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Bezporednio po wyborach do Sejmu Ustawodawczego, w poniedzia³ek
27 stycznia 1919 roku, o godzinie 2 w nocy, do redakcji Myli Niepodleg³ej,
mieszcz¹cej siê w Warszawie przy ulicy Wilczej 35 m. 5, wkroczy³ oddzia³
Milicji Ludowej. Z polecenia ówczesnego ministra spraw wewnêtrznych w rz¹dzie Ignacego Paderewskiego, Stanis³awa Wojciechowskiego, póniejszego prezydenta Rzeczypospolitej, aresztowano redaktora pisma Andrzeja Niemojewskiego.1 Przyczyn¹ uwiêzienia by³ opublikowany kilka dni wczeniej artyku³ pt. Sejm
niewczesny. W ten sposób, w niepodleg³ej Polsce, do wiêzienia trafi³ cz³owiek,
którego uprzednio za dzia³alnoæ polityczn¹, spo³eczn¹ i literack¹ spotyka³y liczne represje w³adz zaborczych.2 Tak wiêc zaledwie dwa i pó³ miesi¹ca po odzySprawa zawieszenia wydawnictwa, Myl Niepodleg³a [dalej: MN], R. XIV, nr 441,
5 IV 1919, s. 97103. Uwaga  autorstwo wszystkich przytaczanych, a niepodpisanych artyku³ów
drukowanych na ³amach MN jest trudne do jednoznacznego okrelenia. Prawdopodobnie napisa³
je Andrzej Niemojewski, który zape³nia³ swoim piórem szpalty MN.
2
We wspomnieniu pomiertnym tak przedstawiono sylwetkê Niemojewskiego: [w 1899 roku]
aresztowany za udzia³ w tajnym nauczaniu, rozpoczyna tu³aczkê po wiêzieniach i wygnaniach. Od
tego czasu przebywa³ dziesiêæ dni na Pawiaku, trzy miesi¹ce w dziesi¹tym pawilonie cytadeli
warszawskiej, dwa lata pod jawnym dozorem policji, rok na odwachu g³ównym w cytadeli, rok na
wygnaniu, niezliczon¹ iloæ rewizji, wci¹¿ pod dozorem tajnym, a za czasów polskich dziesiêæ dni
w wiêzieniu przy Dani³owiczowskiej  Zgon Andrzeja Niemojewskiego, MN, R. XVI, nr 579,
19 XI 1921, s. 737742.
1
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skaniu niepodleg³oci represje w³adz odrodzonej Polski dotknê³y cz³owieka posiadaj¹cego bogaty ¿yciorys w walce o niepodleg³oæ w czasach zaborów.
Podstaw¹ ród³ow¹ wykorzystan¹ w niniejszym tekcie jest obfita twórczoæ
publicystyczna Andrzeja Niemojewskiego.3 Jego nieomal autorskie pismo Myl
Niepodleg³a ukazywa³o siê od 1906 roku, przetrwa³o mieræ swego za³o¿yciela
w 1921 roku i wydawane by³o a¿ do roku 1931. Tytu³ pisma wymaga jednak
pewnego wyjanienia. Dla Niemojewskiego has³o niepodleg³oci nie ogranicza³o
siê jedynie do niepodleg³oci politycznej. W numerze otwieraj¹cym wydawnictwo pisa³:
[...] myl niepodleg³a [...] jest metod¹ badania i metod¹ ¿ycia. [...] Ludzie myli niepodleg³ej s¹ siewcami wolnoci we wszystkich dziedzinach myli i ¿ycia. Bo cz³owiek najczêciej i najchêtniej odrzuca tylko niewole zewnêtrzne, niewolom wewnêtrznym ma³o albo
wcale nie powiêcaj¹c uwagi.4

To rozró¿nienie niewoli zewnêtrznej i wewnêtrznej by³o przyczyn¹ licznych
zatargów Niemojewskiego nie tylko z duchowieñstwem polskim5, ale tak¿e z przedstawicielami wiêkszoci polskich opcji spo³eczno-politycznych. Lista jego adwersarzy by³a imponuj¹ca: od A. Asnyka, S. Przybyszewskiego, J. L. Pop³awskiego, po I. Daszyñskiego, W. Feldmana, J. Badouina de Courtenay, A. Bebla,
R. Luksemburg, G. Brandesa i wielu innych znacz¹cych postaci koñca XIX i pierwszych dwóch dziesi¹tków lat XX wieku. Niemojewski jako enfant terrible polskiej rzeczywistoci trudny by³ do jednoznacznych ocen. Rozpiêtoæ jego wypowiedzi sytuowa³a go od idei socjalistycznych po endeckie, od filo- do antysemityzmu.

