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wiato - dwumiesicznik popularno naukowy. Londyn. Rocznie l zr. 20 ct. aust.,
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Kuryerek Zakordonowy i Zagraniczny — miesicznik. Londyn Rocznie

:
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cki — w tajnej druk. zab. ros. Arbajter (po ydowsku — w Londynie) wy-
chodz nieregularnie. Prenumerowa z góry w Londynie mona tylko

Robotnika. Cena za 10 num.: 3 zlr. 50 cent., 6 mar., 7 fr. 50 cent, 1 dolar
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Kolejarz — dwutygodnik. Kraków, Szczepan Kurowski, 9, Mikoajska, Anstrya.

Rocznie : 3 zr., 5 mar., 6 fr., 1 doi. 25 cent am., 5 szyi

Ognisko — 3 razy na miesic — dla drukarzy. Lwów, J. Hubert, 8 Lindego,

..iuGtrya. Rocznie: 2 zr. 40 cent., 4 m., 5 fr., 1 doi. am., 4 szyi.

Gazeta Robotnicza — tygodnik. Katowice (Kattowitz O/S), 46, Beatestrasse,

Niemcy. Rocznie : 4 zr. 50 cent., 6 m. 40 fen., 8 fr., 1 d. 60 c. am., 6 sh.

Owiata—dwutygodnik. Pozna, W. remski, 3 Strzaowa, Niemcy. Rocz. 3 m.

Robotnik — tygodnik. Chicago, 484, Noble Str., Stany Zjedn. Póln. Ameryki
Rocznie ; 3 zr. 75 cent., 6 m., 7 fr. 50 cent., 1 doi. 50 cent., 6 szyi.

OPUCIO PUAS
Wydanie drugie, poprawione

CZEGO CHC SOCYALICI?
napisa Warszawiak

Cena; 10 centów austr., 10 fen., 15 centiinów, 3 centy amer., 1*/., d.



IVr 1. Htycze 100J3. Role X3LII.

PRZEDSWI T

Wspomnienie

Roku paskiego 1878, w maju (daty nie pamitam), w domu na
rogu Zielonego placu i Marszakowskiej, na czwartem pitrze w man-
sardzie studenta Instytutu weterynaryi zebraa si maa garstka
inteligencyi warszawskiej oraz dziesiciu przedstawicieli dopiero co

zorganizowanych kóek robotniczych. Zgromadzenie to postanowio
ogosi przez proklamacy, e od dnia tego
zaczyna istnie zaoona przez nie „Polska
Partya Socyalistyczna. Bylimy wszyscy bardzo mo-
dzi. Pamitam, e szczycilimy si w gbi ducha obecnoci wród
nas pewnego „kapitana “ — czterdziestoletniego ysego mczyzny,
w rzeczywistoci porucznika armii rosyjskiej, który rzuci sub
wróci do kraju i zosta lusarzem, aby „pracowa, cierpie i wal-

czy wraz z ludem. “ Lubi on niezmiernie wszelkie dociekania

filozoficzne i ekonomiczne i nieraz zebrania nasze przewleka do

pónej nocy. Reszta — byli to po wikszej czci studenci, by mi-
dzy nami syn bankiera, który uniwersytet skoczy, i jeden urz-
dnik. Powaniej wygldali przedstawiciele robotników, z których

dwóch miao nawet siwe brody i jeden nalea w swoim czasie do

organizacyi 63-ego roku. Na tern pierwszem otganizacyjnem ze-

braniu uoono ustaw, obowizujc przy zakadaniu nowych kó-

ek oraz zasadnicze wizania stowarzyszenia. Za wzór, o ile pa-

mitam, przyjto dziesitn organizacy 63-ego roku. Kady dzie-

sitek wybiera kasyera i „przedstawiciela “. Komunikoway si
kóka ze sob za pomoc przedstawicieli. Dziesiciu przedstawi-

cieli tworzyo „sekcy“. Sekeya, czyli jak mówili niektórzy „dziel-

nica “ miaa prawo wysyania osobnego przedstawiciela do gównego
koa. Czy organizacya ta wesza w ycie, nie wiem, gdy niedugo
potem zniknem z warszawskiego horyzontu. Wiem tylko, e ilo
kóek odrazu pozwolia utworzy w Warszawie dwie „dzielnice“ :

j)ónocn, która miaa gówne schronienie gdzie na Piwnej czy

-to Jerskiej, i poudniow z gównem schronieniem na kocu Mar-
szakowskiej, gdzie zaczynay si ju wówczas ogrody (zdaje si
róg Wilczej czy Hoej.) Tam mieszka Jan Buch (Ludwik Wary-
ski). W schronieniach dzielnicowych znajdoway si rozmaite przed-

mioty, potrzebne dla biecych spraw dzielnicy, a wic faszywe



dokumenty, troch ksiek i proklamacyi, kasi dzielniczua, bro itd.

Tu mona byo zasiga wszelkich informacyi, tu przynoszono wszel-

kie wiadomoci o niebezpieczestwie, aresztowaniach lub zaburz-
^

niach. Zebrania nie miay si odbywa w schronieniach, ale brak

rodków oraz mieszka zmusi do naruszenia tego rodka ostro-/

noci.
Cae lato 78-go roku odbyway si w Warszawie niezwykle

liczne i oywione zebrania. Zaraz po pierwszem zebraniu Grów-
nego Koa ujawniy si sprzecznoci w zapatrywaniu czonków
na sposób dziaania. Jedni byli za powolnem uwiadamianiem
robotników przez organizacy tajemnych wykadów ekonomii poli-

tycznej oraz innych nauk przygotowawczych, przez rozpowszechnia-

nie zakazanych broszur, ksiek, proklamacyi. Drudzy dowodzili,

e rewolucya, a nawet ruch masowy, zupenie uwiadomiony, jest

nonsensem, e w dziejach niema przykadu takiego ruchu, e cho-

dzi jedynie o wzbudzenie wród robotników pojcia wspólnoci ich

doli i niedoli i monoci poprawy ich losu tylko przez wysiki
i ofiary zbiorowe, wszystkich dla wszystkich. Teoretyczne roz-

prawy nie doprowadziy do niczego; na wniosek Ludwika Wary-
skiego postanowiono spraw odda pod sd samych robotników.

W mieszkaniach duszono si wprost od gorca i ciasnoty, ale wra-

enie tych zebra byo w swoim rodzaju piorunujce. Tym duszom
znkanym, zwtpiaym, powiedziano nagle dobitnie, przekonywajco,
e s si i przyszoci narodu.... e nios w swych namulonych
doniach losy wasnego kraju i caej ludzkoci. I poobione zno-

jem czoa wygadziy si
;

pochylone jarzmem karki wzniosy si,

zapatrzone w warsztaty oczy spojrzay w dal : piorunowe byski
przyszych walk, ofiar i katuszy zagray na twarzach dotychczas

sennych, obojtnych . . . Nigdy nie zapomn ci, o wiosno, i bo-
gosawi los, e jedn chocia" „tak wiosn miaem w yciu.

“

Z tumu robotników wyonili si natychmiast mówcy zdolni,

umysy bystre, samodzielne, z którymi w dysputach z trudnoci
dawali sobie rad inteligentni agitatorowie. Potworzyy si wród
nich kierunki i prdy, które zaczy y, ciera si i rozwija.

Przewaa, o ile pamitam, kierunek spokojny... „chcemy prze-

dewszystkiem wiedzie^ mówili robotnicy. Popyny pierwsze

groszowe skadki robotnicze. Zapotrzebowanie na broszury i ksiki
popularne byo ogromne. A ksiek brako. Pierwszy transport,

który przywióz z zagranicy L. Waryski, zosta rozchwytany

w par tygodni. Po drugi posano modego, 18-letniego chopca,

który z czasem sta si do znanym powieciopisarzem, wraz z ro-

botnikiem I. Tomaszewskim. Ten ostatni w cytadeli wszystko
wypiewa, ale wówczas udawa jeszcze zucha. Mieli dziwn w
drodze przygod. Zdrada ju si bya wkrada wówczas do or-

ganizacyi. O wyjedzie ich z Warszawy uwiadomiono policy.

Szczciem, jadc z powrotem, musieli w Zbkowicach przesi si
do innego pocigu. W popiechu trafili do przedziau, zapenionego
onierzami stray pogranicznej i andarmami, wracajcymi z ja-
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kiego ledztwa. Szukano ich wszdzie, ale do andarmów nikt

nie zajrza. W Ozstocliowie zagrozio im jednak innego rodzaju

niebezpieczestwo. Pijany wachmistrz, towarzysz podróy, tak ich

sobie upodoba, e gwatem chcia zatrzyma na chrzciny swego
syna. Przywieli dwie paki ksiek, troch broni i czci ska-
dowe drukarni. Drukarni urzdzono we wasnym warsztacie lu-
sarskim na Pradze.

