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RZĄD I WOJSKO
Warszawa, 10 grudnia 1916 r.

Trzeba chcieć żyć i umieć umierać.

Napoleon.

Sprawa wojska polskiego.
Sprawa,w istotnej swej treści tak jasna i prosta,
jak jasnem i prostem musi być dla każdego organizmu
zagadnienie sity. Chcąc zyć trzeba ją mieć, trzeba ją
w sobie rozwijać i kształcić, lub do niej dążyć co naj
mniej. Tylko naród chory może mieć w tej materji wąt
pliwość, może sięjociągać lub wahać. Stąd wniosek pierw
szy, bardzo być może bolesny, lecz tern niemniej bijący
w oczy, że jesteśmy jeszcze ciągle dotknięci ciężką
chorobą.
Jeżeli chodzi o pewien ideał, o zasady ogólne,
przy których twardo stać musi każdy, kto żądając nie
podległości nie kłamie samemu sobie, żądania narodu
polskiego w sprawie wojska i w chwili obecnej streścić
się mogą w kilku rysach bardzo jasnych, mocnych
i zrozumiałych jak pewniki matematyczne.
Żądamy armji własnej jako wyrazu siły narodu pol
skiego. Gdy naród ten w najmocniejszem przeświadcze
niu każdego Polaka ma prawo ze względu na swoją li
czebność, na swoją przeszłość i swoje poczucie odręb
ności do najwyższego stopnia istotnej niezawisłości, żą-

! damy, by armja ta była godnym jego dumy i żywotności
wyrazem.
Winna więc być armją wielką. Armją, któraby cią
żyła istotnie na szali wypadków. Nie chodzi tu o sym
bol, o fikcję, o argument dla dyplomatów: musimy dą
żyć do stworzenia armji tak wielkiej, by się nie czul na
ród polski kaleką, podtrzymywanym przez obcych.
Taką armją może być tylko armja z poboru. Żadne,
nawet najgorętsze ochotnicze porywy potrzebie tej nie
sprostają. Wyjałowią natomiast, idąc utartym szlakiem
naszych powstań, kraj z najdzielniejszych żywiołów, bez
których po wojnie odbudowa państwa polskiego będzie
zadaniem ponad siły żyjącego pokolenia. Nie na pow
stania dziś czas, lecz na to, by powołać naród pod broń.
Nie ku zagładzie najlepszych swych synów ma dążyć
odradzająca się Polska, lecz ku podniesieniu przez krwa
wą ofiarę wszystkich bez wyjątku na szczebel obowiąz
ku. Puste są strachy, że lud nie podda się brance, że
stawiać będzie opór. Byle mu nie sączono w duszę
truciny, lud obowiązek swój spełnić potrafi. Nie szedł
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zwartą masą chętnie chłop polski do wojska w roku 1806;
gdy jednak już stanął pod bronią zwalniały go z posterun
ku tylko rozkaz lub śmierć. Zresztą istotne zrozumienie
tych spraw zaczyna już dziś coraz głębiej przenikać do
świadomości najszerszych warstw. Wbrew twierdzeniom
pesymistów lub ignorantów lud polski w nieodległej przy
szłości sam zapewne wysunie hasło poboru, jako jedynie
zabezpieczające jego interesy od szkody nazbyt krwawej.
Nietylko wielką i cały naród ogarniającą musi być
armja nasza: musi również i przedewszystkiem być armją
naszą własną, armją narodową w najistotniejszem tego
wyrazu znaczeniu. Oczywiście—i o to niema sporu—nie
może być ręką sztuczną, nie może być armją najemną
Nie może też jednak być krępowaną przez obce więzy.
Musi dążyć do tego, by od dołu do góry była istotnym
wyrazem genjuszu wojskowego polskiego, by zaopatrzo
no ją we własną broń, we własne środki i pomoce techniczno-wojenne, by miała swój odrębny obyczaj żołnier
ski, swoją własną odrębną treść.
1 jeszcze jedno, jedno z najważniejszych. Trzeba,
żeby ta armja stanęła istotnie do walki. Zęby prze
lała w obronie Polski krew. Tylko szalbierzom po
litycznym albo ludziom, którym serce zamiera ze
strachu przed życiem, . mogą się roić po ^głowach
nadzieje, iż może od spełnienia tego najcięższe
go obowiązku uda nam się jakoś wykręcić. Ciągle jest
u nas pełno ludzi, litujących się nad łzami matek, synów
swoich opłakujących, nad tragiczną doią żołnierza pol
skiego, który w nieprzyjacielskich szeregach spotkać
może brata. Tylko gorzkie, palące łzy upokorzenia i bó
lu nad tymi, co jak bydło niewolne giną w pułkach za
borców, tylko te łzy nie parzą nas już widocznie. Ale
jest coś jeszcze przecie w duszy narodu, co w potrzebie
zadźwięczy jak hartowna stal. Jest głębokie odczucie
wartości bojowego czynu. Nie witałaby z takiem unie
sieniem Warszawa wkraczających legjonów, gdyby przy
szły na bruk warszawski z koszar lub placu mustry. Ale
że w tych szarych niepozornych szeregach każdy żoł
nierz po stokroć już patrzył w oczy śmierci, wzruszyły
się na ich widok nawet serca niechętne. To jest właś.
nie owa bezcenna wartość ofiary krwi, owa ozdrowicielska zapładniająca moc rzezi wojennych.
To są nasze idealne żądania co do armji polskiej.
Oczywiście mówić o ideałach dziś w Polsce, która pod
tyloma względami jest zaprzeczeniem tego, cobyśmy
w niej widzieć chcieli—byłoby naigrawaniem się. Trze
ba więc ideałom przeciwstawić w imię zimnego rozumu
twardą „konieczność wojny". Trzeba sobie uprzytom
nić, że z Wielu dążeń odstąpić musimy na razie poprostu
dla naszej bezsiły, że w wielu wypadkach nasz doraźny
ale chwilowo najwyższy interes doprowadza nas do wnios
ków zgoła odmiennych.
Rzecz najważniejsza przedewszystkiem: nie jesteś
my dziś W stanie powołać armji z poboru. Nie mamy
własnej sieci administracyjnej, własnego przymusu pań
stwowego. Dla przymusowego wcielenia ludności do
szeregów wojska musielibyśmy w całej rozciągłości użyć
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obcej siły. Za tą pomoc trzebaby było zapłacić cenę
ogromną, cenę wyrzeczenia się w zaraniu naszego ży
cia państwowego własnych form bytu samodzielnego.
I trzebaby do tej ceny dorzucić jeszcze nadpłatę w po
staci podcięcia zaufania ludności do państwa, które się