3
Z dotychczasowej literatury powiêconej osobie Niemojewskiego warto wymieniæ pracê
E. B a s a r a - L i p i e c, Niepodleg³a myl: rzecz o Andrzeju Niemojewskim, Rzeszów 1988. Póniejsz¹ jego dzia³alnoæ z okresu wydawania Myli Niepodleg³ej omówi³ Z. K m i e c i k, Myl
Niepodleg³a Andrzeja Niemojewskiego w latach 19061914, Cz³owiek i wiatopogl¹d 1976,
nr 12, s. 158167. Ponadto zob. biogram  A. P i b e r, W. S t a n k i e w i c z, Andrzej Niemojewski, [w:] PSB, t. 23, Warszawa 1978, s. 310; Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut,
t. 15: Literatura pozytywizmu i M³odej Polski, Warszawa 1977, s. 111122; I. M a c i e j e w s k a,
Andrzej Niemojewski, Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku, ser. V, Literatura okresu
M³odej Polski, t. 1, Warszawa 1968, s. 391409; J. J. L i p s k i, Warszawscy pustelnicy i bywalcy, t. 2, Warszawa 1973. Z nowszej literatury  M. J a s i ñ s k a - W o j t k o w s k a, Wokó³
Legend Andrzeja Niemojewskiego, Rocznik Humanistyczny 1998, z. 1, s. 411428; D. T r z e  n i o w s k i, Barwy rewolucji. Wybory ideowe Andrzeja Niemojewskiego, [w:] Rewolucja lat 1905
1907. Literatura  publicystyka  ikonografia, Lublin 2005, s. 5765.
4
Idee kierownicze, MN, R. I, nr 1, wrzesieñ 1906, dekada pierwsza, s. 13.
5
Szczególne kontrowersje wzbudzi³y wydane w 1902 roku Legendy, w 1907 roku Objanienie katechizmu czy w 1909 roku Bóg Jezus w wietle badañ cudzych i w³asnych i wiele innych.
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Z formalnego, edytorskiego punktu widzenia w³anie odzyskanie niepodleg³oci przynios³o zmianê czêstotliwoci ukazywania siê pisma. Przez pierwszych
dwanacie lat Myl Niepodleg³a ukazywa³a siê co dekadê, trzy razy w miesi¹cu. Pod koniec listopada 1918 roku, w numerze 432, redakcja poinformowa³a,
¿e od nastêpnego numeru pismo bêdzie siê ukazywa³o jako tygodnik.6 Ta pozornie czysto wydawnicza kwestia posiada³a jednak g³êbsze znaczenie. Rozpoczynaj¹c w 1906 roku wydawanie pisma, Niemojewski nie ukrywa³ swoich sympatii, czy to wolnomularskich, czy wolnomylicielskich.7 Póniej jego zwi¹zki z wolnomularstwem uleg³y rozlunieniu, jakkolwiek sprawa ta wci¹¿ pozostaje niejednoznaczna. Czêstotliwoæ wydawania pisma  dziesiêciodniówka  zwi¹zana by³a
z g³ównym obliczem pisma. Myl Niepodleg³a propagowa³a na swoich ³amach
nie tylko idee niepodleg³ociowe, ale przede wszystkim pogl¹dy redaktora, który
nie tylko walczy³ o niepodleg³oæ, ale tak¿e  jak wspomniano, a co by³o dla
niego szczególnie istotne  o niepodleg³oæ ducha polskiego. Jednak przez ca³y
czas wydawania pisma w koncepcjach i dzia³alnoci Niemojewskiego, obok w¹tków wolnomylicielskich, obecne by³y tak¿e postawy stricte niepodleg³ociowe:
widoczne ju¿ w okresie walki na prze³omie wieków, podczas rewolucji 1905
roku, jak te¿ w latach I wojny wiatowej, kiedy aktywnie w³¹czy³ siê w dyskusjê
wokó³ polskiego hymnu narodowego, optuj¹c za Mazurkiem D¹browskiego.8 W³anie ta twórczoæ publicystyczna, og³aszana na ³amach Myli Niepodleg³ej,
autora g³onych w swoim czasie utworów, takich jak Polonia irredenta, Legendy
czy Doba obecna w Królestwie Polskim, Ludzie rewolucji, stanowiæ mo¿e interesuj¹ce spojrzenie na okres odzyskiwania niepodleg³oci po 123-letniej niewoli.
Zaznaczyæ nale¿y na wstêpie, ¿e by³a to publicystyka ca³kowicie autonomiczna.
Nie posiada³a ¿adnych partyjnych czy ideologicznych odniesieñ, nie by³a powi¹zana z ¿adnym znacz¹cym rodowiskiem spo³ecznym, literackim czy wiatopogl¹dowym. St¹d te¿ Niemojewski nie musia³ uwzglêdniaæ w swym pisarstwie
¿adnych taktycznych, koniunkturalnych uwarunkowañ, nie musia³ siê liczyæ z ¿adOd administracji, MN, R. XIII, nr 432, 30 XI 1918, s. 719720: Od 1906 r. »Myl
Niepodleg³a« ukazywa³a siê jako dziesiêciodniówka. Obecnie gdy Ojczyzna nasza zosta³a uwolniona od wszelkich najedców i gdy piêtrz¹ siê najpilniejsze zagadnienia, którym publicystyka musi
powiêciæ uwagê, postanowilimy zmieniæ organ nasz na tygodnik, który wychodziæ bêdzie spod
prasy ka¿dej soboty.
7
Impuls do tej inicjatywy wydawniczej, podobnie jak i rodki na rozpoczêcie wydawnictwa,
uzyska³ Niemojewski podczas pobytu w Pary¿u w wrzeniu 1905 roku, gdzie uczestniczy³ w pracach kongresu, a jednoczenie spotyka³ siê z przedstawicielami paryskiej emigracji polskiej.
8
A. N i e m o j e w s k i, Mazurek D¹browskiego i jego zwi¹zki rodzime w wiecie pieni,
Tygodnik Ilustrowany, 18 II 1911, nr 7, s. 122123; idem, Hymn narodowy Polski a dreszczyki
rzeczywistych tajnych Polaków, MN, R. XI, nr 343, 10 V 1916, s. 286289; Mistrzowie ceremonii ducha narodowego, MN, R. XI, 1916, nr 336, s. 137139; Hymn narodowy, MN, R. XVI,
nr 549, 23 IV 1921, s. 267269.
6
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nymi politycznymi kalkulacjami. By³ w pe³ni niezale¿ny, nonkonformistyczny.
I nawet je¿eli wiele z jego pogl¹dów by³o wysoce kontrowersyjnych (na czele
z jego antyklerykalizmem czy antysemityzmem, a przy tym ostroci¹ polemicznych debat ³ami¹cych wszelkie bariery i przyjête konwencje), to specyfika jego
uwag rzuca³a ciekawe wiat³o na ówczesne wydarzenia.
W publicystyce Niemojewskiego z lat 19171919 niewiele by³o treci oryginalnych pod wzglêdem merytorycznym, niewiele nowych myli, które nie by³y
obecne w jego pisarstwie w latach wczeniejszych. To wiat zewnêtrzny znacz¹co siê zmieni³. Kres wojny i wy³anianie siê Polski z niebytu stworzy³y dla pogl¹dów Niemojewskiego nowy kontekst. Obok artyku³ów o treci ogólnej, stricte
politycznych czy te¿ komentuj¹cych bie¿¹ce wydarzenia, du¿o miejsca powiêca³
na ³amach swojego pisma dywagacjom o charakterze pseudonaukowym, eseistycznym czy te¿ recenzjom wybranych ksi¹¿ek.9 W tym okresie, kiedy znacz¹co skurczy³o siê grono jego wspó³pracowników, kiedy uby³o mu korespondentów obficie dostarczaj¹cych do redakcji dziennikarskiego materia³u jeszcze przed
wojn¹, Niemojewski ogranicza³ siê przede wszystkim do komentowania bie¿¹cych wydarzeñ. Pod wieloma wzglêdami jego twórczoæ przypomina³a poniek¹d
dzisiejsze blogi polityków odsuniêtych poza g³ówny nurt wydarzeñ. Niemojewski otar³ siê o wielk¹ politykê, pozna³ przedstawicieli wielu czêstokroæ krañcowo
odleg³ych opcji politycznych czy wiatopogl¹dowych i wspó³pracowa³ z nimi.
Prowadzi³ dzia³alnoæ jawn¹ i konspiracyjn¹. A przy tym wszystkim by³ bystrym
obserwatorem potrafi¹cym ubraæ swoje myli w nietuzinkow¹ szatê s³own¹.
Pozornie mo¿na by³oby potraktowaæ publicystykê Niemojewskiego marginalnie, jako swoiste kuriozum. Jego twórczoæ niespójna, nie zawsze sensowna
czêsto balansowa³a na granicy dobrego smaku. A jednak wspomniane na wstêpie
uwiêzienie Niemojewskiego, i to na progu niepodleg³oci, zdaje siê uzasadniaæ
jego powa¿niejsze potraktowanie. Skoro w³adze rz¹dowe odradzaj¹cego siê pañstwa polskiego zdecydowa³y siê na tak radykalne kroki, widocznie nie by³ on
postrzegany wy³¹cznie jako b³azen, wobec którego mo¿na przejæ obojêtnie ze
wzruszeniem ramion. Obawiano siê jego pióra i wp³ywu, jakie wywiera³a jego
publicystyka.
Charakterystyczne by³o to, ¿e Niemojewski nieustannie podkrela³ jednostkowoæ swoich wypowiedzi.
Wszak¿e nie jestem mê¿em stanu, postawionym na stanowisku odpowiedzialnym. Nie
jestem ¿adn¹ osob¹ urzêdow¹. Nale¿ê do szarego t³umu. Jestem cz³owiekiem ma³ym.
9
Np. ksi¹¿ka Antoniego Cho³oniewskiego Duch dziejów Polski stanowi³a dla niego punkt
wyjcia do szerszych dywagacji. Uwagi na temat myli konserwatywnej autora stanowi³y dla Niemojewskiego jedynie punkt wyjcia dla ukazania ró¿nych aspektów funkcjonowania zniewolonego
narodu  Naród w niewoli, MN, R. XII, nr 394, 10 X 1917, s. 647652.
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Nawet je¿eli by³a w tej wypowiedzi fa³szywa skromnoæ, to w³anie z tej
perspektywy szarego, anonimowego obserwatora Wielkich Historycznych Wydarzeñ prze³omu 1918 i 1919 roku nale¿y odczytywaæ jego publicystykê. Jako
publicysta, a nie partyjny ideolog, nie musia³ przedstawiaæ wielkich koncepcji
czy programów, móg³ ograniczyæ siê do komentowania bie¿¹cych wydarzeñ, co
przez wielu oceniane by³o jako jadowite krytykanctwo.
Publicystyka Niemojewskiego by³a niezwykle silnie zakorzeniona w tradycji
polskiej. Nawi¹zania historyczne stanowi³y dla niego wa¿ny punkt wyjcia do
prezentowania swoich pogl¹dów na wiêkszoæ wspó³czesnych mu problemów.
Du¿o w tym by³o uproszczeñ, patosu. Ale w efekcie czytelnik otrzymywa³ materia³ ukazuj¹cy zarówno blaski, jak i cienie historii Polski, pisarstwo, które wywo³uj¹c okrelone emocje, nie pozostawia³o go obojêtnym na bie¿¹ce sprawy
polskie. Ju¿ sam zestaw tytu³ów by³ wielce wymowny, by wymieniæ tylko tytu³y
na ³amach rocznika 1917: O idea³y polityczne narodu10, O kulturalnej odrêbnoci
Polski11, Uosobienia idei Polski12, Czy Królestwo Polskie by³o pañstwem?13, Fundamenty narodowe14, Myl o wiecznoci Rzeczypospolitej15, Naród w niewoli16,
Historia has³a niepodleg³oci17, Quo vadis Polonia?18 Podobne teksty mo¿na by
mno¿yæ, zw³aszcza ¿e akcenty w zbli¿onym tonie pojawia³y siê nieomal na ³amach ka¿dego numeru Myli Niepodleg³ej przy okazji najró¿niejszych kwestii. Szczegó³owa analiza wszystkich tych wypowiedzi przekracza³aby ramy niniejszego tekstu, zw³aszcza ¿e wiele z nich sprowadza³o siê do publicystycznej
retoryki w typowym dla Niemojewskiego patetyczno-poetyckim stylu. Mimo to,
publikacje takie tworzy³y swoisty klimat przygotowuj¹cy grunt pod przysz³e
wydarzenia, urabiaj¹cy czytelników w krêgu idei patriotycznych.
W pewnym stopniu podsumowanie uwag Niemojewskiego dotycz¹cych tradycji znalaz³o wyraz w mowie wyg³oszonej 28 wrzenia 1918 roku w warszawskiej sali Stowarzyszenia Techników.19 Podkrela³ w niej trwa³oæ, niezniszczalnoæ narodu polskiego. Siêgaj¹c czasów rozbiorów, twierdzi³: wyobra¿ano soO idea³y polityczne narodu, MN, R. XII, nr 367, 10 I 1917, s. 16.
O kulturalnej odrêbnoci Polski, MN, R. XII, nr 367, 10 I 1917, s. 610.
12
Uosobienia idei Polski, MN, R. XII, nr 371, 20 II 1917, s. 108110.
13
Czy Królestwo Polskie by³o pañstwem?, MN, R. XII, nr 388, 10 VIII 1917, s. 505506.
Niemojewski jednoznacznie opowiada³ siê za tez¹, i¿ Królestwo Polskie by³o pañstwem, a nie
autonomiczn¹ prowincj¹ Rosji, chocia¿, jak jednoczenie zaznacza³: Gwa³cenia póniejsze konstytucji przez carat i ró¿ne akty przemocy nie mog¹ zmieniæ tego niew¹tpliwego faktu.
14
Fundamenty narodowe, MN, R. XII, nr 386, 20 VII 1917, s. 469470.
15
Myl o wiecznoci Rzeczypospolitej, MN, R. XII, nr 392, 20 IX 1917, s. 609610.
16
Naród w niewoli, MN, R. XII, nr 394, 10 X 1917, s. 647652.
17
Historia has³a niepodleg³oci, MN, R. XIII, nr 404, 20 I 1918, s. 3739.
18
Quo vadis Polonia?, MN, R. XIII, nr 425, 30 IX 1918, s. 529530.
19
A. N i e m o j e w s k i, Mowa Andrzeja Niemojewskiego o wielkiej tradycji Rzeczypospolitej
10
11
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bie, ¿e gdy rozbierze siê gmach Rzeczypospolitej Polskiej, to tym samym zniesie
siê z powierzchni ziemi naród polski.20
Odwo³ywa³ siê do tradycji powstañczej:
Nie przysz³o im [zaborcom  H. B.] do g³owy, [...] ¿e wybuchnie powstanie jedno,
drugie, trzecie, ¿e przez sto lat patriotyzm polski bêdzie w stanie nies³ychanego podniecenia,
s³owem nie wiedzieli, ¿e wielka tradycja Rzeczypospolitej Polskiej zrodzi wielk¹ tradycjê
narodu o wolnoæ walcz¹cego i niemog¹cego spocz¹æ, a¿ rozebrany gmach z powrotem odbuduje w jego dawnej ca³oci i wspania³oci.21

Inna sprawa, ¿e tradycjê powstañcz¹ traktowa³ w sposób selektywny. Wród
wzorców, do których najchêtniej siê odwo³ywa³, byli przede wszystkim: Tadeusz Kociuszko, Jan Kiliñski, Bartosz G³owacki, Henryk D¹browski, Legiony.
Tradycje jednoznacznie demokratyczne, postêpowe  których symbolem by³ dla
niego przede wszystkim Kociuszko22  w jego ocenie sta³y najwy¿ej. Inne, konserwatywne  i nie tyko  opcje walki o niepodleg³oæ uwa¿a³ za szkodliwe.
Krytyczny by³ wobec ugodowców, ale i socjaldemokratów, wobec roli szlachty,
ziemiañstwa, bur¿uazji, elit intelektualnych, a tak¿e dzia³aczy ludowych. Nawet
osoby o pogl¹dach zbli¿onych nie znajdowa³y u niego jednoznacznego uznania.
Powody by³y ró¿ne. Przy jego powszechnie znanym antysemityzmie nie tylko postawy filosemickie (o jakie zreszt¹ sam by³ pos¹dzany mniej wiêcej do 1905/1906
roku), ale w ogóle pozytywny stosunek do ¯ydów, czêsto wyznacza³y jego ocenê
innych.
Ciekawymi w¹tkami, jakie pojawi³y siê w tym wyst¹pieniu, by³y kwestie
wiary, religii i ich miejsce w polskiej tradycji. Niemojewski, powszechnie znany
z walki nie tylko z negatywnymi aspektami klerykalizmu, z bezporednich persoPolskiej wyg³oszona dnia 28 wrzenia 1918 roku w sali Stowarzyszenia Techników, Warszawa
1918, wyd. Myli Niepodleg³ej.
20
Ibid., s. 18.
21
Ibidem.
22
Osobie Naczelnika Insurekcji 1794 roku powiêci³ Niemojewski du¿o miejsca na ³amach
swego pisma. Po czêci wi¹za³o siê to z przypadaj¹c¹ w 1917 roku setn¹ rocznic¹ mierci bohatera
spod Rac³awic. Tak m.in. pisa³: tradycja, id¹ca z jego imieniem na ustach, nie dawa³a narodowi
¿adnej innej dyrektywy, prócz opierania siê na sobie i na zasadzie wolnoci. Wygraæ wtedy by³o
niepodobieñstwem, ale te¿ wspanialszego idea³u nie mog³a nam daæ historia. [...] Dziêki Kociuszce zyska³a niespo¿yt¹ si³ê wiara, ¿e gwa³t nad narodem dokonany musi mieæ swój koniec i ¿e ten
naród za nic nie wyrzeknie siê d¹¿enia ku wolnoci. [...] Kociuszko nie ¿y³ tylko w naszej pamiêci
jako wojskowy, ale jako obywatel, jako ideolog, jako charakter. [...] Kociuszko nie rozwin¹³
sztandaru czerwonego, tylko jako naczelnik wdzia³ ch³opsk¹ sukmanê. [...] Kto by³ takim wodzem
narodu, ten móg³ przegraæ wojnê, ale nie przegra³ historii. Idee jego teraz w³anie od¿ywaj¹, teraz
wyp³ywaj¹ na widnokr¹g wiata, teraz zaczynaj¹ nabieraæ znaczenia wprost dziejowego  Tadeusz Kociuszko, MN, R. XII, nr 388, 10 VIII 1917, s. 503505.
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nalnych ataków na najwy¿szych przedstawicieli duchowieñstwa, znany by³ te¿ ze
swoich potyczek z samym Panem Bogiem. St¹d te¿ wielu, pamiêtaj¹cych Niemojewskiego z okresu Legend czy Objanienia katechizmu, mog³y zaskoczyæ niektóre jego zwroty i stwierdzenia. Walka zaborców z narodem polskim to dla
niego walka piêci z ide¹, walka lepego gwa³tu z dzie³em Pana Boga.23 W tej
walce patriotyzm polski podniesiony zosta³ do:
[...] godnoci wiêtej martyrologii, [...] dawano mu stygmat mêczeñstwa, [...] namaszczono naród polski na Chrystusa narodów, [...] spowodowano powstanie takich wartoci,
które podnosz¹ patriotyzm do godnoci religii.24