Dobre to byy czasy. Pamitam, e spotkaem Ludwika Koby-
laskiego z wakiem drukarskim na ramieniu. Niós go otwarcie przez

Krakowskie Przedmiecie i bardzo si gniewa gdym go o to strofo-

wa. „Gdybym si schowa, to by mi wanie zapali !“ Robot-
nicy gromadami zbierali si za miastem, w azienkach, na Saskiej

Kpie, strzelali z rewolwerów, czytali, bawili si, piewali o Gó-
wackim, „Cze wam, panowie, magnaci “... lub melody „Czer-

wonego Sztandaru którego nut ju przywieziono z Parya, ale

sów jeszcze nie stworzy poeta. W upojeniu nikt nie dba o to

co si z nim stanie, mówiono spokojnie o kazamatach, cikich ro-

botach, wygnaniu. Jednoczenie wszake zdrada snua sw ha-

niebn przdz. S poszlaki, e sprzeda braci robotnik, polak,

przywieziony przez Waryskiego z Kijowa. Sympatyczny, milczcy,
wyksztacony zosta odrazu dopuszczony do gównego Koa, ale

dziki dyscyplinie, ju naówczas do surowo przestrzeganej przez

przedstawicieli robotniczych, o poszczególnych kókach dowiedzia
si mao. Std to kilka z nich ocalao z pierwszej zawieruchy

!

Podobno zdrajca ten zosta w par lat potem zabity.

Pierwszy zamach na organizacy by pomylany bardzo dow-
cipnie. Okoo poowy lipca miao si odby w schronieniu pou-
dniowej dzielnicy walne zebranie robotników z elaznej fabryki

Lilpopa i Rau, z kolei Wiedeskiej, oraz innych poblizkich fabryk,

na którem zamierzano omawia spraw bezrobocia i zaburze po
za wpywem organizacyi w jednej z pomniejszych fabryK, zdaje

si wród kowali czy giserów.Cz robotników z kolei Wiedeskiej przesza przez dworzec
i wczeniej znalaza si na miejscu. Na Marszakowskiej dostrzegli

gromadk podejrzanych ludzi, przebranych po cywilnemu ale zdra-

dzajcych ruchami wojskowo. Szli stukajc miarowo nogami i skr-
'^cili do szyneczku na rogu (Wilczej czy Hoej). Jeden z robotni-

ków wstpi tam natychmiast i, pijc wódk, przyjrza im si uwa-
nie. Mówili midzy sob z rosyjska, trzymali si po oniersku.
Robotnik podzieli si spostrzeeniem z towarzyszami, którzy ze
swej strony zauwayli rozstawionych po bramach apaczy. Natych-
miast wzdu ulicy Marszakowskiej i poblizkich poprzecznych us-

tawili acuch pikiet, które ostrzegay idcych towarzyszy. Jeden
uda si do mieszkania, aby uprzedzi Bucha i innych. Zasta tylko
Tomaszewskiego, który wystraszony zszed natychmiast, zabrawszy
w przestrachu zamiast rzeczy wanych jakie stare rupiecie. Od-
prowadzono go w bezpieczne ukrycie. Tymczasem na ulicy pomau
tworzy si cisk. Zatrzymano jak fur z cegami i policy
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and zaczli tum rozpdza, ale icli nie suchano. Rozjtrzeni
robotnicy utworzyli naprzeciw domu zbiegowisko. Moc gawiedzi
przyczya si do nich natychmiast. Policya obsadzia wrota do-

mu, wezwano kozaków i zacza si rewizya. W pustem mieszka-

niu odrywano podogi, a ci, których miano aresztowa, stali

na ulicy i szydzili z kozaków. Wtem zajecha przed dom
dorok Ludwik Kobylaski, spostrzeg, co si dzieje, popdzi
dorokarza, ale ten wszcz sprzeczk, e tu a nie gdzieindziej

kazano mu jecha. apacz pozna Ludwika i zatrzymano go;

wprowadzony na podwórze i oddany dwóm andarmom pod dozdr,

upatrzy odpowiedni chwil, wyj z kieszeni zepsuty rewolwer
i wymierzy do stray. Zdumiona cofna si, a on przeskoczy
za mur do ssiednich ogrodów. W skoku dosta cicie paaszem
w nog, lecz ran i but rozcity zauway dopiero w bezpiecznem
schronieniu. Do pónego zmroku cigna si rewizya. Znaleziono

troch faszywych pasportów, ksiek zakazanych, troch pienidzy,

czcionek, pasport Bucha i... u 12 Buchów w Warszawie zrobiono

teje nocy rewizy . . . Tymczasem robotnicy, zatrzymani na
ulicy, zebrali si gdzieindziej i radzili nad tern, co si stao, nie

tracc otuchy . . .

W cigu miesica wybrano cae prawie Koo gówne i aresz-

towano 300 robotników. Zdawao si, e wszystko przepado,
a jednak . . . db szumi !...

Z tych, co na Zielonym placu zaoyli podwaliny Polskiej

Partyi Socyalistycznej, dwóch zgino w kazamatach Szlisselburga

(L. Kobylaski i L. Waryski), kilku umaro zagranic lub w kraju

po powrocie z wygnania, jeden jest obecnie synnym lekarzem, trzech

nabyo rozgosu w publicystyce i powieciopisarstwie, inni zostali

inynierami, przemysowcami, kupcami... Robotnicy rozproszyli si
po wiecie i wyginli.

Siy weteranów wyczerpay si, dusze ich zuyy si, zmarniay

i poblaky. Wy, modzi i ofiarni, nie rzucajcie na nich kamieniem !

Niech was nie razi sabo, zrodzona z lat i katuszy... Niech was
bol tylko te inne rany, zadane drogiemi rkami, gdy wród pio_

nierów byli i tacy, co nastpnie przeszli do wrogich obozów, obrzu~

cali botem, wieczyli cierniem i poili óci ten wit swój zoty"
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S ludzie, którzy wpadaj w poduiosy uastrój, syszc powcarzaae przez

niektórych uaszych polityków twierdzenie, e w przyszej Niepodlegej Polsce

rzdzi bd nie aocyalici, lecz jacy burua lub w najlepszym razie co
w rodzaju Narodowej Demokracyi. Sowa : „bdziemy walczy, zginiemy, lecz

zginiemy ze wiadomoci, e jestemy szczeblem, po którym inni przejd do Sawy
grodu“, — s pozycy pen szacunku dla historycznej koniecznoci. wiadoma
abnegacya od owoców wasnej polityKi jest dla tych ludzi czem tak wzniosem
i szlachetnem, e, suchajc, jednoczenie przejmuj si myl o wasnej dosko-

naoci, która pozwala im wzbi si na tak trzewe a zarazem tak pene powicenia
stanowisko.

Co do mnie, to cigle drczy mi myl,|e nie jestem tak doskonay; ci-

gle na dnie swych sdów odnajduj samolubne pobudki. Podobne zaparcie si siebie

jest dla mnie niedocigym ideaem. Wic podziwiam go tylko, a zarazem po-

dziwiam i odwag polityków, mogcych wystawia tak wzniose zasady. Dla mnie

bowiem, jeeli spodziewabym si, _e w przyszej, naszemi rkami wywalczonej

Polsce, socyalici u steru rzdów nie stan i e tern samem klasa robotnicza

nie bdzie t osi, okoo której musi kry caa narodowa polityka w socyali-

stycznem pastwie, dla mnie w takim wypadku pozostawayby dwie drogi : albo,

pozostajc socyalist, wyrzekbym si denia do Niepodlegoci ;
albo, jeeliby

m

W dalszym cigu mia zamiar propagowa walk o niepodlego, rzucibym w
kt cay socyalizm i wstpi do partyi, która ma realizowa owoce zwycistwa.

Walczy po to, aby kto inny korzysta z naszego zwycistwa — podug mego
zdania — nie warto.

Oczywicie, powyszy pogld jest niesychanie kracowym. Lecz, polityka

dlatego wanie istnieje, e w spoeczestwach cigle cieraj si ze sob takie

kracowe pogldy, i, nie mo^^c si zgodnie uoy, walcz na mier i ycie.

Wic kracowo twierdzenia nie rozstrzyga o jego susznoci lub niesusznoci.

Odzieiudziej, nie we frazesach o kracowoci, musimy szuka materyau do popar-

cia lub narzdzi do obalenia tego pogldu.
Lecz zróbmy najprzód wyznanie wiary i wskamy przesanki, na zasadzie

których twierdzimy, e najwysza wadza wywalczonej przez wojn ludow Polski

bdzie musiaa dosta si w rce socyalistów. Przeciwny pogld tchnie takim

brakiem wiary we wasne siy, e przypominaj si mimowoli nasi rodzimi poli-

tycy ubiegych powsta, zwracajcy bagalne oczy ku Europie. Trujcy kwiat

niewiary zmieni tylko sw barw, bynajmniej jednak nie zwid i nie zmar-

twia. Wyplenia go trzeba i dzisiaj w naszych socyalistycznych ogrodach...

