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Za zasługi wojenne i czyny bohaterskie Stefana Czarnieckiego, hetmanem 

na śmiertelnem łożu mianowanego, Rzeczpospolita na parę miesięcy 

przed jego śmiercią nadała mu na sejmie starostwo tykocińskie. Ostatni 

potomek po Czarnieckim Jan Klemens Branicki hetman wielki koronny, po 

córce Czarnieckiego, wystawił piękny pomnik z ciosowego kamienia  te-

muż bohaterowi. Czarniecki w ręku miał buławę złoconą. Ile razy wojska  

rosyjskie  przechodziły  przez  Tykocin  nachodząc  Rzeczpospolitą,  buława  
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tego posągu ginęła, a naczelnicy dowo-

dzący odsyłali ją jako trofeum zdobyte 

na Czarnieckim. Znalazł się taki, co znał 

ówczesną historię i ostrzegł, że Czar-

niecki wojując z Rosją na kilkanaście lat 

przed śmiercią nie był hetmanem, 

a zatem buławy zdobyć na nim nie było 

można, bo nigdy przez Moskali nie był 

zwyciężonym. Usunięto więc te buławy 

z wystawy publicznej, a kazano chować 

sekretnie i znajduje się takich dwie 

w Petersburgu, zdobytych na kamien-

nym posągu...  

Bohatyrze Czarniecki! Któryś to w złym razie 

Życie Twe azardował w obronie Ojczyzny, 

Wdzięczność Wnuka Twojego widzimy w tym głazie, 

Iż z Twej krwi pochodzący szanował Twe blizny. 

 

Żeś waleczny był w dziełach w Europy okręgu, 

Że ganić obcych Twoja zasięgała sława, 

Wszystko to wyrażono w kamiennym posągu, 

Jako to miecz, pancerze, hetmańska buława. 

 

Lecz od lat kilkunastu wpadłszy dzicz zazdrosna 

W tęż Ojczyznę, zapewne by tę sławę starła, 
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Widzieć to Rodakowi była rzecz nieznośna 

Haniebnie z rąk posągu buławę wydarła. 

 

Cóż czynią nieodrodni Ojczyzny synowie? 

Jak sławę nadgradzają ujętą w tej mierze? 

Dzień ósmy marca światu rzecz całą opowie. 

Gdy przezacni Polacy, waleczni rycerze, 

 

Dzierżanowski generał lustrator przybyły 

Dembliński plac-komendant, Łagowski tej roty 

Kapitan, podkomendni czyniąc cyrkuł miły 

Do zwrócenia buławy użyli roboty. 

 

Prezes Dąbrowski z gronem Wykonawczej Izby 

Stan duchowny, magistrat, gwardia miejscowa, 

Wszystko to przymnażało cieszącej się ciżby 

Aby sławniejsza była taka czynność nowa. 

 

Otóż zacny Czarniecki, wielki wojowniku! 

Coś przed wiekiem zasłużył, a stracił w tej porze, 

Dziś Ci wdzięczny Twój Rodak zwraca przy okrzyku, 

Aby Twe Imię wiecznie trwało przy honorze, 

 

Wiedz wielki bohatyrze! Że idąc w Twe ślady, 

Lud Polski nieodrodne swoich Przodków plemię 

Zostawi swym następcom waleczne przykłady. 

I wydartą przez sąsiad oddziedziwszy ziemię, 

 

Gdy niezwyciężonego duch Napoleona, 

Sposobne serca ogniem marsowym zagrzeje. 

Ruszą się śpiesznym marszem dusz odważnych grona 

I okażą być skutkiem zwątpione nadzieje.  

W takiej ferezji widzimy Stefana Czarnieckiego na pomniku kamiennym 

w rynku tykocińskim. Postać ta wielkiego bojownika odtworzona została 

w połowie  XVIII  wieku ze starego portretu, który był wła snością córki 
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Czarnieckiego, zamężnej Branickiej 

i przechowywał się w białostockiej 

rezydencji Gryfów Branickich, objęty 

spisem ruchomości pałacowych pod 

liczbą 425. Gdy po śmierci „Pani 

Krakowskiej” [Izabelli z Poniatow-

skich, zm. w 1808 r.], wdowy i do-

żywotniczki po ostatnim z rodu Gry-

fitów prawnuku Czarnieckiego Janie 

Klemensie Branickim, hetmanie 

wielkim koronnym, Białystok sprze-

dany został przez sukcesorów rzą-

dowi, wiele bardzo obrazów, a po-

między nimi portret, o którym mo-

wa wyniesiono na poddasze pała-

cowe. Tam pozostawał lat 40, dopó-

ki nie odszukał go i nie ocalił wraz 

z kilkunastu innymi obrazami Jan 

Gloger, ojciec piszącego to, mieszka-

jący wówczas w Złotoryi, o dwie 

mile od Białegostoku. Na portrecie 

tym, którego podobiznę tu dołą-

czamy (znajdującym się w zbiorach 

piszącego w Jeżewie), bohater 

przedstawiony jest w czerwonej 

ferezyi, ze złocistymi potrzebami, 

futrem podbitej. Pomimo największych trudów wojennych Czarniecki, jak 

widać z obrazu był brzuchaty, jak Jan Sobieski i później Dwernicki...7.  