Owa konstrukcja mylowa, ów patriotyzm wyniesiony do godnoci religii
musia³ byæ dla wielu jego wczeniejszych zwolenników du¿ym zaskoczeniem.
Podobnie jak s³owa, które wypowiedzia³ nieomal jêzykiem Piotra Skargi, uto¿samiaj¹c ci¹g pojêæ: Nasz kraj, nasza ojczyzna, nasz warsztat, nasz o³tarz. 25 Tak
nakrelony obraz tradycji Rzeczypospolitej Polskiej okaza³ siê  jego zdaniem 
odporny nie tylko na wysi³ki zaborców, ale te¿ na ró¿ne nowe idee, jakie nap³ynê³y na ziemie polskie (mia³ przede wszystkim na myli socjalizm miêdzynarodowy), by ostatecznie zwyciê¿y³o has³o Jeszcze Polska nie zginê³a.
Stan narodu polskiego u progu niepodleg³oci Andrzej Niemojewski ocenia³
niezwykle wysoko: Pod niejednym wzglêdem stanêlimy wy¿ej od narodów, rozporz¹dzaj¹cych pañstwowoci¹ nikomu niepodleg³¹.26 Nie by³ to jednak zachwyt
bezrefleksyjny, dostrzega³ zarówno blaski, jak i cienie kondycji narodowej.
Stopniowo w 1918 roku wraz narastaniem nadziei na odzyskanie niepodleg³oæ coraz czêciej pojawia³y siê na ³amach Myli Niepodleg³ej rozwa¿ania
oscyluj¹ce wokó³ kszta³tu przysz³ej pañstwowoci polskiej. Nie zawsze by³y to
konstrukcje precyzyjne, logiczne czy chocia¿by spójne myli ustrojowe. Przypomina³y raczej zestawy lunych uwag i dygresji. Dominowa³y w nich emocjonal-

A. N i e m o j e w s k i, Mowa..., s. 19.
Ibid., s. 20.
25
Ibid., s. 24.
26
Stuletni, a zaiste imponuj¹cy dorobek polski we wszystkich niemal dziedzinach wiadczy
wymownie, do jakiego stopnia spo³eczeñstwo polskie ani na chwilê nie zatraci³o wiary w sw¹
niespo¿ytoæ i tym s³ynê³o za granic¹, która czêci¹ mia³a siê z tej wiary uporczywej, czêci¹ za
j¹ podziwia³a  O idea³y polityczne narodu, MN, R. XII, nr 367, 10 I 1917, s. 3. Osobn¹
spraw¹ pozostaje, na ile Niemojewski by³ sta³y w wyg³aszaniu podobnych pogl¹dów. Powy¿sze
zdania napisa³, polemizuj¹c z pogl¹dami zawartymi w broszurce Kazimierza K o n a r s k i e g o,
Charakterystyka stanowiska miêdzynarodowego Polski na prze³omie XVI i XVII wieku, Warszawa
1916, odnosz¹c je jednak do wspó³czesnego po³o¿enia narodu polskiego. Niemojewski wyst¹pi³
z krytyk¹ pogl¹dów m³odego badacza, przeciwstawiaj¹c mu idealizacjê dokonañ polskich.
23
24
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ne wizje ustroju przysz³ej Polski. Niemojewski komentowa³ zarówno pogl¹dy
innych, jak te¿ snu³ w³asne rozwa¿ania.27 Ju¿ same tytu³y publikacji z 1918 roku,
z miesiêcy poprzedzaj¹cych odzyskanie niepodleg³oci, wyranie wiadczy³y o kierunku jego rozwa¿añ: Forma rz¹du28, Pod koniec czwartego roku wojny29, Janie
panowie demokraci30, Monarchizm a republikainizm31, Sfery nieunarodowione32,
Ciekawa demokracja33, Wolnoæ w Polsce34, Republika ludowa35, Republikanizm
a republikainizm.36 Z jednej strony przedstawia³ w tych artyku³ach swoje koncepcje na budowê przysz³ego pañstwa, czêstokroæ w sposób ogólnikowy, czysto
deklaratywny, z drugiej za bezlitonie krytykowa³ i piêtnowa³ wszelk¹ fasadowoæ, has³owoæ, demagogiê i mia³koæ pogl¹dów wyg³aszanych przez przedstawicieli ró¿nych ówczesnych opcji politycznych.
Wydaje siê, ¿e Niemojewski bardzo trafnie oddawa³ ówczesne nastroje spo³eczne. Dominuj¹ce by³o zmêczenie wojn¹, kwestie poszczególnych orientacji
czy opcji politycznych dla wiêkszoci by³y drugorzêdnymi dywagacjami.37 Zreszt¹
wobec codziennych zmagañ szybko zmieniaj¹ce siê konstrukcje politycznych
koncepcji, jego zdaniem, umyka³y percepcji przeciêtnego obserwatora:

27
Np. W sprawie ustroju Królestwa Polskiego, MN, R. XIII, nr 403, 10 I 1918, s. 1517.
Ustosunkowywa³ siê tutaj do artyku³u W. K o s i a k i e w i c z a, Budowa i odbudowa, zamieszczonego na ³amach Gazety Porannej, z jednymi pogl¹dami autora zgadzaj¹c siê (np. w zró¿nicowaniu tradycji pañstwowych w zaborze austriackim i rosyjskim, przy czym wy¿ej ceni³ pod tym
wzglêdem tradycje, które przetrwa³y w Królestwie Polskim), ale te¿ podkrelaj¹c powierzchownoæ i p³ytkoæ tego typu dywagacji: Przede wszystkim powinnimy z dyskusji usun¹æ demagogiê
patriotyczn¹, spekuluj¹c¹ na nieznajomoci urz¹dzeñ prawno-pañstwowych  ibid., s. 16.
28
Forma rz¹du, MN, R. XIII, nr 403, 10 I 1918, s. 1819.
29
Pod koniec czwartego roku wojny, MN, R. XIII, nr 418, 20 VII 1918, s. 364365.
30
Janie panowie demokraci, MN, R. XIII, nr 420, 10 VIII 1918, s. 409414.
31
Monarchizm a republikanizm, MN, R. XIII, nr 423, 10 IX 1918, s. 481487.
32
Sfery nieunarodowione, MN, R. XIII, nr 424, 20 IX 1918, s. 507510.
33
Ciekawa demokracja, MN, R. XIII, nr 424, 20 IX 1918, s. 520525.
34
Wolnoæ w Polsce, MN, R. XIII, nr 428, 30 X 1918, s. 605610. Pisa³ m.in.: Ludzie
zdemoralizowani rz¹dami niewoli wyobra¿aj¹ sobie, ¿e Polska odbudowana bêdzie pod wzglêdem
urz¹dzeñ pañstwowych jedynie spolszczeniem urz¹dzeñ rosyjskich  ibid., s. 605.
35
Republika ludowa, MN, R. XIII, nr 429, 10 XI 1918, s. 632634. Pisa³ m.in.: Na coraz
liczniejszych wiecach rozbrzmiewa has³o republiki ludowej, wszelako zazwyczaj poprzestaje siê
na jego wyg³oszeniu bez bli¿szego wyjanienia jego treci. A poniewa¿ s³yszymy je z ust ludzi
ró¿nych obozów i programów politycznych, przeto mamy mniemaæ, ¿e prawie ka¿dy obóz rozumie je inaczej  ibid., s. 632.
36
Republikanizm a republikainizm, MN, R. XIII, nr 436, 28 XII 1918, s. 793795.
37
Istnieje jedno: poczucie wielkiego zmêczenia, pragnienie, by wojna zakoñczy³a siê jak
najprêdzej, ¿yczenie, aby jak najrychlej zapanowa³y u nas stosunki normalne  Orientacja angielska, MN, R. XII, nr 390, 30 VIII 1917, s. 567.
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Ogó³ wie, ¿e nic nie wie. ¯yje w uczuciu depresji. Gr¹¿y siê w apatii. Rozumie, ¿e
szaleje nad nim burza, i ¿e w tej burzy jest ofiar¹, a nie bohaterem. Ju¿ nawet telegramy
przesta³y go interesowaæ. Pragnie usilnie tylko przetrwaæ.38

Takie by³y, jego zdaniem, nastroje spo³eczne w sytuacji, w której wkrótce
mia³o nast¹piæ odzyskanie niepodleg³oci.
W takich warunkach Niemojewski zdecydowanie przeciwstawia³ siê wyodrêbnianiu w spo³eczeñstwie polskim opcji politycznych. Uwa¿a³, ¿e poza garstk¹
aktywistów partyjnych wiêkszoæ spo³eczeñstwa nie posiada³a nawet ogólnie zarysowanych pogl¹dów. Przy okazji wywiadu, jakiego w sierpniu 1917 roku udzieli³
hr. Ronikier berliñskiemu korespondentowi N. Wienier Tageblatt, w którym
wypowiada³ siê w imieniu bli¿ej nieokrelonego polskiego centrum, Niemojewski kwestionowa³ istnienie takowego bli¿ej  jego zdaniem  niesprecyzowanego
centrum, podkrelaj¹c ponownie, i¿ ogó³ jest g³ównie wyczerpany codziennymi konsekwencjami wynikaj¹cymi z wojny i ca³kowicie zdezorientowany politycznie.39 Takie antypartyjne nastawienie wynika³o z poniek¹d utopijnej wizji
jednoci narodowej. Nawet jeli by³a to postawa idealistyczna i mocno uproszczona, to z pewnoci¹ oddawa³a nastroje czy wrêcz têsknoty i marzenia licznych
zdezorientowanych rewolucj¹ i wojn¹ mieszkañców ziem polskich.
Charakterystyczny by³ sposób, w jaki Niemojewski jesieni¹ 1918 roku zapatrywa³ siê na sprawê zbli¿aj¹cego siê odzyskania niepodleg³oci. Daleki by³ od
bezrefleksyjnej euforii. Przywo³ywa³ kr¹¿¹ce w potocznych rozmowach lêki zwi¹zane z odzyskaniem niepodleg³oci, bêd¹ce wyrazem niepewnoci co do ustroju
przysz³ej Polski. Przywo³ywa³ nastroje panuj¹ce w dramatycznym 1905 roku,
uznaj¹c, ¿e oddaj¹ one równie¿ klimat panuj¹cy w roku 1918:
Gdy w 1905 r. powia³y w narodzie pierwsze wiaterki d¹¿eñ wolnociowych, ch³opi
szeptali miêdzy sob¹ nieufnie:
 Ej, czy czasem, jak bêdzie Polska, panowie nie przywróc¹ pañszczyzny?
A robotnicy mruczeli:
 Czy tam du¿o siê zmieni, gdy za strajki, miast przed s¹dem rosyjskim, stawiaæ nas
bêd¹ przed s¹dem polskim?
A literaci ¿artowali:
 Kto wie, mo¿e noc¹ nachodziæ nas bêd¹ zamiast ¿andarmów rosyjskich ¿andarmi
polscy?40
Ibidem.
W walce ze sceptycyzmem, MN, R. XII, nr 390, 30 VIII 1917, s. 568. Niemojewski
w swoich pogl¹dach kwestionuj¹cych istnienie owego centrum nie by³ bynajmniej odosobniony:
Przy wyrazie »centrum« »Kurier Polski« umieci³ znak zapytania. Istotnie, nic nie wiemy o istnieniu centrum polskiego, a przeto tak¿e nieznana jest nam jego akcja  ibidem.
40
Wolnoæ Królewsko-Polska, Myl Niepodleg³a, R. XIII, nr 428, 30 X 1918, s. 603.
38
39
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To ostatnie zdanie, napisane pod koniec padziernika 1918 roku, doskonale
antycypowa³o, o trzy miesi¹ce póniejszy, wspomniany na wstêpie przypadek
aresztowania samego Niemojewskiego. W tym samym czasie, w ostatnich dniach
padziernika 1918 roku, podobne szykany spotka³y te¿ Adolfa Nowaczyñskiego41 i wielu innych publicystów i ludzi pióra. Charakterystyczne, ¿e zbli¿one
nastroje odnotowywali wówczas i inni uczestnicy tamtych wydarzeñ, m.in. daleki od pogl¹dów Niemojewskiego Wincenty Witos.42
Powszechnie panuj¹cy nastrój niepewnoci by³  nie tylko zreszt¹ jego zdaniem  konsekwencj¹ 123 lat zaborów, podczas których nieustannie mówiono
o niepodleg³oci, której wypatrywa³o tyle pokoleñ Polaków. Niewielu przeczuwa³o, ¿e w³anie wówczas zbli¿a³o siê ziszczenie marzeñ. W ostatnich dniach
padziernika 1918 roku Niemojewski pisa³: Okupacja trwa, a wci¹¿ siê mówi
o Polsce niepodleg³ej.43 Zagmatwana sytuacja polityczna, spo³eczna, nie u³atwia³a jasnoci ocen:
Ludzie inteligentni, umiej¹cy siê orientowaæ w po³o¿eniu politycznym kraju, potrafi¹ to
sobie wyt³umaczyæ. Wszelako masy ludowe bior¹ rzeczy tak, jak one uderzaj¹ bezporednio
ich zmys³y i kieszenie.44