Dymy do zbrojnego powstania. Zgadzamy si wszyscy, e przy sprzy-

jajcych warunkach zewntrznych powstanie to musi si uda, jeeli bdzie pro-

wadzone drog prawdziwie rewolucyjn. Wiemy, e pokierowa niem w ten spo-

sób mog tylko socyalici. Albo powstanie bdzie prowadzone przez socyalistów,

albo niepodlegoci nie bdzie. Raz kwesty stawiamy w taki sposób, nie ulega

wtpliwoci, e Rzd Narodowy podczas rewolucyi jest rzdem socyalistycznym.

„Rewolucya 31 roku bya ruchem szlacheckim, teraniejsze powstanie (63 roku)

*) Do spraw, poruszonych w artykule niniejszym, powrócimy niebawem
i postaramy si je owietli krytycznie. Red.
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jest ruchem mieszczaskim, przysze bdzie ruchem ludowym i — zwyciy “ ;

te sowa wypowiedziane przez jednego z naczelników departamentu Rzdu Naro-
dowego w^chwili, gdy na polach nierównych walk ostatnie paday strzay, nie

s artykuem wiary, lecz wyrazem najgbszego przewiadczenia nowego pokolenia

polskich rewolucyonistów. Wic przyszy Rzd Narodowy bdzie rzdem zwy-
cizkim. Dotychczas jestemy w zgodzie, lecz otó zaczyna si rónica

;
niektó -

rzy mówi nam, e ten zwycizki Rzd nie bdzie si móg osta przy kiero-

waniu naw pastwow, gdy nasze stosunki spoeczne nie s jeszcze na tyle

rozwinite, aby partya robotnicza moga stanowi t opor, na której kocio
przyszoci zostanie zbudowany; drobnomieszczastwo, chopstwo, szlachecka

inteligencya, ksia itd. itd. wszystko to bdzie przeciwko socyalistycznemu

rzdowi i rzd ten, przeprowadziwszy [rewolucy, bdzie musia run, a bero

wadzy podejm inne rce
;
nowi wadcy kraju bd na tyle liberalni, e robot-

nicy otrzymaj zupen wolno walki z kapitalistycznym ustrojem, starannie

protegowanym przez now organizacy pastwow
;
gdy z biegiem lat wzronie

przemys i z nim razem krucha dotychczas opoka nabierze podanej trwaoci
w nowych demokratycznych warunkach, — wówczas dopiero wybije godzina pa-

nowania socyalistów.

Otó powiadamy, e wszystko to jest najzupeniej moebne. Nikt nie

moe wiedzie, co si stanie w przyszoci, a tern samem nie moe przewidzie

losów przyszej rewolucyi polskiej. W polityce jednak nie cbodzi o moebno,
lecz o prawdopodobiestwo. Jeeli za idziemy w swych przypuszczeniach tak da-

leko, e uwaamy za prawdopodobny tryumf zwycizkiego powstania, to w ta-

kim razie przypuszczenie podobnej kompromitacyi socyalistów, jak byoby utra-

cenie krwawo zapracowanej wadzy, jest najzupeniej bezpodstawne.

Przedewszystkiem wszystkie retormy ekonomiczne, jakie byyby przeprowa-

dzone przez rzd rewolucyjny, mogyby tylko przycign, nigdy za odepchn
masy ludnoci. Wielu socyalistów ma to zudzenie, e proponowane przez kad
party socyalistyczn reformy maj jaki grony, burzcy charakter, i e prze-

ciwko nim walczy cae spoeczestwo
;

bynajmniej tak nie jest : masa ludnoci

jest przewanie bierna, dzisiejsze warunki spoeczne na gwat domagaj si grun-

townego przeksztacenia, wprowadzenie; cbociaby dzisiaj w Niemczee.h np.

tego rodzaju nowoci jak omiogodzinny dzie roboczy, prawne minimum
pacy itp. nie byoby adn rewolucy. Jeeli przeciwko socyalistycznym projek -

tom istnieje we wszystkich krajach silna opozycya, to opozycya nie tylko

z tego powodu, e klasy posiadajce boj si o sw kiesze, lecz bodaj czy nie

gównie dlatego, i troszcz si one o zachowanie monopolu wadzy politycznej ;

ustpujc na jednem polu, tern samem ustpowayby na drugiem ;
wiedz o tern

dobrze i — nie ustpuj wcale. W Polsce przeprowadzenie] wszystkich objtych

naszym programem ekonomicznych reform, nawet przy dzisiejszych stosunkach prze-

mysowych, nie byoby rewolucy wiksz ni uwaszczenie wocian byo w r,

64; nie znaczy to, e nasz program jest mao rewolucyjny, bynajmniej : to tylko

znaczy, e dzisiejsze warunki gospodarcze s o cae wieki starsze w swym roz-

woju od form prawnych. Ustpstwo, jakie nasze klasy posiadajce musz zrobi

na rzecz socyalizmu, jest miesznie mae w porównaniu do ofiar, jakie poniesie

buruazya zachodniej Europy: wszak tamci musz odda najwikszy swój skarb

— wadz
;
u nas tego skarbu nie bd potrzebowali oddawa, bo go nie maj.

Kolei elaznych nikomu nie bdziemy odbiera, bo je wykupuje dla nas rzd ro-

syjski. Majtki prónych przedawczyków tak samo konfiskowaby kady inny

rzd jak i rzd socyalistyczny. Gdzie wic materyalne podstawy niezadowolenia,

zdolne przeciwko nam zwróci jak znaczniejsz warstw ludnoci ? Robotnicy ?

— ale ten rzd bdzie przedewszystkiem ich rzdem. Chopi ? — a co i
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opozycya obieca? czy moe zniesienie minimum pacy i rozpdzenie organizacyi

robotników wiejskich, pracujcych w majtkach narodowych ? Drobnomieszczastwo ?

— a kto pozajmuje miejsca, oprónione przez czynownictwo ? Przemysowcy
i szlachta ? — ale kogo oni zdoaj pocign za sob, bo przecie ich samych
czapkami bdzie mona zarzuci ?!

Pomijajc niesychany entuzyazm, jaki przez dugie lata bdzie musia
budzi rzd, wychodzcy z ona partyi, która wywioda naród z otchani poli-

tycznej ndzy, naley równie wzi pod uwag olbrzymi wyszo technicznej

strony organizacyi socyalistyeznej. Oczywicie z biegiem czasu mog powstawa
nowe partye, lecz dowiadczenie i rozmiary organizacyi naszej miayby sta prze-

wag nas konkurentami. W polityce, oczywicie w dobrze prowadzonej polityce,

ta sia rozpdu nie traci si tak atwo. W walce partyjnej sia inercyi jednej

masy ma jepzcze to do siebie, e uniemoliwia poprostu utworzenie si innej po-

litycznej pa “.yi obok ju istniejcych. W pastwach kontynentu socyalici cie-

sz si pow\ dzeniem nie tylko dlatego, e ich hasa odpowiadaj interesom

ludnoci, lec równie i z tego powodu, e, przystpujc do zakadania organiza-

cyi, mieli do czynienia z materyaem, nie ujtym jeszcze w karby politycznej par-

tyi, mogli wic z nim robi, co uwaali za stosowne. Widoki na powodzenie nowej

partyi zmniejszaj si w miar tego, jak ju istniejce organizacye potrafiy zna;

le oparcie w szerokich koach wyborców. Utworzenie katolickiej partyi we
Woszech byo wol papiea wstrzymane

;
ci, którzy obecnie krztaj si koo

zorganizowania katolików w parlamentarne stronnictwo, otwarcie przyznaj, e
o utworzeniu silnej frakcyi nie mona nawet marzy, pomimo e w kraju liczba

katolików jest stosunkowo znaczna
;

gdyby katolicy wzili si dojoboty wtenczas

gdy inne partye poczynay organizowa si, sprawa przedstawiaaby si inaczej ;

dzisiaj za masy wyborców s tak wpltane w nici istniejcych partyi, e prze-

rzuci je do nowych organizacyi — nie sposób. Ta sama przyczyna w znacznej

mierze objania nam niepowodzenia socyalistów angielskich : w chwili, gdy przy-

stpili oni do budowania swego stronnictwa, wyborcy angielscy nie przedstawiali,

jak wyborcy na kontynencie, dziewiczej masy, lecz ju byli ujci w polityczne

ramy. Wyszo organizacyi odgrywa w yciu politycznem tak wybitn rol, e
Graham Wallas, znawca pozakulisowego ycia partyi angielskich, nie waha
si twierdzi: „walka polityczna jest podobna do wycigów na rowerach: kto

ma najlepsz maszynery, ten zwycia.“ Otó my wanie, po wypdzeniu wroga

z kraju, bdziemy posiada tak.najlepsz maszynery, zapewniajc nam „wewn-
trzne" zwycistwo.

