
J ó z ef P o la k  ja k o  p a cy fista

„Bliska jest chwila, w której zrozumieją przewodnicy naro
dów, że nietylko moralny, ale materjalny byt ludów rujnuje się 
marnowaniem pracy ludzkiej na budowę twierdz i pancerników, 
co większą część pracy ludzkiej i zasobów pochłaniają. Gdyby 
chłodna rozwaga mogła na chwilę zastąpić gniew możnych, kró
lestwo złego upadłoby i nie powstało już więcej“. Tak pisał już 
przed laty dwudziestu Józef P o la k ,  którego niedawno nad otwar
tą mogiłą czcili przedstawiciele świata lekarskiego i władz sani
tarnych, jako jednego z pierwszych w Polsce, niezmordowanego 
krzewiciela i bojownika zasad higjeny nowoczesnej.

Ale Józef P o l a k  był nietylko higjenistą, twórcą Towarzy
stwa Higjenicznego, wydawcą i redaktorem „Zdrowia“, był on 
jednocześnie pierwszym być może w Polsce pionierem idei, o któ
rej przed laty kilkudziesięciu głucho było na świecie, był głosi
cielem haseł, które wówczas były głosem wołającego na puszczy, 
ale którym jeszcze za życia zmarłego sądzone było przyoblec 
się w czyn, stać się jednym z dominujących prądów społecznych.

Pacyfistyczne idee P o l a k a  świtały w umyśle jego jedno
cześnie z myślami o wprowadzaniu w czyn zasad higjeny, jedno
cześnie z marzeniami o całkowitem szczęściu na ziemi, a trzeba 
zaznaczyć, że już w roku 1900 pisze on wielki tom poświęcony 
„Nauce o szczęśliwości“. Rozumiał bowiem Józef P o la k ,  że obok 
higjeny ciała człowiek dążyć powinien do krzewienia i rozwijania 
zasad higjeny umysłu, a droga do tego celu prowadzi przez isto t
ną pacyfikację. Prawdziwa „mens sana in corpore sano“, to umy- 
słowość pozbawiona tych naleciałości, które właśnie w ciągu wie
ku 19-go zdołały zatruć atmosferę świata cywilizowanego i dopro
wadzić do katastrofy wojennej.

„W połowie XIX wieku — pisał P o la k  w r. 1909 — patrjo- 
tyzmy narodowe, począwszy od Niemiec z Bismarkiem na czele, 
rozwijają się z niesłychaną szybkością, przybierając na przeciw
stawianiu własnych spraw narodowych sprawom powszechnym, 
ogólnoludzkim, — nacjonalizmu, mówię, — tej istotnej przyczyny 
największych klęsk narodów i społeczeństw“.

Dr. S tefa n  K ram sztyk



Józef P o l a k  rozumiał w całej rozciągłości niebezpieczeństwo, 
jakie groziło kulturze i istotnemu postępowi ze strony tych prą- 
dów, które ogarnęły narody. I oto już wówczas przed ćwierćwie- 
k iem z właściwą sobie energją i zaparciem oddaje się nowej 
idei. Zaczyna się on głęboko zastanawiać nad zagadnieniem po
koju, zapoznaje się z całem odnośnem piśmiennictwem, do filo- 
zofji włącznie, szuka dróg i sposobów walki ze złowróżbnym nac
jonalizmem.

