmiemy twierdzić,
duszy żołnierza polskiego. Zwłaszcza, gdy ten żołnierz ujrzał się
nagle zawiedzionym we wszystkich swoich nadziejach, gdy stracił
z oczu drogę, po której z tak krwawym mozołem szedł od dwueh
lat, gdy mu odjęto jedynego przewodnika, któremu wierzył, że go
z bezdroży wyprowadzić potrafi i zechce. Wrażenie, jakie wiado
mość o ustąpieniu Komendanta wywarła, nie da się opisać. Całe
tłumy wybuchały płaczem, całe oddziały rzucały się przed siebie,
jakby chcąc szukać tego, którego przyzwyczaiły się widzieć na swem
czele. Musiała przyjść oczywiście niebawom chwila rozwagi. Nie
było dopuszczalnem, aby oddziały polskie, które dotychczas nigdy
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nic zawiodły kładzionego w nich zaufania, opuściły zajmowane po
zycje, pozwalając wedrzeć się pułkom moskiewskim. Trzeba było
na razie trwać. Jeśli jednak z tych krótkich dni kilku, jakie upły
nęły dotychczas, wolno wnioskować, wolno wątpić, czy Legjony
potrafią się ostać. Cało bataljony składają podania o zwolnienie
z szeregów, w całych pułkach oficerowie składają szarże. Co będzie
dalej, najbliższa przyszłość pokaże.
Mogłoby uratować sprawę szczere, rzetelne wykonanie ogło
szonej niedawno reformy Legjonów, przekształcenie ich na istotny
korpus posiłkowy polski. Danie im nietylko wyłącznie polskićh do
wódców, ale i wystarczającego podłoża politycznogo. Otwarcia dro
gi, po którejby szły ku Polsce, prostą choćby najbardziej mozolną
drogą. Zapewnienie rękojmi, że rzecz cała nie jest frazesem, czy
gorzej niż frazesem — nadużyciem zaufania. Powołanie pod broń
nie ochotników polskich, ale narodu polskiego.
Ale gdyby ku temu się miało, nie ustępowałby komendant
Piłsudski z posterunku, który własnym, nadludzkim wysiłkiem
stworzył 1 którego własną, ponad zwykłą miarę twardą i ofiarną
służbą od zagłady bronił dotychczas.
*
Już w chwili oddania numeru do druku udało nam się otrzy
mać szereg niesłychanie ważnych i ciekawych wiadomości o prze
biegu dwuch posiedzeń Koła Polskiego, które się odbyło dnia 3-go
i 4-go października w Krakowie. Posiedzenia te były dalszym cią
giem posiedzeń Kola z dnia 19-go i 21-go września, na których
uchwalono polecić prezydjum, aby zasięgnęło informacji od rządu
o obecnym stanie sprawy polskiej i porozumiało się z czynnikami
politycznymi Królestwa. Wykonywując zlecenie powyższe, porozu
miał się prezes Koła Polskiego, dr. Biliński, z baronem Burianem,
ministrem spraw zagranicznych Austro-Węg. i lirahią Stiirghkiem,
prezydentem ministrów austrjackich, prócz tego zaś parę dni
przed posiedzeniem przedstawił życzenia społeczeństwa polskiego
cesarzowi. Na zasadzie zebranych wiadomości wyłożył prezes Koła
Polskiego swe zapatrywania na sprawę polską w dłuższein prze
mówieniu, które w ważniejszych ustępach podajemy poniżej.