Wszystkie powysze dane ka spodziewa si, e ster rzdów w przy-

szej niepodlegej Polsce bdzie musia spocz na zawsze w rku socyalistów.

Oczywicie wniosek ten jest na tyle pewny, na ile pewnymi s wszystkie wnioski,

oparte na takiej podstawie jak natura ludzka. Jest on jednak w kadym razie

najprawdopodobniejszym ze wszystkich, jakie ;|mona zrobi, a o to przecie nam
chodzi. Wszelki wniosek, w takich warunkach otrzymany, odgrywa w pozytyw-

nem rozumowaniu zaledwie rol moralnego przewiadczenia ;
lecz, jak zobaczymy,

bywaj wypadki, w których podobnego rodzaju przewiadczenia s rzecz pierw-

szorzdnej wagi. Tymczasem dodamy jeszcze, e o ile|wogóle mona mówi
o takich kwestyach, to powysze dane ka przypuszcza, e druga partya, która

p_rzy parlamentarnym systemie rzdów musiaaby sifprdzej czy póniej utworzy,

b~d^ie równie party socyalistyczn. Doprawdy, trzeba"chyba specyalnie chcie by
pesymist, by przypuszcza, e ludzie, którzy swem powiceniem, energi i spry-

tem wyprowadz pastwo z chaosu, e ci sami ludzie nie potrafi póniej znale

parlamentarnej wikszoci 1

Polityka jest tak sam „sztuk stosowan", jak kada inna sztuka. Ró-
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nica tylko ta, e polityka jest budowaniem gmachów z materyau, któremu na
imi — czowiek. Zadaniem polityka, stojcego u steru rzdu, jest utrzymanie
i poprawianie budowli ju istniejcej. Zadaniem naszem — zbudowanie nowych,
lepszych gmachów. Uwaamy, e dzisiejsi politycy utrzymuj instytucye stare,

zepsute, i buduj nowe, ze. Dlatego chcemy ich wyrzuci z zajmowanego sta-

nowiska i stan na oprónionem miejscu, by wybudowa nowe, dobre instytucye

spoeczne. Poniewa bdziemy musieli budowa nowe instytucye z tego mate-
ryau, jaki zostawi nasi 'poprzednicy, wic panowanie socyalizmu, którego my
jestemy jedynem widomem wcieleniem, bdzie faktem wówczas, gdy my zaczniemy
panowa. Idea nie moe zwyciy : mog tylko zwyciy ludzie, którzy ide
reprezentuj. Ta caa wielka praca spoeczna, jak przedsibierzemy, jest wic,
co do faktycznej swej strony, niczem wicej jak inyniery spoeczn. Rozpada
si przeto, jak kada inyniery, na trzyjwielkie odamy. Dla unaocznienia tego
podziau musimy przedstawi podzia pierwszego lepszego dziau inynieryi. We-
my np. budownictwo. Skada si ono z trzech czci. Do pierwszej naley
technologia, mechanika itd. przedstawiajce nagromadzon wiedz; jest to cz
zwana nauk czyst, pozytywn. Druga cz zawiera w sobie takie przedmioty,

jak estetyka, historya sztuki itp., majce na celu wyksztaci smak studenta
i da mu pewien idea estetyczny. Trzecia cz, to budownictwo stosowane,

'.ysowanie planów, obliczenia etc., majce na celu stosowanie pozytywnej wiedzy
oraz ideaów budownictwa do pewnych celów

;
naukowe budowanie domów —

— to opieranie budowy na wnioskach, wypywajcych z faktycznych danych :

taki ubrany w naukowe szaty idea nazywa si planem
;
ma on o tyle warto

0 ile opiera si na wnioskach pyncych z obrachunku. Plan uwaa si tylko

wtenczas za dobry, gdy prawdopodobiestwo bezpieczestwa, trwaoci i innych
przymiotów przyszego gmachu; zblia si jak najbardziej do pewnoci. Plan
musi by zatwierdzony przez ekspertów, którzy swym podpisem gwarantuj, e
wszystkie obliczenia s dobre. Gdyby wybudowany gmach zawali si, w pro-

jekcie znaleziono bd, wówczas odpowiedzialny budowniczy zostaje napitnowany
przez sdy i opini publiczn. Budowniczy, przedstawiajcy pewien projekt i or-

ganizujcy stowarzyszenie w celu przystpienia do budowy pomimo, e wie o nie-

ziszczalnoci swego zamiaru, — jest zwykym szarlatanem. Wszystko, co tutaj

mówimy, s to rzeczy dobrze znane, lecz wolelimy je powtórzy, aby dalszy

cig dowodzenia by dostatecznie jasny.'

Otó inyniery spoeczna, jakemy to ju powiedzieli, równie skada si
z trzech czci. Pierwsza — to pozytywna znajomo psychologii ludzkiej w sze-

rokiem tego sowa znaczeniu : znajomo zwyczajów, historyi, praw, gospodarki,

instytucji pastwowych,|wypadków biecych etc. jednem sow^em znajomo tego,

co nazywamy stosunkami spoecznymi. Ta cz, noszca ogólne miano nauki

spoecznej, jest tak [sam pozytywn wiedz, jak kada inna. Do tego pierw-

szego oddziau naley wczy równie i wnioski, jakie wycigane s z nagroma-

dzonych faktów; wszelkie twierdzenia o tern, co w danym kraju moe nastpi,
jakich zmian naley si spodziewa itp., nale, cile mówic, nie do polityki

lecz do niniejszego oddziau. Oczywicie, wydawane sdy mog by faszywe

lub niepewme, lecz to tylko dowodzi, e nasza wiedza je.st niedostateczna, niczego

wicej. Panowie, piszcy w naszych kuryerkach i tygodnikach, nie s adnymi
politykami, lecz tylko panami odfpolityki, tak samo jak panowie od teatru

1 zamanych mostków nie s artystami ani cielami. Kto pisze grube dziea

0 polityce, dopóki ograniczy si na podawaniu danych i ich analizie, ten nie

jest politykiem, lecz uczonym, choby nie wiem jak doniose prawa wyprowadza
iz obserwowanych zjawisk. — Drugi dzia zawiera ideay. Ideay spoeczno-po-

1 tyczne wystpoway i wystpuj ipod najrozmaitszymi tytuami, w poczeniu
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z najrónorodniejszemi przymieszkami, przyjmujc najrozmaitsze miana : jedne no-

siy napis „Religia“,inne — „Rewolucya“, inne wreszcie pretendoway o powan
nazw „Nauka". Ten idea róne przechodzi koleje i w rónych czasach w ró-

nej wystpowa formie. Jednake w cigu caych tysicoleci zasadniczego

ksztatu nie zmieni. „Urzeczywistnienie królestwa boego na ziemi“ i „mio
kadego bliniego“, goszone przez Chrystusa, s odbiciem zasad wypowiedzianych

przez Konfucyusza. „Prawa naturalne^ czowieka czem^ s, jak nie odmian

ideaów, zawartych w „Pimie witem“ ? Pomienne haso „wolnoci, równoci

i braterstwa“ równie dobrze mogo by wypowiedziane przez Wycliffa jak przez

Rousseau. „Najwiksze szczcie — najwikszej liczby ludzi“, ten potny okrzyk

Benthama, nie jest lepszym ani gorszym od socyalistycznego ideau Blanca : „od

kadego — podug jego zdolnoci, kademu — podug jego potrzeb“. Albo

dzisiaj goszone zasady : „zapewnienie kadej jednostce najwikszego rozwoju“;

„zniesienie wyzyskiwania czowieka przez czowieka^
;
„miejsce dla wszystkich

przy uczcie ycia !“ Wszystkie te ideay s tylko rónemi formami wyraenia

tej tsknoty do lepszych warunków bytu, jakiej doznaje czowiek na wi-

dok faktów, które rani mu serce i budz uczucie oburzenia na istniejce sto-

sunki. Nauka z tymi ideaami niema nic wspólnego; istniej one niezalenie od

niej i poza ni; s to owoce naszych uczu, nie za rozumu.

Cz trzecia wreszcie, to polityka, t. j. wiedza spoeczna, stosowana do

pewnych celów. Podobnie jak budowniczy ma pewien idea i ten idea, w po-

czeniu z wnioskami naukowymi stanowi jego plan, tak samo plan dziaania

kadego polityka polega na wyzyskaniu caej jego znajomoci psychologii ludz-

kiej dla swego idealnego celu. Polityka nie jest nauk, lecz nie jest i ideaem.

