
X. A N T O N I S T Y C H E L
* T S hJR r '-  P R O B O sZ C Z  KOLEQIATV ŚWIĘTEJ MARYI MAGDALENY 

PO SEŁ DO PARLAMENTU RZESZY NIEMIECKIEJ

KAZANIE SEJMOWE
POLSKIEGO SEJMU DZIELNICOWEGO

W  PO ZNA N IU  W  KOLEGIACIE FARNEJ
DNIA 3 GRUDNIA 1918.

W  DODATKU:

-  MOWA W  PARLAM ENCIE R ZESZV  z dnia 23 paźdz. 191* 

W  SPR A W IE W SK R ZESZEN IA  PO LSK I

-  ORAZ z dnia 22 lutego 1918 W  SPR A W IE  CHEŁM SKIE] 

O POLITYCZNEM STAN O W ISK U  POLAKÓW .

CZVSTV ZySK : NA B UD OW Ę KOŚCIOŁA W  STAROŁĘCE DLA LU

DU POLSKIEGO NA OŚWIATĘ LUDU -  NA CHLEB DLA GŁODNYCH
li  t  ri i n n a  i  i  i  i i i i  tr nfiu i i n rr i i i i i  i i -n  I'Cnli rn i i rt.i mmi i  i  i i i r r  i i r i i iTrr n  rri i n  r i i r  i"nrt mu i rrriiiii l

PRZY OTWARCIU

V





X, A N T O N I  S T Y C H E L
PRAŁAT - PROBOSZCZ KOLEGIATY ŚW IĘTE] MARYI MAGDALENY 

PO SEŁ DO PARLAMENTU RZESZY NIEMIECKIE]

KAZANIE SEJMOWE
J ’R ZV  OTWARCIU

POLSKIEGO SEJMU DZIELNICOWEGO

W  POZNANIU W  KOLEGIACIE FARNE]

DNIA 3 G RUDN IA 1918.

W  DODATKU:

— MOWA W PARLAMENCIE RZESZY z  dn i. 23 paidz. 1913 
W  SPRA W IE W SK RZESZENIA  POLSKI

-  ORAZ z dnia 22 lwiego 1918 W SPRA W IE CHEŁM SKIEJ 

O POLITVCZNEM STANOW ISKU POLAKÓW.

W
■:*.li4:lllll<llltl:lillllllll|.łił:ł:|.l||.|It,l,|llil.|l:a 1.1 |:|:|i|im.i,|,|.t,u«,«,|,|,|,».ił»i».>,»| > « , *!,»'■ «>» f •,• «>* » ł|i|iMti»|.| m u  . , •.■iKimaniai

CZVSTY ZYSK:
NA B UD OW Ę KOŚCIOŁA W  STAROŁĘCE DLA LUDU POLSKIEGO 
NA OŚWIATĘ LUDU —INA CHLEB DLA GŁODNYCH



Biblioteka Narodowa 
Warszawa

30001017828237

Bm
Ąq dO■źr

«_ 2 8 4 .  b !)V

©

/ | « «  K51 i / r ł



„Pokruszył Pan kostur niezbożnych, kij panujących, który tłukł 
ludzie w rozgniewaniu raną nieuleczoną, podbijał w zapalczy- 
wości narody, prześladował ich okrutnie.
Ucichła i umilkła wszystka ziemia, uweseliła się i wyskoczyła'1...

- (Izaj. 14, 5) 
„Będziecie" mnie szukać i najdziecie, gdy mnie szukać będziecie 
wszystkiem sercem waszem.
I będę nalezion od was, mówi Pan, i odwrócę niewolę waszą 
i zbiorę was zo wszech narodów i ze wszystkich miejsc... i przy
wrócę was z miejsca, do któregom was dał zaprowadzić."

(Jerem. 29, 13)
„W szelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie, będzie spusto
szone i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie 
nie ostoi się". (Mat. 12, 25)

J. O. Ks. Prymasie! Narodzie polski!
»Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyznę, wolność racz nam wrócić Panie!*
Z głębi zbolałej duszy polskiej rwał się ten jęk przez lat 

dziesiątki w znoju i trudzie narodowej obrony, a w krzyżowej 
drodze narodu biegł wzrok utęskniony, ażall nie zbliża się kres 
wiekowej niewoli.

Błyskał czasem w oddali promień jakoby świtu lepszej doli 
— i nikł w pomroce polskiego nieba.

Nie upadał naród, wierzył i pragnął, aż oto zmiłowanie 
Boże zjawiło się tak nagle, że trudno ogarnąć myślą całą do
niosłość chwili, którą przeżywamy. I dziś ze słowami błagalnego 
hymnu łączyć się już mogą pełne otuchy słowa radosnego 
dziękczynienia.

Wschodzi potężne wolności słońce i zwycięsko spędza 
chmury, które się jeszcze kłębią nad polską ziemią.

L at temu 150 niemal przemoc wraża poczęła gotować 
trumnę dla matki naszej Ojczyzny, część po części rozrywać drga
jące jej ciało.

W skrusze serc zaprzeczyć nie wolno, że pogrom nastąpił 
nie bez winy tych warstw własnego narodu, których zadaniem 
było stać na straży powszechnego dobra, a które z wolności uczy
niły swawolę i nierząd, miasto karności żywiły niesforną pry
watę, zakończoną haniebnym zgrzytem Targowicy.



Atoli nie wolno kalać przeszłości narodu, zguba kraju nie 
ciąży na jego sumieniu. . . .

Zgubiła Polską szatańska zmowa i przemoc trzech chciwych 
łupu sąsiadów, którym i najsilniejszy opór jednego narodu spro- 
staćby nie zdołał. *•*' » - 'ZLĆZi?-

Naród pierwszym rabunkiem do żywego tknięty, dźwignął 
się do naprawy tego, co było wadliwe. Wiekopomną Konstytucją 
3. maja w rozbudowie kraju inne wyprzedził narody.

W chłopskiej sukmanie na wyłomie stanął Tadeusz Koś
ciuszko, lud siermiężny powołał do obrony kraju i powiódł go 
w bój zwycięski na polach Racławickich.

I właśnie w chwili, gdy naród się dźwigał ku odrodzeniu, 
— skupili napastnicy wszystkie siły swoje do ostatniego ciosu. 
Z trzaskiem zapadło wieko trumny, nastak  czarna, długa noc 
cierpień w strasznej niewoli, cierpień, o których mówi prorok 
Jeremiasz:

„W szystek lud jego wzdychający, szukający c h le b a . . .  Dzie
dzictwo nasze obróciło się do cudzych, domy nasze do obcych. 
Sierotami zostaliśmy bez ojca, matki nasze jako wdowy. W odę 
naszą piliśmy za pieniądze, drw a nasze za pieniądze kupowaliśmy. 
Egiptowi daliśmy rękę i Assyryanom, abyśm y siq najedli chleba. 
Z a  szyje nasze gnano nas, spracowanym nie dano odpoczynku.1*

(treny).

Naród w okowach szarpał łańcuchy, próbował rozerwać 
pęta, nie ugiął karku, nie spodlał i nie zwątpił, nie wyrzekł się 
wolności, — pomny na słowa księgi Machabejsklej:

»Bo nie w  mnóstwie wojska zwycięstwo bitwy, ale z nieba jest siła. 
Oni idą na nas z mnóstwem upornem . . .  —  ale my walczyć bę
dziemy o dusze nasze i praw a n a s z ę . . .  a  w y  się ich nie bójcie.*

(I. Machab. 3, 17).

Ucieczką pogwałconych jest Bóg, nie ucieczką gwałtowni- 
ków. Za wyrokiem sprawiedliwego Boga mocarz staje się nie- 
mocen, słaby mocarzem przez krzywdę i cierpienie.

Dopełniła się miara cierpień, z których naród wstaje 
oczyszczony.

Wyzwolenie zaiste cudowne!
^Pokruszył Pan kosztur niezbożnych, kij panujących, który tłukł 
ludzie w  rozgniewaniu raną nieuleczoną, podbijał w zapalczy- 
wości narody, prześladował ich okrutnie.*

*  *
*

Idzie ku nam szatański zgrzyt zawiedzionych w rachubach 
zaborców, którzy dawnej grabieży oddaćby nie chcieli: »wyście 
waszej ojczyzny nie odbili orężem, bez własnego wysiłku, w darze 
niezasłużonym chcecie ją odebrać... Cośmy mieczem zdobyli, to 
nasze, to ziemia niepolska*.

Czy prawdy i prawa jest choć odrobina w tern bezsilnem 
teraz wołaniu grabieżców? Czy bez własnej zasługi odbieramy 
Ojczyznę z rąk tych, których Bóg uczynił sędziami narodów?



Naród polski w walce o wolność krew własną przelewał 
wielokrotnie, pokotem leżały polskie ciała na licznych pobojo
wiskach, krew i proch polskich kości zmieszane są z ziemią 
w różnych częściach świata. Świadczą o tem dzieje Legjonów, 
świadczą Kościuszko, Dąbrowski, książę Józef i wszyscy bohate
rowie naszych powstań.

Sam olubstwo św iata i przemoc wrogów nie dopuściły 
wyzwolić Ojczyzny orężem.

Becz kończy się panowanie oręża. Św iat stanął na prze
łomie między porządkiem  starym  a nowym, między gwałtem 
a prawem.

Mocą prawa nie gwałtu z grobu powstaje Ojczyzna nasza.
^Przyjdźcie a obaczcie dzieło Boże, które położył cuda na ziemi, 
znosząc wojny aż do granic ziemie, złamie łuk i złamie oręże 
i tarcze ogniem spali« . . .  (Opat Chaerenion).

W  epoce gw ałtu trza było oręż napastniczy orężem obron
nym odpierać. T rza było broń błogosławić i o dobry sku tek  
obrony modły słać ku  niebu.

Ale i napastnik dla siebie żądał modłów i błogosławieństwa, 
napaść swą wojną nazywał obronną, bluźnierczo na pomoc Bożą 
się powoływał — ku  krwi przelewowi i zniszczeniu opadniętych 
bliźnich!

I zdawało się, że rozstrzyga broń, broń choćby napastnika,. 
— że broń stanowi prawo i sprawiedliwość, że orężna zdobycz 
daje prawo posiadania grabieży.

Precz z ubóstwianiem  siły brutalnej, precz z nadużywaniem 
haseł wiary 1 samego Boga — w zapasach orężnych, w których 
samolubny interes gw ałtu i opanowania świata z ludzkości krew 
toczy. Ze wstrętem  trza było patrzeć w tej wojnie na to nad
użycie w podniecających odezwach i obcojęzycznych naw et ka
zaniach.

Nie przelewem krwi cudzej, nie krwawym orężem odzysku
jemy Ojczyznę miłą. T o nie poniża rycerskości ducha, który  był 
i jes t w poiskim narodzie. My zdobywamy Ojczyznę za stokroć 
wyższą cenę.

Wysłużyliśmy jej wskrzeszenie u Boga cierpieniem równem 
cierpieniu pierwszych męczenników chrześcijaństwa, wysłużyliśmy 
niezłamani w wierze i ufności.

^Będziecie mnie szukać i najdziecie, gdy mnie szukać będziecie 
wszystkiem sercom waszem. I  będę nalezion od was, mówi Pan, 
i odwrócę niewolę waszą i zbiorę was ze wszech narodów i ze 
wszystkich miejsc, i przywrócę was z miejsca, do którogom was 
dał zaprowadzić*;. (Jerem. 29, 13)

Wysłużyliśmy Ojczyznę u świata, u tych, których Bóg teraz 
uczynił sędziami narodów, wysłużyliśmy przez wytrwanie, iżeśmy 
się złamać nie dali, iżeśmy zachowali siłę m oralną ducha i ostali



się narodem, który żyć chce i przez wyzwolenie swoje poważnym 
się stanie czynnikiem równowagi i pokoju w świecie.

