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NAKŁADEM „GŁOSU"- POZNAŃ 



NOWOPOWSTAŁE ZADANIA 
OBOZU NARODOWEGO 

(.'Przemówienie na zjeździe Rady Naczelnej Stronnictwa 
Narodowego w Warszawie w dniu 15 kwietnia 1934 r.). 

POŁOŻENIE WEWNĘTRZNE POLSKI. 
Położenie wewnętrzne Polski staje się z dnia na 

dzień coraz cięższein, coraz trudniejszem zarówno dla jej 
ludności, jak dla rządu, coraz groźniejszein dla 
przyszłości narodu i jego państwa. 

Zasoby materjalne kraju niszczeją, jego siły go-
spodarcze słabną, wytwórczość się zmniejsza, dochody 
ludności się obniżają i coraz mniejsza ich część do niej 
należy, poziom potrzeb szybko się obniża, a znaczna 
ilość ludzi już głód cierpi. Rozchody państwa szybko 
rosną w stosunku do wydatków ludności, a dochody jego 
opierają się na podstawach coraz mniej pewnych, coraz 
mniej zdrowych, coraz więcej polegają na zjadaniu 
kapitału narodowego. Dzisiejsze nasze państwo coraz 
bardziej utrzymuje się kosztem przyszłych pokoleń 
narodu. 

W związku z tym stanem materjalnym posuwa się 
naprzód upadek duchowy: upada twórczość u- mysłowa, 
rozkładają się podstawy moralne życia społecznego, a 
warstwy oświecone, których zadaniem jest organizować 
to życie i w niem przewodzić, wykazują coraz rzadziej 
potrzebne do tego zalety — zanika wśród nich poczucie 
obywatelskie. Życie ich coraz więcej ogranicza się do 
zabiegów osobistych, często ze szkodą społeczeństwa, 
bądź redukuje się do bezdusznej wegetacji. 

Jednocześnie w szerokich masach narodu, których 
dzisiejsze pokolenie wiele widziało i wiele do-
świadczyło, które się uginają pod ciężarem dzisiejszej 
rzeczywistości i z trwogą patrzą w przyszłość, coraz 
głośniej się odzywa pomruk gniewnego protestu. 
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PRZEWRÓT. 
Ludzi, szukających źródeł tego stanu rzeczy, uspa-

kaja się zazwyczaj stwierdzeniem, że jesteśmy ofiarami 
kryzysu powszechnego, a więc siły wyższej, w rodzaju 
klęsk elementarnych, powodzi, posuch, trzęsień ziemi, — 
tym razem obejmującej swem działaniem nie jedną 
okolicę, ale świat cały. Istotnie, w życiu świata nastąpił 
wielki przewrót: załamał się jego układ gospodarczy, 
który przyniósł Europie o- kres niebywałego bogactwa i 
rosnącego szybko dobrobytu. Załamało się zresztą 
nietylko gospodarstwo, ale także i organizacja moralna i 
polityczna świata naszej cywilizacji. Załamanie się to 
wszakże nie jest klęską elementarną, ale upadkiem tego, 
co stworzyła wola i energia ludzka. I pierwszem 
pytaniem musi być. co dziś czyni wola i energja ludzka 
wobec tej katastrofy? 

Dla nas, obozu narodowego polskiego, dla którego 
Polska nic jest tylko pokoleniem dziś żyjących na naszej 
ziemi ludzi, który czerpie swe siły z całej przeszłości 
narodu i który główny swój obowiązek widzi w 
budowaniu jego przyszłości, największem zagadnieniem, 
dziś przed nami stojącem, jest: co dziś trzeba czynić, 
ażeby ojczyzna nasza wyszła z tego trudnego okresu 
przejściowego, silną, zdrową, zdolną do życia i rozwoju, 
ażeby cywilizacja nasza nie upadła, ale wznosiła się coraz 
wyżej? 

Nam nie wystarcza stwierdzenie, że to, co ludzie 
robili dawniej, doprowadziło do dzisiejszej klęski: 
naszym obowiązkiem jest nie dopuścić, ażeby to, co 
ludzie robią dziś, stało się źródłem zguby bytu przyszłych 
pokoleń, zguby narodu i jego cywilizacji. 

Dziś, kiedy położenie zewnętrzne Polski jest o wiele 
mniej groźne, niż było jeszcze przed paru laty, kiedy 
sprawy zagraniczne nie stanowią źródła takiego 
niepokoju, w jakim żyliśmy po odbudowaniu naszego 
państwa, myśl nasza zwraca się przedewszystkiem na 
wewnątrz, ku stanowi wewnętrznemu naszego kraju, ku 
niebezpieczeństwom, jakie z niego wynikają dla 
przyszłości narodu. 