Ona jest czem wicej, bo aliaem dwóch cennych metalów : nauki oraz ideau,

aliaem wcielonym w czyn; jest to istota ywa i, jak samo ycie, niemiertelna

.staa w deniu do swego celu, zmienna w stosunku do rodowiska. Polityka

nie moe dy do urzeczywistnienia pewnej nauki, tak samo jak nikt nie moe
dy do urzeczywistnienia technologii . wszystko, cokolwiek zbudujemy, bdzie

istnie, a przez sam fakt istnienia suy bdzie za fundament nauki. Polityka,

nie bdc nauk, ani nie dc do urzeczywistnienia jakiej nauki, moe by
jednak naukow : im wicej posiadamy pozytywnych danych na których nasz

kierunek postpowania moglibymy wesprze, tein kroki nasza stij si i)ivviicj z

i osignicie celu — bliszem
;
gdyby prawa nauki sp oeczii ej byy ju dzisia

tak cise jak prawa technologii, polityka byaby konstruowaniem tak pewnem

jak konstruowanie inynierskie. Kady faszywy krok w polityce, to nic innego

jak postpek, spowodowany nasz ignorancy
;

to bd w obliczeniu, wywoany,

by moe, brakiem odpowiednich danych. Politykowi wolno dy tylko do

urzeczywistnienia planów
;

to znaczy: nie powinien bezporednio dy nie

tylko do „najwyszej szczliwoci“, lecz niewolno mu dy do takich instytucyi

jakie nie maj szans urzeczywistnienia si.

Nie mamy, oczywicie, adnych sprawdzianów, które pozwoliyby nam

z pewnoci twierdzi, jaki plan polityczny posiada podobne szanse urzeczywi-

stnienia si, a jaki ich nie posiada. To te kadorazowo musimy powraca do

faktycznego’ materyau; jaki mamy w rku. Wnioski, stanowice podstaw obli-

czenia, graj jednoczenie rol probierza, którym ocenia si warto narysowa-

nych zamiarów. Jeeli projekt jest utopijny, wówczas krytyka wykae bdy
i wady. Jeeli trwao projektowanego gmachu i jego bezpieczestwo dla

przyszych robotników lub mieszkaców jest wtpliwe, wówczas wnioski, oparte

na wyliczonem prawdopodobiestwie, winny wykaza braki. Jeeli plan takiej

krytyce si nie ostoi, wówczas musimy go odrzuci. Budowniczy wtenczas ma

prawo przystpienia do budowy, gdy prawdopodobiestwo urzeczywistnienia
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projektu zostao stwierdzone przez wysz odpowiedzialn instytucj. — To
samo i w polityce. Polityk tylko wówczas ma moralne prawo do rozpoczcia

dziaalnoci w kierunku urzeczywistnienia sw ego planu, gdy plan ten nie jest

fikcy, lecz posiada warunki urzeczywistnienia Prawdopodobiestwo urzeczy-

wistnienia caego planu musi istnie
;
moe ono by dalekie od pewnoci, lecz

musi by najwikszem ze wszystkich, jakie mona otrzyma. Tylko wtenczas

mamy moralne prawo urzdza rewolucj i wzywa do niej, jeeli istnieje pra-

wdopodobiestwo zwycistwa i jeeli my sami wierzymy w to zwycistwo.
My wszyscy w ostateczne zwycistwo wierzymy; inaczej nie mielibymy

racyi bytu. Jednake do niektórych mózgów wkrady si ziarna zwtpienia

i mózgi te poczynaj ttni polityk niewiary. Ta drobniutka kruszynka, ta

malutka wtpliwo, jak z pozytywnego punktu widzenia jest kwestya takiego

lub innego uksztatowania si najwyszej wadzy w przyszej Polsce, ta sama
drobina, rozpatrywana z politycznego stanowiska, staje si probierzem naszej

moralnej tyzny. Bo có to jest nasz program ? — wszak planem tego, co my
zrobimy majc wadz w rku ; nic wicej dzisiaj nie obiecujemy, bo jestemy
przekonani, e nic wicej zrobi nie bdziemy w stanie

;
damy ludowi polskiemu

warunki, które mu zapewni wadz i postawi o krok tylko od naleytego

podziau dochodu narodowego. A tych warunków nie damy, jeeli pozwolimy,

by wadza wypada nam z rki. Ona jest jedynym rodkiem przeprowadzenia

ich i utrzymania, Grdy przypuszczamy, e nam kto wadz wydrze, tern samem
przypuszczamy nieprawdopodobiestwo urzeczywistnienia si naszych planów

reformy. Byoby to tylko czciowem udaniem si rewolucji. A czy mamy
prawo przystpowa do wykonania planu majcego si „uda“ czciowo ? Jak
si nazywa taki wanie plan w zwykej inynierskiej sztuce??

Wic taka albo inna odpowied na nasz wtpliwo, to nie jaka tam
kwestya naukowej teoryi, lecz stokro waniejsza, bo kwestya uczciwoci polity-

cznej. Jeeli wywalczona Polska ma by pastwem buruazyjnem, to jakiem

czoem stawiamy w programie reformy, które nie maj si urzeczywistni? Czy
dla zaakcentowania swej postpowoci? Gdzie jest moralne prawo, pozwalajce

nam siga po wadz, której nie zdoamy utrzyma ? Wic po to, w imi tej

wadzy i w imi tych reform, wezwiemy lud do walki, by mu póniej nasz
bezsilno pokaza ? ?

Buruazyjna republika polska.... To jeszcze pytanie, kto o tak Polsk
zechce walczy. Oczywicie, kto chce sobie urzdza taki sport, — wolne mu.
Wolno mu te zachca innych do takiej zabawy

;
ale ma obowizek powiedzie

wyranie, czem zabawa si skoczy; powinien owiadczy: „ja zgin, a jedynym
waszym zyskiem, — e bdziecie bici nie rosyjsk lecz polsk nahajk i bdziecie
mogli krzycze po polsku“. Zdaniem wielu tego rodzaju pociecha tyle warta,

co nadzieja wiecznego zbawienia. W imi pewnego programu mona wzywa
ludzi tylko do zwycistwa. Lecz wzywa w imi socjalizmu po to, aby zbudo-
wa buruazyjii republik, jest to — jeeli si wzywa wiadomie — poprostu
cynizm.

Wic to, comy powiedzieli na pocztku, e ludzie, którzy nie wierz
w utrzymanie si socjalistów przy sterze rzdu w przyszej niepodlegej Polsce,

e ci ludzie powinni ustpi z partyi, to nie aden frazes, lecz obowizek
kadego uczciwego polityka. Moralne prawo do podnoszenia sztandaru Niepodle-

gej Polski Socjalistycznej maj ci tylko, którzy s przewiadczeni, e ta Polska
bdzie Polsk socjalistyczn. To, zdaje si, jest jedynie logiczne stanowisko.

Stefan Karski.
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Zjazd wiedeski

i rewiaya programu partyi austryackiej

Na pocztku listopada 1901 r. odby si w Wiedniu VIII zjazd ogólny

socyalnej demokracyi austryackiej. Najwaniejszem jego dzieem bya rewizya

programu partyi, uchwalonego na pierwszym zjedzie, w Hainfeldzie, dnia 1-go

stycznia 1889 roku.

Ju na poprzednim kongresie w Bernie morawskiem, w roku 1899, na

wniosek tow. Ellenbogena, postawiony w imieniu ogólno-austryackiego komitetu

partyjnego, uchwalono wybra specyaln komisy dla wypracowania i przedsta-

wienia nowego programu partyjnego na przyszy zjazd. W skad komisyi weszli

:

dr. Adler, dr. Ellenbogen, Schuhmeier (niemcy), Steiner (czech) i Daszyski.

