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NAKŁADEM „GŁOSU"- POZNAŃ 



Dmowski 
o swej nagrodzie literackiej 

(Przemówienie na uroczystości wręczenia nagrody literackiej im. 
Jana Kasprowicza w Poznaniu, dn. 6 grudnia 1927 r.). 

Nie umiem wypowiedzieć, jak wysoce sobie cenie 
ten zaszczyt, który mnie dziś spotyka i te uczucia 
życzliwe Poznania... 

Otrzymuję nagrodę imienia Jana Kasprowicza. Mało 
kto wie, co znaczy dla mnie to imię Wielkiego Syna tej 
dzielnicy, którego przyjaźnią się szczyciłem. Przed jego 
genjuszem poetyckim chyliłem głowę, kochałem w nim 
potężne jego serce, serce polskie, do duszy jego 
zbliżałem się ostrożnie — przy, wczytywaniu się weń i w 
pożyciu z nim miałem stale poczucie, że kryje ona 
nieznane nikomu tajemnicze głębie. 

Otrzymuję tę nagrodę od Poznania, z któryni mię lak 
blisko związała cala działalność polityczna, który w 
chwili wielkiego przełomu dziejowego stał się osią mej 
polityki, wychodzącej z założenia, że odzyskanie 
Poznania i odzyskanie morza znaczy dla narodu więcej 
nawet, niż odzyskanie niepodległości, bo jest pierwszym 
istotnej niepodległości i mocarstwowego znaczenia 
Polski warunkiem. 

Otrzymuję nagrodę literacką, stwierdzającą, że 
Poznań widzi we mnie nietylko polityka, ale i pisarza, że 
uznaj e wartość tego, com napisał. To znaczy dla mnie 
wiele. Bo dla mnie moja działalność pisarska była 
nietylko czynnością pomocniczą w praktycznej polityce; 
była to w znacznej mierze niezależna od polityki uprawa 
duszy narodu. Jeżeli z wysiłkiem walczyłem o to, co 
Polska zdobędzie, to jeszcze 

125 



więcej myślalcm o tern, czem będzie. W tej pracy, 
pisarskiej widzę duże zadanie i dlatego tak mi jest mila 
właśnie nagroda literacka... 

Odbierając ją, poczytuję sobie za obowiązek wy-
tłumaczyć się w kilku słowach z mej formy literackiej. 

Staram się pisać krótko, zwięźle, jasno, bez ozdób, 
bez ubiegania się o oryginalność stylu. Pochodzi to w 
części stąd, iż życie kazało mi być raczej człowiekiem 
czynu, niż pióra, że nie miałem nigdy wielu chwil 
spokojnych do skupienia swej myśli na czynności pisania. 
Stąd też i usterki w mych pismach, które sam naogól 
lepiej widzę od moich czytelników. Jednakże ten mój 
sposób pisania jest przedewszyst- kiein świadomy, i 
celowy. Idzie mi o to, żeby mię każdy myślący Polak, nie 
tracąc wiele czasu, zrozumiał, żeby pomiędzy mną a 
czytelnikiem nie było żadnych nieporozumień. Nie chcę 
uchodzić za mądrzejszego, niż jestem i dlatego mojemi 
zadaniami pisarskiemi są: oszczędność słowa, szczerość, 
prostota. Piszę takim językiem, jakim mówię. 

Z dumą mogę powiedzieć, że piszę dobrze po polsku. 
Unikam przeładowania obcemi wyrazami, chronię się od 
obcych zwrotów, składnia moja jest polska. Nie miałem 
nigdy czasu pilnie opracować tego, com napisał, slylum 
vertere, jak mówili starożytni — ratowało mnie to, że 
znam dobrze mowę ojczystą, odczuwam jej ducha, że 
mam dla niej cześć głęboką. 

Uważam, że tylko wielki, uprawiony przez pracę 
pokoleń język zdolny jest wyłożyć jasno i zrozumiale 
trudny przedmiot środkami proslemi i staram się dowieść, 
że takim językiem jest nasz język polski. I w tym 
względzie pragnąłbym znaleźć jak najwięcej 
naśladowców, którzyby z taką czcią dla mowy ojczystej, 
z taką, jak moja, jej miłością, unikali znęcania się nad 
polszczyzną, wykoszlawiania jej, czy to przez 
niedbalstwo, czy dla wydobycia z siebie wątpliwej 
oryginalności pisarskiej. 

Powiedziano: styl to człowiek, również trzeba po-
wiedzieć: język to naród. Wartość języka to miara 
wartości narodu, jego charakteru, jego duchowej kultury. 
To też zajęty swą osobą pisarz skupia swą uwagę na 
stylu; pisarz Polak myśli przedewszyst- kiem o języku. 
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Pielęgnujmy w czystości, w uczciwej prostocie i w 

męskiej sile polskie słowo, jeżeli chcemy mieć czystą, 
uczciwą i męską myśl polską. Szczebiotem, paplaniną 
lub żargonem wielki naród żyć nie może. Potęga języka 
jest jednym z wielkich czynników i warunków .potęgi 
narodu. 

Z tego zawsze zdawałem sobie sprawę. W czasach, 
gdy redagowałem pismo, współpracownicy często nie 
poznawali swych artykułów po ich ukazaniu się w druku. 
Pisząc sam, nie zbogaciłem mowy ojczystej 
neologizmami, co najwyżej starałem się ratować od 
zagłady jakiś wyraz, który uważałem za niezbędny do 
ścisłego oddania myśli, ale języka polskiego nie 
obniżałem, przeciwnie, pracowałem nad tem, żeby przy 
swej wysokiej wartości poetyckiej był on jak najlepszem, 
kulturalnem narzędziem ścisłej myśli językiem prostej, 
logicznej prozy. 

I dlatego uważam się za pisarza polskiego. I nie 
mam wyrzutów sumienia, że zabieram jedną z nagród 
literackich w Polsce. Tem więcej zaś ją sobie cenię, że 
mi ją dał Poznań. 
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