obcemi musi posługiwać rękami, do wojska, do którego
pruski czy austryjacki żandarm wlecze polskiego rekruta.
Stąd konieczność poprzestania na razie na armji ochotni
czej, armji za to, której bojowej wartości i zapału—mo
żemy być pewni w stopniu daleko wyższym.
Oczywiście taka armja nie może być armją wielką,
nie może być narodem pod bronią. Trzeba jednak pa
miętać, że jej rozwój stopniowy jest i bez tego zawarunkowany istotnym stanem rzeczy. Pominiemy już
brak broni, amunicji, wozów, koni i tysiąca innych rze
czy których współczesna armja wymaga, a których my
nie mamy wcale, państwa zaś centralne nie mają rów
nież w nadmiarze. Rzeczą najważniejszą jest brak sto
sownych dla wielkiej armji kadrów. Legjony mogą, zu
żywszy cały swój materjał ludzki, wystarczyć na kilka
dziesiąt czy na sto tysięcy; chcąc iść bezwłocznie dalej
musielibyśmy brać od obcych nietylko pomoc technicz
ną, ale ludzi w takich rozmiarach, że czystość narodowa
armji polskiej byłaby podana w najwyższą wątpliwość.
Tyczyłoby się to już nie tylko wyższych oficerów, ludzi
o wystarczającem wyszkoleniu zawodowem, ale nawet
tego, co stanowi zresztą w nienajmniejszym stopniu
o wartości i rozwoju armji—materjalu podoficerskiego.
Niewątpliwie więc będzie musiała przejść armja pol
ska w drodze od niezbyt świetnej rzeczywistości do ide
ału cały szereg form przejściowych, będzie musiała się
oprzeć w samych początkach swego istnienia na czyn
nej i realnej pomocy państw centralnych. Nie było co
do tego, jak i dziś niema najmniejszej wątpliwości
wśród oficerstwa i żołnierzy polskich, najgorętszych na
wet, najbezpośredniej do stworzenia własnej istotnie
narodowej armji dążących. Wątpliwości będą wysuwane
tylko przez ludzi zupełnie z istotą i warunkami tworzenia
współczesnej armji nieobeznanych, częściej zaś jeszcze
przez tych, którym podkreślanie ujemnych stron sprawy
będzie potrzebne do celów politycznych, do zniechęca
nia, jeśli nie prowokacji.
Ze strony polskiej przy nieuchronnym kompromisie
trzeba będzie zawarować rzeczy tylko niezbędne. Tern
jest w pierwszym rzędzie udział w organizacji i komen
dzie armji tych ludzi, których Polska słusznie po dwóch
latach walk przywykła uważać za swoją dumę, za swą
tarczę przeciw świadomym czy nieświadomym zakusom
na cześć imienia polskiego ze strony obcej. Tern jest
nieodzowny dla nas mus uszanowania przy budowie armji
odrębnej psychiki żołnierza polskiego. Jest rzeczą nie
zaprzeczalną i tysiącznymi najświetniejszymi przykładami
stwierdzoną, dochodząca do najwyższych stopni wartość
armji niemieckiej.
Nikt tego nie stwierdzał częściej
i chętniej niż żołnierz polski ramię w ramię z żołnierzem
niemieckim na polu bitwy walczący. Otóż mimo wszy
stko nie jest możliwem, aby naszego rekruta chciano
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bezdusznie kształcić podług niemieckiego wzoru. Ma on
swoje, zgoła odmienne właściwości psychiczne, swój od
mienny temperament bojowy, swój całkiem swoisty
sposób poddawania się tresurze i regulaminowi wojsko
wemu i mniejsza o to gorszy czy lepszy,—na polu bitwy
będzie innym żołnierzem. Nasza świetna przeszłość
rycerska daje najzupełniejszą gwarancję, że zawodu nikt
z naszej strony nie dozna.
Armję trzeba rozpocząć tworzyć natychmiast. Wy
nika to jasno z tego, co powiedziano powyżej. Nikt
nie potrafi określić, kiedy wojna zacznie się chylić ku
końcowi. To pewna wszakże, że koniec wojny może
przyjść równie niespodzianie jak przyszedł początek.
W tym momencie tworzenie armji mogłoby się stać za
daniem niepilnem, tak nie pilnem dla Niemców jak niein
dziś jest dla wszelkiego gatunku neutralistów, działają
cych na zwłokę. I mogłoby się stać, że w chwili okreś- !
lania granic i ustroju Polski nazbyt lekko zaważyłby na
szali argument najbardziej ważki, argument czynu pol
skiego.
Zaraz—znaczy oczywiście w danym wypadku: natych
miast po decyzji uprawnionych do tego polskich czynni
ków państwowych. Może nim być tymczasowa Rada
Stanu, jeśli będzie instytucją posiadającą zaufanie tej
przynajmniej części społeczeństwa polskiego, która dąży
do odbudowy państwa polskiego — nie drogą pobożnych
życzeń, oglądania się na koalicję i zwłoki, ale drogą do
raźnego najwyższego wysiłku. Mógłby nim być rozkaz
duchowego wodza i twórcy legjonów, Józefa Piłsudskie
go, gdyby ten ciężar odpowiedzialności chciał przyjąć na
swoje barki.
To minimum zastrzeżeń, jakie w sprawie nagłości
tworzenia armji stawia najczynniejsza nawet część
społeczeństwa polskiego, jest żądaniem zredukowanem
do najskromniejszych rozmiarów. Nie może wzniecać
żadnych obaw ze strony państw centralnych, zadośću
czyni natomiast prawom narodu polskiego, prawom do
stanowienia o swoim losie, o swojej ofierze krwi._ Moż
na i trzeba uważać powrót Rosji za staką klęskę, dla
której uchylenia każdy jest środek wskazany, nawet
wstępowanie wręcz do szeregów wojsk niemieckich czy
austryjackich. Jeśli kto jednak mówi, że w danej chwili
Polska może pretendować do czegoś więcej niż do za
miany pana, jeśli kto armję własną uważa za wyraz wo
li narodu, ten wyrazu tej woli nie przyjmie z ust obcych,
choćby nawet najbardziej życzliwych. Kto tego nie ro
zumie, ten nie rozumie lub lekceważy duszę odradzają
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cej się Polski, albo jest poprostu narwańcem jeśli nie
ciemną figurą szukającą* w mętnej wodzie osobistej
swojej karjery.
Najzdrowsza, najdzielniejsza część narodu polskiego
czeka z utęsknieniem i z najwyższą niecierpliwością
chwili, kiedy te nieporozumienia ustaną, kiedy można
będzie stanąć pod broń.