U rodziców piszącego [w Złotorii] stał odwieczny sernik na 4-ch dębowych 

słupach z dachem ozdobionym wyrzezaną z drzewa brodatą głową ludzką. 

Gdy sernik ten rozbierano, odrysowałem go, będąc jeszcze malcem, 

a głowa strącona z dachu służyła mi długo za zabawkę dziecinną. Była ona 

podobna do głowy Czarnieckiego na pomniku w pobliskim Tykocinie .
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Starszy syn [Józef Leon] otrzymał połowę Kuczyna, Kluków i Kapłań, 

z domkiem pięknie urządzonym, Świdziński i [Joachim] Wołłowicz podzielili 

się przez pół Jasionówką. Dla najmłodszego [Macieja] pozostawiłem Ku-

czyn i Gródek. Przybył on właśnie z Przasnysza z pułku.  
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[...] obicie – w paski, półjedwabne, szpalery – w kwiatki. Aparencja 

w pokojach: krzeseł trepowych żółtych 12, krzeseł wybijanych z pozłotą 

12, taborety suknem karmazynowym obite. Biuro, chińskie, z szufladkami. 

Portret JW. JMP kasztelanica [Kazimierza Kuczyńskiego, 1707–1756], pod-

komorzego ziemi bielskiej i Jej Mści jego [Franciszki z Ossolińskich Kuczyń-

skiej], portret króla Stanisława [Leszczyńskiego 1677–1766] portret pod-

skarbiego koronnego [starosty drohickiego Franciszka Maksymiliana] Os-

solińskiego [ok. 1676–1756] i Jej Mści jego [Katarzyny z Jabłonowskich, 

drugiej żony od 1732 r.], portret pani generałowej [Katarzyny z Potockich 

Kossakowskiej, kasztelanowej kamieńskiej, 1716–180320]. Stolik obity suk-

nem zielonym do grania w karty.  
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[…] zwrócił na nie moją uwagę przed kilkoma laty gorący miłośnik i znawca 

rzeczy polskich pan Adam hr. Starzeński z Zaszkowa. Z jego wyjaśnień i no-

tatek łaskawie mi nadesłanych wyrozumiałem, iż archiwum to zawiera 

wiele materiałów historycznych pierwszorzędnego znaczenia... Skoro po-

dałem wiadomość o archiwum sterdyńskim i o materiałach dotyczących 

głównie dziejów wojny szwedzkiej z lat 1655–1660, to nie od rzeczy będzie 

nadmienić tu dodatkowo, że w drodze do Sterdyni bawiąc jakiś czas w go-

ścinnym domu Adama hr. Starzeńskiego w Dominikowie pod Ciechanow-

cem miałem sposobność oglądać tam kodeks rękopiśmienny, który odnosi 

się w całości wyłącznie do historii pokoju oliwskiego: Norma et modus foe-

deratos princeps seu litterae et scripta plerumque authentica in unum 

compendium redacta studia et opera GWDCV, ogłoszony w zbiorze Boe-

hma Acta pacis Oliviensis, Vratislavia 1763. Rękopis własność Wiktora hr. 

Starzeńskiego w Komarowszczyźnie pow. święciańskiego, guberni wileń-

skiej. Inny rękopis liczący stron 636, zawierał pism 129, gdzie na s. 5 zapi-

sano o przeniesieniu rzeczy króla Zygmunta Augusta do Tykocina33. 
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Prawdziwie cieszę się z dobrego przyjęcia, jakiego archiwum Starzeńskich 

