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MIECZYStAW JASTRUN

Dwie współczesnoSci „DziadO~" drezde' s
mm pycha szalona z miłością narodu i ludzkości. Jeśli przypomina czym wielkich bojowników kościoła czy jego herezjal'Chów, to
tym właśnie co powstało w nich z ducha ponamiętnością.
niepohamowaną
gańskiego dzie" i w wierszu „Do Matki Polki" zapowiad~ł grozę późniejszych wypadków, patrzał w częta jest postać ks. Piotra, jego tylekroć Ten wspaniały choleryk, wobec którego bledn!e szeroko otwartymi oczami, mierzył sumie- ć~iartowane Widzenie i owo nieświętej pamię nie Skarga, w akcie gniewu, przechodzącego
mem, gotów był wziąć odpowiedzialność za lo- ci 44, które tyle czarn i sił zabrało komenta- w szał, już to wznosi się na wyżyny potęgi desy n~rodu„ ~ D~eznie, przez które przeciąga torom, rozmiłowanym w kabale i wróżbach. monic:lillej, już to opada - w tkliwość, wyły medob1tk1 WOJska powstańczego, zaczął pi- Również Widzenie Ewy ma wiele pokrewień czerpany nadmiernym wysiłkiem. Jego miłość
sać ut~ór, który miał się stać największym cu- stwa z zachwytami mistyków wszystkich ( .a- graniczy co chwila z nienawiścią. Przejrzał do
sów. Scena egzorcyzmów przeniesiona jest dna podłość, zbrodniczość ludzJką, ujrzał ty·
dem. Języka polskiego i polskiej poezji „Dziadów" część III. Tam wła~nie w Dreznie
rozbiła się - według słów poety - nad głowa
jego „bania z poezją". Z tej bani wyszedł
utwór do żadnego innego niepodobny, a gdy
trzeba go z czym porównać, przychodzą na
myśl dzieła takie jak Dantego „Boska komedia", „Faiust" Goethego, „Prometeusz w okowach" Aischylosa.
N.aibardziej zdumiewającą cechą tego misterium jest jego rzeczowość. Mickiewicz w
niepraktykowany przedtem przez nikogo sposób przeniósł żywcem rzeczywistość historycz.
ną na scenę wyobraźni.
Nastąpiło tu jakby nasunięcie dwóch czasów na siebie. nasaczenie wypadków wcześniej
treścią później
szych cięższą, bogatszą
szych wydarzeń. Jesteśmy świadkami zaraz w
pierwszym akcie scen martyrologii młodzieży
po~skiej; to nic. że te sceny są tylko opowiedziane, nie ukazane w bezpośrednim widzeniu:
opowiedziane są lak. ż.e nie doró....·riałby im Ld.·
den obraz. Potęga realizmu, prawda wstrzasająca bije z tych opowiadań więźniów. Czuj~
my: to mówią nie filomaci, to mówią ludzie,
którzy przeszli przez powstanie.
Obok ofiar tyranii wprowadza Mickiewicz
na scenę ciemiężycieli. Rosjan, urzędników
carskich z Nowosilcowem na czele. Z jaskrawym, niesłychanie plastycznym realizmem kreślone są te obrazy. Perfidia, cynizm, zbrodniczość ukazane są w postaciach urzędników
carskich z potęgą nieporównaną. Mickiewicz
demaskuje złowrogą i odrażającą maszynerię
tyranii, dramat przechodzi niedostrzegalnie w
pamflet o sile miażdżącej, sprawa młodzieży
wileńskiej w sprawę ludzkości, walka z ciemiężcą w walkę między dobrem i złem. Obra·
zy „Ustępu", które w formie narracyjno- lirycznej kontynuują dramat „Dziadów", pogłębiają jeszcze charakterystykę Rosji car·
skiej. Poeta ukazuje ją we fragmentach epicBy.J'<JrlJ rozpoczyna lWę poezji norwej. cać ,obudzać du.sze, odkrywać im, czym
kich, które tworzą samoistne poematy. Nie poprzestaje na opisie ścisłym, rzeczowym nie- On pierwszy pokazał ludziJom, że poe- były... Ta poezja dotyka iedną stroną
mal reporterskim. „Droga do Rosji", którą tak zja nie jest czczą 'l"Ozrywką, że n-tie filozofii, d'rugą życia rzeM11wi,stego ••.
zachwycał się Puszkin, za·wiera celną syntezę dość tu życzeń i słów, że t'rzeba same- W nikim bardziei fak w nim nie wihistoryczną. otwiera dalekie perspektywy. Pymu taik żyć, f ak się pisze. Cz:Wwiek dać tych męcza1·ni anormaJtnego bytu
tajnik postawiony nad przyszłością tego kraju
ten bogaty, wychow(J;ny w kraju (Jfry- na przejścifu między wiek:imn XVIII a
jakże brzemienny jest w treść historyczną:
stokra,tycznym, 1·zucil pa;rlament i of· XIX, tych bł;ąkań się bez ceiu, tych
Ale gdy słońce wolności zaświeci,
czyznę, żeby sł:użyć spi·awie greckiej. vragr/Jień czegoś nadzwyczafnef)lo, tych
Jakiż z powłoki tej owad wyleci,
mocne uczucie potrzeby .spootyzo- tęsknot za p1·zyszłością nie~na.ną. WszyTo
Czy motyl jasny wyleci nad ziemię,
umysły, oo odbywało
Czy ćma wypadnie, brudne nocy plemię? wania swego życia, zbliżenia ideal;u do st~o, co dręczyło
całą W(Jf/"tość się i~ duszach rnłodzieży naszego postawo·wi
rzeczywfstośoi
Mickiewicz, który z bliska ujrzał wrogą potę
Byrona ... Mi.cl on tak wiel· kole;nw,, Byron oddal wiermie w pigę caratu, niedawny więzień, później wygna- poetyoką
niec, rzucony w niezmierzone obs.zary pań ką silę, że d(Jfwał ją cz1ić w kiiku sło smach swoich i w swoim życiu.„
st·wa rosyjskiego , nie zadrżał przed tym kolo- wach, że tych kilka słów rrvoglo pofirą(z Wykładów o literaturze sło11wiańskiej)
sem tyranii i nie popadł w zbyt częste i łatwe
w takich wypadkach uogólnianie, które zazwyczaj bywa znamieniem słabości moralnej.
tragedii r~111ę yv jej naj.bardziej odrażających posta·
żywcem ze średniowiecza na deski
Jak w obrazie społeczeństwa polskiego nie r?mantycznej. Mitologia dramatu jest katociach 1 w porywie sprawiedliwości żąda odweukazucieniów,
pomija Mickiewicz głębokich
licka. Ale duch „pogański", występujący tak tu serca. On, który głosił w „Odzie do młodo
jąc nie tylko czysty ogień bohaterstwa i pojawnie już w „Dziadach" wileńskich, tu wy- ści" hasło: „gwałt niech się gwałtem odciska"
święcenia, ale i „plugawą lawę", tak obok Robucha z siłą, którą na,próżno będzie usiłował na tyrani~ żelaza, broni, przemocy człowieka
sjan, zaprzedanych zbrodniczemu systemowi, powstrzymać pokorny ksiądz Piotr. Kiedy
nad c~łowiekiem i na większą jeszcze tyranię
wprowadza na scenę „przyjaciół Moskałi". Jankowski śpiewa piosnkę bluźnierczą, Konrad
maten~ ~ad myślą _ludzką, która jest przecież
W tych jasnowidzących wierszach przyszłość przer<ywa mu takimi słowami:
tylko Je] c.ząstką, JSkrą tylko, odpowiedzieć
wkracza co chwila we współczesność.
chce tyra111ą moralną, „rządem dusz", ściślej:
W„Oleszkiewiczu" czytamy taką zdumiedusz -: ~la s.zczęścia ludzi, którzy
dr~ta~ur~
Nie mieszam się do wszystkich świętych
'Yającą strofę:
z Litanii, „Jezeh„ się sprzec1w1ą, mechaj cierpią i przepadną .
Słyszę ... tam ... wichry już wytknęły głowy
Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi.
Z polarnych lodów, jak morskie straszydła;
Mickiewicz, fanatyk sprawiedliwości, prze- i o parę dialogów dalej sp1ewa 1upiorną
Już sobie z chmury porobiły skrzydła,
mawia dziś do nas silniej niż kiedykolwiek.
pieśń zemsty, pieśń rzeczywiście „pogańską".
Wsiadły na falę, zdjęły jej okowy.
Słyszę!... już morska -otchłań rozkiełznana Zapowiada ona „Improwizację", poczętą z du- Improwizację jego czytamy w świetle niedaw·
cha „pogańskiego"; nie darmo nosił się Mic- nych łun, w nierozwianym jeszcze dymie paloWierzga i gryzie lodowe wędzidła.
kiewicz z myślą napisania tragedii „Prome· nych ciał ludzkich barbarzyńskiego okresu hiwzdyma,
obłoki
pod
Już mokrą szyję
Już!... jeszcze jeden, jeden łańcuch trzyma. teusz"; echa tego zamysłu przedostaly się do storii. Utwór tylekroć wytarty czytaniem, pu„Dziadów". Jak tytan greck-i zbuntowany stą retoryką deklamacyj, unieruchomiony proWkrótce rozkują... słyszę młotów kucie„.
Tylko ten, kto przeszedł przez piekło męki przeciw Zeusowi wyzywa poeta potęgi nad- fesorskimi komentarzami, odżywa, zabarwia
własnej i cudzej m~ osiągnąć taką siłę mo- ludzkie, by się z nimi zmienyc. Walczy w się krwią, prawdą rzeczy przeżytych na nowo,
Klęska

powstania

listopadowego,

śmierć

pożoga, niewola i wygnanie, straszliwe: biada zwyciężonym! to wszystko uderzyło
w poetę, który już w „Konradzie Wallenro·
tysięcy,

ralną, by pragnąć wolności także dla wroga.
Pomimo mistycznej mitologii treść moralna
„Dziadów" jest ludzka, bardzo ludzka, świec
ka, niepodległa. Mówi się wiele o katolicyźmie
„Dziadów" części Ili. Z ducha katolicyzmu po-
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nieprzeczuwanych nawet przez

poetę.