WODZb...
Wodzu
Garść,
Mówili
Któżby

— poniosła twe imię
coś je j serce swe zwierzał;
— kiedy świat dr żytnie,
z nas jego odbieżal.

Młodości wieczne przeczucie
Wiodło ich z tobą na szaniec.
W polu, w zburzonej reducie
B ył z wami D u c h p o l s k i — wygnaniec.
Szedł śladem stóp zmordowanych,
Sprzęt lichy wzrokiem ogarniał,
Śród nocy niedosypianych
Baczył, by nikt mu nie zmarniał.
I z tobą, wodzu, iv okopie
Nieraz siadywał On społem,
Na chwały wzmagał cię tropie,
Coć była lotnym aniołem.
W bojowem złem zalewisku
Samotni byliście — Oba,
7y z grozą we walk uścisku,
On — świadek — wielka osoba.
Tak przeszliście dole — niedole,
Stąpając po ziemi wiernej,
Przy troski obcując stole
W wytrwania mocy rycernej.
Aż otoś zdobył najwięcej
W niepowiadanych słów nucie;
— Zgorzkniałych, głuchych tysięcy
Do życia powrót i czucie.
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Z frontu legjonowego.
Listy z pola.
Na biwaku koło kolonji D ębniaki 2.V III.16.*)
D rodzy Moil
Znowu biw ak. Taki ja k wszędzie i zawsze: te sa
mo kozły, te same nam ioty, te same głosy, to samo nie
bo w ołyńskie, skwaszone i w iecznie zachm urzone i ten
sam c h arak tery sty czn y poszum lasu. D ziw ny je st ten
poszum m elodyjny, cichy, zda się zawsze tak i sam, a je 
dnakowoż ciągle inny. Żołnierz zż y ty z lasem z tym
w iernym nieodłącznym opiekunem swoim, rozróżnia zaw
sze taje m n ic zy głos swego opiekuna. Inaczej np. szum iały te same lasy, gdy rok 'tem u przechodziliśm y te
okolice. P arliśm y w tedy w przód, w ofenzyw ie. Z tej
samej kolonji, k tórej zgliszcza teraz w idzę ztąd, w y
szedłem wówczas na patrol. Las szumiał zwycięsko. —
P a m ię tn y to był dla m nie patrol. M iałem stw ierdzić,
czy Moskale obsadzili d ru g i b rzeg rzeki, w jakiej są sile,
oraz znaleźć w ygodny bród do ew entualnego przejścia
rzek i i zaatakow ania M oskali. B y ł to ryzy k o w n y krok.
W ybrano trz e ch ludzi z naszej kom panji. — Iść przez
rzekę tak w prost to śm ierć lub niew ola. P rz eb ie ra m y
się tedy: J a za R usinkę, a dwaj inni za Rusinów . Do
stałem koszulę z czerw oną tasiem ką u kołnierza, spód
nicę i św itkę. Na głow ę zaw iązałem jakąś chustkę, za
pazuchą m iałem brow ning, kompas, m apę okolicy, lo r
netkę; w ręce koszyk pełen słom y dla oznaczenia drogi
i brodu. Dwaj koledzy wyszli z kosam i. B yliśm y tak
p rzebrani, że aresztow ała nas naw et nasza p atrol i do
piero w ypuściła za okazaniem k a rt wojskowych.
R usinki, k tó re p ra ły bieliznę w rzece też nas nie
poznały. P rzeszliśm y k ilk a odnóg Stochodu, po pas
w wodzie.
Jakoś trw oźnie szum ią zarośla, las na drugim brze
gu rzeki też podejrzanie w ygląda. P rzed nami jeszcze
szeroki pas w ody i błota. Choć rzeka „S to-chód“ (sto
chodów ) się nazywa, lecz w ty m m iejscu ma zaledwie
ty c h chodów (k o ry t) kilkanaście. Idziem y dalej, coraz
ostro żn iej—k o ry ta coraz głębsze, ju ż do piersi. Zostało
nam jeszcze dwa, gdy spostrzegliśm y Moskali— czerkiesi
w w ysokich czarnych czapkach. Zaczynam y się w yco
fywać, czerkiesi nas zachęcają abyśm y szli dalej—w koń
cu zaczynają strzelać. P rz y p ad a m y na jakiejś kępie, po
woli w ycofujem y się do wsi. Składam y gdzie należy
rap o rt, oznaczam y m iejsce brodu.
Przebieram się w swój m undur, lżej oddycham po
zbyw szy się nie swojej skóry i idę odpoczyw ać. S tw ier
dziłem , że M oskale są na drugim brzegu. Tejże nocy
bataljon nasz w ybudow ał m ost na rzece, p rze b y ł resztę
rzeki w bród, runął o świcie na Moskali. W y g n ió tł so t
nię czerkiesów . Rzeka została sforsowana...
Choć rok tem u, jednakow oż żywo stoi mi to w szyst
ko w pam ięci, jakby to było wczoraj. P am iętam jak
podziw iali m ię miejscowi R usini, ja k Rusinki w y p y ty 
w ały „T y w otkuda?" N ajlepiej mi się podobało ja k za
chęcali m ię czerkiesi: „Podi, podi, K sienia! N ie bojś!
Niczewo Tiebie nie budietl". M yśleli może, że faktycz
*) List ten jest dalszym ciągiem listów drukowanych w nu
merach: 2, 3 i 4.

nie jestem Rusinką, k tó ra się chce przekraść do nich.
Głupcy! M ogli mię postrzelić, a nie uczynili tego. Rok
tem u mogłem pójść bez tro sk i na taki patrol, nie oszczę
dzałem się— miałem pewność, że rodzice w Rosji... nie
m iałem przed sobą żadnych perspektyw ... teraz co in n e
go! K oniec w ojny bliski i t. d.
Tak szumią lasy... Inaczej szum iały wówczas... ina
czej szum ią teraz. Inaczej szum iały, gdy cofaliśm y się
z pod K ościuchnów ki. W każdym szumie wówczas słychać
było świst pocisków, „U ra“, tę te n t koni lub trzask ognia
karabinowego... T eraz zawodzą piosenkę o tułacaej doli
żołnierskiej... doli zda się sm utnej, ciężkiej... lecz w g ru n 
cie rzeczy... przyjem nej i pełnej wrażeń, tru d u i sławy.
Jesteśm y jeszcze po dawnem u w rezerw ie, „lotna re 
zerw a" bo nie stoim y w m iejscu lecz przesuw am y się
w m iarę potrzeby ze skrzydła na skrzydło. P rzesuw a
nia odbyw ają się nocam i, w dzień przypadam y gdzieś
na skraju jakiego lasu i odpoczywam y. Czasu dosyć...
jesteśm y praw ie zadowoleni z tego. Poznajem y coraz
to nowe okolice, no i tra fi się p rzy tern, że można
znaleźć gdzieś zagon kartofli, grochu... W połączeniu
z grzybam i lub jagoda n i dostarcza nam to... m aterjału
na uczty. Jakie tu są w ielkie jag o d y i jak a moc g rz y 
bów. Mamy też poddostatkiem żółwi i wężów. W ogóle
nastają wesołe czasy. Gdzieś w oddali biją arm aty...
a my się poświęcam y... w illegiaturze.
Na linji podaw nem u praca. Nocami gotuje się. W i
docznie M oskale nie m ogą oswoić się z m yślą, że tak
św ietnie 'przygotow ana ofenzyw a spełznie na niczem.
D ochodzę do wniosku... że niem a złego coby na dobre
nie wyszło; gdybyśm y np. stali na starem m iejscu pod K...
nie w idzielibyśm y cyw ilnych ludzi,
nie m ieli kar
tofli i t. d.
Całuję was w szystkich.
K ochający Władek.