Ileż, ach, niedoli ł hartu  ducha zaważyć musiało na szali 
dziejowej, żeby się dopełniła odkupienia cena!

Za to, że naród polski po zwycięstwie Grunwaldzklem  nie 
zdeptał do krzty krzyżackiego gadu (co wiarę m iał krzewić a niósł 
mord i pożogę), że pozwolił m u gnieździć się pod bokiem swoim 
i lizać się z plag zasłużonych, — za to, że 100 lat później król 
Zygm unt wiarołom nem u mistrzowi Zakonu, co wyzbywszy się 
wiary, wyzuł się z szaty zakonnika-rycerza, oddał w lenno Prusy 
Książęce, — gniazdo, z k tórego wyróść m iała najgroźniejsza dla 
Polski zaborcza potęga, — za to, że naród polski przedmurzem 
był chrześcijaństwa, że pierś swoją zakrwawiał, broniąc je od po
topu dzikich wschodnich hord, za to, że król Ja n  Sobieski ofiarą 
krw i i mienia, nieżądny własnych zdobyczy, W iedniowi niósł od
siecz sku teczną  za to — dwa państwa, niepomne doznanych
dobrodziejstw, złączyły się skwapliwie z im peratoram i północy 
dla wyścigów w rozgrabianiu na troje rozdartej Polski.

»Otworzyli na cię nsta wszyscy nieprzyjaciele twoi, świstali i zgrzy
tali zębami i mówili: pożremy, oto jest ten  dzieli, któregośmy 
czekali. (Treny, Jerem . 2)

>Odisse, quern Iaeseris«, — nienawiść ku skrzywdzonemu! 
Szatańskie wysiłki, by naród, odarty z wolności państwowej, wy
niszczyć do cna we wszystkich jego członkach. Więzienie, knut, 
szubienica, kajdany katorgi, śnieżne stepy Sybiru, rozdarcie ro
dzin, grabież prywatnej własności, w m iastach i siołach mord 
i pożoga, zamykanie i ograbianie kościołów, prześladowanie za 
wiarę spokojnego ludu 1 sług Bożych. . .

Szepce piekło sposoby, skwapliwie wypełnia grabieżca:
Znieprawić ducha i spętać, chleba powszedniego pozbawić.. . .
Wydrzeć ojczysty język ukochany, co w sercu najmilszym 

odzywa się oddźwiękiem, wytrącić książkę polską z ręki polskiego 
dziecka a  wcisnąć m u obcą, co kłam liwie znieważa ojczystą 
przeszłość.

U trudnić naukę szkolną w obcej mowie, narzucić dziat
wie polskiej niezrozumiałą modlitwę, odebrać jej gwałtem pacierz 
wyuczony od m atki, poniewierać boleśnie dziatwę za trwałą obronę 
polskiego pacierza.

Zniszczyć w arsztaty 1 ogniska narodowej pracy.
Ziemię polską z pod nóg usunąć tym, co się na niej zro

dzili . . .  Niechaj precz idzie mnogi lud siermiężny na życie tułacze, 
by ustąpić miejsca obcemu przybyszowi — koloniście!

Precz z ziemi ojców, gdzie chaty — ogniska rodzimego 
obyczaju, gdzie kołyska pokoleń i naj młodszej dz ia tw y . . .

Precz z ziemi świątyń, pełnych pam iątek przeszłości 
z ziemi mogił i krzyżów . . .  Pręcz z ziemi, co m atką była do-
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brotliwą, zroszona krw ią i potem pokoleń, dawała i dawać chce 
schronisko i ziarno powszedniego chleba dzieciom narodu, osiad 
łego na niej od wieków, jako  na swojem dziedzictwie!

I mnogi lud siermiężny bierze kij tułaczy, przed Bożą 
męką na rozstajnej drodze jeszcze padnie na kolana, po raz ostatni 
załzawionem okiem ogarnie swe sioło, domowe pielesze — iw  świat 
idzie daleki, gorzkiego wśród obcych szukać chleba.

Pustoszeją świątynie, polskie gasną ogniska, m ilkną echa 
polskie a w zamian się narzuca obcy gw ar przybyszów.

A tułacz w obcej stronie tęskni do kraju. Pierwszy, dzie-
setny, zdobywszy grosz potrzebny, wraca do ziemi ojców, 

chce nabyć upragnionej ziemi szmat, chce postawić chatę i w niej 
własne rozpalić ognisko,- pod własnym dachem postawić kołyskę 
swojej dziatwie, pod własnym dachem wypoczynek dać znużonemu 
pracą ciału.

»Tylu ich wraca? Tyle m ają zasobów? Tyle wykupują 
ziemi?* Przestrach u władz zaborczych i nowe się kuje prawo. 
Nabyłeś, Polaku, mimo utrudnień szm at ziemi? Nie będziesz 
miał dachu nad głową! Rzuć nabytą ziemię lub nocuj w rowach 
I wozach cygańskich, — Polaku bezdomny! Nie wolno! Nie 
wolno rozniecać nowych polskich ognisk 1

Polak na ziemi ojców w ciągiem osaczeniu, pod strażą. 
Na wołanie o prawo, o równą miarę obywatelską w odpowiedzi: 
lodowate milczenie, przebiegły wykręt, brutalne szyderstwo lub 
zarzut zdrady stanu.

I nie dość było utrapień ze strony tych, co władzę dzie
rżyli państwową, znaczna część narodu zaborców gromadzi się 
w osławioną spółkę kresów wschodnich, by jątrzyć, oskarżać, coraz 
to nowe rządowi poddawać sposoby zniszczenia. I n i e  dość jątrze
nia w krajm  ̂ Po za kresy sięgają, idą na Ruś i Litwę, by bratnie 
narody porożnić, rzucając żagiew niezgody!

Oto Golgota narodu! I oto w tej wojnie jeszcze ostatnią 
kroplą dopełnia się kielich goryczy. Synowie na troje rozdartego 
narodu, za cudzą sprawę walczyć zmuszeni, w boju stają przeciw 
sobie, brat przeciw bratu, bratnią przelewać krew!

- P ^ a czeł>°ż) polski narodzie, bolesne potrącam  struny, dla 
czegoz dotykam  ran  niezabliźnionych, dlaczego wspominam cier
pień długie pasmo, gdy na zegarze dziejowym szczęśliwa dla nas 
bije godzina, gdy wicher dziejowej sprawiedliwości na nic roz
m iata na^ polskiem niebie kłębiące się chmury, gdy złote wol
ności słońce wschodzi nad ziemią naszą, gdy serca polskie przy- 
spieszonem biją tętnem  radości?

Czynię tak, abyś się krzepił narodzie, żeś przetrw ał nie
ugięty dziejową zawieruchę, cięższą od krwawych orężnych wo
jen, źes nie ugiął karku ni przed podszeptem ułudnym, ni brutal-



nym gwałtem, żeś nie sprzedał Ojczyzny za grosz Judaszowy 
zaparcia i zdrady, żeś hartem niezłomnego ducha, bezorężny, 
zwyciężył piekielne wysiłki wynarodowienia, że nie odbierasz Oj
czyzny w niezasłużonym darze od sędziów tej wojny, — ale iżeś 
ją zdobył wiekowem cierpieniem i wiekowem wy trwaniem — godny 
wyzwolenia.

Ani wspominam cierpień, by jątrzyć przeciw ludności za
borczego państwa, ludności przez własnych władców oszukanej 
i wtrąconej w nieszczęście.

Zwalczać trza było rząd państwowy i jego popleczników, 
nie walczyliśmy z ludnością, choć jej część znaczna współdziałała 
z rządem. Chcemy zgody z tą ludnością, acz żal do niej mamy 
głęboki, że dała się złudzić, iż krzywdy nasze w jej się zysk za
mienią, że do czynnej naprawy wzajemnego stosunku narodów 
w tej dopiero zabiera się chwili, gdy marzenie władców o pano
waniu nad światem w proch zostało rozbite. Teraz ta ludność 
zawiedziona w rojeniach wielkiej przyszłości, widząc własną swą 
niedolę, zaczyna — dość późno — i naszą niedolę rozumieć. 
Niechaj sądzi Bóg; my, odebrawszy co nasze, rękę do zgody podamy.

Z rządami, które padły, pocóż się rozprawiać i na nich 
szukać pomsty, gdy karę już wymierzył sam Bóg sprawiedliwy.

»Pokruszył Pan kosztur niezbożnych, kij panujących, który tłukł 
ludzie w  rozgniewaniu raną nieuleczalną, podbijał w  zapalczy- 
wości narody, prześladował ich okrutnie.
Ucichła i umilkła wszystka ziemia, uweseliła się i w yskoczyła*.. .

Jak  strasznym jest los państw zaborczych, które zbrodni
czo rozgrabiły Polskę!

Na wschodzie-północy czynownictwo rozbite, wszechwładny 
ongi samodzierżca pada ofiarą mordu, rozległy kraj w straszliwej 
pogrąża się anarchji, gnębiony przez bandy czerwone bez Boga 
i Ojczyzny.

Na południu zerwana obręcz, gwałtem jarzmląca liczne, 
odrębne narody, pod rządem, który jednemu z nich tylko dobrym 
potrafił być ojcem — i wyzwoleni Słowianie, których, choć więk
szość stanowili w państwie, dotąd gwałt zmuszał służyć obcej 
sprawie.

Opustoszał tron w państwie, które dzielnicę naszą dotąd 
w żelaznym dzierżyło ucisku.

Izajasz prorok tak mówi o wyzwoleniu z babilońskiej nie
woli (14,9):

»W szyscy książęta ziemscy powstali z stolic swoich, wszystkie 
książęta narodów. »W szyscy odpowiedzą i rzeką tobie: I  tyś 
zranion jest jako i my i stałeś się nam podobny.
»Stargniona jest do piekła pycha twoja, upadł trup twój, pod 
tobą pościelą mole, a przykrycie twoje będą robacy.
»Jakożeś spadł z nieba, Lucyferze, któryś rano wschodził? upadłeś 
na ziemię, któryś zraniał narody?



’ Któryś mówił w  sercu twojem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy 
Boże wyw yższę stolicę moją, usiądę na górze testamentu na 
stronach pomocnych.
-Wstąpię na wysokość obłoków, będę podobny Najwyższemu.
»Wszakże aż do piekła stargnion będziesz w  głębokość dołu 
»Ktorzy cię ujrzą, przychylą się ku tobie i przypatrywać ci się 
5>§dą: I onże to mąż, który trwożył ziemię, który zatrząsnął 
Krolestwy. Który obrocił świat w  pustynię i miasta jego rozwalił, 
więźniom swoim nie otworzył ciemnice?
»W szyscy królowie narodów zasnęli w  sławie, mąż w  domu 
swoim. A tyś wyrzucony z grobu, twego jako latorośl niepozv- 
teczna, splugawionys i uwinionyś z tymi, którzy są mieczem p"o- 
bici i zstąpili do dna dołu, jako trup zgniły.
»Nie będziesz miał towarzystwa ani z  nimi w  pogrzebie, boś 
ty ziemię twoją pokaził, tyś lud swój pomordował, nie będzie 
zwano na wieki nasienia złośliwych. <

I sprawił Bóg, Sprawiedliwy Sędzia, że ten, co sankcja 
monarszą wyjątkowych praw  utrudniał narodowi polskiemu naby
wanie ziemi, co lud z ziemi ojców usuwał, — sam ziemię swych 
ojcow opuście musiał, jak tułacz szukać bezpiecznego schronienia 
na  ziemi nieswojej! s

Ten, co zabraniał stawiać polskie chaty, co nie życzył 
dachu własnego wracającemu z tułaczki ludowi, co wygaszał mu
d ^ d ie m f6 ° gn a’ ~  sam bez<Jomny przytułku pod obcym szuka 

^  przybysze, co polską obsiadali ziemię wypychaiac lud

1 K
Ci, co polskiemu ludowi zazdrościli chleba, — sami <*o 

stw ow ychf * Z wygodnych stan°wisk, odtrąceni od źródeł paó-

Ci, co w głupim  ferworze z piersi polskiej młodzieży
ich narodu ~  Pa tr*fć musz£b iak synowie własnego
• k 5 ?  zrywają zwierzchnikom swoim narodowe kokardy 
i symbole ojczyste, jak  strącają pomniki, pam iątki minionej wielkości!

i a  ^|> ?° d m tw ę  polską obcym duchem truli, by znieprawić 
młode pokolenie, zniszczyć narodu nadzieję i przyszłość — dziś
kaj^przyszłoścd! yCb przyszłydl Pokoleó> z przerażeniem cze-

Zostawmy Panu Bogu sprawiedliwości wymiar.
*  *

*

kowej nfew oh !1̂ 11 ***  nieustanne> że kres P ło ż y ł  wie-

łaski n?w lS?'yIiŚmy ? ę zmiłowani.a Bożego, lecz trwałość Bożej łaski, pewność rozwoju i szczęścia w Ojczyźnie, k tóra ku nam

Ł w eg o 7 o b ,Ie,ZC2e ”aWy W PraCy "** «*» 1 »  P™*
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Trza nam się wyzbyć tych wad narodowych, których 
szkodliwość w nieszczęsnej przeszłości boleśnie czuliśmy na duszy 
i ciele. Więcej niż zewnętrznego wroga strzec się nam należy 
rozkładowych czynników, które drzemią w narodzie, słabości wo
li, braku wytrwałości, niekarności, niezgody. Tego wroga nie 
żywić w sobie, lecz zdławić coprędzej należy.