Oto staje znowu przed Bogiem zła i zbrodni

człowiek „najwyższy z czujących na ziemnym

padole'.'.
Nie zauważono, że ten fra<!me.nt „Dziadów„
cz. III ma najwięcej podobieństwa z częścią
IV. W potoku nieujarzmionym zmiennego ryt·
mu gwałtownych wyznań odnajdujemy Gusta·
wa. Ta sama namiętność, ten sam tok mowy.
T y\ko człowiek dojrzalszy i dojrzalszy arty·
sta. Ten nowy człowiek ma już za sobą doświadczenia nieszczęśliwej miłości, z którą
żegnał się tyle razy. Ta sama namiętność, ty\.
ko przedmiot jej większy, już nie kobieta Ojczyzna. Gustaw miał partnera, który równoważył jego namiętne żale, była nim rozwa·
ga, uosobiona w księdzu-wychowawcy. Konrad
ma również swego ducha opiekuńczego - ks.
Piotra. Odpowiednio do podniesienia tonu no·
wego wcielenia Gustawa i jego partner zyskuje na głębi. Ale mimo to, jakże prozaiczne
wobec Improwizacji jest widzenie ks. Piotra.
Jeśli Improwizacja jest arcydziełem nie tylko
uczucia, ale i sztuki poetyckiej, Widzenie ks.
Piotra, mimo uderzającej wizji początkowej,
raczej świadczy o spadku natchnienia. Już sam
fakt, Że jest tylko trawestacją polityczną sce·
ny ukrzyżowania Chrystusa, mówi wiele; alegoryzm tej sceny odejmuje jej plastykę, jest
ona zbyt retoryczna, zbyt wreszcie enigm<1.tyczna. nie ma w niej tego rozżarzenia, które w
Improwizacji zamienia słowa w żywe c,rg- n izmy, tak, Że możemy wraz z poetą dotknąć ich,
czuc dłonią ich okra~łosć, widzieć jak toczą
się, grają i świecą. Nie ma w słowach Widzenia ks. Piotra siły żywej, jak nie było jej w
aleksandrynie księdza w IV części „Dziadów".
Dwie przypowieści, które opowiada ks. Piotr
Senatorowi nie mają w sobie również więcej
polotu niż przypowieści, które wplatają księ·
ża w kazania niedzielne. Mit o Polsce, Chry·
stusie narodów, odegrał, jak wiadomo, szkodliwą rolę w naszych dziejach. Nic dziwnego,
że właśnie w tę alegorię mesjanistyczną mógł
z powodzeniem uderzyc Wyspiański. Kiedy
Mickiewicza opuszcza namiętnośc, drętwieją
także jego słowa. A jednak ks. Piotr spełnia
w poemacie ważną rolę. Jest on koniecznym
dopełnieniem osobowości Konrada, jest jedną
z możliwości nowych wcieleń Mickiewicza,
któremu nie dośc było jednego żywota, jemu, który miał imion wiele i łączył w sobie
fantastyczne przeciwieństwa.
Cmentarna scena „Nocy Dziadów" znów po·
wraca do rdzennego motywu poematu, do ludowej uroczystości pogańskiej.
Jej tajemniczość jest tu jednak inna niż w
„Dzi.adach" wileńskich .. świat nadprzyrodzony
tu, Jak zreszta wszędzie w III cześci Dzia·
dów':, nabie~a-.plastyki, .naoczności, ~jątko·
wo Jaskrawe] 1 brutalną Złoto, które przelewa z ręki do ręki Widmo jest rzeczywistym
zł?tem, ra!1y w piersi Konrada są rzeczywisty~! ranami, tylko rana na czole jest symboliczna.
. Ta naoczność, plastyka, narzucająca się z
meporównaną wyrazistością, znamienna dla
cał;j i;><>etyki Mi~kie~icza, tu bodaj szczyt
swoi osiąga. Słusz111e pisał prof. Kleiner o liryce MicKiewicza, że jest „sprawozdawcza,
rz~czowa, wyroczna, podbijająca i przygniataJ,,ca przez bez,względ~ość. obiektywnej prawdy . C.zęs.to utwor M1ck1ew1cza zaczyna się od
z~staw1ema .s.uchych faktów, w jakimś punkc~e następuJe wezbranie uczuć, rozżarzenie
medostrzegalnie, ciągle jeszcze w ramach Io~
giczn~j składni i .naturalnej prostoty zagęsz
cza ~1ę obraz?wa111e, wyobraźnia poety zaczyna się posługiwać częściej porównaniem i metafo~ą .._. Ale. za~"".'ycz~j nie. one pozostają w
pa~1ęc1, naidłuzei działa Jakaś głęboko dosw~a?c~ona prawda. o znamionach powszech·
nosc1, Jak np. w WJerszu „Mędrcy" zdanie:
„Wstali przelękli, więc srożsi zbrodniarze".
Niewyszukane rymy mickiewiczowskie przeciwieństwie do rymów Słowackiego -

w
słu

żą temu .sam~mu prawu: niech żaden szczegół
wrkonama me zamąca czvstosci wewnętrznej
wiersza!
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A. B. DOBROWOLSKI

Co robiC z Niemcam·
OD AUTORA
I
Nie jestem politylkiiem. Jestem od bardzo dawna badaczem czynności - zwiaszcza umysłowych - człowieka, „bezi:ntere. sownydh" zarówno jak pralk ty.cZillych, więc
także polritycznych. Widząc i rorz.1umiejąc jałow':>ść odnośny 1 dh pseudobadań
na drodze fillozotiicznej za11ówno jaik. ipseu<lona'lllkowej (do ;poz''omu .naprawdę naukoweg:> dorosły tutaj ty1lko niektóre rzadkiie - dz:i edziny), badam te rzeczy na
drodze czysto i bardzo jeszcze pierwotnie
empirycznej, przednaukowej , tyliko dllJche.m mauk:i przenilmiętej: z pomooą zwyczajnyoh, przednaukowy•ch spostrzeżeń,
zwyczajneg':>, przednaukowego myślenia,
zwyczajnej z codziennego słownika, mowy. Z wy!Ili®ów ty.eh !badań wyciągam konsekwencje: 01gólne postlullaty, wskazaruia,
projeikty. iPraynę, by mania moje byfy od[JX>W'i.edzialline tutaj w tym stopniu jalk ogła
szane przeze mnie z d7Jied7Ji!Ily nauk iprzyrodniczydh. iRze.oz to nie łaJtwa; d~ateqo nie
Wliele dotąd z wyniikiów mydh oglosliłem.
Słlliszność, oddana p.rzez rnzwój wydarzeń
mym twierdzeniom, !Pulblikowanwn bez
cenzury '.llknI.pantów czasllJ poprzedniej wojny, daije mil pochop do zalbranrl.a głoou w
sp<rawń.e tak na czas.ie i tak powa1Żnej
i wa.Wej. Ndeikbórych dat i cyta1bów inie jestem rupeiłnie pewny: piszę z :paimiędi, notatkii. ulległy znilsziczeniu.

4
D:zJię~ oeałemu zes.poł·owi

czynruilków geograficznych i hiStorycz...<iych, elk.s.pansja
liudów Europy Zachodn,1ej za Rer. był.a s~a
ba, :kontakt z rudami tamtejszylllli nad>ki,
stąd ignorancja i<:h osoibilliiwośd psyohicznyidh, SP'OłeC'ZJlydh li '!rnłiitycznych, wyrolb:i:oinych przez idh położenie j dzieje. Ignor.anc}a ta trwała aż do ositatnaej wojny,
niczyllll ;prócz umysłowej dm.ercji i lbezany:śl
nilśdi, niedibaihstwa i paraf.i.aństwa nierusp:raw1edliwiona, zwłaszcza, że od diawna przecież u&tarl ila silę między 'krajami lk.omunilkacja codzienna i łatwa. Ta właśnie ignorancja pozwoiLiła wypadkom rozwiijać się
bez przesz.kody na korzy\Ść zibójeokiej potęgi; •'Jna to doprowadziła dW'lllkro.tnriie do
za61koczenia nieprzygotowane1 milllitarnie
Eur·Ojpy, do nies~ychaneigo w dziejach, bo
praporcjonalnego do nielbywałeigo rozwojlU techruilkli, IJJilszcze;nia ludz,i i <l'zlieł ludzkkh.