~Z. Kadry Legjonów.
D ęblin, K ozienice ll'.X I.1916,
K adra piechoty stoi w koszarach przynależnych
ongi do fortu Gorczakowa, a o d d ziały rek ru tó w w bara
kach p rzy forcie. Prócz p iec h o ty są tu ty lk o w arsztaty
a rty lerji. Zaś w K ozienicach stoi kadra kaw alerji i arty le rji. K a d ry nie mają łączności bezpośredniej z fro n 
tem , gdyż zbierają się tu ludzie, w racający ze szpitali
i t. p. W ogóle życie w kadrze — to życie na w yspie.
To też wieść o dym isji K om endanta Józefa Piłsudskiego
przedostała się do kadry później, niż gdzie indziej i wo
bec braku w iarygodnego potw ierdzenia, nadto wobec
braku pew nych wieści o reakcji frontu — kadra zdecy
dowała się na zaznaczenie swego stanow iska dość późno,
bo dopiero 2O.X.
P rz e z dnie poprzednie panowało rozgorączkow anie,
stan niepew ności, silnego zdenerw ow ania. Pierw sza m yśl
porozum ienie się wzajem ne. Dokonano tego prędko i wnet
stanęła do rap o rtu z prośbą o zw olnienie z Legjonów
I i I I kom panja uzup. (dla I i I I brygady) w liczbie
z górą 1000 ludzi. O lbrzym i wąż rap o rtu I kom p. się-
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gał od tyłów koszar przez plac alarm ow y aż do gościń
ca, k ilkakrotnie w y g ięty . Za tem i kom panjam i poszła
wnet I I I kom p., stacja zborna, kom panja techniczna,
3 kom panje re k ru c k ie i w arsztaty a rty le rji. Niebawem
przyszła wiadomość, że to samo grem ialnie u c z y n iły
k adry kaw alerji i a rty le rji w K ozienicach.
Ruch objął całą kadrę z w yjątkiem I kom p. rek ru c 
kiej, gdzie panow ała szkarlatyna i ludzi stam tąd nie
wypuszczano po za ściany baraku. Powód owej prośby
brzm iał jednolicie: ustąpienie K om endanta Józ. P iłs u d 
skiego w skutek oporu rządu austryjackiego wobec ro z
w iązania spraw y polskiej na zasadzie niepodległości.
Ogólna liczba petentów przechodziła 3000. W edle p rz e 
pisów w ojskow ych każdy żołnierz wnosi osobiście i u st
nie prośbę przy raporcie. Tak postąpili w szyscy. S ta
wać m ieli żołnierze najpierw do raportu w kom panji,
następnie do raportu bataljonu, a w końcu 3000 masa m ia
ła stanąć do rap o rtu Kom endy G rupy. R uch ten maso
wy, jakkolw iek nie przekraczający ani na włos torm
w ojskow ych niepodobał się oficerom , k tó rz y w Legjonach poczynili k a rje ry i drżeli o swoje gw iazdki w ra 
zie rozw iązania Legjonów , a szczególnie takim , co szarże
zdobyli na ty ła c h — lub przez w pływ y Pana S ikorskie
go. U ciekli się do tero ru lub kłam stw a, aby nie dopuś
cić do raportu w K om endzie g ru p y pułk. Z ielińskiego.
Szczególnie hulano w oddziałach rek ru ck ich . P e 
wien chorąży groził i daw ał „szpangi", „słupka", o g ran i
czył w ikt na */2 porcji, nic nie pomogło; kom endant I I
komp, uzup. (był parę tygodni w polu), w ygłaszał m o
wy agitacy jn e do żo łn ierzy —obiecyw ał u rlopy tym , co
się cofną od dym isji. U służny jego podkom endny (na
uczyciel gim nastyki w Sokole, przed w ojną) ośw iadczył,
że z pow odu w ielkiej liczby stających do raportu odrazu
spisze tychże i odeślo spis do K om endy G rupy. Gdy
spis osiągnął liczbę 114 i, mimo obiecanek urlopu i w y
śm iewania zgłaszających się pojedynczo do kancelarji,
przez stojących nad karkiem pana kapitana i porucznika,
ty lk o 10 cofnęło się od rap o rtu — pan porucznik odło
żył spis na d ru g i dzień. N azajutrz przybyw szy do k an 
celarji, zakazał personalow i kancelaryjnem u zawiadom ić
żołnierzy, że spis dalej trw a, a następnie po 2-ch dniach
takiej ta k ty k i ośw iadczył, że n ik t się nie zgłasza— więc
dalej nie będzie przyjm ow ał do spisu. Spisu ato li wyżej
nie odesłał. W kom panjach rek ru c k ic h , steroryzow ani

podoficerow ie nie chcieli dopuścić z po czątk u rek ru tó w
do raportu.
W reszcie rozpoczął się ra p o rt w Kom endzie G rupy.
I-go duia stanęła stacja zborna. Po w ysłuchaniu każdego
żołnierza ośw iadczył Kom endant G rupją pułkow nik Z ie
liński, że nie zw alnia nikogo z Legjonów z powodów
politycznych i ustąpienia K om endanta, „boście się zaan
gażowali na czas w ojny"—i prośby dalej nie poślo, bo
tń jest najw yższa instancja, że m ożna staw ać z zażale
niem przy wiosennej lustracji wojska. Na d rugi dzień
stanęła 1 kom p. (szarże) w liczbie 50, bo tak sobie ży
czył pułkow nik, na 3-ci dzień weszła do rap o rtu g ru p y
I I komp. rek ru ck a i dalszy ciąg I komp. 4-go dnia p u ł
kownik Z ieliński zniecierpliw iony pow tarzaniem dzień
w dzień tej samej torm ułki — zagroził zam knięciem do
aresztu następnej p artji i dnia tego ogłosił w rozkazie
dziennym , że dalej raportu w spraw ie zw olnienia nie
przyjm uje. Rozpoczęło się wnoszenie podań. M otywy
podawano przez żołnierzy b y ły krótkie, jasne: „ustąpie
nie Józefa Piłsudskiego"— „nie chcę się bić za in teresy
austrjackie" — „niema Piłsudskiego, niem a Legjonów" —
„gdy ustąpił Piłsudski nie chcę służyć pod austryjackim i oficeram i, i t. p.
Nadszedł 5.X I. W strzym aliśm y akcję, oczekując
potw ierdzenia wieści. Odbyła się msza połowa, p rzem ó 
w ił lojalnie por. 'D w ern ick i — zainicjował o k rzy k i na
cześć obu m onarchów — a w końcu na cześć P o lsk i —
ten ostatni okrzyk brzm iał najpotężniej, poprzednie ni
kle, mimo obecności generała.

Polska Organizacja Wojskowa.

swój program szkolny, rozw inęła bardzo w ybitną akcję
w ydaw niczą, a przedew szystkiem rozszerzyła się znacz
nie po całym kraju, po m iastach i po wsi, tw orząc o k rę
gi, obwody i kom endy szkolne, cały szereg oddziałów
i in sty tu cji m ających na celu łączność, w erbunek, w y 
dawnictw a, finanse, ew idencję nie ty lk o w łasnych szere
gów, ale i stosunków w kraju, o ile o m obilizację (zwłasz
cza ochotniczą) chodzi, i t. d.
Dziś już nie opiera się organizacja na samej ty lko
m łodzieży. Oddziały szkolne obejm ują, rzecz jasna, w y
łącznie praw ie ludzi m łodych. Prócz tego jednak pozostajo organizacja w najściślejszym kontakcie ze społe
czeństwem starszom.
W śród
inteligencji
m iejskiej i m ieszczaństw a,
a zwłaszcza w sferach najtrudniej ulegających agitacji
i organizacji: w bardzo już dzrś licznych kołach ziemian,
duchow ieństw a i pow ażnych a w pływ ow ych w łościan —
istnieją liczne Pom ocniczo K om itety Wojskowo, k tó re
popierają pracę organizacji stosunkam i swym i, wpływam i

N ajpopularniejsza to dziś z pew nością organizacja
w kraju. Mimo to jednak ogół nie dość jasno i nie
w całej rozciągłości zdaje sobie spraw ę z jej znaczenia
i roli, jaką już odgryw a, a w najbliższej przyszłości
odegrać winna. Opinja ogólna uważa P.O.W . za skupie- '
nie m łodzieży gotow ej na rozkaz rządu polskiego w stą
pić do wojska5— i zawczasu już przygotow ującej się do
tego zadania. Je st to praw da, ale nie w yczerpuje sprawy.
Polska O rganizacja W ojskow a powstała zaraz z po
czątkiem wojny z obu organizacji strzeleckich Królestwa,
które na pierw szą wieść o w kroczeniu Strzelców polskich
w K ieleckie zjednoczyły się i poddały pod kom endę P ił
sudskiego.
Po odw roćie Rosjan organizacja w drobnej części
tylko zm obilizow ana w t. zw. bataljon warszawski, p rzy 
łączony do I B rygady, rozw ijała się. dalej, udoskonaliła

Na drugi dzień dostaliśm y list K om endanta do p u ł
kownika N. Z początku wiara nie dow ierzała, bojąc się
czy to nie apokryf. Obecnie w ysłały Kompanie po 2-ch
delegatów , którzy w im ieniu kolegów cofają prośby
o zw olnienie w skutek listu K om endanta, oczekując powstania Rządu polskiego, k tó ry jedyny ma praw o orga
nizow ać arm ję polską. Oficerowie, k tó rzy tłum ili ruch
poprzedni, obecnie kazali odczytać w sw ych oddziałach
list Kom endanta.
Stanowisko żołnierza w kadrze jest mężne i taktow 
ne. Obecnie czekam y na dalszy rozwój spraw y polskiej,
wsłuchani z całą ufnością w głos, k tó ry nas dochodzi od
K om endanta.