Niechaj przepadnie wszystko, co nas dzieli, niechaj się świę
ci wszystko, co nas łączył

„W szelkie królestwo rozdzielone przeciw sobie, będzie spustoszone, 
i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie, nie 
ostoi się.“ (Mat. 12, 25.)

I tak, zdławiwszy wewnętrznego wroga, co w nas się 
tai, trując nasze siły, stanąć na kresowej straży ramię przy ra
mieniu zwarcie i karnie dla obrony Ojczyzny od zatrucia i roz
kładu, który się czai ku nam z obcych stron.

Nie dać się porwać zjawiskom wśród tych narodów 
ościennych, które w rozbiciu swem i nieszczęściu krańcowych 
chwytają się środków.

Chcemy zgody z narodami od zachodu i wschodu, lecz 
wara nam narzucać obce hasła, cudze nakazy społeczne. Czegośmy 
bronili sami od zewnętrznego -wroga przez wiek cały, języka 
ł wiary, ziemi i rodzimego obyczaju, — nie damy niszczyć tym 
żywiołom ku nam się cisnącym, co są zakażone jadem między
narodówki bez Ojczyzny i Boga.

Czuwajmy, by radość nasza z wyzwolenia nie zaprawiła 
się goryczą.

Polska musi być polską, »naszą,« i Bogu ojców naszych 
święcie wiary dochować. Przeszłości naszej wypierać się nie wolno. 
Budowa państwa oprzeć się powinna na tradycji ojczystych 
swojskiej podwalinie. Rozkład, spojenia i złomy dla budowy 
wskaże społeczna sprawiedliwość i rozwój społeczny.

Nasza dzielnica w ogólnej rozbieżności i zamieszaniu są
dów i dążeń niech będzie — będzie -  promiennym drogowskazem.

Przezacni wybrańcy narodu naszej dzielnicy, zanim pój
dziecie do sali obrad Sejmowych, stanęliście przed ołtarzem Pań
skim dla kornej modlitwy o światło i dobrą wolę. I wstąpi na
was Duch św., jasny promień rzuci w myśli Wasze, ożywczym
ogniem rozpali Wasze serca. Poprzez różnice zdań w rozprawach 
Sejmowych jasny znajdziecie szlak, solidarnie i sfornie, pełni do
brej woli, by dotrzeć do celu, który wszystkim wspólny i święty.

Sejm nasz Dzielnicowy niech stanie jako świecąca pochodnia
dla poczynań narodu, przy budowie państwa.

Polska ludowa? Tak jest! A znaczy to, że stany dawniej
uprzywilejowane, bez zastrzeżeń równać się mają w pracy i obo-
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wiązku dla całości kraju z najszerszą w arstw ą ludu, że w zrówna
niu bezwzględnem wszystkie w narodzie jednostki staną się 
jednym, zwartym w sobie polskim ludem. Nie będzie przywilejów 
stanu, a będzie przywilej osobistej zdolności i zasługi i dobrej woli.
Grzechem była wyłączność stanów w dawnej Polsce, — grzechem 
byłaby wyłączność w Polsce zmartwychwstałej.

Głosu i wpływu w Ojczyźnie nikomu nie wolno odbierać, 
głosu i wpływu w Ojczyźnie nikomu nie wolno się zrzekać.

W  zwartym  łańcuchu narodowej pracy potrzebne każde 
ogniwo. — >Każde łańcucha ogniwo przeklęte, gdy się rozpadnie. 
Gdy rdza^ do niego się wkradnie, to ogniem czyścić co żywo, 
rdzawe łańcucha ogniwo*. Ogniem zapału dla sprawy i ogniem 
miłości bratniej rdzę usuwać z ogniwa, czy to będzie rdza nied
balstwa w obowiązku, co wewnątrz ogniwo toczy, czy też rdza 
zawiści klasowej, co ogniwo postronnym  niewygodne celom roz
sadzić się stara.

Ojczyźnie potrzeba zbratania wszystkich stanów w obywa
telskich praw ach i obowiązkach, współpracy wszystkich jednostek.

Rząd polski władzę, powagę i posłuch znajdzie tylko w opar
ciu o wszystkie warstwy i prądy, które Ojczyźnie chcą służyć.

Póki zaś całość nie stanie, póki kongres narodów nie 
wykreśli granic, a rząd polski na wszystkich warstw ach narodu 
oparty silną ręką nie ujmie steru nawy państwowej, gotujm y 
w tej dzielnicy złomy i podwaliny pod przyszłą budowę. Gotujm y 
się, wprawiajm y się! Dajmy sobie hasło solidarne wytrwania, aż 
sąd narodów w imię Boże nie dopełni się!

W  jeden zewrzyjmy siły nasze hufiec, do napaści nieskory, 
do obrony gotów, i jeden podnieśmy wspólny głos potężny z żą
daniem tego, co się nam należy.

Niech wszyscy staną!
Starzy, co wiekiem chylą się do grobu, niech radą służą 

młodym pokoleniom O przyszłość idzie! Zabrzmiał złoty róg!
> Czuwaj*, polska młodzi! Czuwaj nad porywem swoich 

młodych serc, czuwaj nad skupieniem swych sił dla Ojczyzny.
»Czołem« ci, polski Sokole, co w zdrowem ciele zdrowego 

żywic^ chcesz ducha. Czołem skłon i ty przed pam iątkam i prze
szłości, czołem przed wspólnem przyszłości zadaniem!

W itaj nam, witaj, Ojczyzno miła, witaj, Matko, z długiego 
wstająca letargu. Garnie się do Twych kolan z wrzesińskiemi 
dziećmi cała polska dziatwa ze skargą, że źle jej było za maco
szych czasów ! Spieszy ku Tobie lud polski, już pewien, że pod 
Tw ą opieką znajdzie dach własny nad głową. Otaczamy Cię 
kotem wszystkie polskie stany i ślubujem służyć Ci wiernie do



ostatniego tchu, wyzbyć się prywaty, rzucić precz niezgodę, 
nadewszystko ukochać wspólne Polski dobro.

T ak nam dopomóż Bóg!
Boże Zastępów! Boże ojców naszych! Ojcowską racz, 

błagamy, otoczyć Swą opieką 1 ziemię I nasz naród wierny ojców 
wierze.

SS. Patronowie Polski raczcie wziąć, prosimy, poselstwo 
narodu przed tronem Pana nad Pany!

Sw. Stanisławie z Szczepanowa, coś wedle podania na 
polach Grunwaldu wspierał hufce polskie, by się rozpadła w proch 
i pył krzyżacka zawierucha, spraw u Boga, prosimy, by ojczyzna 
wolna żyć mogła w spokoju w niezagrożonych na przyszłość granicach.

Sw. Wojciechu, coś u brzegów Bałtyku, szerząc światło 
wiary, głowę świętą położył, spraw u Boga, prosimy, by wiernej 
Bogu Polsce wróciło polskie wybrzeże.

Św. Jacku racz czuwać, aby Śląsk Piastowski do polskiej 
wrócił macierzy.

Św. Jozafacie Kuncewiczu, Błogosławiony Andrzeju Bo- 
bolo, stańcie, prosimy, na straży kresów wschodnich, brońcie lud 
kresowy od hajdamackiej dziczy, uproście u Boga pojednanie ludów.

Św. Stanisławie Kostko, bądź mistrzem i przewodnikiem 
młodych naszych pokoleń, od których przyszłość narodu zależy, 
niechaj młodzież polska Twoim idzie szlakiem, sercem i duchem niech 
krzepł wartość moralną narodu.

ŚŚ. Apostołowie słowiańskiego szczepu, Cyrylu I Metody, 
uproście u Boga dla wielkiej słowiańskiej rodziny, wyzwolonej 
z ucisku, zgodę i miłość bratnią.

Bogarodzico Dziewico! Bogiem wsławiona M aryjo! Usłysz, 
prosimy, Królowo Polski, modlitwę naszą i złóż ją, Matko, u stóp 
Zbawiciela!

Boże błogosław Sejmowi naszemu!

Boże zbaw Polskę!
A M E N .



I. dodatek.

Mowa ks. posła Stychla,
wygłoszona w parlamencie rzeszy niemieckiej dnia 23 paździer

nika 1918 roku

w sprawie kończące] się wojny i warunków pokoju
(o wskrzeszeniu Polski).

Mości Panoivie!
Zanim rozpocznę właściwe wywody, trzeba mi po

czynić kilka wstępnych uwag. Hr. Westarp, w sprzeczności 
z oświadczeniem kanclerza, zawarował tu  kategorycznie nietykal
ność granic Rzeszy niemieckiej i ani piędzi ziemi » niemieckiej* 
Polsce oddać nie chce. Odpowiem na to, że Polska nie żąda 
niemieckiej ziemi, ale to pewna, że dumne hasło: »gdzieNiemiec 
nogą stąpi tam jest i będzie ziemia niemiecką* — już teraz stra
ciło swój walor;

(Tak jest — u Pol.) 
p. Westarp wola, że pretensje Polaków są niesłychane. Ha, od
czekajmy, co na to powie kongres pokojowy.

W znamiennej harmonjl znalazły się tu dwa przeciwległe 
bieguny. Bo i przywódca socjalistów skrajnych, p. Haase. poseł 
królewiecki, nie chce oddać polskiego wybrzeża, broniąc się przed 
odcięciem Prus Książęcych od Pomorza i Brandenburgji. Niechaj 
ci panowie rozważą sami, czy takie ich stanowisko nie staje 
w drodze prośbom o pokój niemieckiego rządu — i nie poszkoduje 
własnej ich niemieckiej sprawy.

P. Naumann życzy sobie, aby tu w omawianej sprawie 
nie było dwuznaczności.

(Bardzo słusznie! — u. Pol.)
Na to zgoda. Więc i my wyjdziemy z nałożonej sobie 

dotąd rezerwy!
(Słuchajcie, słuchajcie! — niepokój.)

Raz wreszcie rzecz jasno postawić należy. Występ hrab. 
W estarpa był dla nas prowokacją. (Zaprzeczenie — na prawicy.) 
Tak jest, mamy też prawo i obowiązek dać na to wyraźną od
powiedź. (Bardzo słusznie! — u Pol.)
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Rzecz prosta, że nasz pogląd na sytuację obecną zupełni 
jest od niemieckiego odmienny, tak samo i nasz nastrój. N ie mam 
zamiaru znęcać się tutaj nad pognębionym nastrojem  niemieckich 
umysłów. Znamy go dobrze. Myśmy w nim  przetrwać musieli 
w stuletniej przeszło niedoli.