Ignorancja ta, karygodna, trwa ad: dotąd.
Wojna za mało nauczyRa. ludzi. Bo doświad
czenie samo - nawet wiefoholtne „ipailiką
w łeib" - nie wystarcza. Trze'ba mieć oczy
otwa·Pte, dobrze przetarte, i patrzeć, trzeba mteć głowę otwar.tą, oczyszcz·oną ze
Ślmiedi przes.ąoow, :i· myśleć i nie do;piern wtedy i tyillko wtedy, gdy się d'JSltaje
pałlkią w łe1b .
Zachód Europy, oceankzny, półwyS\Po
wy li wyspia·rs'k:i, sJ.c.ierowany na kraje eg:z.ottycz.ne, !Patrzy na kontynell!talny W'schód
WSTĘPNE
za !Renem ipo daw.nemu wdąrż jeszcze przez
SFORMUŁOWcAJN]jE iPROBLEMU
Olk.'IJJlary swych Z1Upełnie odmienny·dh rustwjiów pal~·tycznyoah i dąrżeń, oby.czajowości
2
i morallności, nie ro"lll.llmie jego zupełnie
„Time/ba na zawsze Niemców 11I11ies7.lkod- .o<laniennej hishorii i lepiej zna człow i eka
lń!wtl.ć" I Tak. mów.ią, tak pilSzą wszyscy po- z tzw. „:s1:i1Skiego WISdhodu" śródziemno
morskiego, z Afryki, z Indii. angielskich
~i.ityay państw rz;wydęsikich oodzieilI!liie i
li hdlendemkioh, z Indoohiim., Australii, Chin,
WB(l;ęd:zó.e.
J31P001H, nfri: swych sąsiad:ów ze Wschodu.
Alle Jak to zrobić?
Są tacy, jaśnliej wildzący, którzy widzą,
(Czy my, ,POl1acy, geograficzn.9-polityczże śmdild gł01Sz-0ne li ;positanaw'iane, nawet
ne centrUIIIl Europy, znamy ten Wschód
te iD.aj:radykałniejs.ze, wcaile nie są tak ra- naprawdę? Czy „do-świadczeni" przez
dykalne jakJby się nalł€żało, i winnylby być Nierrruców więcej ni.Z inni, znaniy tych
- i mogłyby !być - o wielle, wie~e irady- Niemców dostatecznie? Historia dała na to
ka[niejsze.
odpowiedź jednoz.nacz.ną).
Alle nawet taikite, jak.iie są qł-Oszone i postanawiane, czy /będą stosowane lk:OlllSekO SPOŁECZEŃSTWACH
wentnie do końca, czy będą wykonane?
TYPU
RO'ZJBÓJNICZEGO
St-0ją tu na drodrze dwie ~ne pr.zesq.kody, :które zaczęły j'U'i: d:1ńałać podczas
5
wojny - po aidhu li spoirady.cznie, a teraz
Niemcy nie srtanowią 0s-0ibnej w ludzkoz,aczynają Jud: dmałać rcornz jawnti·ej, cości .g ruaiy listoxyczne1,
niepodobnej do
rać częśdej, na O'.lraz więklSzą, s'ka~ę.
innych. Je&t to jedna z grup należących
Jedna - to ów imd•ły, a•l e upartą swą do pewnej odrębnej, soajoJ.ogi~cznrie waż
śleporl!ą i bezmy.ś1lnośatą nie na żarty groż
nej, przez socj:ilogów dotychczas niepodny sentymentalizm humanitarny, zaS'tępu lkre'Śl!onej lkrrasy:: lkJlasy państw typu rozjący w społecznośoiaoh typowo kap'ita1ibójniczego. Wyróżnia się jedlllak ta grupa
styczny1ch nonmalne uczuoia ai1tru'styczne, od 'innych tejrże klasy swymi ceohami speco to jlllż zaraz p'J tamtej wodnie dał nam cilf!.cznymi, zwł.asz.cza zaś spo•tęgowaniem
się poznać, urz.ędowy obrońca 21bójów, lludo ostatnriej granJicy cech z innymi grupabujący się w narzucaniu na wd!llków barami wspól1nyich, nadomiar sprzężonych p-0ni·ej skóry, w urkrywaniu ich za zas~onami: tw"'·rlllie z wysokim poziomem na'lllkowo„WBzyscy jesteiŚID.y grzeszni", „Przecież to techniczm yim.
ludzie", „Człowiek jest istotą z na1tury doPo.śród społecz00s1 tw lud:zikiioh wyróżnił
brą".
naQeży przede WSZY5trkiim społeczeństwa
DrU1ga iprzeszibda - to wszechpotężna wzbójnicze. Tą na.zwą narleży oznaczać w
banda międzynarod01wych macherów prze- świecie lllJdzlkiim zarówno jak z.wierzięcyim
mysłowo-finansowych, mająca na swe u(np. mrowiska roztbojnicze), !f.yll!ko te społe·
sliu,gi całe zastępy opłacanych poHltyików li czeństwa, dJa których ro7Jbói stanowi cecałe koncerny prasy, go•towa przy sposob- chę nie pro4ygodną,
dmgorzędną, lecz karności, nawet gdy wojna, <>przedawać wrodynalną, nie czasową, 1 eOL stałą zupełnie,
gom swych krajów !broń, SllJrowce i półfa lUJb przy.najmniej ze w.z.ględ.nie krótkimi
bryikaty, na czas tej wojny przycUlpnięta p.rzerwami - sfowem takie, dlla których
za parawanem „B i ć Niemców!", „Bić Ja- ro<Jeójnłctwo zbiorO'We jest stałym procep:ińczyków!" i z okropnnśd woj:ay ciąg derem, stanowi cechę charakterystyczną.
nąca zys'k.i niebywał e , obecnie podnosząca
Przy1k.łady społeczeństw
ro7Jbójnkzy-oh,
Bię chyłkiem, jruż węsząca powe i gotorozmadcie
w
swym
t•
ypie
wykształconych,
wa odnowić dawne bizneBy wspólne IZ grumamy, między innym~: w starożY'mości 'bY1mi r)'"bami kapital~zm.u niemiedk!iego.
Czy da się te dwie przeszkody, takie w ipilemienJiiu żydowslkirm, w Siparcie, w
R:zyimie; w ~asach średn.~orwie'cz.ny.ch ~no
dwie prze.szkody oounąć? Jak?
woży1tnyich w Zł.otej Hwd21i:e, w Turcji,
P:itężni to dw.aj sprzymierzeńcy niemieckich bandytów; podołać irm, niełatwa to w P.ruso-Nierucach.
Państwo ty;pu rozbójniczego,
powstałe
sprawa. Jest to z;byt oczyw.i~te, iprzeraź.li
przeważnie !Przez najazd, cechuje zaborwie oczywiste.
czość, w zamiarach s;wych zasadniczo bezAle nawet gd}~by tych przeszkód Jllie by- qranrl.Crlfila, - i zwiiąrzana z nią hipertrofia
ło, gdytby w całej pełni zasitosowano te
państwowości.
„radykalne", nawet :i w~e,le radyikaijniejJedna i druga - w państwie roZJbójnisze środki , to i wtedy unieszkodPDwienie
czym dosta.tecznie w swym typie wyNiemców było by więce; niż wątpliwe.
ksztaloonym - olbj.awia się:
1) W odpowiedniej strukturze państwa.
3
Krzyknął raz pono Karol Ma·riks, uderza- Przede wszystJkim w bez.względnym cenw panoją•c p ięścią w stół , na jednego ze swych tralizmie (wszysliko od góry) wanil\l nad wBzysitk.ilm machiny państwo
przyjaciół:
wej. despotycznej, traktującej nawet wła
sną swą l'lldn:>sć jak ludność okwpowaną,
„IGNORANCJA NIGDY NIE ZBAWIŁA
mogącej zresztą przylllierać postać najrozLUDl'ZKOSCI!"
maitszą, od autolkraty.:zmu monaxohy czy
Było to może najwazrn-ejsZt: wśród tydllJ dyiktatora najrozmaitszego poikroju d':> oważnych zdań, wyip'Jwiedzi,a.nych !I>rzez teliiga,rdhli, lulb nawet do jaikiejś IPSerudoode·
go, po MonteSlkjuszu najwięcej myiś[ląceigo mo'kria·cjlli, ik.tó're to różnice są wxgllędnde
badacza zlbiororwisk lu.d7Jkiidh, i jedno z naj- małej wagi.
ważniejLSzyoh, jakiie !kiedykolwiek wypoNastępnie w rozipęczn'iałym biurokratyzwiedziały usta człowi~ecze.
mie ,......, całej ann.'ii urzędników, d'.llkł>a.dnie

- na wzór aflJil.iii. - zróżnicowmy·ch ii shierarchizowanych, - a.r mii będącej rami-0nami i imadkami cen•tralnej machi!Ily pań
srt:wowej, da,jąicej kra.jowi po'.ilądaną pr12ez
tę llllao'h!m.ę jednohtOrŚć, zniiwetlO'Wanie, się
ąającyu:ni do żyda cod'llienneg.'J mdności,
do niemal WISzystikiah czynności jed.n-0istek
i grnp; armii utrzyl!Ilfllj'ąicej .po.żądany <lila
tej machiilny z góry prtep.isa.ny, mechanii'czny porządek W\Ś.r•ód ludności własnej i
wśród lrudów zaibranych, ściąigająicej rekruta, rpodatrki, da'llli!Ily przede wszysitlkiJJD. na
potrzeby machiny państwowej. jej o.rganów
i wajen zaborczydh.
Następnie w pos•tawionym na pierwszym
miejs.cu miifitaryzmie, troBlkhwie pielęgno
wanym, czczonym, sławionym j.alko stałe
na.rzędzie zalb:irczości.

Wre<>zoie w osoibllifwej dyplomacji, czunad utnymaniem zalborów d-Ok·onanych i rpJ.anuj1ące.j mlbory dallLSClle.

waj,ącej

2)

w

dąli;nośd

do

ipańst:wowe.go

zruwe-

lowania („zglajchszaltowania") wszystkie-

go i wszystkich, w szczególności hajów za
branydh (wynaradawianie, nienarwiSć do
odrębności, .n.iet-0le.rancja różn!ic rzeczy
nieznane jednak Rzymowi). Wszyscy i
wszystko dla państwa r.o.7Jbójnkzego. I społeczność i jedn'Jstka i to co wszyscy rnbią,
- to wszys,tJko dla tego państwa. Jednostka jest tyl!lko knechtem anadh<illl.y 1Pańl9tw,o·
wej. Jak chłop pańszczyźniany był glebae
adscriptus, tak wszyscy w państwie irozibójniczym są machinae adscripti. Nie mas'Z tu
olbywateli, eą tyillk:i poddani.
3) W jedno'czes•n ej dążności do !POW'Sze-

chnej hierarch.f.zacii państwowej. IRóri.niice
kllasowe i kastowe zaimieniić na różniice .rangi państwowej; poddanych .zamienić na urzędników; zamialSlt iniiejatywy jedn~teik 1
gru,p zapr·'.lwadzić posbuszne i gwllliwe speł
ruianie roz!kazów i ohowiąz'ków lbiluiroki"artycznie przepiLSanych, - jest jeżeli nie jawnyu:n, to l\llk.rytym celem i :idealną metą ewolucji państwa ro:zJbójniczego.
4) W atmoBferze p'.lwszechnej ihipertrofii
przymusu, który staje się podstawowym
i uniwersalnym środkiem utrzymania nakreślonego z góry porządku. Nakazy i zakazy zapełniają tu życie. W państwie rozbójniczym z ludnością dostatecznie „urobloną",
kaidy czuje instymktowną potrzebę otrzymywać i wypełniać ro:zJkazy z
góry i rozkazywać komuś ni:ższemu.

Ta abmosfera z zewnątrz przyc.hodtzi do
wewnątrz: bat wchodzi w serce. Ten wewnętrzny lbat staje się podstawą, sumienia
po<ldany·c h państwa rozibójnLcz.eg'.l. Przystaje się czymś dobrowolnym, z włas
nej woili wykonywanym: bezm%ilnym, ś.Ie
pym posłuszeństwem. Poddany staje się
zaprzedanym ciałem i duszą, zbójeckiej ma
chinie państwowej. T,o jest 0statnie ogniwo ewolucyjne, kwiat duchowości pań
stwa roz<bój1IJ.iczego.
5) W s.pecjil1nym wychowywaniu ludnośd, w jej „uralbianiu" ws.zeillde.g@ r·odzaju sugestią, hipnozą, nie tyllko prz'ymusem - w du·c hu państwa rozb'ó'jniczego.
IDUIS

Ten duch nie tylko uraJbiany jest w szko
służby wojskowej i przez ar-

Ie, podczas

mię urzędników.

