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STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

O, Polacy! Niech wasze ręce składają się do mo-
dlitwy, albowiem ci bezrolni i bezdomni Polskę wybrali. 
To nic, że tam i sam ten i ów poszedł z rozpaczy za 
wrogiem. Cały bowiem lud polski poszedł w bój za oj-
czyznę. Opasali się pasem żołnierskim nędzarze, którzy 
na własność w ojczyźnie mają tylko grób, i z męstwem, 
na którego widok oniemiał z zachwytu świat, uderzyli  
w wojska najeźdźców. Od krańca ziemi polskiej do dru-
giego krańca, gdziekolwiek brzmi nasza mowa, jeden się 
podniósł krzyk: niech żyje ojczyzna! Alboż nie było tak? 
Alboż nie widział świat tego nieopisanego zjawiska? Za-
pomniane zostały wszelkie czyjekolwiek winy i, jak Grecy 
pod Maratonem, zniweczyliśmy wroga. Kto w chwili na-
jazdu Moskali na kraj stawał do obrony swego pałacu, 
dworu, domu w mieście, swej posiadłości, mieszkania 
pełnego mebli, obrazów i pamiątek, swej chaty na działku 
ziemi, zagrody i dobytku, swej posady i stanowiska-
-wiedział, czego broni, broniąc ojczyzny. Lecz ten, kto nie 
posiadał nic zupełnie, stając do obrony ojczyzny, nie wiedział, 
o co walczy. Bronił przyszłego dobra w ojczyźnie. Bronił 
dóbr cudzych, bronił nietykalności pałacu, szczęśliwego 
prosperowania dworu, praw do komornego z domu w mie-
ście, bronił mieszkań, których nigdy nie widział i nie zobaczy, 
bronił wreszcie władzy, która jego samego depce często-
kroć bezlitosną stopą. Włościanin, posiadacz ziemi, jest 
jak krzak przy drodze. Wróg go może nadepnąć, kopnąć, 
poszturchnąć, obłamać jego pędy i pręty, lecz sam krzak 
przydrożny wnet puści nowe pławmy, odrośnie i z wiosną 
świeżymi liśćmi zazielenieje. Człowiek bezdomny jest jak 
źdźbło nawozu karmiące zboża, jarzyny, owoce i zieleń 
krzaków, trawy i kwiaty najbardziej urocze. Powinno mu 
być obojętne, kto go w ziemię woruje, kto go depce i kto 
soki zeń wypija. Jeżeli ten nawóz społeczny, który my 
deptaliśmy, tak samo jak nasi poprzednicy we władzy nad 
nim-Moskale i Niemcy – ujął karabin i pospołu z panami, 
z mieszczaństwem, z inteligencją, z gospodarzami na 
roli i robotnikiem fabrycznym wyruszył na wroga, w boju 
krwią ociekał i zwycięstwo pospołu z innymi wywalczył, 
to ten jego uczynek chyba nas wszystkich obowiązuje. 
Nie ochłap łaski, nie nagroda za przelaną krew mu się  
należy, lecz oddanie wszystkiego, co jest w jego ojczyźnie. 
Należy podźwignąć się z lenistwa ducha. Ta sama krew 
ofiarna i na zawsze dla nas święta, co wytrysła na polu 
bitwy pod Warszawą z serca bohatera narodu, księdza 
Skorupki, płynęła strugą z ran bezimiennych polskich 

żołnierzy, bezrolnych chłopów. Musimy teraz na tę krew 
się powoływać, wzywając naród polski do wielkich spo-
łecznych reform, albowiem ci rycerze za przyszłość Polski 
polegli. Precz z reakcją! Rzucajmy, ludzie wolni, kamie-
niem potępienia na wszystkich pismaków, co do reakcji 
wzywają lub wzywać będą, co chcą niedolę proletariatu 
bezrolnego ukryć przed narodem, zbagatelizować, za-
słonić frazesami! Rzucajmy kamieniem potępienia na 
piastunów urzędu, którzy by reakcję wdrażać w życie 
nasze usiłowali! Teraz jest chwila, kiedy Polska może się 
wydźwignąć z pęt odwiecznych! Musimy teraz czynami 
naszymi przekonać świat, zmusić go do uznania prawdy, 
iż idee, w których imię umierali nasi żołnierze w wal-
kach z armią czerwoną, stały stokroć wyżej od praw, 
ukutych w ciasnym zespole oligarchów Moskwy, które 
nam ona chciała narzucić. Jeżeli jeszcze nie wcieliliśmy 
ich w życie, to nosimy ich obrazy w duszach. Musimy  
niezbitymi dowodami odeprzeć opinię, jakobyśmy byli 
narodem panów i szlachty, krajem obskurantyzmu, jakoby 
nasza armia była „białą armią Piłsudskiego”. Świat pracy 
na zachodzie i na wschodzie, w Anglii, we Francji, we 
Włoszech, w Ameryce, i w samych Niemczech, i w sa-
mej Rosji, musi przyznać, iż nieprawdą jest, jakoby Pol-
ska była żandarmem burżuazyjnej Europy, niosącym na 
ostrzu swej broni klęskę postępu świata. Nie możemy 
dopuścić do tego, żeby pokonanie czerwonej armii na 
polu bitwy w obronie granic naszej ojczyzny, w obronie 
naszego ludu zjednoczonego w szczep jednojęzyczny, 
nierozdzielny, nierozerwalny, wieczyście samowładny,  
w obronie naszej mowy i wolności stanowienia praw wła-
sną wolą i dla samych siebie – stało się tryumfem warstwy 
bogaczów, panów, posiedzicieli, a klęską ludzi ubogich 
i pognębieniem szybkości postępu świata. Pokonawszy 
bolszewizm na polu bitwy, należy go pokonać w sednie jego 
idei. Na miejsce bolszewizmu należy postawić zasady 
wyższe odeń, sprawiedliwsze, mądrzejsze i doskonalsze. 
Trzeba ruszyć z posad Polskę starą, strupieszałą, gnijącą  
w jadach, którymi ją nasycili najeźdźcy. Sierpniowa burza, 
która swymi piorunami strzaskała tyle głów junackich, 
oślepiła na wieki tyle oczu harcerskich, w jamę mogiły 
pchnęła tyle bohaterskiej energii, musi oczyścić nasze 
powietrze, zatrute wyziewami podłości. Po okrzyku: – do 
broni! – gdy pokój stanie, powinien się rozlegać od krańca 
do krańca okrzyk równie skuteczny, jak tamten: – do pracy! 
Jakiż to ogrom roboty! Jak nieobeszłe morze potrzeby!

STEFAN ŻEROMSKI 
(„Na probostwie w Wyszkowie”, fragment)
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