Podobnie jak w okresie rewolucji 1905 roku autor Polonia Irredenta, doskonale wyczuwa³ nastroje spo³eczne, rejestrowa³ zarówno skrywane zagubienie elit,
jak i rzeczywiste, codzienne nastroje zwyk³ego, prostego cz³owieka. Ogl¹d histo41
Por. Sprawa Nowaczyñskiego, MN, R. XIII, nr 428, 30 X 1918, s. 613619; Zapiski.
Uwolnienie Adolfa Nowaczyñskiego, MN, R. XIII, nr 429, 10 XI 1918, s. 646647. Nowaczyñski za wydrukowanie w numerze 251 Gazety Porannej artyku³u Legiony wschodnie, w którym
znies³awi³ aktywistów z Polnische Wermacht, zosta³ skazany przez s¹d wojskowy na osiem
miesiêcy wiêzienia. Pikanterii sprawie dodawa³ fakt, i¿ przewodnicz¹cym s¹du wojskowego by³
J. D¹browski-Grabiec. Pod naciskiem opinii publicznej Rada Regencyjna u³askawi³a Nowaczyñskiego. Podczas rozprawy s¹dowej okaza³o siê, i¿ grupka oficerów mia³a pierwotnie zamiar napaæ na ulicy na Nowaczyñskiego i obiæ go. Ten incydent by³ ponur¹ zapowiedzi¹ póniejszego
wydarzenia z 1927 roku, kiedy Nowaczyñski wskutek brutalnej napaci ze strony swoich przeciwników politycznych straci³ oko.
42
Podró¿uj¹c pomiêdzy Krakowem a Lublinem w pocz¹tkach listopada 1918 roku, W. Witos
odnotowa³ g³os ch³opa spod Brzeska wypowiadaj¹cego  analogiczne do przytaczanych przez Niemojewskiego  obawy: Wiesz co ci powiem prezesie  mówi³  ja te¿ jestem dobry Polak, pragnê
ca³¹ dusz¹, by Polska powsta³a, cieszê siê na ten dzieñ, w którym siê to stanie, nie ¿a³ujê naszej
krwi i ofiar, ale radoæ moj¹ wci¹¿ m¹ci obawa, ¿e my dostaniemy w³asne pañstwo, ale niewoli siê
nie pozbêdziemy. Tak ja jak i wszyscy ch³opi s¹ przekonani, ¿e niewola mo¿e byæ jeszcze wiêksza
ni¿ teraz, bo ch³opi jeszcze teraz s¹ za g³upi, a panów i urzêdników bêdzie za du¿o. By³oby mo¿e
lepiej, by to nast¹pi³o póniej, gdy ch³opi zm¹drzej¹  H. Z i e l i ñ s k i, Historia Polski 1914
1939, Wroc³aw i in. 1985, s. 5253.
43
Nowy rz¹d a prowincja, MN, R. XIII, nr 428, 30 X 1918, s. 619621.
44
Ibidem.
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riozoficzny w takich sytuacjach schodzi³ na plan dalszy. Wród dynamicznie
zmieniaj¹cych siê okolicznoci zewnêtrznych trudno by³o uchwyciæ moment, który
mo¿na by³o uznaæ za ów wyniony i wymarzony przez pokolenia. Zbyt liczne
by³y zawiedzione marzenia, zbyt czêsto uniesienia koñczy³y siê tragicznie. Pamiêæ o latach niewoli stanowi³a dla wielu zbyt du¿y balast.
Niemojewski komentowa³ bie¿¹ce wydarzenia polityczne w bardzo oryginalny, typowy dla siebie sposób. Dobr¹ ilustracjê stanowi¹ jego uwagi o koñcu
monarchii austro-wêgierskiej. W pocz¹tku listopada 1918 roku  daleki o wszelkiej galicyjskiej nostalgii  podsumowywa³ rz¹dy austriackie w Galicji, zestawiaj¹c je z rz¹dami rosyjskimi w Królestwie Polskim:
Gdy imperium rosyjskie nadawa³o niewoli Polaków cechê srogoci, monarchia austriacka uczyni³a niewolê pieciw¹, gemütlich. Rosja rz¹dzi³a Polsk¹ za pomoc¹ swoich niedwiedziowatych jenera³-gubernatorów, za Austria za pomoc¹ eleganckich polskich ekscelencji,
p³aconych orderami. Gdy Polacy pod rz¹dem rosyjskim dochodzili do pewnego dobrobytu,
ale narodowo znosiæ musieli najsro¿szy ucisk, rz¹d austriacki dawa³ Polakom czcze pozory
swobód narodowych, ale niszczy³ ich ekonomicznie. Nie by³o chyba na wiecie dynastii bardziej wiaro³omnej nad Habsburgów.45

By³o w tym du¿o typowej dla Niemojewskiego z³oliwoci, ale by³y te¿
trzewe uwagi, które jeszcze po latach zaskakuj¹ trafnoci¹ i oryginalnoci¹ spojrzenia, przy ca³ej ich publicystycznej powierzchownoci. Podobnie wypowiada³
siê na temat upadku pañstwa Hohenzollernów.46 Komentowa³ równie¿ bie¿¹ce
zawirowania na scenie polskiej na prze³omie padziernika i listopada 1918 roku.47
Gor¹ce listopadowe dni 1918 roku Niemojewski postrzega³ w szczególny
sposób. Bezsprzecznie mia³ wiadomoæ rangi wydarzeñ, na które czeka³y pokolenia Polaków. Jednak sposób, forma, kszta³t pañstwowoci polskiej, jakie wy³ania³y siê z mroków niewoli, nie by³y tym, czego oczekiwa³. Z ówczesnej rzeczywistoci wybiera³ okrelone elementy, nadaj¹c im rangê symboli nowej Polski.
Kiedy na Zamku Królewskim w Warszawie zawis³y dwa czerwone sztandary,
potraktowa³ je nieomal jak zdradê wobec tradycji polskiej. Oskar¿a³ o to Pi³sudskiego:
Koniec Habsburgii, MN, R. XIII, nr 429, 10 XI 1918, s. 625627. W dalszej czêci
artyku³u wylicza szereg wiedeñski wiaro³omnoci wobec Polaków, swoiste kalendarium dat,
pocz¹wszy od 1683, przez 1772, 1846, a skoñczywszy na wówczas najwie¿szym oderwaniu
Che³mszczyzny traktatem brzeskim.
46
Koniec Hohenzollernii, MN, R. XIII, nr 430, 20 XI 1918, s. 649653.
47
Np. kiedy wie¿awski  desygnowany przez Radê Regencyjn¹ na premiera  og³osi³ 3 listopada has³o Republiki, Niemojewski komentowa³ to w sposób nastêpuj¹cy: Gdy w Warszawie trwa
taka ZABAWA W ROBOTÊ, Rusini zajmuj¹ Lwów i Przemyl, a bandy dezerterów niszcz¹ Galicjê  Humorystyczny zamach stanu, MN, R. XIII, nr 429, 10 XI 1918, s. 635640.
45
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[...] zawini³ jako Polak i jako ¿o³nierz, jako Polak, gdy¿ dopuci³ do tego, i¿ na gmachu
narodowym zatknê³a swe znaki jedna z partii, a jako ¿o³nierz, gdy¿ wprowadzi³ do wojska
politykê. [...] Kociuszko wdzia³ sukmanê ch³opsk¹, ale chor¹gwi czerwonej nie zawiesi³.
Móg³ Pi³sudski obj¹æ rz¹dy w bluzie robotniczej, ale obok sztandaru narodowego nie wolno
mu by³o wieszaæ sztandaru miêdzynarodówki.48

Owe dwa czerwone sztandary powiewaj¹ce obok sztandaru narodowego by³y
dlañ wyrazem dominacji tylko jednej opcji. Na ile trafnie odczytywa³ rzeczywiste zamiary Pi³sudskiego, by³o drugorzêdne, faktem jednak by³o, ¿e dalsz¹ ewolucjê pogl¹dów Naczelnika niewielu jeszcze by³o wówczas w stanie przewidzieæ.
W krañcowo odmienny sposób postrzega³ Niemojewski pochód, jaki przeszed³ ulicami Warszawy w niedzielê 17 listopada. W przeciwieñstwie do owych
czerwonych sztandarów widzia³ w nim prawdziwy odruch polskoci, st¹d te¿ ze
zgroz¹ notowa³, i¿ wobec tego pochodu absolutyzm socjalistycznej republiki,
zaimprowizowanej przez Pi³sudskiego do spó³ki z Daszyñskim, wystawi³ karabiny maszynowe na ludnoæ Warszawy, piewaj¹cej »Jeszcze Polska nie zginê³a«.49 W¹tek represyjnoci nowych w³adz czêsto powraca³ w publicystyce Niemojewskiego w ostatnich tygodniach 1918 roku: w³adza rz¹du p. Pi³sudskiego
[...] opiera siê na terrorze i represjach.50 Niezale¿nie od s³usznoci takich ocen
w³anie w Pi³sudskim, a nie w osobie ówczesnego premiera Moraczewskiego,
widzia³ Niemojewski g³ównego kreatora ówczesnych wydarzeñ.
Negowa³ legalnoæ nowych w³adz:
Niezrównana w swym humorze Warszawa ¿artuje sobie, ¿e po okupacji niemieckiej
dosta³a siê pod okupacjê pepeesowsk¹.51