Podoficerowie kadry.
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i powagą m oralną, oraz dostarczają pom ocy m aterjalnej;
nie rzadkie są w sferach ziem iańskich i chłopskich
p rzy k ład y stałego opodatkow ania się wedle przyjętego
cenzusu m ajątkow ego na rzecz P.O .W . P ró c z tego po
wstał P o lsk i Skarb W ojskowy, k tó ry — pozostając pod
zarządem i kontrolą poważnych obywateli, w ydał blocz
ki z a rty sty c z n ie w ykonanym i kuponam i na stałe kw o
ty: 5, 10, 20, 100 i 1000 złotych polskich i potw orzył
w kraju całym kom isarjaty zajm ujące się specjalnie akcją
skarbow ą na rzecz potrzeb szkolnych P.O.W .
Słowem organizacja obejm uje siecią swą kraj cały,
przenika wgląb i wszerz społeczeństw o i różne dziedziny
jego życia. W porów naniu z organizacjam i strzeleckiemi przed wojną w G alicji P.O.W . je s t dziś o wiele licz
niejszą i znacznie szerzej i gruntow niej rozw inętą.
P oró w n an ie to bardzo pouczające, jeśli się zważy,
jaką rolę wobec tw orzenia oddziałów strzeleckich, a po
tem Legjonów odegrały organizacje m ilitarne galicyjskie.
Zmobilizowane oddziały szkolne — powiększone w erbun
kiem , k tó ry w ostatnich dniach przed m obilizacją znacz
nie zw iększył ich szeregi, dały oddziały wojskowe.
K om endy m iejscowe w yłoniły ze siebie kom endy placu,
k tóre już po m obilizacji prow adziły dalej w erbunek dla
późniejszych uzupełnień; specjalne oddziały złożone z oby
wateli starszych, t. zw. Koła m iłośników sztuki wojsko
wej, dostarczyły ludzi do prac organizacyjnych i go
spodarczych, ludzi najbardziej do tego nadających się,
bo znających m iejscowe stosunki i w arunki. To też
z ty c h K ół miłośników, oraz m iejscow ych organizacji
społecznych i stow arzyszeń pow stały późniejsze K om i
sarjaty L egjonów polskich, oraz powiatow e organizacje
N.K.N. — Dziś tak prostem się w ydaje, że droga ta była
jed y n ie naturalna i wskazana.
Jeśli ten wzór zastosować do zbliżających się zadań
chw ili obecnej—zadań o wiele w iększych—wniosek w y
pływa zupełnie jasny.
Nie chodzi tu , rzecz jasna o to, jakoby użycie do
robót w erbunkow ych Legjonów polskich nie było wskazanem. Owszem racjonalne ich zastosowanie wiele pomódz może, o ile o oddziałanie na opinję chodzi, oraz
o przeprow adzenie niejednej rzeczy technicznie. A le do
roboty tej sami legjoniści nie w ystarczą, choćby ich
jeszcze d ru g ie tyle po k raju rozprószono — z widoczną
szkodą dla spoistości istniejących już oddziałów. R obo
ta w erbunkow a—rzecz oczywista dla każdego, kto na tę
spraw ę realnie zapatryw ać się zechce — oprzeć się musi
o już dokonaną pracę wojskową, o stosunki o rg an izacy j
no wojskowe już nawiązane, a nadto o m iejscowe orga
nizacje społeczne i polityczne, k tóre mając kontakt
z szerokiem i sferami, najskuteczniej działać potrafią.
N iew ątpliw ie rząd polski — przy stęp u jąc do robót
organizacyjno wojskowych, spraw y inaczej postaw ić nie
zechce, bo w ten jed y n ie sposób uzyska nie ty lko n a j
większe w yniki liczebne, ale i tę jeszcze nieocenioną
rzecz, że wojsko w taki organiczny sposób w yłaniając
się ze społeczeństwa, przez cały czas później — choćby
i do poboru przym usow ego z czasem przyszło — z tem
społeczeństw em będzie silnie, nierozdzielnie związane.

Nowy komendant Legjonów Polskich.
P ułkow nik austrjackiego sztabu generalnego, hrabia
Szeptycki m ianow any został kom endantem Legjonów p ol
skich w w arunkach bardzo osobliw ych i w czasie p rz e 
łom ow ym . L egjony przeznaczone zostały na k ad ry dla
arm ji polskiej, Mają więc przestać być częścią składo
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wą arm ji austro-w ęgierskiej, ja k ą dotychczas form alnie
były.
Winno b y ć zatem rzeczą zupełnie jasną dla ogółu—
i zupełnie jasno postaw ioną przez odnośne czynniki, że
c. i k. Kom enda Legjonów , m ianowana przez austrjacką
Naczelną Kom endę A rm ji ma rację b y tu tak długo i w ta 
kim zakresie, w jakim dotychczasowy charakter Legjo
nów ma być zlikwidowany. K w estje tyczące się tw o
rzenia arm ji\p o lsk iej, zasadnicze pod ty m w zględem po
czynania należeć mają do kom petencji władz rządow ych
polskich i z ich ram ienia utw orzonych czy upow ażnionych
czynników wojskowych.
Tym czasem dotychczasow y rozwój w ypadków tę
jasną linję dem arkacyjną zaczyna zacierać, co niesłycha
nie może być szkodliwem dla rozw oju spraw y. Oto wiadomem ju ż dziś jest powszechnie, że osław iony krok p u ł
kownika Sikorskiego — rozpoczęcie w erbunku do woj
ska bez m andatu od w ładzy rządow ej polskiej, na mocy
jedynie rozporządzeń 'w ładz o k u p acy jn y ch — przedsię
w zięty został z ramienia i na wyraźny ro zka z c. i' k,