doznało w Grodnie… Z niemałym zadowoleniem dowiaduję się o zamiarze 

Pani Dyrektorki przystąpienia zaraz do inwentaryzacji tego archiwum, ale 

to niestety nie będzie łatwym zadaniem, z przyczyny przemieszania doku-

mentów. Archiwum tego nie zbadałem, lecz przeglądałem jego zawartość 

w towarzystwie hr. Michała Starzeńskiego i – co dało się – zebrałem od 

niego informacji. Ojciec jego – Adam odznaczał się zamiłowaniami archi-

walnymi i w ciągu całego życia wiele czasu papierom rodzinnym poświęcał, 

żył w latach 1846–1917. Wówczas archiwum było znacznie większe niż 

obecnie, gdyż w r. 1920 nie zostało ewakuowane i mocno ucierpiało pod-

czas inwazji bolszewickiej; działo się to w majątku Klukowo w pow. wyso-

ko-mazowieckim. Otóż przed działalnością Adama Starzeńskiego archi-

wum składało się z papierów po Starzeńskich i po Kuczyńskich, zaś te 

ostatnie weszły do rodziny przez Barbarę z Kuczyńskich, żonę starosty Mi-

chała. Adam Starzeński włączył do archiwum dawne dokumenty, pocho-

dzące z różnych zbiorów, głównie z Podlasia, między innymi z wieży 

w zamku ciechanowieckim. W notatce ołówkiem na karcie tytułowej po-

wieści K[ajetana] Kraszewskiego: Bartochowski, wspomina on o oddaniu 

papierów z wieży ciechanowieckiej Andrzejowi Szczuce, jednak nie wia-

domo, czy oddał wszystkie te papiery. Jutro napiszę z zapytaniem w tej 

sprawie do Józefa Szczuki, syna Andrzeja. Adam Starzeński starał się uła-

twiać historykom i literatom korzystanie z jego archiwum: Kanteckiemu, 

K. Kraszewskiemu, Z. Glogerowi, H. Mościckiemu. Gdyby dla rozpoznania 

niektórych dokumentów okazała się potrzebną bliższa znajomość stosun-

ków lokalnych, nazw majątków i wsi itp., to przekonany jestem, że hr. Mi-

chał Starzeński chętnie tych wiadomości Pani udzieli. Myślę jednak, iż naj-

bardziej pomocnym będzie w tych razach drzewo genealogiczne. Archi-

wum linii Starzeńskich ze Strabli, potomków Macieja Ignacego i żony jego 

Marii z Baworowskich, podobno zostało częściowo zdeponowane w Tow. 

Przyjaciół Nauk w Poznaniu (w tej liczbie oryginały pamiętników Michała 

St[arzeńskiego], starosty brańskiego), a reszta zaginęła, jak mnie informo-

wali żyjący August i Andrzej Starzeńscy. Zdeponowanie w Poznaniu miało 

nastąpić w końcu w. XIX, ale nie ma pewności, czy w ogóle nastąpiło istot-

nie. Najlepsze portrety rodzinne i wspaniałe meble, kupione przez starostę 

Michała w Białymstoku, po śmierci hetmanowej Branickiej, zaginęły w ma-

jątku Komarowszczyźnie za Wilnem, który należał do Wiktora St[arzeń-

skiego], również właściciela Strabli. Portrety, zdeponowane teraz w Grod-
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nie, nabyte zostały w końcu w. XIX przez Adama St[arzeńskiego] od wdowy 

po Starzeńskim, bardzo dalekim krewnym Adama, nie posiadającym tytułu 

hrabiowskiego, nie pochodzącym od strony Macieja, ani od jego brata Pio-

tra, regimentarza. Ulotka z manifestacji horodelskiej, na którą Pani Dyrek-

tor zwróciła uwagę, jest rzeczywiście interesująca. W związku z tymi spra-

wami władze rosyjskie skonfiskowały majątek Strablę Wiktorowi Starzeń-

skiemu, a syn jego, również Wiktor, mężczyzna niezwykłej urody, wytań-

czył sobie – jak mówią – na dworze petersburskim zwrot majątku ojcow-

skiego; aż do wojny światowej był oficerem gwardii rosyjskiej. Bardzo 

ważnym wydaje mi się sumariusz dokumentów majątkowych Ponińskiego, 

sporządzony na krótko przed tym, gdy wielki zdrajca doczekał się od sądu 

sejmowego wyroku skazującego. Teka dokumentów złotoryjskich36 zawie-

ra ważne materiały do historii włościan. Mam nadzieję, że przy inwentary-

zowaniu Pani Dyrektorka wydobędzie na jaw znacznie więcej materiałów 

cennych […]37.  
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W okolicy mieszkała w pysznej, pańskiej posiadłości rodzina prawie pań-

ska, bo nawet z tytułem hrabiowskim. W pałacu braknąć mogło jedynie 

ptasiego mleka. Rodzina kochająca się i bardzo przykładna składała się ze 

starego ojca [Stefan Rostworowski] i dwóch synów [Adam Andrzej Wiktor 

i Roman]. O jednym mówiono, że jest człowiek wykształcony, artysta ko-

chający się w muzyce i syn bardzo kochający swego ojca44.  
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Sędziwy dwór w Jeżewie pod Tykocinem, sięgający prawdopodobnie cza-

sów saskich. Nie mamy śladów piśmiennych, kiedy był postawiony, ani wi-

dzialnej daty na belkach, które przykryte zostały na początku XIX w. sufi-

tową podbitką. Gdy ojciec piszącego nabył w r. 1859 Jeżewo żyła jeszcze 

wówczas w rodzinie naszej 90-letnia babka, która w domu tym bywała 

w swej młodości, ale nie był on już i wtedy wcale nowym. Gdy z nadej-

ściem XIX w. okazał się za ciasnym, właściciele Sosnowscy wymurowali 

w pobliżu oficynę (obecnie przerobioną na muzeum), a z tyłu domu do-

stawili długą przybudówkę i w miejsce pierwotnych podwalin dali podmu-

rowanie z cegły. Na budowę ścian dworu jeżewskiego użyte były ciesi 

prawdziwe, tj. nie tyle tarte piłą tracką, ale ociosywane na sześciocalową 
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grubość toporem ciesielskim, wybierane ze rdzenia sosen najsmolniej-

szych tak, iż dziś jeszcze przy silnej operacji słońca krople żywicy przeciska-

ją się na zewnątrz przez pobiałę wapienną. W środku domu znajduje się, 

przy jednym z wywiedzionych nad dach grubych kominów, sklepiona „wę-

dzarnia”. Przed ogniskiem niektórych pieców i kominków dotąd znajdują 

się jeszcze w posadzkach płyty marmurowe. Dom długi jest łokci polskich 

31, a szerokości 18 i mieści w sobie na dole 6 pokoi, a na górze pokoi 

szczytowych 2 i w przybudówce długiej łokci 25, pokoi 3. Pod dworem 

znajduje się piwniczka sklepiona. Dajemy tu rysunek mocnego wiązania 

dachu w domu jeżewskim, nie dlatego, żeby przedstawiał coś w sobie 

szczególnego.. Dom ten był dawniej tak ciepłym w mrozy, że dopiero ok. r. 