Mówić chcę objektywnie, ale 1 — otwarcie. , M. P. Ciężkie 
opary długiej wojennej nocy rozchodzą się zwolna. Św ita jutrzenka 
nowych czasów, zwiastuje bliski już pokój Boży, którego oddawna 
łaknie ludzkość cała, pokój na prawie oparty. Odwrócenie dotych
czasowych wartości, przewrót w hasłach i poglądach przeczących 
praw u natury, k tóre tak  długo dotąd kierowały światem, doko
nywa się w naszych oczach. S traszna niedola tej wojny i jej 
okropne żniwo budzi w um ysłach gotowość przyjęcia nowych po
glądów. Pociecha w tern, że całe morze krw i nie było rozlane 
na marne, że niezm ierne ofiary młodego życia, które tam  gasło 
na pobojowiskach, przyniosą dobre owoce.

Suum  cuique! Nikom u krzywdy nie będzie. Zasada 
>redde quod debes< — oddaj coś wziął — nie stanowi krzywdy 
dla Niemców. Spłacenie własnego długu, oczyszczenie własnej 
hipoteki materjalnej i moralnej — to nie krzywda, lecz zysk.

Nie będzie też upokorzenia. Wyrzeczenie się bezprawia 
zwalczenie złych popędów, zwycięstwo nad sobą — to nie poni
żenie, lecz czyn o wysokiej moralnej wartości.

(Tak jest — u Pol.)
K to się dotąd przesycał butnem i hasłam i nadczłowieczeń- 

stwa, moralności panów, manji wielkości, ujarzmienia wszech
świata, tem u oczywiście nie będzie łatwem  wyrzec się bezprawia, 
zwalczyć swe popędy, znaleźć zrozumienie dla nowej epoki świata.

Ale i Niemiec z szerokich w arstw  ludowych, który  może 
o nadczłowieczeństwie i moralności pańskiej swojego narodu nie 
wiele zasłyszał, idąc jednak na pasku własnego »lejbblatu«, ko
łysał się w różowych nadziejach, — czuje się teraz oszukanym 
przez swoich i w przygnębieniu będzie, dopóki nie pojmie, że 
trzeba się z losem pogodzić, że inaczej być już nie może, że naród 
jego i kraj pod osłoną zbratania ludów z ran się swoich wyleczy 
a oczyszczony ogniem Boskiego zrządzenia pójdzie ku lepszej, 
szczęśliwej, przez żadne już katastrofy wojenne nie zakłóconej 
przyszłości.

Zmienne losy wojny zbyt nagle tu  walą obuchem po 
mózgach. Nie każdy też tutaj za pierwszym już rzutem  zdoła 
zrozumieć konieczność odwrócenia się od przestarzałych haseł. 
S ą  wśród Niemców dopiero początki nowych nastrojów, teorety
czna tylko możliwość zasłużenia na pokój.

M. P. W  momencie zwolna dojrzewających żywiołowych
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przewrotów w umysłach podnosi głos idealny przyjaciel i dobro
dziej ludzkości, prezydent Wilson,

(Śmiech na praw. i u nar. lib. — Brawo u Pol.) 
by dla współżycia ludów i krajów nowy wytworzyć porządek na 
prawie oparty, by zasady, k tóre sam Bóg złożył w sercach ludz
kich, k tóre Ojciec św. tylekroć przypominał, a k tóre przez całe 
wieki były w poniewierce, wprowadzić znowu w życie ludzkości — 

(Ożywione brawo — u Polaków.) 
że mianowicie moralność w stosunkach międzynarodowych nie 
może być odmienną od moralności prywatnej jednostek — 

(Bardzo słusznie — u Polaków)
że gwałt m usi ustąpić przed prawem w wielkiej rodzinie ludzkości.

Precz z prawem pięści, precz z chęcią, podbojów, precz 
z gwałceniem słabych orężnie narodów przez narody wciąż zbrojne 
i do napaści gotowe, — precz z militaryzm em  i zbrojeniami na 
wyścigi. Olbrzymie sumy, k tóre na ten cel marniały, służyć będą 
teraz kulturze i pokojowi, bo miecz pójść ma do pochwy i razem 
z pochwą do muzeum starych zabytków. Psychoza wojenna z swym 
jadem trującym w słowach i czynach, których św iat niebawem 
wstydzić się będzie, ustąpi miejsca trzeźwemu wreszcie rozsądkowi, 
poczuciu praw a i sprawiedliwości — ku  zbrataniu ludów świata.

Z naciskiem przez W ilsona głoszone zasady znalazły przy
jęcie u  obu stron wojujących.

Już w czerwcu 1918 Anglja, Francja i Włochy we wspólnej 
nocie z Wersalu związały się w deklaracji (którą już dawniej sły
szeliśmy z ust poszczególnych mężów stanu) w sprawie niepod
ległej i zjednoczonej Polski, co z radosnem  dziękczynieniem stwier- 
d a ć  tutaj należy. (Brawo _  p<)1)

W ypadki wojenne skłoniły też z czasem m ocarstw a cen
tra lne do przyjęcia zasad W ilsona, nie jako przedm iotu dyskusji, 
lecz jako bezwarunkowej podstawy zawrzeć się mającego pokoju.

(Słuchajcie, słuchajcie — u niez. soc. — T ak  jes t — u Pol.)
Teraz więc gotow ą jest wspólna dla stron obu podstawa 

dla rozwikłania wojny i stworzenia nowego porządku wśród 
krajów i narodów.

Czas nadszedł, by z zasad praktyczne wyciągnąć wnioski, 
by obustronnie przyjętą teorję w czyn niebawem wprowadzić, 
uczciwie — uczciwie! — i całkowicie.

Pokój przyjdzie, przyjść musi. Chodzi o to, czy przy 
uczciwem, honorowem poddaniu się zasadom w praktyce, będzie 
już  teraz możliwy, czy też dopiero po nowo przelanych krwi 
strum ieniach nastąpi później — z tym  samym, jak i już dzisiaj 
przewidzieć można, wynikiem.

(W ielka praw da — u niez. soc.)

V\
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M. P. Nie podlegające przedawnieniu prawa polskiego pań
stwa i polskiego narodu do niepodległego bytu i rozwoju w własnych 
granicach przywrócone teraz będą wedle obustronnie przyjętych 
zasad W ilsona na międzynarodowym kongresie pokojowym!

A już oto szeregują się pod wodzą wszechniemców ł ba- 
katystów  w dzielnicach polskich rozliczne niemieckie żywioły, by 
sprzeciwić się uczciwemu wykonaniu zasad sprawiedliwości.

Pominąwszy liczne wywody w prasie niemieckiej — zwrócić 
chcę uw agę na  odezwy i deklaracje korporacyj niemieckich w Po
znaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Nie rozumieją cl ludzie, żeszkodzą 
własnej niemieckiej spraw ie i powstrzym ują pokój, którego wa
runki m ogą być coraz ostrzejsze.

G dy wobec niemieckiej prośby o pokój żąda się z drugiej 
strony gwarancji, chroniącej przed podstępem i ponownem roz
dmuchiwaniem pożarów wojny, zaraz objawia się wśród Niemców 
oburzenie.

A jeżeli koalicja, krępując na razie tylko miarodajne dotąd 
czynniki w Niemczech, przestanie liczyć na poprawne stanowisko 
szerokich mas niemieckich, jeżeli dochodzić zacznie, co też myśli sam 
naród niemiecki o obowiązku naprawienia złego, jeżeli obostrzy gwa
rancje przed dopuszczeniem kroków pokojowych — komu przypadnie 
wina? Chyba takim właśnie, prowokującym świat, manifestacjom 
przeciw koalicji i przeciw Polsce.

Czy to je s t po myśli rządu proszącego o pokój? Ciekaw 
jestem, czy zastępca rządu stanie również na stanow isku podo
bnych deklaracyj. Byłoby to znamienne!

I jakaż jest w tych niemieckich protestach argumentacja? 
W  szczegóły wchodzić nie będę. W ytacza się przeciw napra
wieniu gw ałtu dokonanego na Polsce — statystykę ludności, tę 
statystykę, k tórą już  przyrównano do ulicznicy, oddającej się na 
każde żądanie. Znana nam dobrze ta sztuczna, jednostronna sta
tystyka pruskiego rządu. Znamy ten wpływ suggestyw ny troskliwie 
do liczenia ludności dobranych funkcjonarjuszów z kół niemiec
kich przełożonych, pracodawców, urzędników, nauczycieli — wpływ 
onieśmielający ludzi prostych, szczególnie zależnych, gdy m ają podać 
swą narodowość do spisu. Wiemy, jak  się liczy »dwujęzycznych* 
oczywiście jako Niemców. Wiemy, że dla Kaszubów i Mazurów 
stworzono osobną »narodowość«, aby zmniejszyć szeregi polskie. 
A  gdzież to się podziały liczne szeregi polskich tubylców wy
pchniętych na obczyznę przez walkę ekonomiczną i biurokratyczny 
ucisk? Niema ich w spisach ludności dzielnicowej! A le^za to 
je s t w spisach mnogość obcych przybyszów, dla germanizacji kraju 
z daleka sprowadzanych: urzędników, kupców, przemysłowców, 
rzemieślników, osadników i obszarników! A wojsko?

Przez la t sto sztuką i gwałtem konstruowano obecny sto
sunek narodowościowy w dzielnicach polskich. A mimo wszystko 
nawet i taka »statystyka* przyznać musi znaczną przewagę polską



tak w Księstwie jak i na Śląsku. Gdyby zaś, jak się tego dom agał 
p. Haase, urządzono plebiscyt w Prusach Królewskich, to z góry 
zaznaczam, że w niektórych tamtejszych okręgach nie będzie on 
» ta !  wartości -  (W otanleJ1 soc. dem )

Nie moja rzecz rozstrzygać, czy m a być plebiscyt czy nie. 
Dzisiejszy stan rzeczy nie je s t miarodajnym.

(Wielka praw da — u Pol. — Śmiech i wołania u  nar. lib.)
Trzebaby chyba cofnąć się wstecz, trzebaby dać głos naw et um ar
łym, (wesołość) wygnanym, wychodicom-tubylcom — a wykluczyć 
późniejszych przybyszów.

Zresztą, M. P., rozstrzygnie w tej sprawie międzynarodowy 
kongres pokojowy! ĵe s t _  n  M )

M. P. W  odezwach niemieckich obok statystyki podaje 
się też jako argument przeciw oddaniu dzielnic polskich — kultu
ralne wartości stworzone tamże przez Niemców, skąd się wywodzi 
prawo posiadania i niemożność oddania.

M. P. Gdyby ziemia polska była res nullius, własnością 
bez pana, toby jtaki argum ent miał może pewne uprawnienie. 
Lecz żyje prawowity właściciel tej ziemi, żyje naród polski.

Weźmy przykład: wdziera się napastnik  gwałtem  do cu
dzego domu, wygania z mieszkań właściciela i jego rodzinę, 
urządza się wygodnie, wstawia nowe meble, daje nowe obicia 
i sprowadza swą rodzinę. Teraz pewien, że jes t »u siebiec. A!e 
wraca prawowity właściciel i żąda oddania domu. Jakże to, woła 
ów grabieżca, przeciem ja  się tu  już po swojemu urządził, patrz, 
nowe meble, nowe obicia; spytaj się mojej rodziny, czy chce się 
stąd wynieść. Nie! to mój dom!

Tak, M. P., argum entow ać nie można. Któryż sprawie
dliwy sędzia uznałby za potrzebne pytać napastnika, czy chce się 
wynieść? Kongres pokojowy da na to chyba bardzo wyraźną 
odpowiedź. (Tak j est! _  u Pol}

M. P. Naród polski nigdy nie wyrzekł się praw swoich. 
N a troje rozdarty, pod uciskiem obcych rządów, nie przestał być 
zw artą całością duchem i dążeniem — wołał i walczył o wolność, 
Świadczy o tem historja. Z akcji posłów polskich tu  w Berlinie 
wskażę tylko na rok 1867 i 1871, pomijając późniejsze.