Jak wiadomo, mówił dr. Biliński, oparło Koło Polskie i po
wstały z niego Naczelny Komitet Narodowy swój program poli
tyczny na przyłączeniu do Austrji odebranego Rosji Królestwa
Polskiego, zaokrąglonego w miarę możności innemi ziemiami polskiemi od wschodu i połączonego z Galicją. Program ten rozwijany
był później w sierpniu r. 1915 i kwietniu 1916, a wolno było go
uważać za najzupełniej możliwy do urzeczywistnienia wobec tego,
że był dla obu stron korzystny i że Austrja go uznawała, o czem
mówca jako ówczesny minister skarbu monarchii austro-węgierskiej
był dobrze powiadomiony. Zgadzały się na niogo zasadniczo i Niem
cy, jakkolwiek posiadały w swem ręku •/« Królestwa. Była chwila,
w której potrzeba było tylko dobić targu. Należało tylko obmyślić
warunki i sposób zabezpieczenia Interesów ekonomicznych i woj
skowych niemieckich w przyszłam państwie polakiem. Otóż tej
konieczności Austrja, jak się zdaje, nie rozumiała. W stosunku do
Niemiec przypuszczali dyplomaci austrjaccy, że muszą się one zgo
dzić na projekt powyższy, jako jedyny możliwy do urzeczywistnie
nia. W stosunku do Polaków odrzucono wszelką z ich strony po
moc, mrożono każdy ruch polski, dobrą wolę galicjan traktowano
jako bezwzględnie należny państwu Habsburgów obowiązek poddańczy. Błędy te pomściły się niebawem. Kiedy minister spraw
zagranicznych, bar. Burian udał się w kwietniu r. b. do Borlina
dla ostatecznego omówienia sprawy polskiej, rząd niemiecki pod
naciskiem kół, domagających się bardziej bezpośredniego uwzględ
nienia interesów Niemiec, zaznaczył, że dawna kombinacja jest już
nie do przyjęcia. Z drugiej strony i polscy poddani monarchji
austro-węgierskiej, zaczęli się domagać, choćby przez memorjał Koła
Polskiego z 3-go czerwca r. h., zmiany postępowania na zajętych
w Królestwie obszarach i wogólo szerszego rozwinięcia programu
w sprawie polskiej. Pod naciskiem tych żądań zgodził się rząd
austrjacki na pewne ustępstwa: naprzód pewno reformy w swej
okupacji, później t, zw. legjonizację legjonów i rozwinięcia ich do
poziomu Polskiego Korpusu Posiłkowego. Ale ustępstwa te przyszły
za późno. Na miejsce dawnego programu auslro-węgierskiego wy
sunęły Niemcy swój program samoistnego państwa polskiego i w ten
sposób właściwie Austrja traci Polskę.
Pertraktacje Austrji z Niemcami w sprawie polskiej jeszcze
się nie skończyły. Austrja broni oczywiście swycli interesów, a poza
tern o ile niema otrzymać ziem polskich na własność, chciałaby
nie dopuścić do ugruntowania się w nich wyłącznie wpływów nie
mieckich i do odcinania na rzecz Niemiec jakichkolwiek części
Królestwa; przeciwnie nawet, Austrja w tym wypadku żądałaby
w imię swego interesu przyłączenia i Litwy do przyszłego państwa
polskiego i możności zawierania oddzielnych z niem traktatów han
dlowych i politycznych. Projekt utworzenia państwa polskiego miał
być jak najrychlej ogłoszony; dlaczego nie ogłasza go się, mówcy
niewiadomo; być może zaszły w Niemczech znowuż Jakieś zmiany
poglądów.
Co do Galicji według zapewnień ministrów wiedeńskich otrzy
małaby ona w tym wypadku rozszerzenie swych praw politycznych
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i ustrój możliwie do ustroju przyszłej Polaki zbliżony. Mimo bólu
i żalu dodał dr. Biliński, że stać będziemy poza nawiasem tego
przyszłego państwa polskiego, musimy ze wszystkich sił dopomagać
do jego utworzenia; żaden Polak przeciwnemu państwu iść nie może.
Mówca uważa, że z tego, co powiedział,^wynika dość jasno, kto wi
nien zwłoce w utworzeniu państwa polskiego; w każdym razie nie
Galicja, o której nie można twierdzić, żeby przez swe mieszanie się
sprawę popsuła. Położenie nasze jest tego rodzaju i tak trudne, że
musimy zachować naszą taktykę dotychczasową t. j. spokój i mil
czenie.