1870 okazała się potrzeba dodawania okien dubeltowych w porze zimy50. 

                                                  



 Ziemiaństwo powiatu mazowieckiego 1866–1939 i jego tradycje historyczne  49 

 

Ja zawsze mieszkam w Jeżewie na Podlasiu, pod Tykocinem, skąd pocztę 

odbieram. Gospodaruję, czytam, kopię, szukam, zbieram i piszę pomniej-

sze artykuły, a do większych prac naukowych gromadzę materiały. Dosze-

dłem pracą własną do jednej z piękniejszych w kraju biblioteki i zbioru wy-

kopalisk. Na początku 1883 r. ożeniłem się na Litwie z córką literata i zie-

mianina A. Jelskiego. Ponieważ ziarno daje dziś lichy dochód, założyłem 

więc duży browar, w którym przy pomocy samych krajowców produkuje 
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się piwo w najlepszych gatunkach, co daje mi środki do wydatków na cele 

naukowe i humanitarne55.  
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Prezes miał znakomitą pamięć. Potrafił recytować godzinami zarówno 

prozaików, jak i poetów. Również deklamował własne wiersze, pełnie 

dowcipu i satyry, nie oszczędzając nikogo. Oczywiście wiersze pisał dla za-

bawy, a kiedy prof. Ignacy Chrzanowski chciał je zebrać i wydać dla przyja-

ciół, stanowczo się temu sprzeciwił… Pamiętam, że deklamował po grecku 

Iliadę Homera i Tucydydesa, po łacinie – Cezara, Tacyta i Cycerona, po 

hiszpańsku Calderóna, po rosyjsku – Puszkina i Lermontowa, Gogola 

i wstęp do historii Rosji Karamzina oraz bajki Kryłowa. Nadto klasyków 

francuskich i romantyków polskich oraz Jana Kochanowskiego i Ignacego 

Krasickiego. Bardziej go pociągał Mickiewicz niż Słowacki, choć przyznawał 

temu ostatniemu wielki kunszt poetycki5. 
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Był zaprzysięgłym wrogiem estetyzmu, ucieczki od życia w sztukę, w abs-

trakcje, w teorie, w dziwactwa myślowe, w mistyfikacje pseudointelektu-

alne […] Śmieszyły Dmowskiego hołdy oddawane miernym nawet poetom 

i wirtuozom przez deputacje społeczne. Doskonale rozumiał wagę słowa 

i znaczenie literatury, ale był przeciwny niezdrowemu kultowi intelektuali-

zmu, estetyzmu i etyzmu jako dróg ucieczki od życia. Znowu tu warto 

zwrócić uwagę na dość częste nieporozumienie. Mówi się mianowicie, że 

Dmowski był wrogiem romantyzmu. Wrogiem nie był. Mówił i pisał o na-

szej poezji romantycznej z zachwytem, ale i podnosząc wyjątkową jej tro-

skę o los narodu. Jednak był przeciwny romantyzmowi w polityce, robieniu 

poezji z życia, a raczej upoetycznianiu lenistwa, nieróbstwa i bierności. 

Przeciwny był rozwiązywaniu zagadnień bytu społecznego frazeologią poe-

tycką”6. 

Ja talentu pisarskiego nie mam i w pisaniu swym niczego nie szukam i nie 

widzę, ale mam pewną twórczość w robocie i pewną umiejętność w trak-

towaniu ludzi, co mi bez pisania pewien wpływ zapewnia”. Samemu Rey-

montowi przepowiadał wielką karierę: „Z Twoim talentem, jeśli się prędko 

nie zmęczysz i nie spoczniesz ma łonie jakiejś koteryjki, będziesz moim 

zdaniem ogromnym człowiekiem8. 
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Tak – pod wpływem Dmowskiego zrodziły się Syzyfowe prace i Wiatr od 

morza Żeromskiego, Wyzwolenie Wyspiańskiego, Ziemia obiecana Rey-

monta, Wiry Sienkiewicza, poezje Kasprowicza itd. Rzecz to nieobojętna, 

od haseł schyłkowych, modernistycznych, idee Młodej Polski przesuwały 

się do haseł państwowotwórczych. Zaczęto teraz myśleć innymi katego-

riami, wysuwać nowe cele, tym razem bliższe potrzebom większości Pola-

ków. U progu I wojny światowej społeczeństwo było, trzeba powiedzieć – 

przygotowane na wydarzenia dziejowe. W zdrowym organizmie mogło 

przyjąć na siebie role podmiotu w nowym podziale politycznym Europy13. 