„Musimy — powiada on — opierać się na przyrodzie i dzie- 
ja ch ludzkich i unikając urojonego szablonu wyjaśnić pytanie, 
czy zasada „populus populo lupus“, szeroko w chwili obecnej 
stosowana, jest zgodną z przyrodą narodów, i w takim razie jest 
normą wieczną stosunków międzynarodowych, czy też jest zjawi
skiem przejściowem, i w takim razie dającem się usunąć lub zła
godzić? Celem atoli poznania, bądź czynników uczuciowych, bądź 
wyrachowania, które rządzą stosunkami wzajemnemi narodów, 
musimy przedewszystkiem wniknąć w istotę uczuć i nakazów mo
ralnych jednostek ludzkich względem własnej ojczyzny, czyli tego, 
co stanowi fizyczną i moralną spójnię narodu: musimy zapoznać 
się z istotą patrjotyzm u“. Będąc pacyfistą w najlepszem znacze
niu tego wyrazu, P o l a k  wysoko stawia szlachetne uczucie patrjo
tyzmu i przeciwstawia się negatywizmowi T o ł s t o j a .  Wzorem 
d la niego jest filozoficzne ujęcie miłości ojczyzny, wygłoszone 
przez Karola L i b e l t a  w epoce wielkiego napięcia patrjotyzmu 
polskiego pod wpływem klęsk politycznych. „Ci, co patrjotyzm 
uważają za występek, — pisze P o l a k  — znajdują się w błędzie, 
rozumiejąc patrjotyzm w znaczeniu bismarkowskiem, który patrjo- 
tyzmem nie jest. „Patrjotyzm “ taki, polegający na dążeniu do po
myślności narodu kosztem innych narodów, nazwą nacjonalizmu 
zwykle oznaczany, jest występkiem, oparty jest bowiem na maksy
mie fałszywej, że ten, który źle czyni może być szczęśliwym“. 
Tak więc dowodząc, że istotny patrjotyzm nie stoi na przeszko
dzie zgodnemu współżyciu narodów, przewidywał P o l a k  już 
przed dwudziestu pięciu laty radykalną zmianę w stosunkach 
światowych; słyszał on wtedy już „trzask jeszcze słaby, ale dla 
czujnego ucha już znaczny, walenia się niecnego gmachu haka- 
tyzmu ludów“.



„Bliska jest chwila — pisał dalej ten niestrudzony krzewiciel 
idei pokoju — w której rzekomy patrjotyzm obecnie przez kró t
kowzroczne rządy i złych polityków uprawiany, uważany będzie 
przez większość za występek i patrjotyzmem zwać się nie będzie, 
albowiem wkrótce większość olbrzymia wstydzić się będzie tych 
okresów własnej historji, w których łupiestwem żył naród, ciało 
i duszę innych pożerając narodów“.

W myśl głoszonych przez siebie haseł i idei, P o l a k ,  jak 
pisze, nie brał za dewizę swą biernego wyczekiwania, lecz pracę 
mozolną. I oto już w r. 1906 utworzone przez niego Polskie S to
warzyszenie Przyjaciół Pokoju stawia na porządku dziennym Kon
gresu, który urządzono w Monachjum, sprawę miejszości narodo
wych. Biuro międzynarodowe pokoju w Bernie poparło wniosek 
polski i poleciło dr. H e r t z o w i  ze Szwajcarji opracowanie refe
ratu. Protest komitetu organizacyjnego w Monachjum udaremnił 
p ro jekt, lecz na następnym Kongresie międzynarodowym, odby
tym w r. 1908 w Londynie, opozycja musiała umilknąć i Kongres 
przyjął uchwałę o mniejszościach, głoszącą, że „poszanowanie 
każdej narodowości stanowi jedną z podstawowych zasad pacy
fizmu i wszelkich porozumień międzynarodowych, że prawo uży
wania języka ojczystego jest jednem z niezaprzeczonych praw 
każdej narodowości“.

Józef P o l a k  rozumiał, że stworzone przez niego Stowarzy
szenie Pokoju nie mogło być doceniane przez społeczeństwo, gdyż 
tak wówczas było wszędzie, ale choć w szczupłem gronie i w ogra
niczonym, skrępowanym zakresie pracował dalej. Na trzy lata 
przed wojną Stowarzyszenie Pokoju zdobywa się na własny organ 
w postaci kw artalnika „Ludzkość“ i stara się nawiązać jak naj
ściślejsze stosunki z pokrewnemi organizacjami zagranicą.