Czy znajdzie się może wśród Niemców mąż rozsądny, 
z poczuciem honoru, któryby dla tego żywiołowego wołania 
o wolność polskiego narodu nie miał zrozumienia? Czy dziwić 
się może, że Polak wolnym być pragnie w granicach własnej 
ojczyzny?

2K azanie sejm owe.
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Czy sta ran o  się o to, aby  tu  w P rusiech  P o lak  czuł 
się dobrze?

Wyjątkowe prawa, odm ienne trak tow anie, twarde słowa
z ław  rządow ych i w niem ieckiej prasie, szykany ze s trony  nie
m ieckich  ̂u rzędników  — w szystko to  m ówiło Polakom , że na 
ziem i ojców w  państw ie zaborczem  są obyw atelam i o nierów nem  
praw ie, nierów nej w artości. T ypow ym  przykładem  obchodzenia 
się p rusk iego  z P o lakam i są słowa, k tó re  w yrzekł 25. stycznia 
1904 r. w Sejm ie p rusk im  m in is te r H am m erste in . P rzeciw sta
w iając Polakom  Niem ców , pow iedział wówczas: >my rozkazujemy, 
Polacy słuchać mają!«

Pom inąw szy zdeptane praw o sam ostanow ienia narodu  
w w łasnem  państw ie, gdzież tu  i k iedyż tu  by ła spraw iedliw ość 
wobec Polaków  gw ałtem  ujarzm ionych?

Ziemia polska i swobodne nią władanie jak lm że podlegały  
praw om , jak im  u tru d n ien io m ? Od F ry d ery k a  I I  począwszy po
przez F lo ttw ella  aż do now szych czasów ciągłe w ysiłki państw o
wych czynników , aby  w łasność polską zniszczyć a przynaim niej 
zmniejszyć. Był czas, że krępow ano rozwój polskich urządzeń 
kredytow ych, za to  ofiarow ano podstępnie n iem ieckie kredyty , 
kuszono do zaciągan ia  znacznych pożyczek, aby je  potem  nag le  
w ypow iedzieć i polskiego w łaściciela zrujnow ać. W  ten  sposób 
znaczną część w ielkiej w łasności w ydobyto z rąk  poL kich.

Prawo osadnicze daje rządow i m ożność w ykupyw ania za 
pom ocą środków  państw ow ych, na  k tó re  także sk ładać się m u
szą Polacy, — polskiej własności, nieraz podstępem  przez podsta
w ionych pośredników , by usunąć z ziemi polskiego właściciela 
i lud polski i na rozdzielonym  g runcie  osadzać niem ieckich kolo
nistów , ta k  aby ziem ia n igdy  już wrócić nie m ogła do polskich rąk.

Usuwano lud polski z ziemi ojców, aż nag le  zabrakło  ro
b o tn ik a  w polu  (»L,eutenot«). W ięc robo tn ik  polski stał się znów 
pożądanym . N iech zostanie, niech wróci z obczyzny, niech p ra
cuje w kraju , ale — niech ie chleb cudzy, mieszka pod cudzym 
dachem, upraw ia  nie swoją glebę Przeszkadza m u się w zakupn ie  
u p rag n io n eg o  k aw ałk a  ziemi, zabrania mu się zbudować własną 
chatę za grosz uciu łany  w głodzie i chłodzie. I  bywało, ze ludzie 
zdobyw szy naw et szm at ziemi — bezdom ni — m ieszkać m usieli 
w row ach i wozach cygańskich. I  bywało, że bydło posiadało 
dach w łasny, — ludziom  żandarm  w ygaszał sztucznie sklecone 
ogniska, bo — »pozwoleniac nie było!

Prawo o wywłaszczeniu, znane w całym  świecie, wydało 
się rządow i potrzebne, wobec rosnących trudności nabyw an ia  
polskiej ziemi w »wolnym« handlu . N ie dasz dobrowolnie, weź
m iem y gw ałtem .

T a k ie  urządzenia państw ow e, ja k  >Mittelstandskasse< 
>Bauernbank< narzuca ją  się z ofertą regu lacji h ip o tek  g ru n to -
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wych a zw abione tem  »dobrodziejstwem « ofiary n ieraz n ie w ie
dzą, że z tą  regu lacją  łączy się ogran iczenie sw obodnej sprzedaży 
a tem  sam em  g ru n t traci n a  w artości.

W ekonomicznym rozwoju przeszkody i u tru d n ien ia  zam iast 
pom ocy państw ow ej. Odcięcie od źródeł państw ow ych, stanow isk  
urzędow ych, bo jkot państw ow y,' gadzinow e fundusze, sprow adza
nie obcej konkurencji d la po lskiego lekarza, kupca, rzem ieślnika.

Język ojczysty, jeden przecie z języków  krajow ych, w  ciąg
łym  ucisku, u su n ię ty  z urzędów, u suw any  z publicznych zgrom a
dzeń, w yrzucony ze szkoły, naw et z n au k i religji. Ciężkie próby 
cierpliw ości nauczyciela i dzieci, ch łosta  za n iedostateczne oczy
w iście przy tak im  system ie postępy. N aw et pacierz m a być 
w  obcym  dla dziecka języku, a  gdy  dziecko się broni, znow u 
chłostę odbiera.

P rzypom inam  Wrześnię, nie jedyny  to  przyk ład  m ęczarni 
dziecka polskiego —

(w ielka praw da! — u Pol.) 
sy stem  w k ra ju  się szerzył.

W  początkach wojnv, gdy sy tuacja  by ła  niepew ną, przy
rzekano Polakom  »nową orjentację*. Potem  nie do trzym ano  ni
czego. W eksacje prasy , pow stających tow arzystw , publicznych 
zgrom adzeń, przedstaw ień  tea tra ln y ch  — ze s trony  kom end w oj
skowych.

Do h isto rji przejdą rozporządzenia w ładz w ojskow ych na  
Ś ląsku , zakazujące w ystaw ian ia  sz tuk  p isanych  w lite rack im  pol
sk im  języku. Chciano dopuścić ty lko  w ynaleziony przez b iu ro 
krację  języ k  »wasserpo!ski«, aby  skonstruow ać odrębność »W asser- 
polaków*, odciąw szy ich od rdzennego polskiego pnia.

W  czasie w ojny pow stało u  n as  ^S tronnictw o pracy  n a 
rodowej* w  tym  celu, aby n a  g runcie  istn ie jących  stosunków  
państw ow ych uzyskać od rządu  p rusk iego  polityczne i językow e 
rów noupraw nien ie  — za pom ocą odrębnej tak ty k i. Spodziew ano 
się, że ta k ty k a  w sk u tk ach  lepszą się pokaże od ta k ty k i Kół po
selskich. A oto  w dniach  o sta tn ich  czytam y ośw iadczenie za
rządu, że stronn ictw o  się rozwięzuje, że z obiecanej nowej orjen- 
tacji nic się n ie spełniło  n aw e t w ciasnych ram ach  dotychczaso
wych, i że przy ję te  zasady W ilsona szersze w skazu ją horyzonty.

T u ta jszy  prąd antypolski nie zam ykał się w g ran icach  
państw a. Ilekroć w innych zaborach zdaw ała się popraw iać dola 
Polaków , s?ły s tąd  pro testy  i »dobre« rad y  na drodze dyplom atycz
nej i z okazji zjazdów m onarszych.

Maniiest cesarzy o utworzeniu >samodzielnego< państwa 
w Królestwie nie doznał w polskim narodzie przyjęcia Zupełna za
leżność tak okrojonej Polski od mocarstw centralnych pod względem 
politycznym, gospodarczym i wojskowym nie stanowiła przynęty.

2*
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1 za cóż, pytam , Polacy m ają odczuwać wdzięczność, za 
coz lgnąc sercem do tego państw a pruskiego?
wipra M1 P,) polityka antypolska pruskie] racji stanu wy
wiera teraz zemstę na samych jej sprawcach!

(W ielka prawda! — na lewicy).
. i  „ iM‘ n i  W spomniałem poprzednio o cenzurze komend woj
skowych. Chciałbym teraz specjalnie zwrócić uwagę na zdarze
nie z czasów ostatnich. Gdy zasadom W ilsona poddał się rząd 
niemiecki i rozpoczął starania o pokój, m iała się ukazać w pra
sie odezwa do narodu polskiego z podpisami wszystkich stronnictw  
i organizacyj politycznych polskich oraz wszystkich gazet pol
ki u u w ĵ .° °  tem w Poznaniu i wydano zakaz pu-

, 5 !  f  .,?rcz .1’ ° g i° szenle odezwy będzie zdradą stanu. W y
szło tez kilka piśmiennych rozporządzeń, między innemi komendy 
generalnej w Poznaniu z dnia 11. października z zakazem oma
wiania spraw y odłączenia dzielnic polskich od Prus na podstawie 
zasad Wilsona, r

W ilson w punkcie 13. swych zasad mówi, co następujei
»P°wstać ma niepodległe polskie państwo z wszyst

kich ziem zamieszkałych przez ludność bezspornie pol
ską, z zapewnieniem wolnego i bezpiecznego dostępu 
do ̂  morza, którego polityczna i gospodarcza niezależ
ność oraz terytorjalna nietykalność zagwarantowaną 
byc winna przez międzynarodową konwencję*.

N a tę zasadę wraz z innemi zgodził się rząd niemiecki 
mowie m ogą o tych spraw ach ze swego punktu  widzenia w pra
sie niemieckiej, k tóra też naw et i odezwę do narodu polskiego 
umieściła, ale nie wolno tego omawiać w prasie polskiej1 I  to 
w chwili starań o pokój na  podstawie W ilsonowskich zasad. 
Gzy to jes t logiczne i dopuszczalne?

Abyście to mogli ocenić, odczytam rzeczoną odezwę do 
narodu polskiego:

»Po przeszło czterech latach grozy wojennej i cierpień bez 
miary, _ wyniszczających najlepsze siły ludzkości, wyłaniają się 
wreszcie z krwawego zam ętu pierwsze zarysy nowego porządku 
świata, opartego na zasadach sprawiedliwości oraz na prawie 
swobodnego stanow ienia o sobie każdego narodu.

, . Program  zbudowania w myśl zasad powyższych trwałego 
pOKoju, zawarty w znanych oświadczeniach politycznych prezy
denta Wilsona, został obecnie i przez rząd niemiecki przyjęty, 
jak  o tem świadczy ostatnia nota pokojowa Niemiec z 5. paź
dziernika 1918 roku.

. ź^em samem wybiła i dla nas Polaków godzina, w której 
podnieść musimy głos swój, by upomnieć się o praw a nieprze
dawnione narodu.



—  21 —

Rozbiór Polski był najjaskrawszem pogwałceniem spra 
wiedliwoścł międzynarodowej w historjł nowoczesnej, a przez to 
samo stał się głównem źródłem tej polityki przemocy i ucisku 
która stanowiła w Europie wieczne zarzewie niepokoju aż do 
dni naszych. Kto zatem chce szczerze i uczciwie przyłożyć ręki 
do budowy nowej, na poszanowaniu prawa opartej przyszłości 
ludów, ten naprawę krzywdy, wyrządzonej Polakom, uważać musi 
za pierwszy, nieodzowny warunek wielkiego tego dzieła.

Tylko zjednoczenie wszystkich części narodu, osiadłycŁ 
na ziemiach polskich, w jedną całość, wyposażoną w pełnię praw 
państwowych stanowić może rękojmię trwałego przymierza na
rodów.