Pi³sudskiego postrzega³ jako uzurpatora, który og³osi³ siê po uzurpatorsku
»g³ow¹ pañstwa«. Opiera³ siê rzekomo na »woli ludu«, ale owa »wola« nie opiera
siê na ¿adnym dokumencie.52 Równie¿ Moraczewski to dla Niemojewskiego
uzurpatorski prezydent ministrów.53

Sztandary na zamku, MN, R. XIII, nr 431, 23 XI 1918, s. 673674.
Pochód narodowy, MN, R. XIII, nr 431, 23 XI 1918, s. 689691.
50
O nieprawomocnoci rz¹du, MN, R. XIII, nr 435, 21 XII 1918, s. 769773.
51
Okupacja pepeesowska, MN, R. XIII, nr 431, 23 XI 1918, s. 691.
52
O nieprawomocnoci..., s. 769773.
53
Odezwa pana Moraczewskiego, MN, R. XIII, nr 433, 7 XII 1918, s. 743744. W nastêpuj¹cy sposób Niemojewski komentowa³ odezwê Moraczewskiego zamieszczon¹ w numerze 219
Monitora Polskiego: [odezwa ta] posiada wszystkie cechy przemowy lisa do gêsi. Mówi [Moraczewski] o »rz¹dzie ludowym«, a ma lud przeciwko sobie. [...] Mówi o »godnoci narodowej«,
a toleruje na Zamku warszawskim obok sztandaru narodowego proporczyki miêdzynarodówki.
48
49
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Wed³ug Niemojewskiego rz¹d pana Pi³sudskiego ma przeciwko sobie ca³¹
Polskê.54 Konsekwencj¹ takiej oceny by³o odmawianie wszelkiej reprezentatywnoci nowym w³adzom.55 Mia³ przy tym nie tylko na uwadze fakt braku legitymizacji, brak legalnych podstaw prawnych (bo w listopadzie 1918 roku byæ ich
nie mog³o), ale przede wszystkim za wielkie nadu¿ycie uwa¿a³ wystêpowanie
w imieniu ca³ego spo³eczeñstwa przed reprezentantów w¹skich gremiów partyjnych. By³o wiêc w tych uwagach Niemojewskiego sporo trafnych spostrze¿eñ
przemieszanych z czysto partykularnymi niechêciami i urazami. Wskazywa³ na
to, ¿e ówczesna scena polityczna by³a sztucznie zawê¿ana jedynie do dwóch
zwalczaj¹cych siê opcji: pi³sudczyków i endecji. Tak¹ marginalizacjê innych
nurtów obecnych w spo³eczeñstwie polskim uwa¿a³ za szkodliw¹.
Nie sposób omówiæ wszystkich w¹tków pojawiaj¹cych siê na ³amach Myli
Niepodleg³ej. Du¿o uwagi powiêca³ Niemojewski m.in. problemom m³odzie¿y, zarówno pod k¹tem dziedzictwa epoki zaborów, jej stosunku do rzeczywistoci,
jak te¿ zadaniom, jakie m³odzie¿ bêdzie musia³a realizowaæ w odrodzonej Polsce.56
Niemojewski zawsze by³ uczulony na kwestie wolnoci s³owa: Wolnoæ
prasy jest pierwszym symptomem wolnoci narodu.57 St¹d te¿ w swojej publicystyce powiêca³ sporo uwagi sprawom zwi¹zanym z cenzur¹ czy wszelkimi
innymi kwestiami regulacji prawnych w tym zakresie.
Jednak nie postrzega³ tego zagadnienia z czysto teoretycznego  czy to prawnego, czy ideowego  punktu widzenia. Patrzy³ na to przez pryzmat potocznych
wyobra¿eñ, bie¿¹cych zdarzeñ:
Ludzie zdemoralizowani rz¹dami niewoli wyobra¿aj¹ sobie, ¿e Polska odbudowana bêdzie pod wzglêdem urz¹dzeñ pañstwowych jedynie spolszczeniem urz¹dzeñ rosyjskich. [...]

Ba³amucenie opinii, MN, R. XIII, nr 433, 7 XII 1918, s. 735736.
Jak wiadomo Frakcja Rewolucyjna PPS ani nie reprezentuje ca³oci naszego socjalizmu,
ani ca³oci wiata robotniczego. Socjalici grupuj¹ siê prócz tego w lewicy PPS i w socjalnej
demokracji, za robotnicy jeszcze w Narodowym Zwi¹zku Robotniczym i w Zwi¹zku Robotników
Chrzecijañskich. [...] Nowy rz¹d sk³adaj¹cy siê z pepeesowców i ich przyjació³ nie reprezentuje
równie¿ ludu rolnego, ale najwy¿ej tzw. »zaraniarstwo«, którego reprezentantem w rz¹dzie ministrów bez teki jest kramarz wiejski Tomasz Nocznicki  Okupacja pepeesowska, MN, R. XIII,
nr 431, 23 XI 1918, s. 691692.
56
O pewnym pokoleniu, MN, R. XIII, nr 403, 10 I 1918, s. 26; Co mówi m³odzie¿,
MN, R. XIII, nr 403, 10 I 1918, s. 610; Wojsko a m³odzie¿ akademicka, MN, R. XIII,
nr 429, 10 XI 1918, s. 634635. W tym ostatnim pisa³ m.in.: ród m³odzie¿y akademickiej
warszawskiej ujawni³o siê podniecenie wskutek og³oszeñ werbunkowych do wojska polskiego.
Czy¿ kraj nie potrzebuje nauczycieli, prawników, kupców, rolników, przemys³owców?.
57
Publicystyka a wojna, MN, R. XIII, nr 429, 10 XI 1918, s. 642645.
54
55
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zamiast cenzury prewencyjnej rosyjskiej zostanie u nas zaprowadzona cenzura prewencyjna
polska.58

Osobn¹ kwesti¹ pozostaje to, czy w ówczesnych warunkach mo¿liwe by³o
tworzenie ca³kowicie nowego ustawodawstwa w tym zakresie. W sposób naturalny w m³odym pañstwie polskim opierano siê na rozwi¹zaniach znanych w innych pañstwach. Rzecz charakterystyczna, podstawê dla legislacji w tym zakresie stanowi³y przede wszystkim rozwi¹zania istniej¹ce w pañstwach zaborczych,
zarówno w monarchii habsburskiej59, cesarstwa niemieckiego60 czy nawet w pañstwie carów.61 W mniejszy stopniu uwzglêdniano dowiadczenia angielskie czy
III Republiki Francuskiej, a wiêc pañstw charakteryzuj¹cych siê przed Wielk¹
Wojn¹ wiêkszymi swobodami demokratycznymi ni¿ pañstwa zaborcze. Kolejne
lata odrodzonego pañstwa pokaza³y, i¿ pozosta³oci zaborczych systemów prasowych przetrwa³y a¿ do 1938 roku.62
Tak jak przed Wielk¹ Wojn¹, tak i podczas niej Niemojewski krytykowa³
kolejne ekipy polityczne za brak dba³oci o wolnoæ s³owa. Dotyczy³o to zarówno zaborców, jak i Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej.63
Z chwil¹ odzyskania niepodleg³oci sprawa nabra³a dlañ tym bardziej wiêkszego znaczenia. Tworzenie pañstwowoci po 123 latach wymaga³o, jego zdaniem, warunków dla zaistnienia szerszej debaty narodowej, a z tego wynika³y
rola i znaczenie wolnej prasy:
Wolnoæ w Polsce MN, R. XIII, nr 428, 30 X 1918, s. 605610.
Na bazie ustawy prasowej z 17 grudnia 1862 roku i póniejszych nowelizacji zwi¹zanych
czy to z likwidacj¹ systemu kaucyjnego, czy podatku stemplowego.
60
Ustawa prasowa II Rzeszy z 7 maja 1874 roku wraz z póniejszymi uzupe³nieniami: 1879,
1897, 1903, 1904, reguluj¹cymi g³ównie problemy zwi¹zane z konfiskat¹ pisma.
61
W imperium Romanowów formalnie, a¿ do koñca istnienia tego pañstwa, przetrwa³a tymczasowa, ju¿ w samym tytule, ustawa prasowa z 6 kwietnia 1865 roku, która uleg³a jednak
radykalnym zmianom na bazie manifestu padziernikowego cara Miko³aja II z 17 padziernika
1905 roku, bêd¹cego nastêpstwem rewolucji 1905 roku, i uzupe³niona zosta³a ukazami carskimi
z 18 marca 1906 roku i 26 kwietnia 1906 roku.
62
Tzn. do podpisania przez Prezydenta RP dekretu prawo prasowe 21 listopada 1938 roku 
por. M. P i e t r z a k, Reglamentacja wolnoci prasy w Polsce (19181939), Warszawa 1963;
A. P a c z k o w s k i, Cenzura prasowa w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Granice wolnoci s³owa.
Materia³y konferencji naukowej. Kielce 45 maja 1995 r., red. G. Miernik, Warszawa 1999;
J. S o b c z a k, Prawo prasowe. Podrêcznik akademicki, Warszawa 2000.
63
Niestety, naczelne nasze w³adze polityczne nie wykaza³y dba³oci o wolnoæ s³owa. Nie
uczyni³a nic dla niego Tymczasowa Rada Stanu. Nie uczyni³ nic ani gabinet pana Steczkowskiego,
ani gabinet pana Kucharzewskiego. By³a Rada Stanu ¿¹da³a wolnoci tylko dla rekonstrukcji w druku
swoich obrad. Rada Regencyjna tak¿e nic nie uczyni³a w tym kierunku. Raczej mia³o siê wra¿enie,
i¿ tym w³adzom przeszkadza³a w ich polityce wolnoæ prasy  Publicystyka a wojna, MN,
R. XIII, nr 429, 10 XI 1918, s. 642645.
58
59
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Prasa polityczna by³a i jest tym bardziej u nas potrzebn¹, i¿ rozmaici dzia³acze i organizatorowie nasi, niewychowani w tradycji polskiej, nieznaj¹cy urz¹dzeñ wolnych narodów
wiata, nie umieli ju¿ nawet myleæ kategoriami wolnociowymi i chcieli tylko polszczyæ
urz¹dzenia biurokratyczne dawnych w³adz rosyjskich.64