Komendy Legjonów, więc pułkownika Szeptyckiego.
Czy fakt ten ma w kazywać, że c. i k. Komenda
legjonów przeznaczona jest na władzę kierow niczą przy
tw orzeniu arm ji polskiej, że pułkow nik S zep ty ck i ma
aspiracje odegrania tu decydującej roli?
K im je s t pułkow nik Szeptycki, by naród m ógł
w jego ręce złożyć rolę tak bardzo dla całej przyszłości
decydującą?
P ułkow nik S zeptycki jest człow iekiem przeszło
pięćdziesięcioletnim , dotąd jednak głucho o nim było
w Polsce. W iem y, że jest on wysokim i w ykształco
nym oficerem austrjackim , wiemy, że z ram ienia sztabu
austryjackiego był attache wojskowym w czasie w ojny
rosyjsko-japońskiej, że w czasie obecnej wojnyS pełnił
odpow iedzialną służbę na jednem lub drugiem stano
wisku w arm ji austro-w ęgierskiej. W szystko to stano
wi cenny m aterjał do określenia jego czysto fachowych
uzdolnień.
Co jed n ak w ciągu całego dotychczasow ego swego
życia zrobił pułkow nik S zeptycki dla P olski, czetn
określił swój stosunek do społeczeństwa polskiego, te 
go społeczeństwa, do organizow ania którego w spraw ie
tak ważnej ja k spraw a wojska m iałby przystępow ać —
o tem nic nie wiadomo. K w alifikacje fachowe znaczą
bardzo wiele o ile o techniczno w ykonaw czą stronę rze
czy idzie — nie w ystarczą one jednak bynajm niej do
należytego spełnienia roli odpow iedzialnej przed n aro 
dem. Pow oływ anie się w ty m w zględzie na szczytne
trad y cje przodków , k tó rzy jako husarze w alczyli pod
W iedniem , rów nie by ło b y nieuzasadnionem , jak kucie
zarzutów z faktu, że obaj bracia pułkow nika są U k ra iń 
cami, a jeden z nich —• jako m etro p o lita lwowski ode
g rał rolę nie zawsze zgodną z interesam i narodu polskie
go w Galicji.
N ikt rozsądnie m yślący nie może dziś w Polsce
tak kw estji staw iać, że in sty tu cje rodzącego się państw a
polskiego stanąć będą m ogły odrazu w pełnej sam odziel
ności. W iem y, że konieczności w ojenne staw iają kraj
nasz w roli obszaru tyłow ego i etapow ego w alczących
arm ji. Pow stająca R ada stanu będzie m usiała zależeć
od w ojskow ych w ładz etapow ych — dotąd w yłącznie
niem iecko-austryjackich, że naw et regent, g d y obejm ie
swą władzę, od nich uzależnionym będzie w niejednem .
Ale w łaśnie dlatego naród dom agać się m usi jaknajwięk-

sze j samodzielności p rzy formowaniu tej najważniej
sze j dziś rzeczy, wojska. Wojsko w ręk a c h społeczeń
stw a nadać jed y n ie może władzom rządow ym polskim
cechy sam odzielności i powagi, potrzebnej ta k na zew-
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nątrz, iak i przedew szystkiem na w ew nątrz, wobec sa
mej ludności kraju.
D latego rolę pom ocy pod względem organizacyjnotechnicznym p rzy tw orzeniu wojska m oże oddać naród
ludziom posiadającym jed y n ie fachowe uzdolnienia,— ale
rola odpow iedzialna przed społeczeństw em i ro p ie
zentująca w obec niego akcję organizatorską, spocząć mo
że jed y n ie w ręk ach , k tó re naród m andatem tym i za
ufaniem obdarzy.
K w alifikacje pod tym w zględem , obok w iedzy fa
chow ej, stanow i przedew szystkiem niezależność stano
wiska, oraz charakter udow odniony długą, nieskazitel
ną i owocną p racą narodow ą.

O cześć wam panowie...
W jak i sposób się zabezpieczyć przed pow rotem
Moskali? Tw orząc rząd własny i wojsko! W jaki spo
sób się zabezpieczyć, by tu potem Niem cy nie rządzili?
Tw orząc rząd własny i wojsko! R ozum ieją to ju ż dziś
w szystkie partje i wszystkie stany. Zaczyna to rozum ieć
i najciem niejszy, że m usim y dziś uczynić to z najw ięk
szym pośpiechem , co zaraz z początku w ojny uczyniły
wszystkie n arody wolne: skupić wszystkie siły dla obro
ny dzisiejszej i budowy przyszłej! Z narodu, który
w czasie w ojny rozsypuje się na w szystkie strony jak
kupa piasku, nikt nie zbuduje niepodległego państwa!
N ik t się z takim narodom liczył nie będzie. N ie może
taki naród być sprzym ierzeńcem , więc będą jeg o stany
i klasy wedle potrzeb wojny — niew olnikam i!
I w ty m czasie, kiedy wojna postaw iła nam to w iel
kie, groźne pytanie, zjechało się do W arszawy ziem iaństwo, kw iat narodu i tu na R adzie G łównej O piekuńczej
i w Tow arzystw ie rolniczem pow ażna część panów n a 
szych (a najgw ałtow niej narodow i dem okraci) w ystąpiła
przeciw tym , k tó rzy chcieliby iść z narodem , razem
z nim utw o rzy ć przedstaw icielstw o narodu!
N ie dość tego! In try g ą radziby rozbić tw orzące się
przedstaw icielstw o narodu, R adę Narodową... N iby chcą
wstąpić, ale ty lk o jeśli tam większość m ieć będą... Z g ó 
ry dają do poznania, żb będą tam w szelki czyn ham o
wali! Zuchwałość ich tłóm aczy się tein, że wierzą w cie
m notę ludu, k tó ry nie dowie się o ich czynach i za
m iarach.
Dawne przypom inają się czasy...
N iech dziś dow iedzą się najszersze w arstw y narodu,
że gdy o R ząd polski chodziło, k tó ry b y kraju bronił,
bronił przed wrogiem , bronił przed nędzą, k tó ry b y o na
ród o p arty m ocno staw ał wobec N iem ców i praw o wol
nego sp rzym ierzeńca w yw alczył — w tedy najcięższe k a 
m ienie rzucali narodow i pod nogi ci, którzy w n ied łu 
gim ju ż czasie zgłoszą się — g d y już bezpiecznie bę
dzie — by rządy nad nim zagarnąć!

Esdecy.
Dziwnego wielcy panow ie polscy m ają sprzym ie
rzeńca! A n arch iści z g ó ry idą razem z anarchistam i
z dołu! I oni gw ałtow nie starają się przeszkodzić utw o
rzeniu rządu narodow ego.
W praw dzie jasnem je s t dziś dla każdego człow ieka
o zdrow ym um yśle, że ty lk o silny rząd w łasny m ógłby
nas obronić przed wywożeniem ludzi, p rzed rekw izycja
mi, przed bezrobociem !
Jasnem jest, że ty lk o rząd w łasny i wojskos zabez

piecza przed panowaniem obcych, a więc dziś o spraw ę
pok o leń rzecz idzie! Cóż z tego? P anow ie esdecy za
m iast dziś całą siłą zw rócić się przeciw knowaniom
pańskim —w im ię ludu, wolą iść z nimi razem — w im ię
d o k try n y .