Potrzeb rewizyi programu uzasadni dr. Ellenbogen na kongresie berneskim

w sposób bardzo ogólnikowy : poprostu, e taka partya, jak socyalistyczna, nie

moe si zadowoli raz na zawsze sformuowanymi dogmatami, „idee bowiem,

tworzce program, dadz si porówna do komórek organizmu, które przez sam
proces rozkadania cigle si odradzaj i organizuj na nowo“. Stoimy dzi,

mówi, wobec caego szeregu nowych kwestyi, jak kwestya agrarna, nastpnie

ruch wspódzielczy, dziaalno na gruncie gminy, dla których w dawnym pro-

gramie nie znajdujemy rozwizania. Sowa te nie spotkay w owym czasie

adnej opozycyi i samo uchwalenie rewizyi programu przeszo niemal niepostrze-

enie. Zupenie si inaczej rzecz miaa, kiedy przed kilkoma miesicami referent

komisyi, dr. Adler, ogosi nowy projekt programu. Na lata 1899—1901 przypada

bowiem najwikszy rozwój i znaczenie bernsteinizmu, który wzbudzi w przeci-

wnikach socyalizmu nadziej, e nasza partya wyrzeknie si rewolucyjnoci,

walki z ustrojem kapitalistycznym i wstpi na drog reformy, reformy czstko-

wej i stopniowej. Niebezpieczestwo, jakiem podobne nieporozumienie zagraao
partyi, przez reakcy wywoao wszdzie tern wiksze obstawanie nie tylko przy

dotychczas wyznawanych zasadach, ale i przy samem tych zasad tradycyjnem

sformuowaniu. Dlatego, kiedy si nowy austryacki program zjawi, Bernstein

i jego przyjaciele chwycili si go, utrzymujc, e im w wielu wanych punktach

przyznaje racy, z drugiej za strony marksici z Kautskym na czele, zarówno

w prasie jak i na samym kongresie, ogosili projekt za bezpoyteczny i niewcze-

sny, zarzucili mu, e daje powód do nieporozumie i e osabia czysto rewolu-

cyjny charakter programu Hainfeldzkiego. Adler by bardzo niezadowolony

z owego stempla, którym bernsteinici chcieli jego projekt opatrzy, i stara si

usilnie wyprze wszelkiej z nimi solidarnoci. Bernstein, owiadcza Adler

w swym dowcipnym artykule w „Neue Zeit“ i w swych przemówieniach na

kongresie wiedeskim, o ile mówi co susznego i poytecznego, to nie mówi nic

nowego ;
niczego on nie wynalaz, natomiast powiedzia duo rzeczy faszy-

wych i szkodliwych, szczególniej, kiedy chodzio o zagodzenie klasowego cha-

rakteru socyalizmu, nienawici klasy robotniczej wzgldem dzisiejszego spoecze-

stwa i wzgldem partyi porednich. Bebel i Kautsky, stojcy w Niemczech na

czele przeciwników bernsteinizmu, stwierdzili zreszt publicznie na kongresie

wiedeskim, e ich zdaniem projekt Adlera nie jest zaraony tym szkodliwym

pierwiastkiem bernsteinizmu, czemu jednak — co prawda — niektórzy krytycy

„skrajnej lewicy “ nie chcieli zbytnio wierzy...
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Jak si rzecz przedstawia w rzeczywistoci? Na kongresie wiedeskim

jeden czowiek wystpi w obronie Bernsteina i owiadczy, e si z nim zgadza;

by nim pose Pernerstorfer, czowiek ze wszech miar godny szacunku i sza-

nowany, czowiek, który bdc posem demokratycznym z kuryi uprzywilejo-

wanej," z okrgu niemiecko-buruazyjnego, wystpowa w obronie klasy robo-

tniczej i krzywdzonych narodowoci, w kocu zosta zupenie socyalist i skut-

kiem tego utraci mandat : odzyska go nanowo pod naszym sztandarem i dzi

razem z Daszyskim prezyduj w klubie socyalistycznym w Izbie. Przed do
ostremi napaciami antybernsteinistów broni znów Pernerstorfera Ellenbogen,

czonek komisy i rewizyjnej. Ta „prawica“ kongresu, zreszt bardzo nieliczna,

popieraa projekt programu i gosowaa za nim. Nie okrela to jednak bynaj-

mniej charakteru nowego programu : projekt Adlera, wprawdzie dosy znacznie

zmieniony przez komisy kongresu, z zachowaniem jednak ogólnego i zasadni-

czego charakteru, ostatecznie zosta przyjty jednogonie. W jaki sposób

motywowa go Adler, twórca jego i referent komisyi ? Twierdzi on i powtarza

z pewnym naciskiem, e dla niego wzgldy czysto estetyczne byy decydujcymi;

program Hainfeldzki by czem bezksztatnem : skada si on z deklaracyi zasad

i dwóch rezolucyi : o prawach politycznych i o ustawodawstwie ochronnem pracy,

z których pierwsza powtarzaa niektóre ustpy samej deklaracyi. Naleao to

wszystko przetopi i stworzy program jednolity, logicznie skoordynowany.

W rzeczywistoci nie ulega jednak wtpieniu, e nie byo to tylko przetopieniem

formy. Adlerem kierowa (do czego si sam przyzna) inny wzgld : jego zda-

niem program powinien odpowiada nastrojowi wiadomej czci klasy robotniczej;

otó nie ulega wtpliwoci, e ten nastrój róni si obecnie od nastroju z roku

1889. „W epoce Hainfeldzkiej — mówi Adler na kongresie — bylimy w na-

stroju rozpaczliwym“. Dzi za nie mona przecie utrzymywa, jakoby proleta-

ryat by i czu si cakowicie pozbawionym wszelkich praw, jak równie, eby

traktowa parlamentaryzm, jako rzecz cakiem pozbawion wartoci pozytywnej
;

nie mona twierdzi, e proletaryusz jest faktycznie „niewolnikiem“ kapitalisty

;

e prawodawstwo robotnicze, system ubezpiecze i t. p., które wyszydza program

Hainfeldzki, poniewa Bismark i jego zwolennicy przedstawiali je, jako grunto-

wny sposób rozwizania kwestyi spoecznej i jako antydotum przeciwko „utopii“

socyalistycznej, s tylko rodkiem oszukiwania robotników i nie przynosz real-

nego poytku — poniewa przecie o te wanie cige reformy walczymy, po-

niewa oto wanie teraz zebrano znowu 60.000 podpisów na petycyach, daj-
cych uchwalenia prawa zabezpieczenia na staro... Nie mona równie utrzy-

mywa, e pooenie proletaryatu coraz si pogarsza, poniewa wanie dziki

wzrastajcemu uwiadomieniu swemu i organizacyi, robi on zdobycze, zyskuje

ulepszenia, z czego sobie doskonale zdaje spraw. S to wszystko, dodaje Adler,

stare i bezcelowe frazesy, które drog reakcyi wytwarzaj bernsteinizm. Porzu-

cajc je, partya tern samem daje dowód spokojnej wiadomoci swej siy.

Otó, jeeli rzeczywicie co w gbi duszy pociga Adlera i wielu innych,

szczerze i powanie rewolucyjnych socyalistów w stron Bernsteina, inaczej mó-

wic, jeeli dziaalno Bernsteina, skdind pena niejasnoci i sprowadzajca

zamieszanie, rzeczywicie ma w sobie co gboko prawdziwego i poytecznego,

to tylko wanie ów protest przeciwko frazeologii rewolucyjnej, przeciwko do-

gmatycznemu i bezwzgldnemu odrzucaniu caej roboty na dzi (Gegenwarts-

arbeit), przeciwko nieznonej manierze wystawiania przy kadej sposobnoci

wekslów na przysze spoeczestwo — bez starania si o wymuszenie zaliczek

na teraniejszem, przeciwko temu, tak wygodnemu dla ignorancyi i próni

umysowej wykrcaniu si od zagadnie i zada konkretnych za pomoc frazesu:

wprowadcie naprzód ustrój socjalistyczny! Nie znaczy to bynajmniej, eby
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nie byo susznoci w twierdzeniu, e pewne zadania, np. trwae usunicie ndzy
ekonomicznej i zalenoci politycznej, w granicach ustroju kapitalistycznego

cakowicie rozwiza si nie dadz. Nie znaczy to równie wcale, aby marksizm,

z powyszem zastrzeeniem oczywicie, kiedykolwiek si sprzeciwia konkretnemu

i stopniowemu traktowaniu spraw spoecznych, temu cigemu zdobywaniu spo-

eczestwa, które nazywamy posybilizmem klasowym. Najwikszy bd Bern-

steina stanowi wanie to, e raz dy on do usunicia z taktyki partyjnej lub

przynajmniej zagodzenia pierwiastku Masowoci i ostatecznej rewolucyi i da
uznania takiego reformizmu za logiczn konsekwency marksowskich zasad

socyalnodemokratycznych, kiedyindziej znów chce dowie, jakoby marksici

zupenie odrzucali wszelkie zdobywanie reform, i e dopiero on jest zmuszony

uczy ich polityki pozytywnej, a przynajmniej im j przypomina. Podobne

twierdzenie jest zupenie faszywem, zarówno kiedy chodzi o Kautsky’ego

w Niemczech, jak o Adlera w Austryi. Adler, naprzykad, zawsze w onie

partyi popiera pozytywizm, porzucenie stanowiska czysto negacyjnego : w kwe-

Btyi reformy wyborczej, narodowoci, kooperatyw i t. d., nie przestawa jednak

ani na chwil by marksist i uwaa si za takiego. Faktem jest jednak, e
wród socyalnej demokracyi znajdowa si wszdzie pewien element, hodujcy
frazeologii rewolucyjnej w znaczeniu wyej okrelonem : nie bya to wszake

pozostao blankizmu, jak to utrzymuje Bernstein, ale pierwiastek anarchisty-

czny, bakuninowski. Marks ten pierwiastek zwalcza
;

nieraz jednak partya

socyalistyczna bywaa wynikiem zlania si marksistów z radykaami tego po-

kroju. Kompromis tego rodzaju, zawarty w Hainfeldzie, da te pocztek partyi

austryackiej
;

i ztd pochodzi w jej programie pewna ilo frazesów negacyjnych.