Bynajmniej nie by³ bezkrytycznym zwolennikiem prasy. Twierdzi³: Publicystyka ma tak¿e okresy swego terroryzmu.65 W swojej d³ugoletniej dzia³alnoci sam prowadzi³ liczne bezpardonowe kampanie prasowe przeciwko swoim rywalom, czêstokroæ pozywa³ ich przed s¹d, a jeszcze czêciej sam by³ przez innych pozywany. Jednak w dniach odzyskiwania niepodleg³oci z ca³¹ moc¹ na
plan pierwszy wysuwa³ s³owa: Wolnoæ prasy jest pierwszym symptomem wolnoci narodu. O tê wolnoæ Polska dbaæ musi.66
Wraz z tworz¹cymi siê zal¹¿kami w³adz polskich pojawia³y siê te¿ pierwsze
próby kontroli nad pras¹. Dnia 19 listopada 1918 roku, a wiêc nastêpnego dnia
po utworzeniu rz¹du Moraczewskiego, redakcja Myli Niepodleg³ej, podobnie jak i inne redakcje warszawskie, otrzyma³a okólnik od Komendy Miasta Warszawa zobowi¹zuj¹cy redakcjê do nadsy³ania po jednym egzemplarzu do Oddzia³u Prasowego przy Komendzie Miasta.67 Niemojewski nie tylko wykpi³ formaln¹
stronê tego urzêdowego pisma68, wytkn¹³ brak podstawy prawnej, ale tak¿e przy
okazji zauwa¿y³, i¿ przeznaczeniem armii jest obrona granic Ojczyzny, a nie
zajmowanie siê pras¹.69 Oczywicie dostarczanie egzemplarza obowi¹zkowego
nie oznacza³o jeszcze wprowadzenia cenzury, ale wiadczy³o o uwadze, jak¹
w³adze przywi¹zywa³y do prasy. Nie by³o to jednak dla niego przejawem spontanicznoci tworzonych z niczego struktur odradzaj¹cego siê pañstwa, ale oznak¹
braku profesjonalizmu czy wrêcz samowoli.
W obowi¹zuj¹cym nas kodeksie nie ma paragrafu, któryby [tak w oryginale] zniewala³
autorów i wydawców do dawania egzemplarzy jakimkolwiek w³adzom [...]. Wszelkie takie
¿¹danie musia³oby siê opieraæ na prawie, odpowiednio ustanowionym i og³oszonym w Dzienniku Praw, co nie mia³o miejsca. W szczególnoci taki przywilej nie przys³uguje komendom.70
Ibid., s. 643644.
Ibid., s. 644.
66
Ibid., s. 645.
67
Odpowiedzi Redakcji, Myl Niepodleg³a, R. XIII, nr 432, 30 XI 1918, s. 719.
68
Rzecz jest pisana maszyn¹, na skrawku papieru, nie na blankiecie, nie posiada te¿ ani
pieczêci, ani podpisu  ibidem. Nawet je¿eli uwagi Niemojewskiego by³y zasadne, to tego typu
dokumenty odzwierciedla³y trudne pocz¹tki i prowizorycznoæ pierwszych kroków nowych w³adz
polskich.
69
Ibidem.
70
Ibidem.
64
65
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Szybkoæ ówczesnych zmian sprawia³a, ¿e podobnych paradoksów by³o du¿o.
Pojawia³y siê fundamentalne pytania, czy tworzyæ pañstwo, u którego podstaw
mia³oby le¿eæ zaborcze prawodawstwo, czy  i kto  ma to nowe polskie prawo
tworzyæ. Sprawa mia³a szerszy charakter, nieograniczaj¹cy siê wy³¹cznie do stanowienia regu³ prasowych. Podobne kwestie powróc¹ ponownie w zwi¹zku ze
zwo³aniem Sejmu Ustawodawczego. Równoczenie z powy¿szym okólnikiem
minister spraw wewnêtrznych w rz¹dzie Moraczewskiego, Stanis³aw Thugutt,
próbowa³ innych metod (upomnieñ i ostrze¿eñ), by powstrzymaæ ataki prasy
prawicowej na rz¹d, co tak¿e spotka³o siê z powszechnym oburzeniem.71
Niemojewski wspomnia³ tak¿e o innych próbach ograniczenia wolnoci wypowiedzi. Dotyczy³o to m.in. prelekcji wyg³oszonej przez niego 30 listopada
1918 roku w sali Stowarzyszenia Techników w Warszawie72 czy rewizji w prywatnym lokalu i redakcji Myli Niepodleg³ej w niedzielê 1 grudnia 1918 roku.73
Autor Ludzi rewolucji nie by³ odosobniony w swoim krytycznym stosunku
do sposobu traktowania prasy, niektórych publicystów czy  szerzej  do wolnoci
s³owa w odradzaj¹cej siê Polsce. Dzia³alnoæ pierwszych ministrów spraw wewnêtrznych, czy to Stanis³awa Thugutta w rz¹dzie Moraczewskiego, czy Stanis³awa Wojciechowskiego w rz¹dzie Paderewskiego, zmierza³a do powstrzymania ataków prasy na w³adze. Szczególnie dzia³ania S. Thugutta wymierzone w prasê
prawicow¹, a zw³aszcza endeck¹, wywo³a³y liczne g³osy oburzenia. Jego upomnienia i ostrze¿enia udzielane poszczególnym redakcjom nie by³y oparte na
¿adnych podstawach prawnych.74 G³ona sta³a siê m.in. sprawa redaktora G³osu
Lubelskiego Ryszarda Wojdaliñskiego.75
M. P i e t r z a k, op. cit., s. 2829.
Przed prelekcj¹ pt. O po³o¿eniu politycznym u Niemojewskiego zjawi³ siê urzêdnik, który
przedstawi³ siê jako cenzor rz¹dowy. Póniej sprawa zosta³a wyjaniona. Niemojewski pisa³: Z przyjemnoci¹ stwierdzam, i¿ od w³adzy kompetentnej otrzymalimy (bez wnoszenia za¿alenia) przeproszenie i wyjanienie, i¿ ów urzêdnik dzia³a³ na w³asn¹ rêkê i zb³¹dzi³ wskutek braku dowiadczenia  Cenzura, MN, R. XIII, nr 433, 7 XII 1918, s. 726727. Tego typu koncyliacyjne
postawy ze strony nowych w³adz polskich, nawet je¿eli ¿yczliwie przyjmowane przez Niemojewskiego, nie wp³ywa³y na jego  generalnie niechêtny  do nich stosunek.
73
Nieudany gwa³t rz¹dowy, MN, R. XIII, nr 433, 7 XII 918, s. 727729. Niemojewski
opisuje najcie na swój lokal przez nadkomisarza milicji Gorzechowskiego, wykonuj¹cego polecenia cz³onka rz¹du Gorzechowskiego. Pocz¹tkowo nadkomisarz pojawi³ siê w towarzystwie dwóch
milicjantów, ale wskutek oporu Niemojewskiego i jego najbli¿szych wezwa³ oddzia³ z karabinami.
Niemojewskiego uratowa³y t³umy czujnej ludnoci warszawskiej  ibidem.
74
Por. M. P i e t r z a k, op. cit., s. 2829.
75
W jego obronie stanêli liczni sympatycy prawicy, protestuj¹c na ³amach Gazety Warszawskiej przeciwko dawanym mu ostrze¿eniom i zapowiedzianym na przysz³oæ ostrym rodkom
represyjnym  Interpelacje, Gazeta Warszawska, nr 6, 21 listopada 1918, s. 1. Przy okazji
sprawy Wojdaliñskiego pisano nieomal w tym samym duchu co Niemojewski w swojej Myli
Niepodleg³ej: Prasa polska przez d³ugi szereg lat by³a nara¿ona na gwa³ty i ekscesy ze strony
71
72
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Dzia³ania rz¹du, nawet je¿eli nie w pe³ni spójne, odzwierciedla³y jednak
ówczesne nastroje spo³eczne. Odzyskanie niepodleg³oci w niestabilnej sytuacji
spo³eczno-politycznej wyzwoli³o liczne spontaniczne dzia³ania. W grudniu
1918 roku g³ona sta³a siê sprawa tzw. cenzury drukarskiej w Krakowie. Syndykat dziennikarzy krakowskich zaprotestowa³ przeciwko dzia³aniom tamtejszej
robotniczej organizacji drukarskiej Ognisko, zmierzaj¹cym do ustanowienia
nieformalnej, zwi¹zkowej cenzury prewencyjnej. W zwi¹zku z tym Niemojewskim pisa³:
Pokazuje siê tedy, ¿e drukarze z krakowskiego Ogniska zupe³nie nie doroli do wolnoci. Stoj¹c umys³owo zbyt nisko, aby mogli walczyæ s³owem, imaj¹ siê gwa³tu najnikczemniejszego, gdy¿ wszelka cenzura jest ohyd¹.76

W typowy dla siebie, dosadny sposób obra¿a³ i piêtnowa³, co znaj¹c jego
styl polemiczny  nie dziwi³o, chocia¿ równoczenie zra¿a³o doñ wielu.77 Jednak
abstrahuj¹c od jêzyka Niemojewskiego, podnoszone przez niego sprawy, nawet
jeli nie zgadzaæ siê z jego ocen¹, trudno by³o marginalizowaæ.
Wracaj¹c do zasygnalizowanych na wstêpie okolicznoci towarzysz¹cych
uwiêzieniu Andrzeja Niemojewskiego 27 stycznia 1919 roku78, warto przypomnieæ przyczynê tego wydarzenia. W numerze 440 Myli Niepodleg³ej z 25
stycznia 1919 roku ukaza³ siê artyku³ pt. Sejm niewczesny.79 Nie by³ to zreszt¹
pierwszy atak Niemojewskiego na sposób, kszta³t i rodowiska tworz¹ce zrêby
niepodleg³ego pañstwa.80
organów w³adzy rosyjskiej. Ale fakty równie brutalnego i bezceremonialnego krêpowania swobody prasy by³y nawet za czasów panowania administracji carskiej zjawiskiem wyj¹tkowym  ibidem.
76
Cenzura drukarska, MN, R. XIII, nr 435, 21 XII 1918, s. 780782.
77
Oto próbka stylu, w jakim Niemojewski pisa³ o drukarzach krakowskich: Okazuje siê, ¿e
s¹ to barbarzyñcy, zwolennicy rz¹dów policyjnych, ma³puj¹cy os³awionych c.k. prokuratorów
zwalonej dzi w gruzy Austrii. [...] Drukarze »Ogniska« tak przejêli siê duchem niewoli, ¿e gdy
Austria upad³a i nie mo¿na ju¿ by³o posy³aæ odbitki pierwszej do prokuratora [Niemojewski sygnalizuje tu istnienie nieformalnej cenzury prewencyjnej  H. B.], postanowili posy³aæ j¹ do zarz¹du
swej organizacji  ibid., s. 781.
78
W wiêzieniu ostatecznie spêdzi³ 10 dni, ale w konsekwencji jego pismo zawieszono i nie
ukazywa³o siê przez ponad dwa miesi¹ce, a¿ do pocz¹tku kwietnia 1919 roku.
79
Sejm niewczesny, MN, R. XIV, nr 440, 25 I 1919, s. 7377.
80
O nieprawomocnoci rz¹du, MN, R. XIII, nr 435, 21 XII 1918, s. 769773; Sprawa
sejmu, MN, R. XIII, nr 435, 21 XII 1918, s. 776777. Podobne ataki zarówno na Pi³sudskiego,
jak i na sposób tworzenia i kszta³t odradzaj¹cej siê Polski by³y obecne w ka¿dym numerze Myli
Niepodleg³ej w ostatnich miesi¹cach 1918 roku. Jego publikacje znajdowa³y rezonans w prasie
prawicowej. Np. Gazeta Warszawska szczegó³owo omówi³a numer 431 Myli Niepodleg³ej,
który  jak zaznaczono  powiêcony jest niemal ca³kowicie Pi³sudskiemu i gabinetowi socjalistycznemu, oraz tolerancji, jak¹ oni wykazuj¹ wzglêdem wszystkich wybryków PPS. Przytoczono przy tym obszerne fragmenty wybranych artyku³ów Niemojewskiego, zaznaczaj¹c, i¿ trzeba
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W artykule Sejm niewczesny Niemojewski krytykowa³ sposób tworzonych
wówczas zrêbów systemu ustrojowego, wylicza³ wiele negatywnych czynników
os³abiaj¹cych proces pañstwowotwórczy. Zarzuty jego z grubsza mo¿na by³o
podzieliæ na dwie kategorie: jedne dotyczy³y wyboru czasu, tempa procesu pañstwowotwórczego, drugie koncentrowa³y siê na krytyce samego ustroju powstaj¹cego pañstwa. Akcentowa³ obiektywnie istniej¹ce ówczesne okolicznoci: nieustalone granice pañstwa, niestabilna sytuacja wokó³ ziem polskich, walki w Poznañskiem i na wschodzie, brak spójnoci pomiêdzy dzielnicami.81 Nie negowa³
entuzjazmu, wszak sam walczy³ i czeka³ na niepodleg³¹ Polsk¹, ale  jak uzupe³nia³ swoje pogl¹dy w jednym z kolejnych artyku³ów  w dziele budowy pañstwa
prócz patriotyzmu trzeba jeszcze umiejêtnoci.82
Taka postawa Niemojewskiego mog³a byæ postrzegana dwojako. Z jednej
strony jako typowe malkontenctwo, zw³aszcza ¿e nie proponowa³ alternatywnych wizji wobec ówczesnej trudnej i skomplikowanej rzeczywistoci. Z drugiej
jednak strony Niemojewski dawa³ mo¿liwoæ  à rebours  pe³niejszego docenienia trudnoci, z jakimi borykaæ siê musieli wszyscy, którzy starali siê podwign¹æ kraj.
W swoich opiniach Niemojewski by³ wysoce nonkonformistyczny. Jego pogl¹dy by³y trudne do zaakceptowania:
Dajmy nareszcie sobie pokój z ow¹ demagogi¹, która wo³a, ¿e przede wszystkim robotnik i ch³op odbuduj¹ Polskê, gdy¿ prawd¹ jest niew¹tpliw¹, ¿e o tyle inteligencji polskiej uda
siê j¹ odbudowaæ, o ile robotnik i ch³op za bardzo jej nie bêd¹ przeszkadzaæ.83