Myśliciele, filozofowie silą się usprawiedliwiać „głęboko" charakter zlbójedki. pań
stwa jako tworu wyższego nad wszyetko,
a więc ponad moralność „z.wykqą", speł
niającego metafizyczną, lulb misty•cmą „mi·
&ję dziej'.lwą".

wysławiają

mzlbójnictwo państwo·
swym ent'llZjazmem masy.
Publicyści,
popularyzatorzy
rozipowszeohniają w masach myiśli swyicll fi!lozofów i uczuda poetów.
Tak się utrwala duch państW•'.lWośd IZlbó~
jeckiej, najpewniejsza je'j asekiuracja i najmocniejsze spoidło.
Poeci

we i

zarażają

PRUSO - NlIEMIECKIE iPAŃSTWO
ROZBÓJNICZE
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Wszystkie powyższe cechy wykształco
nego w swym typie państwa rozbójniczego
w najwyższym, gdzieindziej niebywałyu:n
stopniu znajdujemy w potędze prusko-niem!eckiej.
Żadneg'.l państwa ro.zrbójniczego
(m-0że
jes2)cze tyiliko technicznie prymitywnego
państwa Tur'ków) historia me ibyła tak wybitnie, tak jaskrawo dziejami zbójów.
Spójrzmy: z najazdów z'ł>ójec'kich na ziemie Słowian połaibskioh powstaje zibój.ecka
marchia brandenburska, rabująca., gnębią
ca, :niszcząca zabraną w niewo,lę ludność
miej.s,oową; na ziemie pomorskich PI'lliSÓw

najeżdża

:zJbójecki• zakon Krzyżaków, ogniem i mieczem n iby szerzący wiarę Chrystl\IBa, napadający lbez przerwy na Po.1Bkę
i Litwę; olba gniazda zbójeckie łączą się w
jedno: w groźną i coraz groźniejszą zlbójecką potęgę Prus, p'.ld chytrymi, 61Jrytny·
mi wodzami - ikolejno .księciami, króilami,
cesarzami - spotężniałą i szyibko rozros~ą
kosztem sąsiednich pańBtw n iemieckidh,
Austrii, [JoQski, aż pod B:.Smarckiem r.ozpę
cznia'łą, rz.aczynającą grać pierwsze skrzyp·
ce w „koncercie europejskim", !bijącą Da•
nię, Austrię i Francję, stającą się o.kup.an·
tern reszty Niemiec, które - z wyjątkiem
okrojonej Austrii - spajają w jedną coraz
dok.ładniej zasymilowaną, to znaczy sprusa
czoną, to znaczy zrbójecką całość narodowo - państwową: było to już przed Hitiloe·
rem dokonane, przez Hitlera przypieczęto·
wane wynarodowienie Niemiec przez Pru•
sy. A rbwnocześnie impenalilstyczne ma-.
rzenia Niemaów wraz z rozdymającą ~eh
'butą,, pychą, pogardą dJa innych w lllliarę
pęcznienia ich „przestrzeni życiowej" ~
łączonego rz:e zw-ycięskim współzawodmc·

twem g'.lspod.arczym i naukowym, dos7ly,
wreszcie do najwyższego szczyt'll: do z.u·
pełnie splan-0wanej i sprogramowanej żą,•
dzy panowania w skali światowej: zawojO"'
wania i „organizowania" świata -

żądzy,

sformuilowanej już w tamtej wojnie prnez
słynnego ich ohemika Wilhelma Ostwa•lda:
„Nieimcy ~ tyilko Niemcy są stworzeni do
organrzowanta hidzkoś'Ci".

1
'P1rzekształcenie autokracji monarchy na
t zw. monaiiahię konstytucyjną w za.sadzie
nie 7imienifo zbójeckiej struktury politycz·
nej, zlbójeckie.go ducha, rzlbójedkich dąrżeń
rządzącej 'kliki i uralbianej przez nią [ud·
ności. !Podobnie, zapóźniony w porównaniu
z Zaahodeim, pielęgn':>wany przez państwo
kapitalizm wraz ze wsll.ystkimi swymi konsekwencjami i swą atmos:fe.rą duchową nie
z.a.panował nad wszechwładną machiną
państwową, nie uczynił ją swym aparatem,
ale przeciwnie, stał się jej narzędziem do
celów państwowo - z!bójeckich; nie pań·
stwo dlla kapita.'lizmu, jak na Zachodzie,
ale kapitalizm dlla państwa, dla je.g~ dą
żeń z.bójecikioh; rosnące ibogactwo narodo·
we użyte -z.:ostało coraz wydatniaj na ce!la
mhlitame i propagandowe, a komiw.'.ljaże·
rzy i emilgranci stawa[i się z reguły pionie·
rami wplływów niemiedkiich i szpiegami po
lity·cznymi. Dziecko kapitalizmu, tu również pr12ez państwo d:la ,państwa pie,lęgno
wane, nau'ka z techniką, staje się pos'łusz·
nym narzędziem przygotowania w:ijennego (pi!zyhlad jaskrawy: na 10 lat prz'e d woj
ną europejBką centralny organ geografów
niemieckkh „Petermann's M'.tteilJ.ungen"
potraja swą objętość przez nowy d:idatek
„Mhlitargeographie"!). !Podobnie wyzwoleń
cze J1Uchy s:pałeczne, prrzeniesione z państw
czysto kapitailistycznych, przez geniusz
Karnla Marksa una'lllkowione, zwyrodniały
tutaj do.ść ry·chło w awangardę dążeń pań·
stwa :1'1'.l:zihójniczego, Jego nacjonalizmu wojuJjącego i stojącego na str.aży nienarusza[ności granic z:d'Jlbytych, i nabrały groteskowego sensu cichego ideału Zibójeckiej
machiny państwowej: zapanowania nad
wszystkim, więc i nad żyitiem gospodarczym - nic więc dziwnego, że spotkały
się - w latach 80-tych zeszłego stulecia z identycznymi projektami (wykładanymi
na dworze Wilhelma II-go!) „socjałizmu ex
caotihedra", WY'Poconymh przez cały zespół
czarnosocinnych uczonych ekonomistów;
nic też dzifwnego, że zas1bnięte „demokratycznyu:n" frazesem socjaldemokratyczne
prawdziwe tendenc}e powtórzy~y się póż
nie1j w dchyoh marzeniach Hitlera o upań
stwowieniu k.apita.lizmn.i i kapitalistów, do
czego w pocz.ątrkach parło tak głośn'.l „le·
we" skrzyd:ł-0 2lbóje~iej ibandy. Niemieccy
socjaldemokraci (czytaj: pseudodemokraci) utrwalali jedność narod'Jwą i państwo
wą, U!Święcali aneksje, uczeBtniczyU.i w woj
nach napastniczych, byli za hegemonią,
Prus i P'ruskim centralizmem. (Taka sprzeczność pomiędzy hasełkami werlbafoyimi i
na pokaz wyllwoleńczymi, a rzeczywistą
dziaŁalnością polityczną spOW·':>dowaŁa moralną słabość, ujawni oną w hanielbnej klę-
sce republiki Weimars kiej, zar•ó wno jak
później w rów.nie haniebnej bezsile najJiczniejszej partii wobec awanturnikbw Hi·
tle:·a, który nie potrzebował nawet ją kopnąc, by roZ'leciała si ę w nic':>ść).

Bardzo ciekawa jest stopniowa „ewolucja" polityczna niem ' eck.i:;,j socj aldemokracji. Po klęsce Francji partia heroicznie pro
testuje przeciw aneksji Alzacji i L':>taryngH, ale juź w ćwierć Gtulecia potem zaczy··
nc: b·r?~ić całości pa1istwa rozbójniczego,
więc JoUZ dokonanych aneksji, ia Bebel --
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ten sam Be'bed, który wtedy

„protestował"

i s.edział z.a to w kozie z tow.artysz.ami, bawi ąc w roku 1896 w Zwychl\l z okazjli

pog!Tlelbu wybitnego socjalisty szwajcar;ikieigo, na zapy lanie dz.ie" i;karzy, co są•
r yngii, odparł,
dzi o za.JJ.oraoh Alzacji ' '
Jawniona., a na
7,e &prawa ta jest ju7
irug ie pytanie, czy µ..,ti„ edlby w szeregi
u-rnii niemieckiej walczącej z Frencurz.ami,
że tak.
odpowiedział („ze Bmutkiea:n"),
Wieany też, jak socjaldemo'luacj.a niemiecka w połityce za.granicznej szła podobnie
do innyd1 Niemców, za zbójecką bandą
nie gouej od inrządzą.cą, jak 1b ilła się nych Niemoów - rz.: „bratniimi„ socjalistami francuiskilini podczas wo•j ny eur-0pejekiej, jak nie pTOtestowała przeciwko pogwałceniu gwarentowanej przez Niemców
neutradności BelgiL, a z.a to jak w końcu
wojny protes t-owała przeciwko wyzwoleniu się ziea:ni poznańskiej; jak P'ÓŹniej nawet „najpostępowsi" emigranci, uciekinierzy z Niemiec hiUerow&kich, zalb~erali qł06
w prasie Zachodu przeciwko polskim. „uroszczeniom" kO'rytarzowym i jak „opozycjia" moralnie skopanY'ch i splutyoh sfer pro
fesorskich podziwiała jednak i i0ceniałii do~
datnio g.eniusz Fiihreria - tY'ch s.am.yd1
s.fer, w który.Ob podczas wojny europejsk~ej nie znaa,azł się ani jeden „Herr Profeas«:irr", który lby odmówił żądanego p-odpi.su na podsunięty p.rzez !l'ząd berLczelnej
deklaracji, UIŚwięcającej k.pim.y z własnych
solennych przyrzeczeń nienaruszania neuO czym się jednak wie
tralności Be!Lgii.
mniej, to o cym, że socjaldemokrad niemieccy bytli stale za zniesieni-em odrębno
ści i autonomii prowincji niemieckich, co
Joozoze zachowały d-eń odrębności i autonomii (czy to nie charakteTystyczne, że
Prusy,
,rpostępowe" byty centiraillstyq:ne
że w Pruso-Niemczecll postęp łąc:zyq się z
ultra-centralizmem pruskim, pocista·wą ztbójeckiej "->rgani.z.acji?}; i o tym, że w latach
80-tych zeszłego stulecia d~Y'li do aneksji L'anii za pośrednictwem :znajdującej się
wówcz.as pod ic'h !batutą socjaldemokracji
lk.tóra lbezmyś1nie stawiała w
duńskiej,
swym pr<>'gTamie przyłączenie kraju do
Niemiec, n ~by, że wtedy będąc „cząstką,
potężnej paTtii", partia duńsk·a sama na/bierze potęgi...; i o tym, że nikit inny tylko
oni, socjaldemokraci, po wo•j nie europejskiej, pod hasłem jedno1ści narod'Jwej i
państwowej, UBilną agitacją zorganizowali
ruch nacjonaQistyczny pm:eciwko projektowi socjal'sty beilgijskieg·o De Broiuckere'a,
oderwania od Niemiec prowincji nadreń
ski® i utworzenia z ni:ch <Jsobnego p.ań
stwa buforowego, !który to projekt już zdołał zyskać sympatie pewnej części inteli-·
PAWEŁ