Dziś wszystko to pokrył kurz niepamięci – rezultat propagandy jednych, 

ostrożności drugich, wstydliwości trzecich. A przecież jest zastanawiają-

cym paradoksem, że jedno spotkanie Wyspiańskiego z Piłsudskim urosło 

do rangi legendy, podczas gdy kilkakrotne zapewne, i o tyle ważniejsze, 

spotkania poety z Dmowskim niemal nie zostały zauważone. Krakowskie 

pięciolecie Romana Dmowskiego wydaje się ważniejsze, niż bylibyśmy 

skłonni przypuszczać. I to nie tylko dla Narodowej Demokracji, choć tym 

samym przecież także dla Polski, w której endecja była stronnictwem naj-

bardziej wpływowym. Być może również dla literatury polskiej – dla Jeża, 

Wyspiańskiego, Reymonta, Dębickiego, Nowaczyńskiego... A może też dla 
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ówczesnego Krakowa, zbyt jednostronnie, jak się zdaje, kojarzonego ze 

stańczykami, socjalistami i austrofilską irredentą. A może nawet dla Kra-

kowa dzisiejszego. Bo kto wie, czy najdalsze konsekwencje rozpoczętego 

wtedy procesu nie przetrwały w naszym mieście aż do obecnych, w naj-

lepszym razie dopiero co minionych, dni14. 
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W domu moim na Groblach Balicki często przyjmował różnych spiskow-

ców — między innymi Jana Popławskiego. Poznałem więc dobrze źródła 

późniejszej endecji. Były one zatrute jadem pozytywizmu, gdyż wszyscy 

inicjatorzy tego ruchu przez tę zarazę przechodzili, i choć się niby wyzwoli-

li, a nawet socjalizm międzynarodowy zwalczali — to zawsze zachowali 

postawę spiskowców, którzy nie cofają się przed gwałtem, nie tylko wobec 

obcego i wrogiego rządu, lecz także wobec własnego społeczeństwa. 

Wytwarzali typ człowieka nieproduktywnego, który widzi cel życia w agita-

cji politycznej i przywyka do traktowania innych ludzi jako narzędzi swoich 

planów. Wytwarza się przez to zaciekłość partyjna, zwalczająca przeciwni-

ków wszelkimi środkami bez skrupułów. Wszystkie te cechy widziałem już 

u Popławskiego i Balickiego, a jeszcze więcej u Romana Dmowskiego, który 

po powrocie z Brazylii też osiadł w Krakowie i wkrótce stał się codziennym 

gościem w moim domu. O ile go poznałem, zawsze plany jego miały cha-

rakter oportunistyczny; choć nie wynikały z jakiegoś głębszego poglądu na 

świat zmierzały jednak do wszechpolskości, czyli jedności narodowej, co 

stanowiło wielką zasługę w owych czasach. Do tej polityki nie można było 

wprowadzić filozofii, gdyż ci politycy mieli wyraźny wstręt do prawd po-

wszechnych, szczególniej do prawd dotyczących ducha. Więc rychło się 

przekonałem, że pomimo zewnętrznych pozorów zażyłości i przyjaźni, by-

łem tym ludziom obcy i pozostawiali mnie na uboczu w swych przedsię-

wzięciach18. 
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To typowy produkt wychowania carskich szkół. Niewiadomski, jak wielu 

wychowanków tych szkół, a szczególnie uniwersytetów, był przepojony 

duchem nielegalnej literatury końca zeszłego stulecia, mentalnością ów-

czesnych rosyjskich zamachowców i ich pryncypialnością. Ta pryncypial-

ność była głównym źródłem jego radykalizmu. Że znalazł się on w obozie 

narodowym, to przypadek. Chwilowe, taktyczne hasła tego obozu przyj-

mował jako istotne wyznanie wiary. Niewiadomski w każdej partii byłby 

krańcowym radykałem. Nie próbował zgłębiać programów, pociągała go 
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raczej ich jaskrawość. Stąd wypływało jego oderwanie od rzeczywistości, 

a także pozerstwo i deklamatorstwo20. 

Okres 1896–1905 jest głównym okresem w dziejach Ligi Narodowej. Były 

to lata, w których tajna organizacja była najbardziej rozgałęziona. 

Na głównym terenie działania w zaborze rosyjskim żadna jawna działal-

ność polityczna nie była możliwa. To, co w tym okresie zrobiono w zaborze 

rosyjskim, zwłaszcza w Królestwie Kongresowym, jest najświetniejszą kartą 

w dziejach organizacyjnych prac Ligi. Ta praca była zasługą komitetu kra-

jowego warszawskiego, w którym główną rolę odgrywali Teofil Waligórski, 

Karol Raczkowski i Józef Kamiński. Obok nich wyróżnił się w tej pracy cały 

szereg ludzi, jak dr Antoni Troczewski w Kutnie, dr Leon Rutkowski 

w Płońsku, Julian Hofman w Zagłębiu Dąbrowskim, Kazimierz Łazarowicz, 

dr Wacław Łapiński, dr Bolesław Jakimiak, Feliks Godlewski, niektórzy 

młodzi ziemianie, jak Stanisław Chełchowski, Michał Bojanowski, Karol 

Dłużewski, M[arian] Kiniorski21. 