Uznał to prezydent Wilson, wysuwając w swoim progra
mie pokojowym sprawę utworzenia Polski niepodległej, złożonej 
z wszystkich ziem polskich, z własnem wybrzeżem morskiem, 
jako jeden z warunków sprawiedliwego porządku międzynarodo
wego. Z faktu, że rząd niemiecki przyjął program Wilsona bez 
zastrzeżeń jako podstawę do rokowań pokojowych, wnioskować 
trzeba, że i na wytyczną tegoż programu w sprawie polskiej się 
godzi. Doniosłość tego podkreślił z naciskiem przedstawiciel 
Koła polskiego na historycznem posiedzeniu parlamentu niemiec
kiego z dnia 5. października b. r., stwierdzając, że rząd przez to 
po raz pierwszy uznał, iż dążenia narodu polskiego do zjedno
czenia wszystkich ziem polskich w państwie niezależnem są 
uprawnione.

W tej chwili, rozstrzygającej o naszej przyszłości, naród 
cały na całym obszarze ziem polskich i we wszystkich swych 
warstwach, wspólną opłomieniony myślą, tworzy jeden wielki, 
zwarty a solidarny obóz narodowy.

My Polacy w dzielnicy pruskiej stwierdzamy tę zgodę 
i zwartość podpisem wszystkich naczelnych naszych organizacyj 
politycznych, wszystkich bez wyjątku istniejących stronnictw pol
skich oraz całej prasy, jako wyrazicielki opinji publicznej.

Stwierdzając tę naszą zgodę 1 zwartość narodową, uwa
żamy za obowiązek swój, poprzeć zbiorowym aktem woli stano
wisko naszego przedstawicielstwa parlamentarnego z dnia 5. paź
dziernika 1 oświadczamy uroczyście, że w wielkiej tej i odpowie
dzialnej godzinie dziejów z pełnem zaufaniem składamy w ręce 
posłów naszych tak w sejmie pruskim jak w parlamencie nie
mieckim dalsze kierownictwo polityki w myśl uprawnionych in
teresów i niezłomnych ideałów narodu.

Naród polski, który w wojnie tej na równi z innemi na
rodami walczącemi najcięższe poniósł ofiary, pragnie pokoju 
trwałego i szczęśliwego dla wszystkich narodów. Polacy jak do- 
ąd tak  i w przyszłości pozostaną wiernymi świętym swym tra
dycjom, opromienionym od zarania dziejów temi samemi hasłami
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wolności i braterstw a ludów, których trium f wyrasta dzisiaj z krwi 
bezcennej posiewu. Pod znakiem  tych zasad wstąpi Polska zje
dnoczona i niepodległa do związku wolnych ludów jako  szczery 
niezłomny szermierz tolerancji na wewnątrz i zgodnego współ
życia narodow na zewnątrz w myśl w ielkiego hasła przodków 
naszych: W olni z wolnymi, rów ni z rów nym i!«

1 VI TakieJ est brzm ienie odezwy, której publikację zabroniono 
polskim gazetom w Poznaniu!

A teraz nasze żądania;
. „ a  M P Z zasad W ilsona przyjętych bez zastrzeżeń przez 
rząd niemiecki jako  podstawa zawrzeć się mającego pokoiu 
a z uwzględnieniem potrzebnych do ich interpretacji praw historycz
nych oraz etnograficznych faktów — wynika samo przez się:

1) powstanie niepodległego polskiego państwa, które zjedno
czyć ma wszystkie ziemie polskie, z własnem wybrzeżem i portem
ktorego polityczna i gospodarcza niezależność oraz terytorialna

d z y n a r o d o w V a g W a r a n t ° W a n ą  ^  W iU n a  PrZCZ k o n w e n c . k m l <l-

Poza tem żądamy:
» , ,  2\ odbudowy i restytucji tego, co na ziemiach polskich 

wsrod wojny zniszczonetn lub wywiezionem zostało _
, ,  - - ,3) ^działu w kongresie pokojowym przedstawicieli wszyst
kich dzielnic polskich.

Zanim zaś pokój nastąpi, żądamy jeszcze 
4) natychmiastowego wyzwolenia jeńców wojennych i cy

wilnych z ziem polskich, z którem i przecież wojny nie toczono _
, . £) Pełnej wolności ruchu dla tych setek tysięcy polskich

robotmkow, których się tu  gwałtem  zatrzymuje całe lata z dala 
od domu i rodziny w sprzeczności z prawem  międzynarodowem 
l najelementarmejszem poczuciem ludzkości.
. i. i ^ Okropnem jest położenie tych ludzi, gdy się uwzględni, 
jak  ich odżywiają, jak płacą i jak  się z nimi obchodzą, l ic z n e  
ofiary z tych szeregów zabiera choroba i śmierć. Śm ierć nie przy
nosi szkody pracodawcom, boć oni nie nabyli tych białych nie
wolników, których pracę wyzyskują, własnym nakładem  pienięż
nym. Gdy jeden padnie, przyszłą na jego miejsce zastępcę. 
Więc nie potrzeba się troskać o zdrowie jednostek! Satysfakcja 
za takie czyny nastąpić też m usi na kongresie międzynarodowym.
t u  •. P ‘ PocPe£a kwestjl, że wolna Polska powstanie. 
Zbytecznem zas zaznaczać, że zbudowaną będzie na szerokiej de
mokratycznej podstawie, że z sąsiedniemi państwami zgodnego pra
gnie pożycia. Będą w Polsce, jak  wszędzie, mniejsze grupy lud
ności obcojęzycznej. Cieszyć się one będą taką tolerancją, z jakiej 
słusznie słynęła daw na Polska przedrozbiorowa.

Siłą atrakcyjną Polski były zawsze wolność i tolerancja.
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Mam tu książkę A. Chołoniewskiego p. t. »Duch dziejów 
Polski®. W yszła w  kilku językach, warto byście ją przeczytali. 
Poznalibyście z niej, że hasła i zasady, które teraz po wojnie mają 
być udziałem ludzkości, — w Polsce już były w użyciu. N ie są to
czcze twierdzenia, są poparte faktami historycznemi.

Zwrócę uw agę na historyczny fakt unji Litwy z Polską. 
Przy zawieraniu tej unji postawiła Polska nieśmiertelną w swej 
prostocie zasadę: »wolni z wolnymi i równi z równymi®. Powstaje 
w ten sposób potężne mocarstwo, nie w drodze gwałtownej 
aneksji. lecz za wzajemnem, na wolnej i dobrej woli opartem po
rozumieniem, bez krwi rozlewu. N ie tak bywało w historji 
państw ościennych! N a zjeździe polsko-litewskim  w Horodle 
w roku 1413, zawarty został związek, który w historji nosi miano 
» związku miłości®.

Proszę posłuchać słów, od których zaczyna się odnośny akt.
»Nie dozna łaski zbawienia, kto się na miłości nie oprze. 

Miłość jedna nie działa marnie: promienna sama w  sobie, gasi 
zawiść, osłabia urazy, daje wszystkim  pokój, łączy rozdzielonych, 
podnosi upadłych, gładzi nierówności, prostuje krzywizny, wspiera 
każdego, nie obraża n ikogo i ktokolw iek się schroni pod jej 
skrzydła, znajdzie się bezpiecznym i nie ulęknie się niczyjej 
groźby. Miłość tworzy prawa, rządzi królestwami, zakłada m ia
sta, prowadzi do dobrego stany Rzeczypospolitej, a kto nią po
gardzi, ten wszystko utraci.

D latego też m y w szyscy zebrani, prałaci, rycerstwo i szla
chta, chcąc spociąć pod puklerzem miłości i przejęci pobożnem  
ku niej uczuciem, niniejszym dokumentem stwierdzamy, że łączymy 
i wiążemy nasze dom y i rody, nasze rodziny i herby®.

Znakomity nasz pisarz, Juljan Klaczko, mówi o tym akcie: 
»po raz to pierwszy powstaje w świecie potężne mocarstwo bez 
krwi rozlewu® — a historyk niemiecki, Jakób Caro, tak się w y
raża: »Sejm w Horodle przyłączył pieczęć do takiej unji naro
dów, jakiej nie napotkać w całej historji Europy®.

Takich dobrowolnych przystąpień do Polski jest szereg  
cały. Zwrócę jeszcze uw agę na jeden z takich faktów historycz
nych. W roku 1454 stany pruskie z miastami i szlachtą wypo
wiadają posłuszeństwo Zakonowi Krzyżackiemu, k tó re g o  okrut
nych rządów znieść już dłużej nie mogły, i zwracają się do Polski 
z prośbą o inkorporację. W  dwanaście lat później, w roku 1466 
stanęła unja Prus z Polską. Odtąd jest pruskie Pomorze gdań
skie integralną częścią Rzeczypospolitej aż do gw ałtow nego roz
bioru Polski.

. Dla przyszłej regulacji granic jest ten fakt dobrowolnego 
złączenia się z Polską wielkiej doniosłości — tern większej, że 
wola ludności pozostania przy Polsce przetrwała przez kilka wie
ków aż do ostatniej chwili. Można się więc i na fakt historyczny

\
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k Ł nier ; en̂  WOlę Gdańszczan Powołać, gdy chodzi o port dla 
własnych^ranic! PeW"y ęP m° rza może być lylko w obr& ie

tu  pod rSk3 dovfód> ^ak radośnie obchodzili G dań
szczanie 300-tną rocznicę przyłączenia się do Polski Je s t to  wy
danie uroczystej mowy w roku 1754, wygłoszonej w Gdańsku 
przed burmistrzem, dygnitarzam i i zebranym ludem Z przeie- 
dem  opisuje mówca okrucieństwa krzyżackie, których ofiarą byli 
Gdańszczanie poki nie skruszyli więzów swoich — i radośnie 
wielbi szczęśliwą dolę od chwili dobrowolnego udania się pod 
sprawiedliwe rządy królów polskich.

K arta tytułow a tego wydania brzmi, jak  następuje: 
i f »Uroczysta mowa ku  pamięci oderwania się przed 300 
laty prowincji pruskiej od niemieckiego zakonu i dokonanej in
korporacji do państw a polskiego, — którą  wygłosił w środę po-s t a l l i wlelHei sa11 g“sk̂°
, . . ,T a k ą . hy} a\, M- .P/> siła przyciągająca Polski i taką chęć
1 radosc należenia do niej obcojęzycznych żywiołów, czego dowo
dzi L itw a i Pomorze Gdańskie. s
. . .  , . 4  L?raf, kod<;z^  ^  Polacy witam y koniec wojny, witam y
bliską juz chwilę pokoju opartego na prawie. I  kanclerz życzył 
sobie pokoju praw a a odrzucał pokój gwałtu. Naszem zdaniem 
miałby pokoj znamiona gw ałtu, gdyby gwałtem dokonane prze
m iany na ziemiach polskich w przeszłości pozostać miały na 
przyszłość. Wierzymy, że tak  nie będzie.

Witamy zbratanie się ludów, które jest w poczęciu.
Witamy z pełnem radości sercem wschód słońca wolności 

nad ziemiami ujarzmionych przez wieki narodów słowiańskiego szczepu, 
Polakow równie jak Czechów i Słowian południowych i ku nim ser
decznie bratnią wyciągamy dłoń!

Dla tych zaś mężów, którzy czy w kraju czy zagranica 
w czasie wojny niezłomnie trwali wołając o prawo i sprawiedliwość, 
mamy najgłębsze uczucie wdzięczności i zaufania.



II dodatek.

Mowa X. posła Stychla
w sprawie chełmskiej o politycznem stanowisku Polaków

wygłoszona w Parlamencie dnia 22 lutego 1918 r.