HERTZ

Szymanowski
Nie ja,k zwierciadło, lecz jak lód
ballada brzegów brza.sk za,myka,
i ptaki odl,atują z nut,
ca łując chłodną skroń muzyka,,

gencji i burlm.a7lj'1 nadret\sktej, n!e wldz.11,cej koo-zyiści z przyczepienia do ireszty Niemiec, i ~ tam rui<ih sepairatystyczny, przez socjaildemokratów udiaTeo:nniony.
Widzimy więc, rże nie te i owe warstwy
czy Jcilasy, ale cały naród niemiecki łącz
nie ze wszelkiJmi postępowcami, IZ·Ostał już
dostatecznie sprusaczony, dostatecznie w
:ziabórcwści 2l'b6jeckiej, zbójeckiej organizacji i duchu zibójeoki.m wyhodowany. Ca·
ły/ Socjaiista niemiecki p<ld tym iwzględem
nie różni się od 'ka.pitailsty czy junkra:
jest Niemcem, co znaczy dz!ś: jest Prusa·
klem. Nawet Żydzi, co przecierż oo w ieków
średnich nacierpieli Gię nie mało od Niemców, ia w cza1Sach now.szych lbylli wciąrż w
pogardzie u [udności niemieckiej z wyjąt
kiem socjalistów - nawet <Jni stali się
echt Niemcami, nawet ap·oetołami 7Jhójeckiego nacjonalizmu: proszę przeczytać artyikuly z czasów wojny europej6kiej w
„Berliner Tageb1att", we „Frankiiurter Zeitung"„,

I o tym ludzie nie wiedzą. Fałszywie cddzielaj.ą „niećlzczęśliwy", „niewinny" na·
rod niemiecki <Jd jego sfer r.ządowyc'h. Nie
w!<lzą, że ludność Niemiec jest zupe1nie w
styuu pru.&ackirrn ,,upaństwowiona". A przecież COtŚ powinny im mów1ć chodażby owe
98 pr:>c. wyihorców, co „przysięgli na wierność swastyce".
Ozfowiekiem - nie ztbójean Niemiec moty'.lko wtedy, gdy przestanie być

że s i ę stać

Niemcem, więcej: gdy będzie
Nler.tcom. I o tym ludzie ni~
to nie ty.lik.o cl z Zachodu.

ao

przeciwko
- i

wiedzą,

TO JEST NIEMIEC?
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Gęste za1udn!enie i rozwój miast, b<li.6llwść zaOhodniej <:ywili:zacji kapitalistycznej, wreszcie a:nrówcz.a pracowib'.)ŚĆ i skrzę
tność pozwol ilł y na wysoki stopień rozwo-

ju kultury naukowej i technicznej, przemyi handlu, co w połączeniu z hipertrofią
instylliktu posłuazeństwa i mechanicznego
porządku, stąd zaś łatwością mganizowania, sprawiło, że machina pa!ls twowa z całym swym aparatem działała tu niesłyc:'ha
nie sprawnie. Toteż Niemiec jest wyjąt·

słu

kowo dokładnie przystosowany do polity·
cznej struktury zbójeckiej ojczyzny. Dla
Niemca machina państwowa jest lhgiem

nieomylnym; Niemiec ufa iei bezgranicznie, jest jej wiernym knechtem. Jest on naprawdę kółkiem w machinie państwowej,
dobrze na&mar-Owanym, nie zawodzącym.
Chce być r.iąd:zony z góry; był nieszczę
ś1iwy w obcym ustroju „republiikańskim",
narzuconym mu p-~ wojn!e europejskiej1
odetchnctl, gdy nastał Hitler. Jest centrali·
stą nie tytlko w rządzie, ale w najmniejszym urzędzie. Biurokratyzm od dawna z
uirzędów przeniknął całą ludność: stał się
stał się
osolbli'W'Oś.cią i<ih życia i dusz.y,
cechą narodową. Wszelka organirz.:acja, nawet rodzina, ma piętn-0 urzędu; litera przepisu, rozkazu jest ważnie jsza od żyda.

Niemiec cho.ruje na przerost biurokratycz·
na
nej organlzacyjności, wytykanej przez samych Niemaów: Kehrpróżno lów, Goebel66w, związanej z przerostem
J ak szekspir&wski śmiech Falstaffa
instynktu porządkowania, związanym z koś mierć b lądzi wocą, nie11ozumma.
lei z przerostem posłuszeństwa. Objawem
Pnlcctmi biegnie. Tu ka tafalk,
tego prrzero.stu jest skłonnośc do umartwi~a
rnuzyki niezamknięta trumna.
nia, do :zamieniania w martwy, biur-0kratyczny mechanirzm wszystkie:qo co żywe,
I .wiatr alpejski dmie. I Gra.sse
- nawet rzeczy najwewnętrzniejszych, na
we rngle przedwiośnia zwolna stygnie. wet uczucia zwyrodniałego w sentymentaI ty zastygasz. Jeszcze eza,s
lizm spe1cyficznie niemiecki, nawet sumiena cisnąć kla,wisz, tak jak dźwignię.
nia pokratkowaneg'J, ponumerowanego,
do zaanien\enia w
pcJetykietowa.nego Choć wiolin śpiewal jak noc długa,
beznadziejnie suche i martwe spekulacje
fillozof1czne, mistyczne czy romantyczne, w
c i·0 ć trwały basy jak eskorta,
biurdkratyoczne ramy przepisów i nadpiz sop1·anu szkła stopiona fuga:
sów, naka~ów i zakazów, wy;pełn.i.ających
okno otwarte jak aorta •
żyde icodi.zienne, w lbezdusz.ne systemy i
kodeksy, reguły i katechbmy. Zdawało się,
że kto jaJk kto, ale apostoł so·cja·l izmu, ro"'*
botnik czy inteligent, musi być itstotą ży
wą. Tak, tylko nie u Niemaów: w 90-ty•c h
Od chlr>dnych luster już nie umi6
latach zeszłego stuileda oglądałem wydany
ode·rwać znużor1Jego wzroku,
przez parH>ę katedhilzm - pytanta i oopopowoli chowa dni do tru11ii6n
0wiedzi, w którym, jak szpaka, uczo;no agiodchodzącego zwolna roku.
tatora, co na jaką tezę czy zarrut przeciwn1ków ma odpowiadać. Pokrewny biurolato,
oknem
za
Sa.:notność a
kra tyzmowi, militaryzm również do szpiku
osta.tnie, j a!.,-ie zna z nazwislo<L,
kości przenikn~ całą ludn'JŚĆ, stał s i ę pawczesnej .fesieni agitator
ideałem czynu,
sją narodową , a wojna 1Jialym obłokiem WZ1llr spri1skal.
czymś najwyższym, naj.świ ęts~ym; Hegel,
ów urzędowy filozof państwowości prusZaslu,chanego, w patrzonego
kiej, w państwie - takim jak Prusy - widrliał wcielenie „Ducha" świ ata, a w wojjv z 111ie oderwiesz od zwie1'viadla,
nie - szczytowy jeg!) przejaw. „Rozkaz"'
ka.że o padać białym śniegom,
i ;,władz.a" są to dla N iemca słowa magilJy prędzej zimy twarz pobladkL.
ci:ne, odcz:uwa ne inaczej niżli gdziekolwi ek indziej , Na rozkaz Niemiec zbrodI za zamlcniętą 'Okiennicą
staje s i ę po.słu1SZn ie ,,dobry"; na roz·
niarz
'lata,
od
on
odlatuje
tri.Jr,
kaz „na jleps zy" Niemiec będzie katował,
j a.k pta.k, szybując nad stronicą,
m'.>rdował kobiety , starców, dzieci, syste.<;krzydl.ami końce wierszy zmia:ta.
matycznie i dokładnie , fa chowo i n aukowo, popra wnie i śdśle według przepisu.
Sa.motno ść, lustra, książki, śniegi
Z tym wyrobiony m w stoip niu absurdalnym
i gorzkich lat późna nauka..•
instynktem posłusz eństwa p-0ł ą czona jest
I fa wierzyłem jak Owieg1'.n,
żądza rozkazywania rangom niri.szym, pę
że czas i siebie sam Mzukam.
czniej1tca w brutalnoś<J, okrucieństwo, sa·

„

dy2mt, nilgdzie chyba nieznane, wyłbuchaj4...
ce w formy niewiarogodne, nlewyobraż.al• ·
ne w sb<JSunku do ~uc:Lów okupowanyc!h, a
w żydu codziennym twol'Z'ą'ce najniższą w
Europie obyczajowość, olbjawiającą się w
sy>Stematycznym bielu d:zieci pirzez rodzi<::ów, żony przez męża, uczniów przez nauazytcieilt i majstrów, ri;ołnierzy przez kapralów i oficerów, Mieszkałem ongi, !Przed
wojną europejską w Łodzi u Niemra inteligenta, redaktora ,,Lodzer Zeitung"1
drziecioan dostawało się prawie o:xlziennie,
;przynajmniej raz na tyodzień; ku
ż.onie godmie 4-ej, liona z dziećmi wyigftądały
p-rzez oJmo, pełne trwogi w jakim !h'll!Illorze
wraca1 z lbiura groźny despo~ ,,Vater".
W BZkone niemieckiej Mcie miafo cały
swój ire:gu'lau:nin, zróżnicowany, sh!e.raTChi:zowany1 kijem (berłem wł.adcy), piórnikiem, kantówk!l, liniałem, targaniem za
uszy i wł-Osy, kopniakiem i pięścią - toć
tym ,,rpruski nauczyciel lnodowy :zwydężył
pod Sedanem" I C'.> się dz~ało w armii, tego
rąlbe'k pokazał nam kiedyś, w latach 80-yich
zeszłego stUilecia, artykuł „Nenie Zeit" o
spooOlbacll karania żo1nierrzy; dwa przykła
dy wystarczą: jednemu, po całodziennym
marBIZU for&')'Wnym, owinięto twarz w przepocone -O'IlUCZe i tak kazano spać; drugiemu kazano zrobić pełny zwrot 1,885 razy
(jako, że był to rok 1885-ty}; gdy upadał
podnoszono go, aż do końca, po czym o0d·
wieziono do szpitala, gdzie podolbno zakoń
czył swój niemieicki żywot.
Slepe poełuszeństwo i zwierzęca brutalność razem spowodowały specyficzne spodlenie, Butni, nieznośnie ipyszałk-0waci, w
swej brutalności bezczelni, gdy znajdą się
w01hec sła1bszych, gdy czują za solbą siłę,
więc gdy nie lboją się kary, gdy wiedzą, że
swoja czy obca - jest po ich
władza stro:::iie, lulb gdy p!) prostu są w masie, stają się uniżonymi tchórzami, gdy znajdą s i ę
wo:bec silniejszych, gdy czują swoją sła
lnść, !brak op i ekuńczej tarczy, gdy są w
pojedynkę; „zwyciązcy są wściekłymi !bestiami; zwyciężeni, stają .się pluskwami",
trafnie określa ich jeden Francuz, odpowiadając na niedawno przepr·?wadzoną ankietę francuekiego in.stytutu badania oip inii
publicznej. Nie rozumieją hnomanitarności
s~lniejszego, lito·k i 7.wycięzcy; myślą , że to
oznaka słaibości - więc nim pogardzają;
illil z.aś sur«:>wiej, bezwzględniej rz. nirrni postępuje, tym więcej go poważają i nawet
przywiązują się doń jak psy.