W ówczesnej, silnie zradykalizowanej sytuacji politycznej, nie tylko na ziemiach polskich, g³oszenie takich pogl¹dów wymaga³o sporej odwagi cywilnej.
Aresztowanie Niemojewskiego m.in. za te s³owa wiadczy³o o tym, ¿e w t³umienie takich w gruncie rzeczy antydemokratycznych pogl¹dów zaanga¿owa³y siê
bez wahania najwy¿sze w³adze pañstwowe. Inn¹ spraw¹ by³o to, i¿ pod podobnymi s³owami mog³oby podpisaæ siê wielu ówczesnych nie tylko prawicowych
polityków. W warunkach kampanii do Sejmu Ustawodawczego, kiedy politycy
zabiegali o g³osy wyborców, nikt z aktywnych polityków nie odwa¿y³by siê g³oprzyznaæ, ¿e wypadki ostatnie w zestawieniu za ca³y tydzieñ silniejsze robi¹ wra¿enie, ni¿ gdy
o ka¿dym z nich dowiadujê siê z pisma codziennego  Z prasy, Gazeta Warszawska, 26 listopada 1918, s. 4. Podobn¹ tendencjê utrzymywa³ Niemojewski w kolejnych numerach Myli Niepodleg³ej  np. Co nale¿a³o wiedzieæ o Pi³sudskim, Myl Niepodleg³a, R. XIII, nr 433, 7 XII 1918,
s. 739741. Artyku³ ten, bêd¹cy bezpardonowym atakiem na Pi³sudskiego, równie¿ zosta³ przedrukowany lub omówiony przez wiêkszoæ prasy prawicowej.
81
Sejm niewczesny..., s. 75.
82
Jak powsta³a Polska, MN, R. XIV, nr 441, 5 IV 1919, s. 103105.
83
Sejm niewczesny..., s. 7576.
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no wypowiedzieæ takich s³ów, z którymi w skrytoci móg³ siê zgadzaæ. Niemojewski po 1905 roku ca³kowicie wycofa³ siê z aktywnego ¿ycia politycznego, nie
kandydowa³, nie musia³ wiêc zabiegaæ o g³osy wyborców. Demokratyczny system parlamentarny nie by³ dla niego tym wymarzonym, o który walczy³ przez
ca³e swoje ¿ycie.
Demagogiczno-przekupny parlamentaryzm da³ sankcjê polityczn¹ mêtom moralnym. [...]
Politykowanie sta³o siê uprawianiem brudu.84

Niemojewski ju¿ w pocz¹tkach 1919 roku dostrzega³ to, co wkrótce sta³o siê
powszechnym odczuciem. Entuzjazm ze wie¿o odzyskanej niepodleg³oci by³,
jego zdaniem, niczym bielmo utrudniaj¹ce realne postrzeganie rzeczywistoci.
Niemojewskiego  podobnie jak wielu jego wspó³czesnych  cechowa³ bardzo silny antyparlamentaryzm. Z jednej strony by³ to wyraz parlamentarnych
dowiadczeñ sprzed wojny, gdy stan parlamentaryzmu w monarchiach konstytucyjnych: habsburskiej czy niemieckiej, nie wspominaj¹c o krótkotrwa³ym eksperymencie rosyjskim, nie dostarcza³ buduj¹cego wzorca.
System, który doprowadzi³ do upadku trzy mocarstwa, ma byæ jako metoda zastosowany
do odbudowy Polski.85

Podobnie parlamentaryzm w republikañskim wydaniu francuskim dla wielu
daleki by³o od wymarzonego. A przecie¿ wymarzona i wyniona Polska zas³ugiwa³a na co lepszego ni¿ instytucje ustrojowe, które doprowadzi³y do zag³ady
wiat sprzed wojny. Takie myli bynajmniej nie by³y stanowiskiem wy³¹cznie
Niemojewskiego, póniejsze wydarzenia z pocz¹tku lat 20., ogólnoeuropejski
kryzys ³adu wersalskiego i systemów demokratycznych by³y tego najlepszym
dowodem. W takim kontekcie  bezsprzecznie wielce uproszczonym  Niemojewski rysowa³ siê nieomal jako kasandryczny prorok ostrzegaj¹cy wspó³czesnych przed konsekwencjami, jakie wkrótce mia³a przynieæ przysz³oæ.
Krytyka sejmu ze strony Niemojewskiego wymaga³a ukazania równie¿ innych kontekstów. Obiekt jego ataków  Tymczasowy Naczelnik Pañstwa  wkrótce
rozpocz¹³ swoje antyparlamentarne napaci, nie przebieraj¹c w s³owach. Nie
miejsce tu na analizê czy komparatystykê antyparlamentarynych wypowiedzi Pi³sudskiego i Niemojewskiego, zw³aszcza ¿e kontekst pierwszych lat odzyskania
niepodleg³oci i póniejszy z po³owy lat 20. by³y zupe³nie ró¿ne. Nasuwaæ siê
mo¿e jednak pytanie, czy i w jakim stopniu antycypowa³ Niemojewski póniejsze postawy krytyków parlamentaryzmu m³odych pañstw rodkowoeuropejskich,
84
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Ibid., s. 75.
Ibidem.
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stawiaj¹c retoryczne pytanie o s³usznoæ marginalizacji postaw skrajnych i brak
wobec nich szerszej merytorycznej dyskusji.
Osobn¹ kwesti¹  powtórzmy  by³o, co Niemojewski proponowa³ w zamian. Ogranicza³ siê jedynie do wskazania s³aboci ówczesnej otaczaj¹cej go
rzeczywistoci. Jego uwagi, spostrze¿enia, analizy  niejednokrotnie dyskusyjne
 zawieraj¹ce du¿o cennych obserwacji, pozbawione jakiegokolwiek programu
pozytywnego czyni³y jego wypowiedzi ja³owymi i warcholskimi.
O ile mo¿na zarzucaæ Niemojewskiemu, ¿e nie w pe³ni dostrzega³ entuzjazm
towarzysz¹cy odzyskaniu niepodleg³oci, to podkreliæ nale¿y, i¿ bardzo dobrze
rejestrowa³ szybko narastaj¹ce odczucie rozczarowania i goryczy ju¿ po kilku
miesi¹cach istnienia m³odego pañstwa. Przedstawi³ te nastroje m.in. w artykule
Jak powsta³a Polska z kwietnia 1919 roku:
Dziwny jest tylko nastrój u nas. Duszno. Gdzie¿ entuzjazm? Gdzie d¹¿enia, by skrzyd³a
ducha narodowego rozwin¹æ szeroko?86