Na pocztku ruchu zreszt byo to nieuniknione i poyteczne, poniewa ostro

zaznaczao samodzielno i odrbno proletaryatu. Dzi, kiedy ruch jest ju
zbyt szeroki i silny na to, aby si da wyzyska przez inne partye, Adler chcia

z programu usun ow negacy, w swej bezwzgldnoci przeyt. „W cigu
lat 13 — mówi — z abstrakcyjnej stalimy si bardzo konkretn party“.

W niektórych punktach proponowa on zbyt daleko idce przemiany
;

ale prze-

robiony przez komisy, w skad której weszli Kautsky i lewica kongresu, pro-

jekt Adlera sta si stanowczo jednym z programów socyalistycznych, najlepiej

pomylanych i zredagowanych.

Pierwsz i wan rónic, jaka zachodzi midzy dawniejszym i dzisiejszym

programem, jest zamiana ustpu o „wzrastajcej ndzy coraz to zwikszajcej si

masy ludu“, jako wyniku wasnoci prywatnej rodków produkcyi, — przez

ustp bardziej szczegóowy. Teorya „wzrastajcej ndzy“ (Yerelendungstheorie)

bya od samego pocztku jednym z gównych przedmiotów krytyki Bernsteina.

Kautsky, zarówno jak i Adler, wyjanili, e nie naley tego bra w absolutnem

znaczeniu : kapitalizm rzeczywicie ma cig i naturaln tendency do powi-
kszania ndzy ludu, tendencya ta jednak krzyuje si z tendency zorganizowa-

nego proletaryatu do polepszenia swego pooenia, co si mu udaje w mniejszym

lub wikszym stopniu. Swoj drog, stosunkowo do wzrastajcej wytwórczoci

pracy, udzia robotnika w sumie wytworu, w dobrach kultury, rzeczywicie si
zmniejszy

;
na pewnych za punktach, jak : u bezrobotnego proletaryatu wielkich

miast, u ludnoci wiejskiej w krajach rolnych, wyzyskiwanych przez kraje

przemysowe i t. d. ndza nawet absolutnie wzrasta. Projekt Adlera rozoy
tó zjawisko na szczegóy w nastpujcy sposób

:
„Coraz szersze koa niezalenych

drobnych wytwórców s wywaszczane z rodków produkcyi i staj si porednio

lub bezporednio, jako najmici lub oficyalici, zaleuemi od kapitalistów
,
chopi

maorolni przez zaduenie wpadaj w poddastwo u wierzycieli^. Adler w ten

sposób zdawa si uznawa suszno krytyk, .wymierzonych przeciwko teoryi

wywaszczania drobnej wasnoci ziemskiej przez kapitalizm
;
w tym wypadku
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kongres nie poszed za nim, tembardziej, e uznano za niezgodne z rzeczywisto-

ci, jakoby oduenie byo jedyn form oddziaywania kapitalizmu na ma
wasno ziemsk. W przyjtym programie czytamy wic w tym wzgldzie co

nastpuje : „Coraz szersze koa drobnych przedsibiorców przemysowych i dro-

bnych chopów s wywaszczane i staj si zalenemi od kapitalistów jako naj-

mici, oficyalici lub poddani za dugi“. Przed nastpujcem zdaniem projektu

Adlera : „zachodzi wiksza sprzeczno midzy stop yciow coraz szerszych

warstw ludu pracujcego, a szybko rosrc wytwórczoci ich pracy “, wstawiono

nastpujcy ustp, dodajcy mu siy i stanowczoci :
„Wzrasta masa proletaryu-

szy, jednoczenie wzrasta i stopie ich wyzysku“.

Innym, nader wanym punktem, którego rewizya dotyka, jest wewntrzna

koniecznc przeksztacenia si kapitalizmu na ustrój socyalistyczny. Program

Hainfeldzki, skcnstatowawszy, e „ewolucja techniczna, kolosalny wzrost si

wytwórczych czyni prywatn wasno rodków produkcyi zbyteczn i e jedno-

czenie wytwarzaj si niezbdne warunki duchowe i materyalne ,
formy wspól-

nego wladania“, mówi, e „jest to konieczno dziejowa, której nosicielern

organem moe by tylko proletaryat klasowo wiadomy i zorganizowany .

Adler proponowa sformuowanie nastpujce : w miar tego jak ewolucya kapi-

talizmu zwiksza proletaryat, tene jest zmuszony i nabiera zdolnoci do podjcia

walki przeciwko niemu. Dochodzi on do wiadomoci, e zanik prywatnego

wytwarzania czyni i wasno prywatn coraz bardziej zbyteczn^ ijj szkodliw, e
jednoczenie musz si wytwarza niezbdne warunki psychiczne i materyalne

nowych form produkcyi wspólnej („genossenschaftlichen“ t. j. ,,wspódzielczej“)

i wspólnej wasnoci, i e przejcie rodków wytwarzania na wspóln wasno
caego ludu musi stanowi cel walki o wyzwolenie klasy robotniczej".

Adler zatem zamiast objektywnie koniecznej ewolucyi chcia stwierdzi

tylko suhjektywn wiar w t konieczno, wiar, poczon ze wiadomoci, e
musimy dziaa, aby si przewidywany rozwój dopeni. W takiej formie me

dopatrzono si stanowczo zbyt wielkiego ustpstwa na korzy „kryzysu“ ;
pro-

jekt komisyi, przyjty przez kongres, szczliwie czy obydwa punkty widzenia,

obydwie strony zjawiska, objektywn i subjektywn. Mówi on : „Zanik prywa-

tnego wytwarzania czyni w'asno prywatn zbyteczn i szkodliw“, „warunki

W7twarzaj si“ (jak w programie Hainfeldzkim)
;
dodaje nastpnie za

:
„je^lno-

czenie proletaryat dochodzi do wiadomoci, e powinien popiera i przyspiesza

t ewolucy“. Paniewa wyraz „Genossenschaft" oznacza stowarzyszenie wspó-

dzielcze, obawiano si wic, by. przeciwnicy prawodawczego uspoecznienia rod-

ków produkcyi, ci, którzy wierz, e „wolna“ kooperacya przemysowa i rolna

powoli zastpi kapitalizm, nie wyzyskali tego na sw korzy ;
dlatego dodano :

„formy wspólnego wytwarzania na podstawie spoecznej wasnoci“ *). A to

tembardziej, e program Adlera nie zawiera ani sowa o zdobyciu wadzy poli-

tycznej
;
Adler zreszt zaznaczy, e to byo prostem zapomnieniem i wstawiono

„zdobywanie wadzy politycznej “ jako rodek walki klasy robotniczej, obok celu

— uspoecznienia rodków produkcyi. Bezporednio po tern nastpuje silny

i pikny ustp dawnego programu, który zatrzymano i podkrelono : „Jedynie

klasowo uwiadomiony i zorganizowany do walki klasowej proletaryat moe by
nosicielem (organem) tej nieuniknionej ewolucyi. Zorganizowa **) proletaryat,

*) Pomidzy daniami drugiej czci programu znajdujemy przecie jedno
nowe

:
„zniesienie wszystkich ciarów i ogranicze, utrudniajcych dziaalno

gospodarczych stowarzysze robotniczych“,

**) Tu wykrelono wyraz „politycznie"
;
pojcie organizacyi zostao zatem

uogólnione.
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natchn go wiadomoci jego pooenia i posannictwa, uczyni i utrzyma

go duchowo i fizycznie zdolnym do walki — oto zatem waciwy program

austryackiej partyi socyaliStycznej“. Zatrzymano równie nastpujc deklaracy:

„Partya bdzie zawsze stawa w obronie interesów klasowych prolefcaryatu

i sprzeciwi si energicznie wszelkim próbem ukrywania i zaciemniania antago-

nizmów klasowych, zarówno jak wyzyskiwania robotników na korzy partyi

buiuazyjnych“ .

*

)

Natomiast w ustpie, w którym mowa o prawach politycznych, gosowaniu

powszechnem i t. d., nie zachowano owego, dwakrotnie powtarzajcego si

zastrzeenia programu Hainfeldzkiego : „Nie robic sobie adnych zudze co

do wartoci parlamentaryzmu, jednej z nowoytnych form panowania klasowego“,

i nie nazwano ju gosowania powszechnego wycznie „Jednym z najwaniejszych

rodków agitacyi i organizacyi". Rezolucya Hainfeldzka o prawodawstwie robo-

tniczem, stanowica krytyk systemu ubezpiecze, a suca za wstp i przejcie

do zada poszczególnych, równie nie zostaa powtórzona w nowym programie.