Ale dopiero po wojnie światowej, gdy przepowiadane i upra
gnione przez P o l a k a  „zabezpieczenie praw narodów, jako jedno 
z największych dóbr ludzkości“ w czyn się przyobleka, ma on 
możność bez żadnych przeszkód i ograniczeń oddać się umiłowa
nej idei. Powojenny światopogląd P o l a k a  i program  jego pracy 
w tym okresie streszcza ogłoszony w marcu 1925 r. Biuletyn Pol
skiego Stowarzyszenia przyjaciół pokoju.

„Cały świat prawie przesiąkły jest szowinizmem — głosił 
Biuletyn — zbawcze ziarno wyhodowane wiekową pracą pacyfi



stów i zasiane wreszcie przez Wilsona i jego współpracowników 
w glebie krwią miljonów użyźnionej, kiełkuje ciężko przebijając 
się przez chwasty. Polska musi się bronić, powiadają nam i pa
cyfizm polski zaprzeczyć temu nie może. Pacyfizm polski nietylko 
nie propaguje rewolucyjnego uchylania się obywateli od ofiar 
z życia i mienia na obronę Polski od gwałtów, ale uznaje ko
nieczność pogotowia dla ich odparcia, uważa jednak sprawy te 
za konieczność ciężką i czasową, a uwiecznienie niepodległości 
Polski widzi, zgodnie z proroctwem Mickiewicza, w pokoju pow
szechnym, w porozumieniu narodów, w umoralnieniu polityki, 
w prawnem skonkretyzowaniu pojęcia bliźniego...“

Ostatnie pięć lat — to okres wydajnej działalności P o l a k a  
na polu ruchu pacyfistycznego w Polsce i zagranicą. Zostaje on 
członkiem Rady Naczelnej Międzynarodowego Biura pokoju w Ge
newie, bierze udział we wszystkich odbytych w ostatnich czasach 
międzynarodowych kongresach pokoju, gdzie należy do znanych 
popularnych osobistości, zawsze i wszędzie jako Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Pokoju akcentuje istnienie i siłę ruchu pacyfi
stycznego w Polsce.

Na terenie wszechświatowego ruchu pokojowego, istniejącego 
i rozwijającego się poza oficjalnym pacyfizmem Ligi Narodów, 
która bądź co bądź jest areną porozumiewawczą rządów i urzę
dów, znajduje P o l a k  kontakt z działaczami pacyfistycznemi za
granicą, a przedewszystkiem w Niemczech. Wraz z innemi człon
kami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia bierze on udział w odby
tych zjazdach i naradach porozumiewawczych z przedstawicielami 
organizacji niemieckich w Gdańsku, Berlinie i W arszawie. Szcze
gólną uwagę poświęcił P o l a k  sprawie mniejszości narodowych. 
Zagadnienie to opracowuje on w druku, wydając w r. 1923 rzecz 
„O mniejszościach narodow ych“, oraz daje inicjatywę w łonie Sto
warzyszenia Przyjaciół Pokoju do konferencji porozumiewawczych 
z przedstawicielami mniejszości w Polsce.

Gorąco popiera ruch pacyfistyczny wśród młodzieży i znaj
duje się w stałym kontakcie z Sekcją Młodzieży Polskiego Stowa
rzyszenia Przyjaciół Pokoju. W roku 1926 zakłada P o l a k  wraz 
z Polską Ligą Kobiet dla pokoju i wolności Radę Polskich Stowa
rzyszeń Pacyfistycznych.



Takim w najogólniejszym zarysie był Józef P o l ak , jako gło
siciel słowem i czynem haseł pokoju. Jako działacz społeczny s ta 
nowił on u nas rzadko spotykany wyjątek. Był czystej krwi ide
owcem; obce mu były wszelkie względy postronne, czy osobiste, 
pozbawiony był zupełnie wszelkiego wyrachowania i wszelkiej 
próżności. Żył przedewszystkiem umiłowaniem idei. Jeżeli zaś ja 
ko krzewiciel pacyfizmu nie był znany szerszemu ogółowi — to 
winne temu są warunki, które w chwili obecnej nie pozwalają 
jeszcze, aby wątła roślina ruchu prawdziwie pokojowego rozwi
nęła się u nas do rozmiarów rozłożystego drzewa i wydała tak po
żądane owoce.