Czem jest i czem ma być nasza polityka wewnętrzna? 
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SPUŚCIZNA XIX WIEKU. 
Niebywałemu wzrostowi wytwórczości narodów 

europejskich na potrzeby całego świata i rozrostowi wartw 
wytwórczych, w szczególności warstwy robotniczej i 
warstwy wykształconych zawodowców, towarzyszył we 
wszystkich krajach szybki rozrost liczebny mniej lub 
więcej wykształconych żywiołów nieprodukujących, 
znajdujących coraz-lepsze utrzymanie w administracji 
przemysłu, w potężnie rozwiniętym handlu i bankowości, 
w wolnych zawodach, obsługujących coraz liczniejszą i 
coraz zamożniejszą ludność, w rozgałęzionej sieci 
szkolnictwa, wreszcie w machinie państwowej, która na 
skutek obejmowania przez państwo coraz to nowych 
funkcyj, rozrosła się niesłychanie, zatrudniając coraz 
więcej urzędników. Gdy do walki z ustrojem kapitalistycz-
nym wystąpił oparły na masach robotniczych socja- lizm, z 
początku rewolucyjny, następnie zaś zżyty z panującym 
ustrojem i zdobywający w nim ustępstwa. wśród ustępstw 
tych główne miejsce zajęły instytucje ubezpieczeniowe, 
których administracja o- gromnie pomnożyła liczbę 
żywiołów nieprodukcyjnych. 

Jednocześnie ustrój parlamentarny wytworzył liczną 
sferę, zawodowych polityków różnego stopnia i poziomu. 

Zarówno ustrój gospodarczy, jak polityczny, miał 
liczne swoje słabe i niezdrowe strony, które sprzyjały 
wytwarzaniu się w ogromnej liczbie szkodliwego i 
niebezpiecznego, a jednocześnie wpływowego żywiołu 
spekulantów handlowych, finansowych i politycznych. W 
miarę coraz silniejszego uwydatniania się ujemnych stron 
Ustroju gospodarczego 1 politycznego, wytworzonego 
przez wiek XIX, sfera speuklan- tów wszelkiego rodzaju 
rosła w liczbę, zdobywała coraz większe wpływy i zyski, 
wypierając we wszystkich dziedzinach ludzi, pracujących z 
korzyścią dla społeczeństwa. Wreszcie rozmnożyła tę sferę 
długotrwała wojna i okres powojennej anarchji gospo-
darczej. 

NAJWIĘKSZE NIEBEZPIECZEŃSTWO. 
Gdy nastąpił t. zw. kryzys gospodarczy, gdy wy-

twórczość europejska zaczęła szybka spadać, gdy z 
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nią zaczęły się obniżać dochody narodów, gdy kraje 
europejskie ubożały z roku na rok przed warstwą 
żywiołów n i eprod u kujących dóbr niaterjalnych stanęło 
widmo katastrofy. Nie mogło być mowy o lem, żeby przy 
tak wielkiem obniżeniu produkcji, przy, takiej ruinie 
handlu międzynarodowego, przy lakiem zubożeniu, kraje 
europejskie zdolne były utrzymać tę liczbę żywiołów 
nieprodukcyjnych, którą wytworzyła tak niedawno 
jeszcze bogata" Europa. Widoczne było, że olbrzymia ich 
część skazana jest na zagładę, że zagłada ta grozi 
przedewszystkiein tej części, która niezdolna jest 
pracować z pożytkiem dla kraju, lub pracuje z jego 
szkoda.. 

Tu wystąpiło źródło olbrzymiego dla narodów 
niebezpieczeństwa, tkwiącego w fakcie, że warstwa 
liczebnie przerośnięta, warstwa, której ogromna część na 
skutek przemian gospodarczych straciła rację istnienia, 
jest jednocześnie warstwą, która ma w swych rękach 
politykę wszystkich krajów. Nadto po ewolucji moralno-
polilycznej, którą przeszła Europa w ciągu ubiegłego 
stulecia, nauczyła się ona rozumieć politykę jako obronę 
interesów osobistych i interesów grup, związanych 
wspólnością intereśów osobistych. 
WARSTWA NIEPRODUKCYJNA W WALCE O SWÓJ BYT. 

W tych warunkach dzisiejsza polityka krajów eu-
ropejskich, bez względu na to, jakie ustroje w nich panują 
i jakie kierunki mają w nich górę — czy to są państwa, 
żyjącc w dawnym ustroju parlamentarnym, czy państwo 
sowieckie, czy nawet dyktatury narodowe, jak we 
Włoszech i w Niemczech — jest przedewszystkiem 
polityką organizującą życie narodów tak. ażeby w niem 
zapewnić utrzymanie jak największej liczbie mniej lub 
więcej wykształconych żywiołów nieprodukcyjnych. 
NADMIERNE OBCIĄŻENIE WARSTWY PRODUKCYJNEJ. 