Na tern zakończył dr. Biliński swe wyjaśnienia. Wywarły one
wielkie wrażenie i wywołały ożywioną dyskusję. Zgłoszono liczne
wnioski, z których niektóre, jak wniosek prof. Jaworskiego, przyj
mował tylko do wiadomości sprawozdanie prezesa, oświadczając, że
Koło trwa nadal przy swoim zasadniczym programie, inne, jak
wniosek posła Moraczewskiego zaznaczały dążenie do utworzenia
państwa polskiego, jednoczącego cały naród polski, a w wojnie
obecnej łączącego przynajmniej Galicję z Królestwem. Wszystkie
te wnioski bądź upadły, bądź zostały cofnięte. Po kilku godzin
nych naradach przewodniczących grup politycznych przyjęto wszyst
kimi głosami przeciw jednemu wniosek posła Witosa brzmiący jak
następuje:
„Idąc za głosem obowiązku i miłości ojczyzny, posłuszny
wezwaniu swoich kierowników, złożył naród polski w obecnej wojnie
ofiary, przechodzące nieraz jego siły. Świadczą o tern tak liczne
pobojowiska, obficie krwią polską skropione, jak bohaterskie wy
siłki Legjonów i męstwo żołnierzy Polaków, oraz zgrozą przejmu
jące zniszczenie szerokich ziem polskich. Wszystko to czynił
w przekonaniu, że z tych ofiar krwi i zniszczenia wyjdzie Polska
wolna i niepodległa. Niestety jednak odpowiedzialne czynniki pań
stwa nie chciały czy nie były zdolne do przeprowadzenia tego za
dania, podwładne zaś organa zajęły częstokroć wręcz nieprzychylne,
a nawet wrogie stanowisko wobec ludności polskiej, gwałcąc kon
stytucją zagwarantowane prawa obywateli. Przyjmując do wiado
mości sprawozdanie Prezesa, Koło Polskie protestuje najuroczyściej
przeciw wszelkim zakusom podziału ziem polskich i wyraża przeko
nanie, że nasza krzywda dziejowa w całej pełni naprawioną zostanie."
Po uchwaleniu już wniosku powyższego wpłynął wniosek po
sła soejalno-demokratycznego z Przemyśla dr. Liebermanna:
„Koło Polskie wyraża głębokie ubolewanie, iż kierownictwo
spraw zagranicznych nie Utrzymało w toku pertraktacji z rządem
niemieckim o sprawę polską kontaktu z powołaną reprezentacją na
rodu polskiego i lekceważyło opinję polskiego społeczeństwa. To
lekceważenie stało się źródłem szeregu błędów, popełnionych przez
ministra spraw zagranicznych, które wyrządziły niepowetowaną
szkodę ,"narodowi polskiemu, obniżając jego uczucia i naruszając
jego najżywotniejsze interesy."
Wniosek ten przyjęto 28 głosami przeciw 16.
Odkładając oświetlenie wniosków powyższych i przemówienie
dr. Bilińskiego do najbliższej przyszłości, zaznaczamy tylko dziś
już z największym naciskiem, że przez żywioły najbardziej chyba
w Galicji spokojne i „dojrzałe" ujawniona i podkreślona została
szkoda, płynąca z wręcz szkodliwego dla sprawy naszej traktowania
interesów polskich przez czynniki rządzące. Na tern tle łatwo zro
zumieć zastrzeżenia, jakie ruch niepodległościowy i będący jego
wyrazicielem Komendant Piłsudski mieć musi wobec programu
austro-polskiego, stawianego niekiedy nadto już bezkrytycznie,
przyjmowanego zbyt łatwowiernie.