/
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nkzn!l tmp<Jn<Jweio nie tylko innym

;pań

etwOlm r<X!lbćljniczym od !Niemoów biorą•
cym wzory (prawzory, . jednak stworzyła
FM.n<:ja, gemiallna w dobrym i rzłym, w
lklrótkitm okresie: autok.retyzmu Ludwi-·
ków) t icale doktryny fillozofic:zn:e, mistycr.··
ne i pseudonaukowe ipaństwa r')zbójniczego (prawzo·r y stworzyła znow.u ta sama
Francja, aęścioiwo państewka włoskie),
aile również im, państwom handlarzy, patrizącym :na to z tajoną, 1ulb nawet z głoś
ną zazdrośdą, a nic z tego w :i.stocie nle
rozumiejącym, imponowała i imponuj e,
dwukrotnie zwycięskim, jeSlZcz:o <lz;151 Co
mo~ ignorancja·!
10
Ignorancja!
!Naprzód i przede W'6'Zys~kim zgrzeszyła
tu Polska, swą uparcie niezm i enną, m 'mo
tyilu dOiŚwi.adozeń, ni.eznajomością odwiecz.nego sąsiada, swym uparcie niezmiennym
widzeniem w 2lbóju czlowieka, na domiar
swą. uparcie niezmienną. ultraugodowo·śoią, untraustępliwością, ultrapacy:fi:zmem.
Myiśmy to sprnwadziili Krzyżaków, myiśmy
nie wyzyskali: Grunw.a ldu do rozgromienia
raz na zawsze tych ([.lboójów, a póżni!aj z !bezmyślną obojętnością patrzyli na rozr ost
Branden'bur.ga i ze:zwoJilli mu na przy~ącze-·
nie gniazda krzyiż.a.ckiego: myśmy to wyhodowali potęgę pruską na naszą zgub«;,
na świata nieszczęśde! My, którzy mog1 iś
my tyle razy rozdeptać tego gada na zaw-·
B!'lel O iłe iprzyznajemy się do nasz.ej prze•
szłości, o file uznajemy „winy" hist')rycz•
ne, musiliny udem:yć się w piersi: nasza to
wi.na, nasz.a wieTha wina - jesteśmy Wl·n ·
ni - przez naszą ignorancję, przez nasze
wyg.odnktwo - jednego z najwlększych
grzechów ludzkości, prnźródła jej najwięk
szych katastrof.
Po nas, dziedzictwo bezmyś1nej iognor.an•
qji Olbjął Zachód, -dokładnie p01Szedl w na•
sze · ślady. Z talką samą bezmyślną dbojęt
nością

przypatfY'Wał

Gię

gwałtownemu

pęcznieniu !Prus, nie przejmował się
zaną mu ipięścią: zaborem duń.skian,

pokaza:bo.-·
rem francuskim, ani wybwchem mi1itaryz•
anu, nie p.rzetarła anu oczu wojna europej..ska, p!) niej imowu !bezmyślnie patrzył na
konspiraicyjny, lecz nawet ślepym widoczny rozrost ibezunY'ślnie dozwolonej ;polb:ty.m
zbój001 stutysięcznej armii drogą b'łyeka•
wicznego mnożenia Gię kadrów n~by poili··
<:ji i ntby .sportów, później ina zamach Hitlera, na jego kipiny z. traktatów, na jego
jawne, na 'Oały świat trąbione,
bezczelnie
STOSUNEK PAŃSTW HAJ\1DLARSKICH
z azatańską energią, z poświęceniem wszyDO !PAŃSTW ROZBÓJNICZYCH
stkiego przygotowanie wojny (z niemałą
9
pomocą 7.aohodniej finansjery, zachodnieO tym w.szystki.m nie wiedzą - i wie- go przemysłu}, a po tej katastrofalnej dz ieć nie chcą - zwycięzcy zachodni dz; ś, nie tylko dLa Niemiec wojnie, po at!
jak nie w iedzieli - i wiedzieć nie chcieli nadto dokładnym świadectwie, co mogq
- ćwierć stulecia temu. Nie wiedzą - i Niemcy~ do czego sq zdolni, zaczyna znów
że przecież wtedy
wiedzieć nie chcą to samo, z tą samą lbezmyślnośdą, z tą sana prawdę ich iognora.ncja ,nie zbawiła lrudz mą ignorancją.
kości", że dała s~ę światru we znaki... I w
tej ignorancji trwają uparcie. Upodabnia·
11.
tyją do siebie państwa innego typu pu .ro2lbójniczeg<:>, ślepe są na różnice za•
To co do nas tutaj dochodzi i na co się
sadnicze - poli:tyczne i dudhowe - p~ skarżymy i czeg'.> się boimy: że anglosamiędzy nim.i a takimi PIU5o-:Niemcami, ła scy okupanci· wraz z całą n iemal ich prapią się na lep pozorów: tej s amej powierz- są, ja·wnie, wyraźnie oka.zują się stronni
ooown1e cyw"ilizacji i sł.ów tych samych, na korzyść Niemców, na niekorzyść naktóre jednak u nich i u tamtych zgoła in- neutralnych, lub nawet skrzywdzonych,
ne mają znatzenie: „państwow'.>ść" ozna- zdecydowani wrogowie nazizmu, nazywa-·
cza tam państwowo1ść rozlbójnk.zą, nie saś ją sielbie „przyjaciiółomi n'.eszcz~śliweg'>
tyilko srożącą kapitalizmowi, hand~arską; naTo<lu niem~eCkiego" i zachwyicają się
„mi~itary:znn" orz.nacza stałe naTzędzie pań osobą Hitllera j·ako „człowieka czy.stych
stwowego rom'.)lju i w tym roz;boju zaan- rąk" (hr. Bernadotte) luJb, przyjac:e•1e ~
gażowany .cały naród; ,,człowiek" ozna·c za chwaJcy !Po'l.sld, ;płaczą posp'.l<łu z Ang.Jo,,Niemiec", a „Niemiec" - współ.rozbójni sasami i Irla'Ildczykami nad dolą wydalaka, gotowego do współr'JQJboju; „patrio- ny>ch przez nas Niemców (d'Ha.r court), że
tyzm" oznacza do h:Sterii rozgorzały, nie- Amerykanie mbroili 22.000 Niemców ja,znający granic i miary swych pTetensji i
ko policjantów itd. itd. bez końca co<lz;enpychy nacjonalizm zaborczy; „demokracja" nie, - to są rzeczy przykre, irytuJące, bez
o0znacza przydział przez władze centralne wie:lkieg~ jednak znaczenia, jako zbyt popewnych funkcji państwowych jednostkom wienchowne i zresztą tylko czasowe objai grupom, <:Za6ami nawet przydzla~ pew• wy niezmiennej ignorancji i lbez:my1Śi1ności
ny dh „swolbód", przez władze ściJŚile okre- z dodat'k1em dwóch, podkreślonych w pa•
,,socjalizm" oznacza biurokra-- raog.ra.fie 1, czynników: humanitarnego senśl·onych;
tyczne regulaminowanie życia. g')spodar- tymentalmnu i wszedhpotężnej bandy mię
czego przez zbójecką ma.chinę państwową; dzynarodowych macherów.
„imperialirzm" (tego zwłaszcza nie tr:ze'ba
Naj:bardziej lbezseTuSownym wśród tych
uzurpowanie
!Lapomim.aćl) oznacza impeirializm zbójec- objawów jest lbezwątpienia
ko-państwowy, ekspansję państwa dla pań so'bie przez Anglosasów, jedynie z tyturu
stwa, dlla spotęgowania jego maohiny, p'J- zwytcięzców, moralnego monopolu n ' e tylmnożenia podatków i ;rekruta, nawet gdy ko o.kupowania Rzeszy, ale również sądze
Jest ekspansją pozornie czysto ekonomtcz- niia 7lbrodniczego narodu, które.g<> nie znadą
ną; oznacza także przymusową asymilację i od którego najmniej ucierpieli, gdy przekompletną za1borów, zniszczenie kh odręb cież pierwsze do tego prawo mają oczywinosc1, wynarodowienie i wdelenie, gdy ście te kraje, !które ibyły ·ofi arami zbrodni
kolonie p·aństw czysto kapita1istycznych Niemców i które jiU'Ż przez to lepiej ioh
rozwijają się sam'Jrzutnie w samodzielne, znając, w i ęcej są bu kompetentne; podkreodn~bne na.rody, tworz ą nowe, oryginalne śl.an ie trudności techni•cznych w wypadku
dotychczas wprawdzie ich udziału w sądach i administracji, jest
człony ludzkośd,
tylko z kobnistów kosztem upośledzonej, przesadą: daliby solbie jakoś .radę z tymi
wyzy&kiwanej i zanikającej ludności „dzi- trudnościami. Same sądy są w swych illlogroteskowo · humorystyczne
ktej", dziś jednak już z autochtonów, gizmach
gwałtownie dążących do ni epod'legł ości ob jawy tępej, upartej ślepoty, zapoznają_.
st oeowalnośd 1
zupełnej. Cały syetem n i eporozumień! Nie cej elementarne reguły
sędziow ie nie widzą
d'.>ść tego, Mechaniczny porządek , łatwość i nieGtosowalności:
n ie tyl'ko tej oczywistciśd, że mają przed
rządzenia, po tęga militarna, podboje wojenne i dypk>matyczne, wreszcie ów szczyt sobą nie .gentlemanów, nie ludzi nawet,
patriotyzmu: „Deutachland iiber Alles in lecz dzikie b estie - ludzi masowo doder Welt!", wszystko t·o, zwłaszczai, że po- tkniętyah szałem zibrodnkzym i w dzHce
łączorne z wysoką kulturą nauk'Jwo-tech- bestie przemienionych i wcale n ie oddzi.oo
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to tak od 1razu zra1bić się nie
czałych da - tyłko zdtzdiczałych w dailszym cią•gu,
iktórych też więc wwadia traktować jak
dzikie hes.tie, - ale nie widrzą oni i tej,
wi ęks zej jeszcze, logicznej oczywhstośd,
że zbrodni mas<'Jwych, ryC"Załtowych , jakościowo i iilościowo nielbywałych, zbrodni
w skaili światowe1j, nie można utO!Żsamiać ,
nawet porównywać ze 7lbr'Jdniami jednoste-k lub niewielkich grup , z faits divers
21brodni w Anglii, w Amery.ce, w cz.asach
pokoju , że nie można stosować tu istnie·jący.ch kodeksów i zwykłych postępowań
sądowych: adwokatów, sprawdzania każdej
:zibrodni itp„ !bo takie z!brodnie nie. są p.r zewidziane :przez nasze kodeksy i ni~ dadzą
si~ podciągnąć pod ż-.adne ich paragrafy ;
ż e wreszde nie po<i'Jbna sądzić Nieffilców
t.ndywidua•l nie, bo cały naród był wspóln ikiem zbrodni· - ·· n:e ty.Jk-:> i nie tyle przez
to . ż e czynnie , więc -z.llrodniczo w tych
zbro r!rtiaCh współdziałał , i·le przez to , że
ho/dawał