Nawet je¿eli nie by³y to jeszcze wówczas dominuj¹ce odczucia, to faktem
by³o, ¿e pocz¹tkowa euforia s³ab³a, a mno¿¹ce siê trudnoci i towarzysz¹ce im
k³ótnie szybko studzi³y nastroje.
Niemojewski nie posiada³ oryginalnych róde³, z których czerpa³ materia³y
do zape³nienia szpalt swego pisma. Z regu³y wiadomoci pochodzi³y b¹d z bezporednich obserwacji wydarzeñ, w których uczestniczy³, wykorzystywa³ te¿
korespondencjê nadsy³an¹ przez czytelników, b¹d opiera³ siê na materia³ach
zaczerpniêtych z innych gazet.87 Wymowê wielu artyku³ów zamieszczanych
w Myli Niepodleg³ej os³abia³ fakt specyficznych zainteresowañ redaktora.
I tak np. bezporednio po artykule omawiaj¹cym s³ynne orêdzie prezydenta Stanów Zjednoczonych W. Wilsona88 kolejny artyku³ dotyczy³ problematyki ezoterycznej.89
Myl Niepodleg³a nie by³a i nie mog³a byæ wiern¹ kronik¹ odnotowuj¹c¹
wszystkie bie¿¹ce wydarzenia. Naturalne by³o to, i¿ jedne wydarzenia Niemojewski eksponowa³, omawia³ szczegó³owo, inne wspomina³ incydentalnie, marginalnie. Znacznie ciekawsze by³y jednak przemilczenia. Brak np. informacji
o rz¹dzie lubelskim Ignacego Daszyñskiego.90 Brak te¿ najmniejszej chocia¿by
Jak powsta³a..., s. 103105.
Tu nale¿y podkreliæ swoist¹ sumiennoæ w podawaniu przez Niemojewskiego róde³,
z których czerpa³ informacje. W ówczesnej rzeczywistoci nie by³o to powszechn¹ norm¹, co
stanowi³o przedmiot licznych polemik dziennikarskich i wzajemnych oskar¿eñ o przedruki, cytowania bez podawania ród³a w ramach konkurencji pomiêdzy czasopismami.
88
Nota Wilsona, MN, R. XII, nr 369, 30 I 1917, s. 5557.
89
Myli ezoteryczne, MN, R. XII, nr 369, 30 I 1917, s. 5758.
90
Póniejszy rz¹d Moraczewskiego wielokrotnie okrela³ mianem rz¹du lubelskiego.
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wzmianki o przybyciu Józefa Pi³sudskiego do Warszawy. Z jednej strony mo¿na
to t³umaczyæ formu³¹ pisma: dziesiêtnica, a póniej tygodnik, nie nad¹¿a³a za
wszystkimi, szybko zmieniaj¹cymi siê wydarzeniami. Z drugiej jednak strony
selekcja wydarzeñ dokonywana przez Niemojewskiego by³a znacz¹ca, odzwierciedla³a jego preferencje polityczne i wiatopogl¹dowe. Takich przemilczeñ by³o
wiêcej, podobnie wiele dramatycznych ówczesnych spraw traktowa³ w sposób
wysoce tendencyjny. Jednak omówienie tak wa¿nych problemów, jak np. kwestia ¿ydowska, wykracza poza ramy niniejszego tekstu.91
Podsumowuj¹c cechy charakterystyczne dla publicystki Niemojewskiego,
warto zauwa¿yæ kilka sposobów prezentowania pogl¹dów.
Najczêciej przedstawia³ je w sposób pozornie abstrakcyjny, niepowi¹zany
z ¿adnym bie¿¹cym wydarzeniem, faktem, wyst¹pieniem i poprzez to stara³ siê
nadaæ swojej wypowiedzi wymiar jak najbardziej uniwersalny. Jego wypowiedzi
cechowa³y siê du¿ym ³adunkiem retorycznym, o zaciêciu poetyckim.
W innych wypadkach  tak jak najczêciej czyni³ to Niemojewski  odwo³ywa³ siê do konkretnego tekstu, czy to drobnego incydentalnego zdarzenia, któremu nadawa³ cechy uniwersalne, czy publikacji prasowej lub ksi¹¿kowej, w opozycji, w nawi¹zaniu do którego budowa³ i przedstawia³ swoje pogl¹dy.
O ile ten pierwszy sposób by³ mniej konfrontacyjny, to drugi poprzez swoj¹
doranoæ powodowa³ nie tylko ¿yw¹ reakcjê zaczepionego, ale tak¿e wywo³ywa³ czêsto niesmak u postronnych, nadaj¹c Niemojewskiemu opiniê pieniacza. Nawet jeli niektórzy zgadzali siê z argumentacj¹ Niemojewskiego lub
doceniali s³usznoæ niektórych jego obserwacji, nie popierali go otwarcie, dystansuj¹c siê b¹d po prostu nie chc¹c wkraczaæ pomiêdzy dwóch zwanionych
adwersarzy.
Niemal dwa lata po odzyskaniu niepodleg³oci, 1 padziernika 1920 roku,
Niemojewski wyg³osi³ odczyt O pañstwowoci polskiej.92 Tak jak we wspomnianym wczeniej wyk³adzie O wielkiej tradycji Rzeczypospolitej Polskiej wyg³oszonym w przeddzieñ odzyskania niepodleg³oci 28 wrzenia 1918 roku, który
by³ niezamierzonym podsumowaniem okresu zaborów i Wielkiej Wojny, tak równie¿ w mowie O pañstwowoci polskiej Niemojewski niejako podsumowywa³
dwuletnie dowiadczenie niepodleg³ej Polski. Kiedy rok póniej  3 listopada
1921 roku  zakoñczy³ ¿ycie, wielu dostrzega³o w tej publikacji myli puentuj¹ce
ca³¹ jego publiczn¹ dzia³alnoæ. Nawet je¿eli by³y to opinie czêciowo na wyrost
Wspomnieæ wypada o wizycie w redakcji Myli Niepodleg³ej wys³annika rz¹du amerykañskiego p. Morgentau stoj¹cego na czele komisji badaj¹cej stosunki polsko-¿ydowskie  Pan
Morgentau w redakcji Myli Niepodleg³ej, MN, R. XIV, nr 457, 26 VII 1919, s. 481488.
92
A. N i e m o j e w s k i, O pañstwowoci polskiej. Mowa wyg³oszona dnia 1-go padziernika
1920 roku w Warszawie, w sali Muzeum Przemys³u i Rolnictwa, na zebraniu cz³onków Towarzystwa Rozwój, Warszawa 1920.
91
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 a zwa¿ywszy na zmiennoæ pogl¹dów Niemojewskiego, trudno znaleæ w jego
publicystyce trwa³e myli i idee  to warto przypomnieæ najwa¿niejsze pogl¹dy
zawarte w tym wyk³adzie. Pisa³ je Niemojewski ju¿ po odparciu zagro¿enia bolszewickiego spod Warszawy, kilka miesiêcy przed uchwaleniem konstytucji marcowej i dwa lata przed zabójstwem pierwszego prezydenta odrodzonej Polski.
Odnosz¹c siê do trudnego dziedzictwa epoki zaborów, komentowa³ zmagania
o kszta³t ustroju odrodzonego pañstwa:
Zagadnienie w³adzy zwierzchniej i wewnêtrznego ustroju konstytucyjnego zajmie w ci¹gu XIX wieku wszystkie zachodnie narody i pañstwa. [...] Narody bêd¹ prze¿ywa³y te zagadnienia i pod ich wp³ywem rozwija³y siê politycznie. Tymczasem zdaniem najlepszych patriotów polskich naród nasz, pogr¹¿ony w niewoli, nie powinien by³ zajmowaæ siê tym wszystkim, gdy¿ jedynym jego celem mia³o byæ wyzwolenie siê z pod [pisownia oryginalna] obcego
jarzma. Wiêc musia³ walczyæ z autokratyzmem obcym, a nie z autokratyzmem w ogóle, mia³
walczyæ o wolnoæ Polski, a nie o wolnoæ jako tak¹, mia³ walczyæ o prawa Polaka, a nie
o prawa cz³owieka.93

Powraca³y typowe dla niego antypartyjne filipiki:
[...] partie polityczne nie wyros³y jako organy cia³a narodowego. One nie reprezentowa³y narodu, tylko swoje ideologie, osnute na tle narodu. One nie g³osi³y tego, co gdzie drzema³o na dnie duszy zbiorowej narodu, je¿eli wolno siê tak wyraziæ, ale wedle swych widzeñ
bie¿¹cych formu³owa³y swoje programy, ¿e powstawa³y tak zwane orientacje, wiêc rosyjska, austriacka, niemiecka, niemiecko-austriacka, koalicyjna  i kto je policzy.94

Mo¿na by³o odczytywaæ te s³owa jako kolejny przejaw tak typowego dla
Niemojewskiego szlacheckiego warcholstwa, krytykanctwa, ewentualnie jako
nieumiejêtnoæ wszelkiego spo³ecznego wspó³dzia³ania. Ale mo¿na by³o w tym
dostrzec pozytywne elementy zmierzaj¹ce do rozbudzenia poczucia spo³eczeñstwa obywatelskiego, wiadomego swych praw i obowi¹zków, odpornego na
manipulacje socjotechniczne, propagandowe. Osobn¹ kwesti¹ pozostawa³o, na
ile Niemojewski w swoich pogl¹dach ewoluowa³, od idei bliskich socjalizmowi
w latach 90. XIX wieku, na pozycje zbli¿one do endeckich w latach 20. XX
wieku:
Nasza masa narodowa musi siê dopiero zbudziæ do ¿ycia politycznego i spo³ecznego.
Musi zrozumieæ, ¿e nie tylko chodzi³o o zdobycie praw Polaka, ale tak¿e o zdobycie praw
Ibid., s. 6. Podobnie postrzega³ podstawowe kwestie spo³eczne czy narodowe: Na kwestiê
ch³opa pañszczynianego najlepsi patrioci zapatrywali siê tylko w ten sposób, jak to im wskazywa³
cel polityczny. Chciano z ch³opa uczyniæ narzêdzie wyzwolenia Polski, nie zastanawiaj¹c siê nad
tym, czy ch³op bêdzie chcia³ byæ tym narzêdziem. A wcale ju¿ nie przypuszczano, aby ród Litwy
i Rusi mog³y kiedykolwiek powstaæ idee separatystyczne  ibid., s. 67.
94
Ibid., s. 89.
93
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cz³owieka, ¿e nie tylko chodzi³o o zdobycie wolnoci Polski, ale tak¿e o zdobycie wolnoci
w Polsce, ¿e nie tylko chodzi³o o wyzwolenie siê z pod [pisownia oryginalna] autorytaryzmu
obcego, ale tak¿e o wyzwolenie siê z form autokratycznych w ogóle, s³owem, ¿e nie tylko
chodzi³o o to, aby byæ Polakiem wolnym, ale tak¿e o to, aby byæ w Polsce wolnym obywatelem. Smutne to, lecz prawdziwe, ¿e wielkie masy narodowe, wykszta³cone czy niewykszta³cone, sk³adaj¹ siê w gruncie rzeczy dot¹d z poddanych a nie z obywateli. Obywatele dopiero
maj¹ powstaæ.95

Ile by³o w tych wypowiedziach zwyk³ej retoryki, z której s³yn¹³ wszak Niemojewski, a ile prawdziwej troski o wspólne dobro, trudno oceniæ, jednak ówczesne jego wezwania musia³y przemawiaæ do wielu:
Wyjdcie z tego stanu biernoci, uczcie siê myleæ i dzia³aæ politycznie, stanowiæ sami
o swych losach. Zrozumcie, ¿e ze stanu poddanych musicie przerodziæ siê w stan obywateli.96

Publicystykê Niemojewskiego nale¿y oceniaæ we w³aciwych proporcjach.
Z pewnoci¹ nie by³ on g³ównym aktorem ówczesnej sceny odrodzonego pañstwa polskiego. Jednak w wielu przypadkach jego g³os nie by³ bynajmniej odosobniony. Je¿eli porównaæ go z wyst¹pieniami na ³amach ówczesnych pism
prawicowych, równie bezpardonowo atakuj¹cymi pierwsze niepodleg³ociowe
rz¹dy polskie, dostrzec mo¿na wiele podobieñstw. O ile jednak wiêkszoæ z pism
prawicowych by³a powi¹zana z okrelonymi si³ami politycznymi (co mog³o uzasadniaæ ich wyst¹pienia walk¹ polityczn¹), to Niemojewski dzia³a³ niejako w pró¿ni
politycznej, bez zaplecza partyjnego, st¹d te¿ jego g³os móg³ byæ bardziej reprezentatywny dla apolitycznej czêci ówczesnej sceny.
Niemojewski protestowa³ przeciwko upraszczaniu ówczesnej sceny politycznej
do dwóch g³ównych zwalczaj¹cych siê obozów: socjalistycznego i endeckiego.
W rozbitym Sejmie Ustawodawczym, z ca³¹ palet¹ partii, klubów, frakcji, jego
uwagi by³y poniek¹d banaln¹ oczywistoci¹. Pojawia³a siê jednak inna doæ znacz¹ca kwestia. Czy w warunkach tworzenia zrêbów pañstwowoci nale¿a³o marginalizowaæ dziel¹ce ró¿nice w celu tworzenia szerokiego wspólnego frontu, czy,
tak jak uwa¿a³ Niemojewski, pod has³em zgody powszechnej dokonywa³o siê
zaw³aszczanie ówczesnej sceny politycznej, a wiêc i wie¿o odzyskanego pañstwa przez dominuj¹ce si³y polityczne?
Przypadek Niemojewskiego ukazuje doæ charakterystyczn¹ stronê fenomenu roku 1918. Z jednej strony Polacy czekali 123 lata na ów rok. Z drugiej
jednak, trudne pocz¹tki niepodleg³ego pañstwa brutalnie zderzy³y siê z ró¿norodnymi indywidualnymi nadziejami i marzeniami. Nie wszyscy tak w³anie wy95
96

Ibid., s. 12.
Ibid., s. 13.
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obra¿ali sobie Polskê niepodleg³¹. I nie by³o istotne, czy ich indywidualne wizje
by³y s³uszne, szczytne, czy sensowne. Oceny i emocje towarzysz¹ce ówczesnym
wydarzeniom mia³a zweryfikowaæ dopiero przysz³oæ. Radoci z odzyskanej niepodleg³oci towarzyszy³o wiêc, co naturalne, tak¿e poczucie goryczy i rozczarowania. I w³anie przez taki specyficzny pryzmat publicystyki Niemojewskiego
mo¿na ukazaæ te alternatywne wobec oficjalnych, rocznicowych, jak¿e z³o¿one
nastroje towarzysz¹ce odzyskiwaniu niepodleg³oci.
SUMMARY

The article presents the views of Andrzej Niemojewski, enfant terrible of Polish politics and
political journalism, active during the rebirth of Poland. Niemojewski negated the methods and
forms of the newly created nation state, thus marking the limits of the contemporary public debate.
His ideas, often demagogic and incoherent, showed interesting aspects of the reality of the years
19171919.