Doktor Antoni Troczewski to jedna z ważniejszych postaci w dziejach Kut-

na, jeśli nie najważniejsza. Nie było bowiem dziedziny życia społecznego, 

w której nie pozostawił swojego śladu, inicjując lub inspirując swoich 

współpracowników do działania na rzecz rozwoju miasta pod względem 

                                                 



 Roman Dmowski wobec inteligencji  65 

 

gospodarczym, ekonomicznym i kulturalnym. Zajmował się oświatą, czy-

telnictwem, opieką społeczną, a przede wszystkim służbą zdrowia. Rozwi-

jając często pionierskie metody, podniósł kutnowski szpital do rangi jed-

nego z najlepszych w regionie. Jego działania zawsze miały podstawy 

w ideologii narodowej, często przeciwstawiające się dominacji Żydów nie 

tylko w handlu czy rzemiośle, ale także w życiu kulturalnym. Te wysiłki 

doktora społecznika i prawicowego polityka społeczeństwo miasta Kutna 

doceniło, nadając właśnie jemu pierwszy tytuł honorowego obywatela 

miasta22. 

[...] tacy ludzie [...] równoważą bilans moralny narodu. Jeden taki człowiek 

wyrównywa znaczną część tego bilansu, zapełnia w nim tę pustkę, którą 

wytwarza cały szereg innych, patrzących na ojczyznę, jak na pełne koryto, 

szukających tylko, co by od niej wyrwać dla swej korzyści, dla zaspokojenia 

swych ambicji lub swej próżności, jakby użyć jej kosztem. Przy swej skrom-

nej, cichej roli Troczewscy to olbrzymie pozycje w bilansie narodowym25  

                                                 



66 Jan Engelgard 

 



 Roman Dmowski wobec inteligencji  67 

 



 

 



 

 

                                                 



70 Iwona Kulesza-Woroniecka 

 

                                                 



 W małym dworku, czyli życie codzienne przedstawicieli elit... 71 

 

 



72 Iwona Kulesza-Woroniecka 

 

Szlachta polska, nie w miastach, jak zagraniczna, lecz rozrzucona po kraju, 

w zamkach i dworach, na wsiach mieszka. Każdy szlachcic polski tam osiadł 

jak mu się gdzie pagórek, źródło lub uśmiechająca dolina podobała. W sa-

motności tej nieskażone utrzymują się obyczaje, dalecy od wszelkiego ze-

psucia, na jakie w ludnych miastach ustawicznie patrzymy, prowadzą życie 

niepodległe i spokojne, wolne od nienawiści i zazdrości, prawdziwie pa-

triarchalne i to jest jedną z największych przyczyn utrzymywania się tak 

długo przy cnotach dziedzicznych dawnych Polaków6. 

Życie wiejskie tysięczne mieści w sobie korzyści: w mieście z majątkiem 

szczupłym jesteś na mnóstwo umartwień wystawioną: musisz się we 

wszystkim ograniczać, co tem się trudniejszem staje, im więcej pokus 

przed oczy Ci się snuje. Z tymże samym majątkiem żyjesz na wsi w obfito-

ści; na wsi też obfitość jest drugą potrzebą, bo nie tylko ją wypada mieć 

dla siebie, ale i dla przyjaciół7. 
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Jedzono dużo z potrzeby, z przyzwyczajenia, z nudów, dla zabawy, dla 

kompanii, dla pokazu. Myślano też dużo o jadle, prowadzono na ten temat 

dyskursy, próbowano różnych kulinarnych eksperymentów; literatura sta-

ropolska dość często wraca do zagadnień stołu i kuchni8. 

Cała więc umiejętność kucharska wysilała się na obiady, gdzie najpożyw-

niejsze i najwytworniejsze razem potrawy były użyte. Nie szczędził wten-

czas pracy swej, nie szczędził i pańskiego kosztu dobry kucharz i pomniał: 

że lepszy talar szkody niż za półgroszka wstydu9.  
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Myślę też o pracy dla ludu i to ludu rdzennie polskiego, takiego, jaki znam 

tylko teoretycznie. Kreślę więc tych słów kilka, bym kiedyś mogła się prze-

konać, co się stanie z memi mrzonkami, czy nie rozpierzchną się one jak 

owe sny dawne o uniwersytecie, o wszystkich skarbach, których miał mi 

dostarczyć. 
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Kierowniczka jednej ze szkół na Podlasiu została pozbawiona swojej posa-

dy po 7 latach efektownej pracy w zawodzie. Na jej miejsce powołano 

młodego, niedoświadczonego nauczyciela, z wiedzą tak małą, że polecono 

kierowniczce go uczyć i objaśniać. Podjętą decyzję tłumaczono tym, że 

mężczyźni mają pierwszeństwo, gdyż kierowniczki nie chcą wychodzić za 

mąż14. 
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Witamy pierwszy numer »Roli« Jana Jeleńskiego życząc temu pismu szcze-

rze powodzenia. Podzielamy bowiem wspólnie zasadę rozwijania w społe-

czeństwie ducha solidarności, wytrwałości, przedsiębiorczości, oszczędno-

ści i poszanowania pracy (pisownia oryginalna – E.K.)1.  
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Stan ziemiański w produkcji krajowej zajmuje pierwsze miejsce; gdy on 