Jest ona główną przyczyną z jednej strony ol-
brzymich deficytów budżetowych charakterystycznych 
dla dzisiejszej doby, z drugiej — przerażającego wzrostu 
podatków, dochodzących do takich rozmiarów, że niszczą 
warsztaty pracy i doprowadzają do nędzy ludność 
produkcyjną kraju. 
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Panuje polityka, która usiłuje żywić jak największą 
liczbę żywiołów nieprodukcyjnych z zabieranych przez 
państwo dochodów ludności produkcyjnej i z 
wyprzedawanego dobra narodowego, którego coraz mniej 
pozostaje dla przyszłych pokoleń. Do najpotworniejszych 
postaci dochodzi ona w krajach u- boższych, słabszych w 
swej wytwórczości i mających najmniej nagromadzonych 
bogactw, wśród których poczesne miejsce zajmuje nasza 
ojczyzna, młodsza od zachodnich krajów cywilizacyjnie i 
zatrzymana w swoim rozwoju gospodarczym przez 
długoletni podział i panowanie obcych rządów. 

W POLSCE. 
Niedoświadczenie organizatorów państwa naszego 

po jego odbudowaniu sprawiło, że nie licząc się ze 
środkami i potrzebami narodu, zbudowana została 
olbrzymia machina państwowa i potworzone obok tego 
kosztowne inwestycje, karmiące wielką liczbę żywiołów 
nieprodukcyjnych ze środków kraju bardzo ubogiego w 
porównaniu z krajami zachodniemi, na których się 
wzorowano. Rosnąca ciągle liczba tych żywiołów, jakby 
umyślnie przygotowanych przez niedostosowane do 
potrzeb kraju szkolnictwo, a z drugiej strony polityka 
rządu, szukającego w tych żywiołach oparcia, sprawia, że 
się tworzy coraz nowe sposoby ich wyżywienia kosztem 
pracujących, wytwórczych warstw narodu i kosztem 
przyszłych pokoleń. To gospodarstwo rabunkowe nie 
może liczyć na długie trwanie, bo prowadzi ono do 
takiego wycieńczenia warstw wytwórczych i 
wyniszczenia kraju, że rychło będzie uniemożliwione. 
Trwanie tego systemu z każdą chwilą podcina podwaliny 
przyszłości narodu. 

ZADANIE OBOZU NARODOWEGO. 
To oświetlenie dzisiejszej polityki wewnętrznej 

krajów europejskich, a w szczególności Polski, wskazuje, 
że jest ona obecnie największem niebezpieczeństwem dla 
przyszłości narodu i cywilizacji. Stronnictwo Narodowe, 
zasługujące na noszenie tego tytułu, musi temu 
systemowi rządów, celowi, któremu on służy, i środkom, 
których do tego celu używa, wydać nieubłaganą walkę. 
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Program polityki wewnętrznej, jedyny który ma 
prawo nazwać się narodowym, musi mieć za pierwszy cel 
budowanie przyszłości narodu. Dla osiągnięcia tego celu 
musi używać wszelkich wysiłków, musi się zdecydować 
na konieczne ofiary. Nie może on tego celu poświęcać dla 
doraźnych widoków politycznych, dla dzisiejszych 
korzyści tych czy innych żywiołów. 

WNIOSKI I ŚRODKI NAPRAWY. 
Państwo musi zrzec się utrzymywania kosztem tej 

ludności nadmiernej liczby żywiołów nieprodukcyjnych, 
musi ograniczyć liczbę swoich funkcjona- rjuszy do 
niezbędnej w danych warunkach. Muszą zniknąć 
instytucje, które przy stanie zamożności naszego 
społeczeństwa są zbytkiem; wszelkie przedsiębiorstwa 
państwowe, municypalne ilp. nie opłacające się, a 
zabijające wytwórczość społeczeństwa, która daje 
dochody ludności, a przez to i państwu. Gospodarka 
państwowa powinna ograniczyć się do tych dziedzin, 
które z tych czy innych względów muszą się znajdować 
w rękach państwa. 

Jeżeli przewrót dziejowy skazał znaczną część 
żywiołów nieprodukcyjnych na zagładę, polityka pań-
stwowa musi z jednej strony otwierać jej pole do pracy 
wytwórczej, z drugiej — nie powiększać ich liczby 
fałszywą, nic liczącą się z potrzebami kraju, organizacją 
wychowania publicznego. Niezawodnie okres 
przejściowy pociągnie liczne ofiary, konieczne w 
wytworzonych przez poprzedni okres niezdrowych 
stosunkach. Zadaniem organizacji państwa będzie starać 
się, żeby wśród ofiar tych znalazło się jak najmniej 
żywiołów dla kraju użytecznych. 

Zanikanie żywiołów dla kraju nieużytecznych, od-
grywających w życiu narodu rolę pasożytniczą, wzmocni 
naród i przybliży lepszą jego przyszłość. Bo potęga 
narodu wyrasta z wytwórczości i wartości moralnej jego 
warstw szerokich i z istotnej, wartościowej twórczości, z 
siły umysłowej i moralnej jego żywiołów przewodnich, 
posuwających naprzód jego cywilizację we wszystkich 
dziedzinach, organizujących naród i kierujących jego 
polityką. 
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