czej

zbrodnic:1e; ideologi i i zbrodniorganizacji państwow e ;: źródłom

w.szel kich możlivrych z1b rodni; że zatem
p·o winien być typu W'Jjennego: partyjn ików, wszystk ' ch ryczałtem, wraz z rzą
dem powinno się zasadni·czo skazać na
śmierć , każdy z niich !bowiem jest rozsadn ik iem pewnvm idei odwetu, praktycznie
zaś , z powodów natury technicznej i tylko z ty cli pow'Jdów, zróżnicować karę na
karę śm i er>ci i obozy pracy , a cały naród
sk a zać na długoletn i ą okupac j ę i pozba wienie polity cznej wolności, na odnbien:e dający ch s i ę odro-Oić krzywd i szkód
na
drog ą konf:,sikat , podatków ! pracy, uroczysteg'J
infam ię wreszcie w postaci
ogł oszen i a Niemców za naród zbrodniarzy.
To są już sprawy ważniejsze , niż tamte
cod z'enn e ; jednak nie tu jeszce leży aedno kwestii.
sąd
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okupacje, żadne ograniczenia,
żadne „ k ary" nie będą mocne przeszkodzić
N iemcom w krótkim czasie dźwignąć s i ę
materialn ie, ani wystarczą do ich „poprawy" - pr z eobrażenia zbóiów na ludzi i
zn iszczenia w n ich żądz odwetowych, gdy
Żadne

nawe t abstrah'lljemy z okohczno ś c i wysoce im sprzyj ających: z ~wych dwóch . podk reślanych wyż ej czynników: sentymentalizmu za.chodnich zwycięzców i m i ędzy
narodowe j fincmsjery - no i z tego n ' ezawodnego w społeczeństwach zwyc ! ę
skich, a nie rn:tbójn:·czy ch „prawa zapominania " : st'Jpniowego, a do ść szyibk iego
stygni ęc ; a urazów i g'lliewów, łagodn i enia
" tosunków, sła'bn i ęcia rygorów.
Kto bow iem i co może przeszkodzić od-

rodzić si ę narodowi, z górą dwakroć l icz-

nie jszemu od na&. któremu m1mo w ieilkie
zniszczenia zos t ało jeszcze dużo, dużo i ludzi i rzeczy (mial wszak tych rzeczy bardzo , bardzo dur.l:0!). z tradycyjną, odwieczną atmosferą pracy · i wysiłku, wytrwało
śc i i wytrzymałoś-c ' , fachowo·ści i kompetencji, z ludn'Jśc i ą po·ddającą s ' ę tak łatwo
kierownictwu i orqanizacji, oszczędnie i umiejętnie gospodarują•cą tym co ma , gospodarczo jedną z najwydatniejszych („Jede:n ekonomiczny Niemie-c wart czterech
ekonomiczny ch Polak-ów"). znaną ze swego
zami'łowania do porządku i .punktualn0ści
we wszystkim, ze swej systematycznośd
i sprawności , z wysoce wy.wbioną teohriiką pracy i życia, z<lo1lnością przystosowania się do w.sze1kich warunków oraz do
iieh wykorzystania do re.szty, zdi".lllnością
upraktyczniani·a i hand'loweqo wyzyskiwania pomysłów-odkryć i wynalazków innych narodów, ze sztabem pierwszo.r~ęd
nych uczonych teorety'ków i uczony<eh
praktyków, o'.>raz wyraźniej kiernwników
gospodarstwa narodu, posuwających cią
gle naprzód technikę i organ i zację nie tylko przemy6łu i handilu, którzy tę nową, a
ludzko·ści: energię
nieslły·chaną zdobycz
atomu, potra:fią na peWil!'.> wyzy6ka1ć qla
podniesieni·a gospodarczeigo swej oj.czyzny. Narodowi, o którego •'Jd.rodzenie już
dzisiaj troszczą się, ja.ko o rynek z!bytu ,
przemysłowe sfery Za·ohodu, a już w trzecim roku tej woj:ny troszczyli się pr-OWl'Jdyrowie angielskiej Partii iPrncy (w swej
„Deklaracji": „aiby po wojnie naród niem!eoki też mógł lbrał u<lzi-al w powszechnej sz·częśiliwości" ... ). Narodow~, który ~
i::mgi potra.fił diwiignąć .się z katastrofalnej
wojny trzy<lzie&toletiniej, który 300 lat póź
niej na przekór trudności0m finansowym,
całkowitytm skup i en~em się w jednym dą
żen iu, wyrzeczeniem się e•l ementairnycb
wygód, potrafił w ciągu 8 lat :zJbudować
straszliwą potęgę wojennego przemysru, a
pr.zez dalsze lat 6, wciąż t·ę potęgę wzmacniając, u trzymywaić wieilomi!lionową armię

i zapewnić tej armii w szalonym cią,igłym

ruchu zegarkowo ureg:ul<>wany dowóz ludzi, żywności i amUlllicji. Taki naród ma
dane odrodzenia się prędzej niż inne.„
Tak sam'.> oczywistą je&t dla patrzących
utopijność „poprawy" światowych Zibrodniarzy. Postar~jmy się wczuć w ich „sumienie" i zrOlbi.ć ich „raahUlllek sumienia".
Jak po tamte!i wojnie, tak i dziiś - ftmn;o•

na ponura nienawiiść i wściekłoś·ć teutoń
ska (•'JWa „furia teutonica" w .powieściach
Jana Lama) i-pretensje, tak! pretensje do
zwyicięzców, że nie poddah się wspaniaEuropy, że
łym ich pilanom przebudowy
śmieli ich pobić! Poczucie wyższośc : nad
wszystkimi, tradycyjne, wpa i·ane od dawna i od dzieciństwa, pozornie uzasadniane
rzeczowo, n1e miaiło racji zaniknąć ani nawet osłaibnąć. Wtedy szuk·an'J winnych i znajdywano, był powód do rozterek i waśni. Dziiś nie ma włnnych. Winnyun k!lęsk i
- przypadek: że nie wyna•le7lli w czas
bomby atomowej; gdylby n~e to, bylilby
wyigrali. Naród niemiecki w całej swej
masłe jest i czuje się dziś jednolitym w
swej poot·awie woobec klęski i wobec zwycięzców. Hifiler poz<>&taił dla nich genialnym wodzem narodu, bó.stwem. Wszak gotował dla Niemców dobro, najwyższe dobro - to przyznać musi z całeg'J l!liemieckiego serca Niemiec, póki jest Niemcem.
Chciał, żeiby Niemcy panowali nad świa
tem i świat <>rganizowalli, żeby każdy Niemiec opływał w dostatek i w kulturę. Był
najwyższej rangi patriotą, patriotyzm budził, patriotyzmu uczył. W słuil!bie •0jiczyż
nie oddał caiły swój geniu6z, aż nadto, l!lamacallnie udowodniony bły6kawiicznym
stworzeniem armii i wojennego przemysru,
bły.s·kawicznym podbojem EUJ1'Jpy, zastraszeniem i biciem Angtlików, przyparciem
Sowietów aiż do Wołgi, aż do Kazbeka. Jego żywot czyż nie jest dz i ś testamentem
dla każdego Niemca? „Jeszcze nie zg i nę
liśmy, jes'Zlcze pomśc i my .przegraną, gotujmy się d'.> odwetu. odegramy 6ię"! Czy
istnieje argument, który by mógł przekonać „uczciwego" Niemca, że ma to wszyst1 ko wyrzucić na śmietnik, zamienić na ideologii> zwycięzców? Nie mówiąc już <> tym,
p.rzekonany, że
że Niemie·c jest wszak
zwycięzcy prowadzi.li tę woj:nę nie zupeł
nie wyłącznie z motywów ide'.>wyoh, ale
czy zwycięz
trochę i z ekonomicznych, cy swą ideologią mogą mu zaimponować?
Ten mit zawojo.,rania świata i stw.'Jrzenia
go po swojemu - mit, który dla Niemca
ma i m i eć musi atrakcję wielkości i wspan iałości , czyż zamieni on na ideali-k spokojnej i grzecznej wegetacji w dobr:>bycie
i szczęściu , o•bok innych, a może nawet
pod kuratelą innych? Nawet gdy stanie
się komun ' stą , nie przestanie być Niem cem - i swe niewielkie (il)JJjbicje potrafi
połą·czyć z kolektywizmem . Wszak w początkach ruchu hitler'Jwskiego „lewe" jego skrzydło - jak t o już podkreś1iliśmy
parło wyraźn i e ku przem ianie kolektywistycznej, a niektórzy jego przedstawiciele
oceniali dodatnio rewolucję s'.>wiecką, jako wysoce „patriotyczną", jeden z l!l~ch
nawet ogłosfil książkę o swym pobycie w
S'.>wietach, pełną „uznania" i „sympatii".
Swój nacjonailizm zibójecki Niemiec ma
zibyt sHnie ugruntowany i zakorzeniony,
bez niego przestaje być Niemcem, wyrwać
go - to unicestwić Niemca.
Tak wi:ęc bez użycia siły nie da się
Niemców popraw ; ć.
Ale i siłą tego się nie zrobi. Jeżeli byli
nasi za,borcy przez półbra stulecia nie mogli dać soibie rady z nami, o połowę mniej
licznymi, na trzy kawałki roZJbitymi, technicznie, organizacyjnie, umysłowo stoją
cymi niesłychanie niżej, pozlbawkmymi
wrogiej zadętoś·ci zarówno jak z.byt wielkiego o s01bie mniemania, skfonnymi do
kompromisu, ug.'Jdy; jeżeli nie mogli nas
siiłą przerobić na swoją modłę, - to co tu
myśleć o przeraibianiu siłą Niemców!
Nie zapomi.naij.my także, że ibezpośrednia
ioh mł'Jd.zież, cała i
przyszfość Niemiec sillniej jeszcze, nili: starsi, bezwzględni ej,
entuzjastyczniej jest uro'biona na modłę
zlbójec'kiego na,cjona:lizmu. Nikt inny jak
sam Eisenhower, tłumatcząc, dilaczego wedłuig niego okupacja Niemiec usta•ć może
di'Jpj.ero za lat pięćdzies i ąt (następca Eisenhowera już skraca ten ferm.in do lat dziesięciu„.), te s.owa mówi o milodzieży niemieckiej: „Wystair.czy spojrzeć na mło
dzież, :p.rzyibywaijącą do szkół, ażeby się utwierdzić w tym przekonaniu".
Nie zapominajmy wreszcie, że to nie p<:>l
Hitlerem dopiero Niemcy stali się tacy, jakimi okazali się podczas tej wojny, że tylko pomnożyli oni i nasilili to, co robi>li już
tamtej wojny z nami, gdy to u<lawaJi naszych przyjaciół, twom:ąc ruch niemcofi.lski, zaohwyicają•c Ligę Państw'Jwośc 1
POilskiej i KluJb Państwowości, pozwoleniem na otwarcie Uniwersytetu Warszaw.skiego i obiecanką utworzenia „niepodleg;łego" państwa polskioe.go naturalnie bez
Pomorza, lbez P·oznańskieg'J, bez Sląska, z
Zag9:ębiem Dąibrowieckim 1nd znakiem zapytania, n0 i pod swą kuratelą . Posłuchaj
my, co mówi o okupantach niemie.ckiioh
w październiku roku 1918:
Daszyński
„Zrabowano wszystko: nasze lasy , nasze
konie i krowy , nas.ze drzewo i żelazo, nasze maszyny, przemysł i handel, w~zystk'l
to zawleczono do Niemiec. kle to jeszcze
nie wszystko. Ponieważ nie mogli zratbopostanowili uczynić ją
wać ziemi, więc
bezwarrośdową i wywieźli z kraiu do Nie-