upada, upadają z nim wszystkie źródła bogactwa, wszystkie środki zarob-

ku, w chwili, w której zbiedniał szlachcic, zubożał rzemieślnik, zwinął fa-

brykę w całości, lub części przemysłowiec, zbankrutował kupiec. Więc też 

zajmowanie się sprawami i interesami własności ziemskiej będzie i nadal 

jednym z najgłówniejszych punktów naszego programu. Będziemy starali 

się usilnie o podawanie i zalecanie takich przede wszystkim środków prak-

tycznych, przy pomocy których Izrael mógłby najmniej wyssać krwawy 

trud rolnika11. 
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przed żywiołem, który coraz liczniej wdziera się już i do dworków naszych 

w charakterze »nowych dziedziców« – starozakonnych. »Kaniaka społecz-

na«, jakeście to trafnie w swej „Roli” porównali, potulna niegdyś, mizerna i 

pokorna, »kwitnie« już i »owocuje«. A my? – a co z nami? […] Strach mnie 

przejmuje i zimny pot oblewa gdy się wokoło obejrzę, boć widzę, że u nas 

taka przemiana pozycji postępuje z szybkością przerażającą […] każdy więc 

środek odporu i przeciwdziałania, nabiera bardzo ogólnego znaczenia20. 
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Uwalniać stopniowo ale systematycznie, drogą spokojną i legalną, drogą 

uczciwej konkurencji, uczciwej pracy i zapobiegliwości – miliony ludności 

pracującej od niemiłosiernej eksploatacji kasty obcej23. 
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http://translatica.pl/translatica/po-polsku/bourgeoisie;381531.html
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Wśród niewolników panuje przymusowa równość, wśród ludzi wolnych 

równości być nie może, gdyż byłaby zaprzeczeniem wolności. Postawienie 

hasła równości obok wolności w rewolucji francuskiej było fałszem z któ-

rego rozwinął się później bolszewizm12. 
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Kłamliwe hasło równości zaślepiło ludzi nierównych tak dalece, że wyż-

szość duchowa została wzgardzona i znienawidzona. Politycy demokra-

tyczni byli sługami i pochlebcami motłochu żyjącego przeważnie tylko dla 

celów cielesnych i nie rozumiejącego aspiracji duchowych15. 
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Szał demokratyczny zagraża upadkiem naszej cywilizacji. Jeśli chcemy ją 

ratować, trzeba ciemne masy uczyć pokory, a nie wmawiać w nie zalety, 

których posiadać nie mogą. Każdy organizm buduje się hierarchicznie, 

a gdy komórki gdzieś zaczną rościć sobie równouprawnienie, następuje 

rozkład i zgnilizna17. 
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Konsekwentna demokracja, podobnie jak socjalizm i bolszewizm, które są 

jej ostatecznymi wynikami, jest niereligijna, a często nawet szczerze atei-

styczna. Narodowe życie jest zasadniczo religijne i oparte na przeświad-

czeniu, że ideał społeczeństwa nie zależy od osobistych urojeń i zachcia-

nek ani od opinii popularnej, lecz od planu Bożego, ukazywanego czasami 

nielicznym sługom Bożym i wymagającego kompetentnych wykonawców 

dla swej realizacji23. 
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Im więcej każdy obywatel wytworzy dobrowolnych więzów, które go łą-

czyć będą z rodakami, w jakimś dążeniu pełnym zapału i entuzjazmu, tym 

więcej zyska niezależności od państwa, tym mniejsze będzie płacił podatki, 

tym pewniej będzie mógł polegać na sądach, gdy zajdzie potrzeba obrony 

czci, mienia lub życia37. 
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[…] każdy lud będzie miał najdalej idącą swobodę kulturalnego rozwoju, 

a wszystkie razem będą się między sobą porozumiewać po polsku we 

wspólnym wojsku i we wspólnym parlamencie. W tym państwie obywatel 

będzie miał otwartą drogę do najwyższych urzędów – i Polacy nie będą 

pod żadnym względem uprzywilejowani. Stolicą Wielkiej Polski utworzonej 

przez powyższe dziesięć ludów, powinien zostać Kraków45. 
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Socjalizm był najwyższym wykwitem postępu ostatnich 150 lat. Organicz-

nie wyrósł z okresu rewolucji przemysłowej, z ideologii liberalnej ekono-

mii, z rozwoju industrializmu i kapitalizmu, był jego logiczną konsekwen-

cją64. 
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Ale wszyscy ci ludzie nie chcą wiedzieć jednego faktu, że socjalizm współ-

czesny, jako zjawisko dziejowe, nie istnieje tyle w księgach, ile w umysłach 

ogromnej masy prostych ludzi, i że właśnie to stanowi szczególną cechę 

Marksa (jak zresztą i klasycznej ekonomii), że tym puchem niesłychanie 

zawiłej spekulacji otoczyli tylko pewne rozumowania niezmiernie proste 

i schematyczne, i że tylko te rozumowania […] są realnie działającą siłą. I to 

siłą ogromną69. 
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Filozofowie rozmyślali nad pytaniem, czy dusza, czy nasze ja istnieje. „My-