Z CAŁEJ POLSKI.
Sprawa realizacji aktu 5 listopada posuwa się naprzód bar
dzo powoii. Niezręczne wysunięcie na pierwszy plan bezwłocznie
po ogłoszeniu aktu sprawy Wojska, tworzonego w zupelneni oder
waniu od całości życia państwowego, sprowadziło silny i ostry fer
ment w społeczeństwie polskiem. Przeciwnicy sojuszu z państwami
centralnemi, między którymi niebrak napewno agentów rosyjskich,
wykazywali ciemnym i niechętnym tłumom, jak dalece cały pomysł
proklamowania niepodległości Polski jest poprostu pułapką na ła
twowierność naszą, pułapką W którą na przynętę pustego słowa
clice się złowić rekruta, by go rzucić na pastwę armatom. Z dru
giej strony przyjęcie ogłoszonego przez władze okupacyjne Wer
bunku było W takich formach istotnie nie do przyjęcia. Cały zje
dnoczony w Kadzie Narodowej obóz niepodległościowy wypowie
dział się pod tym względem zupełnie jednomyślnie, stanowczo i jas
no. W d. 29 listopada Wydział Wykonawczy Rady Narodowej wy
dal komunikat, w którym między innemi stwierdza, iż „w sprawie
wojskowej Wydział Wyk. R. N. stoi niewzruszenie przy tern, że
sprawa ta tylko łącznie z innymi działami życia państwowego roz
wiązana być może i że jedynie władza państwowa polska ma pra
wo Wzywać ludność do wstępowania w szeregi Wojska polskiego."
Bardziej jeszcze stanowczo wypowiedział się w swej odezwie
z 25 z. ni. C. K. N. pisząc: „naród polski bez wahań do Walki sta
nie, gdy pod sztandary wezWie go własny, prawomocny Polski
Rząd."
Przeciwko tym ogólnym zastrzeżeniom stanęli „niezłomnie"
jak zawsze osławiony pułk. Sikorski i bardzo głośni, u przynaj
mniej bardzo głośno krzyczący panowie z Klubu Państwowców:
Stadnicki, Makowiecki i Zawadzki. Pułk. Sikorski, który jak
wieści niosą, konferował już od dłuższego czasu z władzami niemieckiemi W sprawie legjonów, pośpieszył z usłużnem jak'zwykle
pośrednictwem, składając memorjal, w którym oficerów polskich
proponował zawezwać „do wspólrady i Współpracy do boku orga
nizatorów wojska polskiego. Poza tein jako szef Departamentu
Wojskowego N. K. N. uważał się za uprawnionego do rozesłania
legjonistów w charakterze werbowników, zapewniając im podobno,
że działa w tym wypadku W porozumieuiu z Radą Narodową.
Mówimy podobno, bo tak brzmią zeznania licznych oficerów
i żołnierzy legionowych, na co mamy w ręku piśmienne dowodysamego jednak faktu nie mogliśmy bezwględnie ustalić. Nie,
wątpliwie jednak p. Sikorski wobec krążących pogłosek winienby
juz dotychczas publicznie wyjaśnić że z Radą Narodową nie po
rozumiewał się bynajmniej i że memorjaly składał na Własną rękę,
jako komendant pułku bowiem miał co najwyżej prawo złożyć ra
port na ręce swojej bezpośredniej zwierzchności, a jako szef De
partamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego nie
ma W tej chwili W Królestwie nic do powiedzenia.
Jedynym rezultatem akcji p. Sikorskiego było tak powszech
ne i tak ostre przeciw niemu oburzenie, ze w ostatnich dniach
ubiegłego miesiąca omal nie doprowadziło do zajść Więcej niż
przykrych. Rozgoryczone warstwy młodzieży urządziły przed mie
szkaniem p. Sik. Wrogą mu demonstrację, którą wojsko i policja
niemieckie rozpędziły niesłychanie brutalnie. W przeddzień wej
ścia legjonów do Warszawy trzeba było całego wpływu warstw
kierowniczych i najsurowszych rozkazów, by powstrzymać młodzież
i żywioły ludowe od ostrycli przeciw p. Sikorskiemu wystąpień,
ktoreby zamąciły ten wielki dzień święta narodowego. Żeby już
skończyć z p. Sikorskim, stwierdzić trzeba, że nienawiść, którą
ku sobie obudził znacznie przekracza miarę tego człowieka. Wy
rastał on poprostu na jakiegoś demona, stojącego W poprzek na
szym dążeniom wolnościowym. Otóż z demonem przy całym swo
im sprycie p. Sikorski napewno niema nic wspólnego.
Mniej szkody ale niestety bardzo dużo hałasu robią ciągle
panowie z Klubu PaństWoWcoW. Gorący zwolennicy tworzenia
wojska polskiego natychmiast, jak bądź i za wszelką cenę, czy bez
żadnej ceny, pienią się ci panowie poprostu na każdego, kto ośtnieli się wystąpić ze słowem przestrogi. Gniew ten i zapal do
chodzący do 4 0 gorączki można traktować o tyle spokojnie, że
nikt tych ludzi oddawna nie clice już słuchać. Nie rozporządzają
oni żadnymi wpływami. Klub rozpada się coraz bardziej i nieomal
to wszystko, co było jego istotną ozdobą usunęło się po nietyle
groźnem ile śmiesznem ogłoszeniu werbunku przez Klub na włas
ną rękę. Wiec chłopski urządzony przez p. Zawadzkiego Wielkim
nakładem pracy, sprytu i kosztów, które łożył zresztą W postaci

8

RZĄD I WOJSKO

biletów kolejowych rząd okupacyjny, omal nie zakończy! się dla
niego bardzo dotkliwie, na Wiecu bowiem nie dopuszczono go do
głosu, a na ulicy o mało nie obito. Proponowany pochód do general-gubernatora nie odbyt się a zamiast wyrażenia gotowości natych
miastowego tworzenia armji uchwalono rezolucję następującą:
Opierając się na akcie dnia 5 listopada 1916 r., gło
szącym niepodległość Państwa Polskiego, zebrani ze wszyst
kich stron Królestwa na zjeździe ludowym w m. st. War
szawie d. 26 listopada 1916 r., powzięliśmy następujące
uchwały. Mianowicie domagamy się: 1) ustanowienia Rządu
Narodowego w postaci tymczasowej Rady Stanu, powołanej
ze wszystkich warstw społeczeństwa; 2j powołania króla
z jednej z dynastji panujących katolickich; 3j zwołania sejmu
ustawodawczego na zasadach demokratycznych, z którego
wyłoni się Rząd stały; 4) przyłączenia Litwy do Państwa
Polskiego; 5j zniesienia natychmiast granicy między obu
okupacjami; 6) protestujemy przeciwko wywożeniu ludzi
z Polski przymusowo, jak to było w ostatnich czasach przez
władze niemieckie praktykowane, pomimo ogłoszenia Nie
podległości. Uważamy za niezbędne danie możności Wolne
go powrotu wszystkim, którzy dobrowolnie lub przymusowo
wyszli do Niemiec, oraz jeńcom; 7j wychodząc z zasady, że
Wobec zatrważającego braku żywności wieś powinna się
dzielić choćby ostatnim kawałkiem chleba z mieszkańcami
miast, uznajemy za konieczne, aby w razie dalszego rekwirowania przez władze okupacyjne środków żywności, środ
ki te obracane były na potrzeby własnego kraju i dzielone
pomiędzy ludność nieinaczej, niż przy udziale i pod kontro
lą przedstawicieli społeczeństwa polskiego; 8) wreszcie oświadczamy, że o armję zwrócić się ma prawo do narodu
tylko Rząd Polski. Adresy postanowiono wysiać do: aj Oj
ca świętego, b) do Rady Narodowej: „Zjazd ludowy d. 26
listopada 1916 r. wita z uznaniem powstanie Rady Narodo
wej, przesyła jej powzięte przez siebie uchwały i domaga
się energicznego ich poparcia". W reszcie postanowiono
wysiać delegację do J. E. ks. Arcybiskupa. Przewodniczą
cy (z wyboruj: ks. Wacław Bliziński, sekretarz: Wacław
Wojtulanis, asesorowie: Bielawski, Teofil Wojda.
Momentem pokrzepiającym w tym całym chaosie było wej
ście d. 1 grudnia do Warszawy legjonów. Weszły pod komendą
gen. Szeptyckiego 3 i 4 pp. oraz 2 p. ułanów a również Komenda
legjonów, Komendy 2 i 3 brygady oraz delegaci pułków, które do
Warszawy nie Weszły. Niewątpliwie, trudno było opędzić się tę
sknocie za tymi, którzy nie weszli, tymi, co śpią snem wiecznym
na zboczach Karpat czy na piaskach wołyńskich, i tymi, którym
rozkaz tego najwyższego, od lat marzonego szczęścia odmówił.'
Mimowoli szukał wzrok pierwszych z dnia wybuchu wojny bojowni
ków o Polskę i tego, który cięciem miecza W drzwi kaźni uderzył.
Ale to nie mogło zmniejszać miłości, z jaką się na ten szary, zbiedzony w ciężkiej pracy ale i okrzepły w trudzie bojowym tłum
żołnierski patrzyło. Powitano w nich bohaterów i coś więcej niż
bohaterów—ludzi, którzy za swoje przekonania umieją dać życie.
Tego największego szacunku i gorącego przywiązaniu nie odmówił
im w tym dniu W Warszawie nikt, choć do dziś dnia W stolicy do
decyzji na fnocny, męski czyn jeszcze doszli nie wszyscy. 1 dla
tego to Wejście trzech pułków wojska polskiego na zimny dotąd
bruk warszawski miało większą Wartość niż najrozumniejsze prze
konywania. Dlatego przyjęły je wszystkie odcienie obozu niepod
ległościowego z jednakowym, niekłamanym zapaleni, dlatego z ty
lu oczu płynęły łzy.
Sprawą najbardziej palącą, choć jeszcze nierozjaśnioną jest
sprawa Tymczasowej Rady Stanu Ogłoszono już ustawę, która
Wzbudziła Względnie niewielkie zainteresowanie, nie ogłoszono na
tomiast listy członków, nad której ułożeniem biedzą się wszystkie
powołane i niepowołane do tego czynniki. Istotnie Wartość insty
tucji będzie zależała w B/4 od jej składu osobistego. Gdyby w Ra
dzie zasiadły nie już w większości ale w poważnym odsetku ży
wioły niezdecydowane, chwiejne, nastrojone neutralistycznie albo
wręcz niechętnie, taka Rada Stanu byłaby napewno poprostu ha
mulcem. Jak krążą wieści, takie jest jednak właśnie stanowisko
prawicy neutralistycznej, która o tyle radaby wejść i osiągnąć
wpływ w Radzie, o ileby jej zagwarantowano zupełną tej instytucji
niezdolność i niechęć do czynu. Byliby oni w niej bez wątpienia
trupim pierwiastkiem rozkładu i Wiązać sobie z nimi ręce dla ludzi
Widzących całą przyszłość Polski w rozwinięciu całych jej sił by
łoby poprostu szaleństwem.
Z L itw y dochodzą Wieści, świadczące, jak silne są jeszcze
nici, które niegdyś te dwie części Rzeczypospolitej wiązały i któ
rych nie zdołały- zerwać ani polityka czynowników rosyjskich, ani
ostry ton waśni polsko-litewskiej. Jak słyszeliśmy, niektóre z grup
czysto litewskich gotowe są stanąć na gruncie unji, byle miały
w niej zagwarantowane swoje prawa i przystępowały do umowy
jako równi z równymi. Trudno dziś sprawę w szczegółach prze
sądzać; to pewna, że ze strony tych warstw, które zbrojnym czy
nem walczą o wolność Polski, nie byłoby żadnych przeszkód
po temu.