Mości Panowie!
Przy pierwszem czytaniu traktatu pokojowego z Ukrainą 

poddano zachowanie się i nastrój Polaków ujemnej krytyce, wedle 
utartego szablonu. Posłowie hr. Westarp i dr. Stresemann — 
ten ostatni nawet przy aplauzie publiczności na galerji — wy
wodzili, że od tego szachowania się* zależnem jest traktowanie 
Polaków i ostateczne uregulowanie kwestji polskiej. Odwraca 
się przytem, jak zwykle, przyczynę i skutek. Wobec subjektyw- 
nych, antypolskich tendencji poszczególnych partjł, wobec jedno
stronnego informowania się publiczności niemieckiej wyłącznie 
z swych przybocznych gazet, przyczem się argumentację polską 
zupełnie ignoruje albo przekręca, trudno liczyć na zrozumienie 
i uznanie przez Niemców nastroju niezadowolenia i nieufności 
w społeczeństwie polsklem. Mimo to obowiązkiem i prawem 
posła polskiego tutaj jest, przez stwierdzenie faktów i oświetlenie 
sytuacji wykazać, że tak zaczepiany nastrój polski skntkicm 
jest traktowania sprawy polskiej i nie może być podsuwany jako 
przyczyna tego traktowania. (Tak jest na ławach polskich.)

M. P. W tej chwili ból i oburzenie przenika każde serce 
polskie wszystkich bez wyjątku warstw narodu.

I my, przedstawiciele cząstki rozdartego na troje narodu, 
podnosimy tutaj głos, gdy współudziału w tem, co odczuwa 
i przeżywa cały naród polski, zrzec się niepodobna.

Bana z rozdarcia Polski otwartą jest i pozostanie, dopóki 
nie będzie usuniętą krzywda. (Bardzo słusznie na Jawach polskich)

Wyrażono tu nadzieję powszechnego pokoju, który rychło 
pono nastąpi, skoro dokonany jest początek w układach w Brze
ściu Litewskim.

Cały świat ufa, że po ukończeniu tej morderczej wojny jako 
jej następstwo zapanuje nowa era zgodnego współżycia wszyst
kich, czy silnych, czy słabych, swobodnie sobą władających naro
dów — na zasadach sprawiedliwości i uczciwego porozumienia.
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ii.Tmv 5? + ^ '  nowa ,er.a Pót^’ póki jednostronny, sam o
lubny interes państwowy mieć będzie w ręku sposoby zakłócenia 
równowagi porozumienia przez przewagę gwałtu. (Tak jest — 
u Polakow i u niezaw. socjal.) J

Póki panuje prawo pięści, trzeba nam czuwać, a nie za
sypiać w ułudzie ufności. A otóż zaraz faryzejskie wołanie; 
„Polacy szerzą niepokój i nie okazują u fn o śc i/b ijż e  na n ich .-  

f ^ ty p o lsk a  racja stanu była i jest zawsze ta sama,
P o k r v 3 2 °  St0ple«n “f W *  2mienia^  si  ̂ wedle okoliczności: Polacy, siedzący na ziemi ojcow, zawadzają w państwie zaborczem
mvśleć °i czn zawadzać będą póty, póki nie przestaną
myslec i czuc po polsku. Dążeniem jest racji stanu: to »obce
wSód p f T ' «  usunąć. Nie ów rzekomy „nielojalny- nastrój 
wśród Polakow, nie! — samo ich istnienie w państwie jest ka- 
mieniem obrazy. (Tak jest na ławach polskich.)

^ w u o  znowu W  Sejmie uważano za potrzebne przy-
krainwem ^  ' Polako«» Pęłuić zewnętrznie obowiązki prawem

rajowem wskazane, trzeba im jeszcze myślą i całem sercem 
przylgnąć do państwa*.

I za cóz to M. P.? Taki zwrot w umysłach i sercach, nie 
dający się prawem narzucić, dokonać się może tylko w drodze 
dobrowolnej asymilacji A sztuki asymilowania nie posiadają 
Niemcy, to om sami niejednokrotnie z żalem przyznawali.

Dgnąc do państwa, oddać mu myśli i serce — za to że 
S S n  ™ Jako drugiej klasy, p o d ł e g o
prawcla ’na k S “ \ ls SHcha) y (Wielka

Niepodobna mi przy tych rozprawach rozwieść się o tem 
Wspomnę tylko niedolę poiskiego dziecka w pruskiej 

szkole, zmuszanego wpajać sobie w niedojrzały jeszcze umysł
nrzvVL  f ną’/ aWet naU:kę reli^ ł ~  w obcym, niezasłyszanym 
S m L f  w  Wem, J W  “ 1 cierP^c^ °  wskutek lichych

ix?°mnę ty,Iko snąbienle  języka ojczystego w życiu 
i fe“ ' i p?mnę ieszcze Prawodawstwo osadnicze z wszyst- 

/ak ‘. 7  hnS™kwf ncia“ !> ukoronowane prawem o wywłaszczenia, 
zakaz budowania sobie własnym kosztem dachu ponad głowa

z„ “ 3 dz°nego moz°lnle grosza' bS
PraW* ~  rÓWne 0b0wi^ki- A raczej z większą 

słusznością powiedziecby można: cięższe do spełnienia obowiązki, 
bo nie osładzane w zamian opieką i pomocą państwa w tej
iT a l  \ ą S Q Clevzą ° b7,watele rządzącej w kraju narodowości. (Tak jest, na ławach polskich.)
eo.n B>T ało’ źetmy s^ szeli raz poraź (gdy w ważnych momen- 
tach politycznych potrzeba było ukołysania Poiaków) piękne 
słówka i obietnice, nawet królewskie, już od chwili rozbiorów —
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Częściej nam przyszło słyszeć słowa surowe i karcące, a mia
nowicie wtedy, gdy w pismach lub ustnych wywodach stwier
dzano w szczegółach położenie naszego społeczeństwa i zakładano 
protest. Wtedy to zaraz, jak i przy obradach ostatnich czasów, 
odzywał się zarzut: »Ha, gdy się słyszy takie mowy posłów 
polskieh, to nie można zmienić traktowania Polaków.*

M. P. Zarzut ten i to w inną stronę zwrócony, brzmieć 
powinien poprawnie: »Ha, gdy w mowach posłów polskich stwier
dzony być może taki stan rzeczy, to trudno od Polaków żądać, 
aby byli zadowoleni i ufni.* (Wielka prawda na ławach polskich).

Tak tedy odwraca się przyczynę i skutek, a naród pod
legający wiwisekcji milczeć powinien, nie krzyczeć.

Dwojaką m iarą się mierzy, gdy chodzi o traktowanie oby
wateli niemieckich i polskich w kraju, dwojaką miarą, gdy chodzi 
o uznanie praw przybyszów niemieckich za granicą, a praw pol
skich tubylców w kraju na ojczystej ziemi. Kurlandja a ziemia 
chełmska, to przykład tej dwojakiej miary, jak  to z uznania godną 
bezstronnością stwierdził w komisji jeden z posłów nie naszych.

Powtarza się wciąż, że jedynie miarodajnym jest interes 
państwa, tylko niestety ten interes jest zawsze antypolskim.

Nawet objawy dobrej woli i usiłowania sprawiedliwej oceny 
z pewnej strony w tej Izbie są tylko platoniczne, teoretyczne. 
» Polakom w Brześciu Litewskim stała się krzywda, aleć wyższy 
interes, konieczność, zmusza glosować za ratyfikacją traktatu.* 
Niech mi woino będzie zaznaczyć własne mniemanie, że najwyż
szym interesem jest: »prawda, wolność i prawo*. (Tak jest na 
ławach polskich.)

Czyż Polacy wobec takich, choćby najżyczliwiej stwierdzo
nych, lecz polskiej sprawie przeciwnych >konieczności państwo
wych* mogą powstrzymać nieufność i protest? Ogień 1 woda. 
O wspólności interesów mowy być nie może.

M. P. To wszystko należało tu dziś powiedzieć dla wyka
zania, że niesłusznie się Polakom wytyka ich „nastrój i zaeho- 
wanie się '4, które wywołane są przez poprzedzające fakta i przy
czyny objektywnie jak wyżej stwierdzone, że ten »nastrój Pola
ków* nie może służyć na pokrycie gwałtów racji stanu, kierują
cej się bezwzględnie wedle rzekomych swych „konieczności44. 
(Wielka prawda na ławach polskich.)

W przebiegu wojny skonstruowano nowy wykrętny zarzut: 
„Polacy w tej wojnie nie współdziałali, nie mogą więc mieć 
pretensji do uwzględnienia polskich żądań44.

Proszę rozważy ć. Polacy spełnić musieli na równi z innymi 
obowiązek służby wojskowej w armji niemieckiej i austryjackiej. 
Obowiązek ciężki nad wszelki wyraz, bo zmuszeni byli nietylko 
własne oddawać życie, lecz przelewać krew bratnią polskiego 
żołnierza, służącego w szeregach rosyjskich. Spotkało ich prze
cież uznanie ze strony p. Bethmanna Hollwega a także generała
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Hoffmanna w Brześciu Litewskim, który w dziwnie znamienny 
sposob wychwala żołnierzy polskich, że tak .wiernie walczyli za 
ojczyznę — niemiecką*. 3

Czyż można sobie wyobrazić większy tragizm losu. niż ten, 
który zmuszał synów rozdartego na troje narodu mordować się 
nawzajem dla interesów państwowych, które są antypolskie!

Ba »Polacy nie współdziałali w wojnie*, bo trzeba im było 
ponad prawny obowiązek wojskowej służby — dobrowolnie stwo
rzyć polską armję, dobrowolnie kierować kulę i bagnet w bratnie 
serce żołnierza polskiego po tamtej stronie frontu, dobrowolnie 
spotęgować tragizm rozdartego narodu, dobrowolnie zasłużyć na 
pogardę świata.

Rola gladjatorów przypaść miała Polakom. Rodak prze
ciw rodakowi, brat przeciw bratu, w wzajemnych zapasach" od
dawać mieli życie w imię cudzej sprawy. Boć tych zapasów cel 
i kierunek od obcych zależeć miał rozkazów. Zupełnie jak za 
czasów rzymskiego cesarstwa. »Ave Caesar moriturł te salutant.* 
Czyz nie odczuje tego niemiec na wspomnienie przodków swych 
germańskich, wydzierających sobie życie na arenie rzymskiej 
w igrzyskach gladjatorów?

Legioniści _ polscy, walczący swego czasu dobrowolnie, 
mieli przynajmniej własny cel zwalczania splamionego krwią 
polską caratu. Lecz ten cel teraz w proch się rozsypał.

Polscy aktywiści dlatego tylko dążyli do utworzenia 
osobnej armji polskiej, gdyż mieli, złudną oczywiście, nadzieję, że 
samorzutnie utworzona armja polska pod własną stać będzie ko
mendą i nieskrępowana własne popierać cele.
i A  j sPolska dała pomocy w tej wojnie*. Kró
lestwo i Galicja doszczętnie wyssane, miljardowe wartości z kraju 
wywiezione, setki tysięcy robotników podstępnie tu dotąd zwa
bionych, mni gwałtem pojmani^ i sprowadzeni, wszyscy tu spro
wadzeni, wszyscy tu zatrzymani na czas nieograniczony, bo siła 
ich muskułów tutaj koniecznie zużytą być musi.

To wszystko nic nie znaczy. .Polacy nie współdziałali, 
zatem ich żądaniom posłuchu się nie daje*.

Jakiż, pytam, praktycznie pochwytny Prezultat — przy 
takim nastroju antypolskim — mogłoby mieć choćby jeszcze dalej 
idące wspołdz ałanie Polaków w tej wojnie, jakiż rezultat .dyplo
matyczne* zabiegi pełnych iluzji jednostek polskich, skoro w nie
mieckim bilansie Polaków i Polskę uważa się litylko za objekt 
handlu, którym się wedle własnego uznania dowolnie rozporządza? 
(Wielka prawda — na ławach polskich),

Polski naród i polska ziemia objektem handlu. To oka
zują w jaskrawem oświetleniu targi, dokonane w Brześciu L i
tewskim.

Zarzucano Polakom, że z nieufnością przyjęli manifesty 
monarsze o wskrzeszeniu .samodzielnej* Polski.