ślę, więc jestem” – odpowiedział jeden z nich. Lecz ja nie znam bardziej 

przekonywującego dowodu istnienia, jak miłość; dla mnie zagadka istnie-

nia zawsze rozwiązywała się tak: Kocham Cię, więc jesteś. Kocham ojczy-

znę, więc Ojczyzna istnieje75. 
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Spotka nas zarzut, że cały ten plan zależy od indywidualności poszczegól-

nych gospodarzy i dlatego nie może znaleźć ogólnego zastosowania. Prze-

de wszystkim nie ma takiej metody i takiej doktryny, która by mogła zna-

leźć zastosowanie ogólne82. 
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Żaden ustrój nie usunie i tych różnic między ludźmi, które sprawiają, że 

jedni, lepiej od natury i losu wyposażeni zdobędą stanowiska kierownicze 

i przez to lepsze warunki bytu, i inni, obarczeni mdłością niezdarnego ciała 

i ciemnotą pierwotnego umysłu, nie wytrzymają wyścigu życia i będą zmu-

szeni znosić warunki, które z konieczności do przypadających im niższych 

stanowisk są przywiązane. I gdyby pewnego dnia wszystkich zrównano, 

sam bieg życia te różnice na nowo by wytworzył87. 
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[...] do polityki należy przystępować jak do modlitwy, z duszą czystą, wolną 

od małych celów i tej okrutnej obłudy względem samego siebie, która 

każdą pracę polityczną plugawi91. 
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Nie powstała [...] jakaś odrębna nacjonalistyczna szkoła filozoficzna, choć 

były pewne usiłowania w tym kierunku. I tak prof. Lutosławski w latach 90. 

w swoim wykładzie mesjanizmu przedstawił jako najwyższą rzeczywistość 

metafizyczną naród, a jako najwyższe źródło poznania świadomość naro-

dową92.  
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Kiedy znaleźliśmy się w sejmie, a właściwie kiedy rozważałem rolę, jaką 

miałem w nim spełnić, wydawało się, że po prostu wystarczy zmienić złe 

zarządzenia na dobre i sprawa będzie załatwiona. Przekonanie innych Po-

laków o tej konieczności nie powinno być trudne, tym bardziej że te prze-

pisy wymyśliliśmy sami. Dopiero bliższe zapoznanie się ze wszystkimi za-

rządzeniami pokazało, do jakiego stopnia jest to skomplikowane, jak inte-

resy jednych zahaczają o interesy innych, ile jest niewiadomych w tym 

równaniu. Rządzący nie ma przed oczyma jakiejś obiektywnej racji, do któ-

rej mógłby bezpośrednio zmierzać, a jedynie kłębowisko sprzecznych inte-

resów. Jeśli nie zadowoli najsilniejszych, sam straci władzę lub choćby po-

pularność, która jest jednym z czynników pozwalających dłużej trzymać 

ster9. 
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Ciocia nasza mówiła, że Bozia da. (…) W dwudziestoleciu międzywojennym 

Ławki zostały uratowane od bankructwa. Miały one ok. 350 ha23, z tym, że 

gospodarczo był to ciągle jeden organizm, choć majątek posiadał kilku 

właścicieli formalnie – zgodnie z życzeniem dziadka Stanisława, żeby każdy 

dysponował własnym kawałkiem ziemi. 

Była mleczarnia, piwnice, gdzie przechowywano beczki z winem i miodem. 

(…) W stajniach: w jednej konie pod wierzch i do powozów, w drugiej ko-

nie do pracy w polu. Pamiętam też wozownię, która była dla nas ogromną 

radością w dzieciństwie. Były tam bowiem karety z lusterkami, w których 

mogliśmy się przyglądać. Dalej: stodoła, chlewnia, obora, spichrz i wiata na 

narzędzia. Dwór drewniany i w okresie, który pamiętam, nie wyglądał naj-

lepiej. Dach przeciekał, podstawiano miednice na wodę. Wcześniej zaś: 

piętro dworu przeznaczył dziadek dla moich rodziców. Powiększony został 

jeden z pokoi, na strychu zaś znajdowało się pełno staroci24. 
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W Ławkach osiągano nieduże plony. Ziemię uprawiano według wszelkich 

rolniczych prawideł, Ławki miały też dobry park maszynowy, ale i tak dzia-

dzio sam szedł w pole z grabiami, i pracował razem z chłopami. Miał kar-

bowego, ale gospodarstwa doglądał osobiście. Ziemia jednak bardzo słaba, 

gospodarowanie było coraz trudniejsze. To była makabra. A już najwięk-

szym problemem stało się spłacanie rat pożyczki. Rodzina wspomagała się 

wzajemnie, ale było źle. I znów Ławki miały trafić na licytację za długi. Ro-

dzina nasza przyjaźniła się z ministrem Eugeniuszem Kwiatkowskim. Dzięki 

niemu udało się Ławki uratować. Który to raz? Od tamtej pory z finansami 

było lepiej, ale raty spłacało się jeszcze do wojny25. 
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