miec 700.000 robotników jak niewolników.

W najbardziej fotrowski sposó'b urządzaJJ.o
polowania na ludzi, dawano przedstawienia. k inoteatru na wsi, alby ciekarwą ludn0ść
napaiść i wywieźć do Niemie·C, alby te !biedne polskie dusze, tych niewo[niik.ów, odstępować temu, 'kto więcej zapłaci".
WNIOSKI

twory państwowe (tak jaiklby Zjednoczone
Proso-Niemcy były tworem zupełnie „naturallnym"), że tylko chcą podiporządk~wac
odbudowę Czwartej Rzeszy uprzedn:emu
uznaniu eilementarnych gwarancji swego
bezpieczeństwa: oznacza to z jednej strony stałą strarż nad !Renem, a z drugiej Zagłęb i a Ruhry",
umiędzynarodow ien ie
(„L'Aulbe", organ de GauJ.le'a).
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Ignorancja nigdy nie zbawlała Iudzkoścl.
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Naszym zadaniem - tę ignora:ncję zwalZ rozwazan naszych na.suwa s ię jeden czyć. Pokazać ludzkości, czym . są Niemcy
spos•ólb skuteczny - jedyny - „poprawy" - całą prawdę o Niemcach.
Niemców:
A. B. Dob1owolski
Trzeba, żeby Niemcy przestali być
Niemcami. To znaczy trze•b a zni.sz·czyć tej

niemieck0.ści fundament: jedność narodowo-państwową. To znaczy, trzeba zniszczyć

JULIUSZ ŻUŁA WSKI

naród i państwo. To znaczy trzeba dokonać rozbicia ziemi i ludności niemieckiej

na oddzieilne pa.ństwa-narndy , - d'J6ta·
tecz.nie małe, alby ten środek mógł być
skuteczny. Oczywiiście okupa.c ja powinna
trwa1ć czas dostatecznie diługi i powinny w
niej uczestniczyć prócz zwycięsk1ah, także inne państwa, bi.arąc k.arżde na sieJbie
admini6trację i kootrolę pewnej lic:zJby now0utw<>rzonych pa·ństewek.
Roz..bicie polityczne utrudni Niemcoro
knowanie razem za.machów odwetowychi tym skuteczniej, im większe będzie t<>
rozbicie, to jest oczywiste. Rozbicie musi
być d0stateczne. Przykład Polski uczy nas ,
że polity•czne rozbicie nawet niedostateczne przyczynia się do rozb 'cia gospodarczego, kulturalnego , 01byczajoweg'J, dążąc do
wytworzenia osO'bnych narodków, ale nie
wystarcza do zniszczenia poczucia jedności nam<lowej i dążeń do zjednoczenia i
niepodległości.
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o zmroku z wyS'muklego drzewa
zrywałem tam, gdzie przedtem widywano
oiebie.
Wiatr nasze dzienne sprawy po morzu rozwiewał,
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chnie.
Losy Turcji i Au.strii uczą, że gdy pań
stwo roZ!hójnicze uilegnie decydującej po- Fala odbi1erze gwia z dę, którą nam przyniosła,
rażce militarnej, pO'łącz·01I1ej z terytoriail·
nym rnz!bicie.m, lub z bardz·'J daleko idącą gdy czasy przejdą po nas, jak wicher po
płótnie,
amputa·cją zaiborów, wtedy kurczą się jego amb!cje i pilany polityczne . Jednakże f popchną nasz e myśli - i połamią wiosła .
pomniejszona Turcja pokazała, że jest pomniejszonym wc i ąż jeszcze zbójem , mordując i zagładzając zaraz po W'Jjnie europej6kiej, około trzech mi!li onów swyc!h Oraniołem
Walka
mian, a w pomniejszonej Austrii nie ustała dz i ała-lność Alldeut&ch'ów.
Dlaczego unosisz mńie wst ecz,
Im mniejsze państwo , tym mniej w nim gdy myślą naprzód b iegnę?
mi e jsca na „wielką politykę" , całe żyoie Dlaczego podsuwasz m i miecz,
skupia s i ę na dz~ e~zinie ekonomicznej i
kulturalnej. Dowodem Szwajca;ria, pań gdy przecież od kuli polegnę?
stewka i;kandynawskie.
1 jak im to czarem m i zsyłasz
Im na wi ęc e j pańs t ew ek rozbite zosta- róże , kwitnące w twych snach
ną Niemcy , tym łatwiej w każdym z nich
choć znów syrena zawyla
rozwiną się odrębności bkalne, więc i patriotyzm lokailny i zanikać będzie poczucie i zgrzyta spod butów piach?
jedności z innymi.
Dlaczego wywlekasz zza chmur
Niemcy dopóki byłi rcnJbici, nie zebrani,
nie zjednocze.n i przez Prusy, lbytl.i Niemca.- korowód martwych twarzy?
mi Humiboil<ltów i Gaussów, Schilile.rów i Patrz: my rozrywamy tu sznur,
G'Jethów, Moci:artów i Beethovenów, bY'li ten znak, co nas gniótł i znieważał'
z Francją w ku1tma1nej symb iozie, po
francusk'll pisali. Stali eię tym, czym są do- I w jakiż to przestwór samotny
piero przez zjedn<>czenie polityczne, po- chciałbyś przerzucić mój cień,
przedzone przez ruch jedności narodowej, choć stoję - jak stałem - u zwrotn!c
po Naipoieonie, w 30-y·ch r0zpoczęty
40-ych latach zeszłego stulecia już pow- j mierzę rosnący dzień?
szechny, o którym przeniklliwy Mickiewicz Lecz czasu nie cofniesz już wstecz,
odezwał si ę pono mniej więcej w te prorocze słowa: Mnie tam „w1osna" niemieoka bo czas za myślą goni.
nie zachwyica, bo Niemiec, to jak g ... : d'J- Za nami - sny, przed nami - rzecz,
póki zmarz.nięte, moina wytrzymać, ałe nad którą się schylisz w po.kłonie.
niech tya'ko odtaje„.
Nawet najsurowiej traktowani i kontro·
Jowani, Niemcy się nie poprawią, dopóki
będą zjednoczeni, dopóki nie będą rozbici
JóZEF STACHOWSKI

:z

na dostatecznie drobne

części.

poprawią się

- bezwiednie,
gdy zostaną dostatecznie
rozbici, nawet gdy w ich traktowaniu i
kontrolowaniu nie było by dość surowości
i gdyby nawet ich wspierano w odrodzeOdwrotnie,

Poległym

niechcący -

niu ekonomkznym.
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Zatmyślomry

na

liściu

ziemia głucha jak
i k<>rrw1rów złota.wy
i ludzka pwm:ięć.

chrząsz~,

karmień
gąszcz

Mówi s i ę do Niemców: wy - naród,
wy - państwo. Uznaje się tym samym ich

Krvxple deszczu wymyły potok,
tydzień temu biły was w twarz,
im nie kwestionuje.
1·ośntij trawo, murawo otocz,
Jest to błąd kardynalny , najfataLniej.szy
skutek ignorancji. Bo właśnie to trzie1ba potegłym gwarz.
jedność nar'Jdową

i

państwową .

Tego

się

zniszczyć.

Zachowanie jedności teryt<>rialnej i pań- Nie słuchają śpiewania rzek
stwowej Niemiec: odlbud·'Jwę centraJnej- ptasiej muzyki,
władzy w Niemczech, cz)'ll.i Czwartej Rze- v którzy byli gdzie bywał, lęk
.
'
•
szy, pOBtanowił j:uż Poczdam, a Anglosasi
bardzo się o to troszczą. Podejrzewają pi zyszedłszy znik0d.
Francuzów o konspirowa.nfo na rzecz rnzprzynajmniej go- Czasem tiirkot chlovskiego wozu
członkowania Niemiec
spodarczego, piętnując to „odstąpienie od mignie 7'ak oień,
p·0stanorw '. eń poczdamskich" jako „samo w
grób wyst1·0-i w promień i f osfÓ1'
sobie godne pożałowan ia" („Times") . W i· gasnący dziefi.
docznie Francuzom - którzy dość nacierpieli się od Nioemców . żeby i·ch móc jak0
tako poznać - przychodziła <l<> głowy myśl Zcimyślo-ny n.a liściu chrząszcz,
niejasna, nie· wiafrów majowych gmni.e
rozczłonkowania Niemiec konsekwentna i bardzo bojaźliwa, bo zagąszcz
raz ją schowali do kosza, zapewniając, że i komarów złotawy
spwntie.
twarde
i
to .nieprawda, że „nie wierzą . w sztucz.ne