Czy Polacy w czujnem swem przewidywaniu pomylili się 
może? Oto na targowiska brzesko-Iitewskiem jasny mamy dowód! 
brutalnego lekceważenia polskich uczuć i interesów. Za obietnice 
ładunku mąki i paszy zapłacono kawałem ziemi razem z ludnością, 
ziemi, wyrwanej gwałtem z żywego ciała narodu polskiego. (Słu
chajcie, słuchajcie — na ławach polskich), ziemi od wieków histo
rycznie i organicznie z Polską złączonej, ziemi, której przyna
leżność do Królestwa kongresowego uznały uroczyście mocarstwa 
europejskie na kongresie wiedeńskim, ziemi przesyconej łzami
1 krwią męczeńską polskiego i katolickiego ludu, którą cały 
naród polski w rzewnem wspomnieniu prześladowań gorącą 
ogarnia miłością. Kilkakroć sto tysięcy ludu polskiego I kato
lickiego zaprzedano pod władztwo schizmatyckiej republiki ukraiń
skiej, która dopiero jest w poczęciu.

Proszę się przyjrzeć wyłożonemu tu na stole atlasowi sta
tystycznemu, wydanemu przez naczelne dowództwo »Ober-Ost<, 
a zatem nlepodejrzaną dla was powagę. Dowiecie się, że wśród 
10 zaprzedanych powiatów chełmskiej i podlaskiej ziemi — tylko
2 powiaty: włodawski 1 hrubieszowski okazują nieznaczną więk
szość ludności małoruskiej, teraz ukraińską przezwanej, a miano
wicie 55 względnie 59 procent. W innych powiatach posiada 
ludność polsko-katolicka znaczną większość. (Słuchajcie, słu
chajcie — na ławach polskich.)

Tyle ziemi i ludu — za ładunek chleba i paszy. A po
nieważ tego chleba i paszy, jak. się twierdzi, koniecznie było 
potrzeba, więc dobitoby targu, choćby Polacy z bezgranicznem 
zaufaniem byli się rzucili w ramiona czynników decydujących. 
Polska już poprzednio wyssana do szczętu, niewiele już mogła 
dostarczyć, więc ją rzucono, a jej kosztem sięgnięto po spodzie
wane zapasy na urodzajnej i nie wyssanej jeszcze Ukrainie. Ten 
przebieg targu nie był oczywiście zależny od ufnego lub nie
ufnego stanowiska Polaków, jak  się to po faryzejsku twierdzi, 
tylko że w pierwszym przypadku z pozycji tragicznej Polacy do
staliby się w tragikomiczną: »Murzyn spełnił swą powinność —
murzyn niech sobie idzie precz*. ,

Jaskrawy rabunek aneksyjny poza plecami Polaków 
którzy są tylko objektem handlu, dokonany bez zapytania o zdani e 
polskiego rządu, który przecież istnieje i na zaprzedanej ziemi 
już urządzał sądy i szkoły i przygotowywał wybory.

Gdzież to się podziały manifesty monarsze, gdzież zapew
nienia o życzliwem i sprawiedliwem rozwiązaniu kwestji polskiej, 
którym Polacy tak bardzo mieli ufać?

Cóż to się stało z uroczystem oświadczeniem rządów cen
tralnych przy pierwszych rokowaniach z delegacją rosyjską 
w Brześciu, że sprawa polska rozwiązaną będzie bez cudzego 
udziału sprawiedliwie, w rokowaniach rządów centralnych z rzą
dem polskim.
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Gdziez to są owe uroczyście na św iat cały  i pod adresem 
K !  - Jz!asac,dy 0  wyrzeczeniu się aneksji, o samo-
p d sk k h Cn I , a r 0  (Słuchajcie, słuchajcie — na ławach

M'r P; Uc f bY b>’ło wyznać otwarcie, i po m ęsku: 
Gdy się człek  czuje słabym , wówczas wygłasza zasady spraw ie
dliwości w zgodzie z całym  cywilizowanym  i kulturalnym  świa
tem — gdy się człek czuje mocnym, wówczas — gwiżdże na to

Ktoz w swiecie wierzyć będzie jeszcze zapewnieniom, roz- 
strzygających tutaj czynników przemocy? (Bardzo dobrze — na 
ławach polskich i u niezawisłych socjalistów.) A gdy Polacy do
m agają się międzynarodowych gwarancji dla swojej sprawy, od
zywa się wrzask oburzenia o wrogiem ich dla państw a stano
wisku 1 usposobieniu.
4.1 ,^Vyk1r?t, ? ową ?P °zycją p. Trockiego przeciw udziałowi 
delegacji polskiej w pierwotnych rokowaniach w Brześciu nie 
może tu  słuzyc za parawan, boć układy z U krainą odbyły się od
rębnie, bez udziału p. Trockiego. ”  s

M. P Gdy oburzenie z powodu brzeskiego targu  całv 
ogarnęło naród, próbuje się ułagodzić wzburzone fale za pomocą 

lauzuli uzupełniającej, k tórą się post festum ogłasza. A więc 
rozstrzygać ma w^ swoim czasie o losie ziemi chełmskiej i pod
laskiej kom isja mieszana, złożona z równej liczby delegatów mo
carstw  centralnych, U krainy i Polski, na podstawie zasad etno
graficznych (wedle swej interpretacji) a po ^wysłuchaniu* życzeń 
ludności, ly lk o  po » wysłuchaniu* życzeń, które komisji krępo
wać nie potrzebują? Potem nastąpi chyba głosowanie zapewne 

3 Przeciw /3. R ezultat przewidzieć nie trudno!
. Czyż to wszystko było potrzebne? Szczególna rzecz. Za- 

pewma p. sekretarz stanu spraw zagranicznych, że Ukraińcy po
stawili wydanie Chełmszczyzny jako conditio sine qua non, jako 
warunek, od ktorego nie odstąpią -  i to w chwili, gdy inne ich, 
ważniejsze od Chełmszczyzny prośby i życzenia zależne jeszcze 
były od zgody mocarstw centralnych, gdy chodziło o pokój 
o uchronienie własnej ziemi przed najściem potężnych wojsk cen- 
ralnych, o pomoc wojskową przeciw bolszewikom, zagrażającym 

k ijow u  ltd. A potem  ni stąd  ni zowąd, gdy już mieli układ 
podpisany w kieszeni nagle odstępują od swego warunku, dobro- 
wolnie godzą się na decyzje mieszanej komisji.

N ie M. P. T u  działały inne ciemne moce. Tendencja 
zacieśnienia granic Królestwa od strony Ritwy i od strony Ga- 

T ’. potargania wrzynającemi się nowemi granicam i naturalnej 
całości dawnego państw a polskiego i jeszcze w dodatku, jak  nie
zbicie stwierdzono, hasło divide e t im pera »pokłóć a kłótnia 
osłabionym narzucisz swą wolęc. (Tak jest -  na ław. polskich!)

i j  ^ to y y pobudki. Cały św iat łaknie pokoju, a  ten 
poaój odrębny z Ukrainą, który  miał być zaczątkiem powszech-
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nego pokoju porozumienia, m a mieć ukryte znamię »pokoju po
k łó ce n ia ', powaśnienia Polski z U krainą i podtrzym ania tej waśni 
na stałe, (Ożywione potakiw ania u Polaków) o Chełmszczyznę. 
Drzazga w sąsiedzkiem pożyciu, ziarno niezgody. Już dawniej 
słyszeliśmy o podobnych zakusach z ust profesora Hoetzscha. 
a dziś mogę panom obwieścić to, co na zebraniu stronnictw a 
patrjotycznego (Vaterlandspartei) w sposób nie bardzo ostrożny 
wyznał poseł dr. Bacmeister.

Otóż, co mówił ten pan : »Przyłączenie Chełmszczyzny do 
U krainy można tylko powitać. Stworzono przecież tym  sposo
bem pożądany punk t tarcia (Reibungsflache) między Polską 
a Ukrainą.*

W  tym celu zawczasu urządzono sugiestywną propagandę 
wsrod ludności Chełmskiej. W kw ietniu 1917 r. ukazał się rozkaz 
naczelnego dowództwa »Ober-Ost« tej mianowicie treści:

»W porozumieniu z oddziałem politycznym mlnisterjum  
wojny powzięto postanowienie, aby w obszarach na południu od 
linji kolejowej Biała—Pińsk i w miejscowościach nad tą  linją po
łożonych urządzoną była przez zaufanych Ukraińców, ukraińska 
propaganda ku podnoszeniu narodowo-ukraińskiej świadomości.'

I  zjawili się ukraińscy legjoniści z Galicji i Bukowiny na 
ziemi chełmskiej. Pod opieką żandarmów lub patroli wojskowych 
chodzili od wsi do wsi, wzywano sołtysów, aby zwoływali gminę, 
namawiano mieszkańców, aby w razie zapytania, podawali się za 
»ukrainców*, przyrzekano, że ludność otrzyma bezpłatne szkoły, 
ze ziemia będzie wśród nich podzieloną, a dodawali też niektórzy 
z agitatorów, że panów i księży będzie się »rzezać«! Budzić 
jednak  zajęli sąanowisko odmowne, własnym kosztem stawiali 
polskie szkoły, płacąc od dziecka po rublu miesięcznie.

Równocześnie nachodzili ziemię chełm ską w fantastycz
nych strojach kozackich osobnego gatunku  *propagandziści«. 
Byli to rosyjscy jeńcy pochodzenia ukraińskiego, których z róż
nych obozów niemieckich wybierano i w osobnych obozach przy
gotowywano dla akcji propagandy.

W  komisji budżetowej przynaglony zapytaniem, przyznał 
reprezentant sfer wojskowych, że poszło takich propagandy stów 
jakie 8 —9 tuzinów, zaznaczając wstydliwie, że chodziło o uświa
domienie »uber D eutschlandc.

Nie dziw, że w ten sposób powstała suggestja i apetyt 
na ziemię chełmską wśród Ukraińców. Pobudek tedy do sprawy 
chełmskiej trzeba dalej szukać, a nie tylko w Ukrainie.

Będzie pilnem zadaniem równie Polaków jak i Ukraińców, 
postarać się wcześnie o usunięcie owych »punktów tarcia*, urzą
dzonych sprytnie przez ciemne wpływy — i dążyć do porozu
mienia. (Bardzo słusznie — na ławach polskich).

V

V
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i  ̂ ,os,c b>’)o . j°trygi na wschodnich kresach kró-
estwa, W cichości rozważa się nowe gwałty, nowe aneksie cen

nych części kraju na zachodniej polskiej granicy. Na odnośne 
zapytanie w komisji budżetowej odpowiedział sekretarz stanu 
ł̂. , , ,an,n’ , ê postanowień »jeszcze« nie powzięto. (Słu- 

cnajcie, słuchajcie — na ławach polskich). W ten sposób nie za
pewni się spokoju na przyszłość. Wszystkie koła polskie bez 
rozmcy stanu i stronnictwa w najwyższym są teraz napięciu obu
rzenia. Nie godzi się tego lekceważyć. Objawom zaś bólu 
w umęczonym polskim narodzie należałoby się lepsze zrozumienie 
. lepsze odczucie. Nie dobrze świadczy o takiem zrozumieniu 
zachowanie się w komisji budżetowe) o. sekretarza stanu v. łTłiłil.

W tej chwili zjednoczeni z wszystkimi współbraćmi w roz
dartej ojczyźnie, jednem przejęci uczuciem bólu i oburzenia, — 
wobec Boga, wobec trybunału historji i ucywilizowanego świata 

przeciw zamierzonemu gwałtowi jako ponownemu rozbiorowi 
rolski jaknajwięcej stanowczy zakładamy protest.

cofn iętego  narodu mężom stanu i dyplomatom używać się nie

 -----  y wyuania sąau o zywiołowycn w narodzie
objawach z powodu układów brzeskich, wyraził się wzgardliwie;
»uer Sncktalffil in w .n.anii.m .  'r'-i.i-t.  , •_ “ , . . .  

godzi. (Tak jest — na ławach polskich).

/Wldldg. DiC 
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