Ze
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W Niemczech odbyło się 27 września otwarcie parlamentu. Na
Jednem z pierwszych posiedzeń kanclerz niemiecki v. Bethmann
Hollweg wygłosił wielką mowę o położeniu politycznem i wojennem. Ze względu na znaczenie oświadczeń kanclerskich, do całego
świata zwróconych, powinniśmy się tej mowie bacznie przypa
trzyć. Zwraca uwagę ustęp tyczący się Rosji 1 Angljl. Mimo po
wszechnego oczekiwania kanclerz ani słowom nie wspomniał o Polsee. Zapewniał, że Niemcy nie myślą hamować Rosji w jej rozwoju
wewnętrznym i postępie naprzód. Po tym pięknym ukłonie z całą
siłą zwrócił się przeciw Anglji, nazywając ją głównym wrogiem
Niemiec. Przypomnijmy sobie, że poprzednia mowa kanclerza zwró
cona była głównie przeciw Rosji. Należy więc wysnuć wniosek,
że kanclerz zaczyna liczyć się z przeciwnikami swoimi w Niem
czech, którzy toczą dziś z nim zażartą walkę, a pragnęliby poro
zumienia z Rosją przy równoczesnem zwróceniu głównych sił prze
ciw Anglji.
„Vossischo Zeitung" tłómaczy milczenie kanclerza w sprawie
polskiej tern, żc rokowania w łonie mocarstw centralnych, tyczące
się tej sprawy nie zostały jeszcze ukończone.

W. P.
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13iez.
Bajeczka.
Był człek, co wołał oboym służyć, niźll sobie
Bo za dużo kłopotu miałby w każdej dobie.
Był taki, co obcemu dawał wszystkie grosze:
„Niechaj rządzi, niech kradnie, a mnie da potroszę*.
Był taki, co za obcych strugi krwi przelewał,
Ale za własną skórę nie chciał i się gniewał...
Powiesz, takiego niema, to głupie gadanie!
Przepraszam, spojrzyj w koło, mój kochany panie!
Pawle, na wojsko własne boisz się zadłużyć?
Będziesz płacił za obce i będziesz w niem służyć!

Z dzisiejszych ugrupowań
politycznych.
L. P. P. od strzeżenia jest praw wywalczonych
Przez innych... Czekać każę, by nie stracić onych.
C. K. N. walczy o nowe.
Prawica na stwierdzenie czeka urzędowe,
Boi się błędu,
Bo nie wie jeszcze, z którego urzędu...
Jak dzisiaj N. D. przetłómaczyć na żargon?
- S. D.

Z satyry legjonowej.
ORZEŁ, SIKORA i SROKA.
W ptasiej społeczności
Raz wybuchły spory...
Oto orła dyktatura wzbudziła opozycję
Sroki i sikory.
Co mi to za wódz? Szare nosi pióra
I lata za wysoko!
Czyż nie mam racji, moja sroko?
Ze mnie byłby generał,
Niktby się tak pięknie nie ubierał!
Poco laury zdobywać na wojnie,
Wysoko w chmurze?
Czyż nie lepiej spokojnie
W biurze?
A zato w lśniącym mundurze,
W pawich szlifach strojnie...
Słowem: obalić orła już pora,
Tak rzokła sikora.
Wódz jak wódz, zaskrzeczał głos sroki,
Mniejsza, że lata pod obłoki,
Lecz polityk zeń nie do rzeczy,
Nie skrzeczy!
A to przecie rzecz główna!
W tym względzie nikt mnie nie dorówna!
Więc zawarły sroka ze sikorą
Umowę wiążącą,
Że między siebie rozbiorą
Orła władzę, gdy go utrącą.
Sikora w wojskowej komendzie,
Sroka w cywilnym urzędzie
Usiędzie
I bez orła ptactwo odtąd będzie...
Cbcecie wiedzieć, co się potem stało?
Orzeł okryty nieśmiertelną chwałą
Pozostał wodzem ptaków
I wśród chmurnych szlaków
Jak dawniej buja wysoko,
Choć zawsze zawistnych ma sporo,
Zaś sikora pozostała sikorą,
A sroka sroką.
Cena
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