W. P.
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Najważniejsze wypadki doby ostatniej: zajęcie przez mocar
stwa centralne znacznej części Rumunji z Bukaresztem, zbrojny ruch
w Grecji przeciw koalicji,‘przesilenie ministerjalne w Anglji i Fran
cji, ciągłe zmiany w rządzie rosyjskim—wszystko to w zestawieniu
z tendecjami pokojowemi w państwach centralnych, znowu czyni
aktualnemi pogłoski o rokowaniach pokojowych.
Najważniejsze dziś sprawy polskie: rząd i wojsko, traktowa
ne w związku ze sprawą pokoju nie tylko nic nie tracą ze swojej
wagi, ale winny właśnie w obliczu tej możliwości wywołać najwięk
szy pośpiech narodu.
Wkrótce stać się może, że stan naszego rządu i stan na
szego wojska decydował będzie o prawach naszych nietylko
w oczach mocarstw centralnych, ale całej Europy.
Te tylko sprawy zadecydują o stopniu naszej niepodległości,
one wpłyną na nasze granice, one ukształtują nasze wpływy
W związku środkowo-europejskim.
Wygląda to na paradoks, a jest najprostszą prawdą w dzie
dzinie polityki międzynarodowej: Im Większą siłę stworzymy na
drodze, na której tworzyć ją możemy, to jest po stronie mocarstw
centralnych, a przeciw Rosji, tern większe będzie uznanie naszych
praw także ze strony koalicji.
Najdalsze sprawy polityki międzynarodowej, łączą się dziś
najściślej z naszemi wewnętrznemi sprawami. Najwyraźniej zazna
czą się one właśnie wtedy, gdy w trwałą równowagę układać
się poczną.
I one więc, właśnie wobec możliwości pokojowych, wskazują
na jedno: Wprowadzenie tych czynników, które umożliwiłyby na
tychmiastowe wydobycie sił z narodu, skupienie ich koło jednego
sztandaru jest dziejowem zadaniem chwili obecnej.
I—
—
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B IC Z .
Neutralni.
Myślaleś, neutralny to znaczy bezczynny?
Gruba pomyłka! Każdy z nas tu winny!
Bo oto pokazali na zjeździe ziemianie,
Że stać i neutralnych na czyn, mości panie!
1 oto stanowisko iście neutralne:
Bądź z nami neutralnym, bo cię przez łeb palnę!

Esdecy.
„Nowa Trybuna" z 25. XI b.r: „Socjaldemokracja popełniłaby
największy błąd, gdyby szukała lekarstwa W demokratyzacji społe
czeństwa polskiego, W wyzwoleniu praw prolerarjatu w „usamo
dzielnionym" kraju. Sytuacja dzisiejsza wypycha wszystko, co
w społeczeństwie jest krzepkiego i żywotnego — jego skrajną pra
wicę i skrajną lewicę — na pole stosunków międzynarodowych..."
„Wszystko, co jest w narodzie dzisiaj żywotnego,
Szuka oparcia między — gdzieś — narodowego!"
Więc dzisiaj idzient z wami, miłe braty szlachta,
Choć nie tak było ongiś — za króla Olbrachta!
Lecz niech wie dziś prawica, co czyni lewica!
Inaczej się nieczystość teorji przemyca,
A W tern jest między nami dziś pewna różnica!
Wy i my dziś nie chcemy Wziąć na barki trudu!
Wy boicie się Moskwy, no i trochę ludu...
My zaś MarksoWskiego boim się talmudu.
Ach, ta Wojna! Ona się bardzo pomyliła
1 teorji naszej nic uie uwzględniła!
Więc my będziem niezłomnie na miejscu czekali
A nic z niej nie ustąpitn! Niechaj świat się wali!
Lecz od czasu do czasu będziem „Precz" wołali!
Może Wojna się zlęknie naszej głośnej rady
I znów ożyją nasze z przed wojny zasady?
Mówią, że wraz z narodem ludby zdobył prawa?
To wbrew naszym zasadom, to nie dla nas sprawa!
Mówią, że w wolnej Polsce ludby znalazł drogę?
To nie z naszej teorji, zgodzić się nie mogę!
Mówią jacyś, że trzeba dziś wojska polskiego
Bo inaczej doczekać się możem ruskiego;
Lub będziem mieli W kraju żołnierza pruskiego?
Głupstwo! Trzeba wciąż Wołać: Precz z militaryzmem!
Tak będziesz pewny zgody z naszym socjalizmem!..
Tak więc, panowie szlachta, jest pewna różnica:
Wyście skrajna prawica, my skrajna lewica,
Lecz wszystko, co w narodzie jest dzisiaj krzepkiego,
Szuka oparcia między — gdzieś — narodowego!
Cena 20 groszy.