Znajdujemy tam w tej mierze tylko co nastpuje : „partya dy do ustawoda-

wczej ochrony stopy yciowej robotników^, poczem dodano; ^walczy ona o zape-

wnienie proletaryatowi moliwie jaknajszerszego wpywu we wszystkich dzie-

dzinach ycia publicznego^.

Do punktu, omawiajcego obowizkowe, bezpatne i wieckie nauczanie

czesi zaproponowali nastpujcy dodatek: „odpowia ajce potrzebom i rozwojowi

kadej poszczególnej narodowoci", co te zostao przyjte. Trzeba wiedzie, e
czesi od pewnego czasu rozpoczli kampani w celu zdobycia sobie szkó czeskich

dla dzieci przeszo 330.000 czechó w, zamieszkaych w Wiedniu i Dolnej Austryi,

czego im wikszo antysemicko-aiemiecka w sejmie i radzie miejskiej odmawia.

Adler, wybrany niedawno do sejmu dolno-auscryackiego, zdy ju przemówi
za tern susznem daniem.

Proponowano jeszcze wcielenie do no wego programu rezolucyi, okrelajcej

wytyczne propagandy socyalis tycznej na wsi, rezolucyi, uchwalonej na kongresie

austryacko-niemieckiej organizacyi w Gratzu, w r. 1900 Rezolucya ta jest

bardzo starannie opracowana i stoi wogóie na gruncie zasad, sformuowanych
przez Kautsky’ego w „Kwestyi agrarnej“j kongres jednak uzna za przedwczesne

wczenie jej do programu, który te, po dawnemu, odnonie do ludu wiejskiego

zawiera jedno tylko danie : rozcignicie prawodawstwa ochronnego i na

robotników rolnych.

Pokrótce musimy jeszcze zanotowa par wauiejszych momentów zjazdu

wiedeskiego.

Ze sprawozdania ogólnej egzekutywy dowiadujemy si, e istnia zamiar

odbycia tego zjazdu w Krakowie, lecz ze wzgldu na odlego i koszta zosta

porzucony.

Sprawozdanie to podaje nastpujce ciekawe obliczenia iloci gosów,
otrzymanych w V kuryi (powszechnej) przez róne stronnictwa podczas prze-

szorocznych wyborów do parlamentu.

*) Wyraz „buruazyjuych" zastpi tu „panujcych", co nadao zdaniu
charakter ogólniejszy i ostrzejszy.

**) Wedug statutu partyjnego wszelkie zmiany programu nale wycznie
do kompeteucyi kongresu ogólno-austryackiego. Czy organizacya niemiecka nie

uwaaa tej rezolucyi za zmian programu, czy traktowaa t kwesty jako
wchodzc w zakres taktyki? W kadym razie jej uchwaa jest precedensem...



16

Gosy wyborców Gosy wyborców-delegatów

bezporednich (wybory por.)

Soc. demokraci 201.862 3984

Modoczesi 27.222 3676

Czescy „naród. soc.“ 9858 3438

WszechnTemcy 26313 2910

Niem. klerykali — 2338

Chrz. soc. (antysemici) 174.603 759

Liberali niemieccy 6560 1076

Niem. „ludowcy" 18.364 931

Pozostaych 9 stronnictw 97.611 9163

Koo polskie wliczone jest do tych ostatnich 9 stronnictw, (sowecy, rusini, ru-

muni, wosi itd.), poniewa, pisze autor sprawozdania, „jego rezultaty wyborcze

wogóle nie dadz si mierzy normaln miar.“

„Jeli przyjmiemy stosunek : 1 wyborca-delegat na 150 prawyborców, co

jeszcze wypada na niekorzy soc. demokratów, poniewa ich gosy pochodz

z przemysowych, ludniejszych okrgów“, to otrzymamy tak tablic, w której

obok ogólnej iloci otrzymanych gosów widzimy najpierw ilo mandatów w dzi-

siejszym parlamencie, a nastpnie ilo mandatów, któr dane stronnictwo posia-

daoby proporcyonainie do iloci wyborców, gdyby nie byo czterech uprzywile-

jowanych kury i

;

Stronnictwo Gosów Mandatów

ma miaoby

Soc. demokraci 799.462 10 58

Modoczesi 578.522 53 42

Czescy „naród, soc." 525.558 5 38

Wszechniemcy 462,813 21 34

Niem. klerykali 350.700 37 25

Chrzeciascy soc. (antysem.) 288.353 22 21

Liberali niemieccy 169.298 39 12

Niem. „ludowcy" 157.954 51 11

Reszta (9 stronnictw) 2.421.088 185 162

W dyskusyi niektórzy uwaali r cyfr 800.000 gosów socyalistycznych

za wygórowan
;
lecz Daszyski odpowiedzia, e przeciwnie, jest moe za niska,

bo ile to gosów socyalistycznych za pomoc faszerstw wyborczych i teroryzmu

poprostu skradziono!

Stan prasy partyjnej jest nastpujcy: Pisma polityczne: niem. 26, cze-

skich 14, woskich 4, polskich 2, soweskie 1, rusiskie 1, razem 48; w tern

dzienników 8: niem. 3, czeskich 2, woskich 2, polski 1. Zawodowe: niem. 26

czeskich 20, polskich 3, woskich 1, razem 50. Humorystycznych 3 : dwa niem.

i 1 czeskie; wreszcie „Arbeiterschutz“, organ kas chorych.

W sprawozdaniu ogólno-austr. egzekutywy, podpisanem przez trzech se-

kretarzy partyjnych, niemca Skareta, który prawdopodobnie by jego autorem

polaka Daszyskiego i czecha Vaóka, a stanowicem rzut oka na dzieje poitycz

ne ostatnich paru Jat, znalaz si te ustp o rozporzdzeniach jzykowych Ba

deniego, które s punktem wyjcia tych burzliwych dziejów. Rozporzdzenia te

zostay nazwane „naturalnym produktem ukrytego pod konstytucyjn mask tra-

dycyjnego austryackiego absolutyzmu“, a dalej powiedziano, e „powoanie mini-

steryum Clary’ego, które znioso rozporzdzenia jzykowe i unikao zasadniczo

uywania § 14 (na podstawie którego mog by wydawane rozporzdzenia rz-

dowe z moc prawa po za parlamentem), byo pierwszem formalnem potpieniem

badenizmu i e „rozporzdzenia jzykowe juz wicej z grobu nie powstay."

Ta cz sprawozdania wywoaa silne niezadowolenie towarzyszy czeskich.
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Vaniek owiadczy, e jego podpis znalaz si pod sprawozdaniem bez jego wie-

dzy
;
pochodzi to zapewne std, e V. nie mieszka w Wiedniu, a z zarzdu partyi

czeskiej wybrana jest staa komisya, zamieszkaa w Wiedniu, która ma obowizek

stale bywa na posiedzeniach ogólnej egzekutywy; nale do niej tow. Korinek

(kasyer ogólno -partyjny), Radimsky i wietlik. Zarówno Vaniek, jak dwaj inni

wybitni czescy towarzysze, dr. Soukup i Niemeo, owiadczyli, e nie naley wy-

woywa wraenia, jakoby socyalici cieszyli si z cofnicia rozporzdze jzyko-

wych Badeniego i e za wydanie tych rozporzdze zwalczali Badeniego. Niejas-

no w tym wzgldzie wiele nam zaszkodzia. By moe, e towarzysze niemieccy,

zostajc troch pod wpywem prasy buruazyjnej, patrz na to nieco innemi oczyma,

ale my musimy stwierdzi, e, co do swej treci, rozporzdzenia te byy waciwie-

suszne, e zreszt nadaway tylko moc prawa zasadom, porczonym w § 19

ustaw zasadniczych i nawet ju w statucie krajowym z r. 1627
;
jelimy wyst-

pili przeciw Badeniemii, to po pierwsze z czysto formalnych wzgldów, e byo

to rozporzdzenie na podstawie absolutystycznego § 14, po wtóre, e póniej za-

graa on wolnoci i bezpieczestwu parlamentu.

Tow. Adler i Pernerstorfer w odpowiedzi na te zarzuty protestowali wpra^

wdzie przeciw powoywaniu si na pergaminy czeskie z r. 1627, twierdzili, e-

jeeli ju wszyscy mniej lub wicej znajdujemy si pod wpywem opinii burua-

zyjnej, to pewno towarzysze czescy w wikszym stopnin, ni niemieccy, ale przy

znali, e krytykowane zdania w sprawozdaniu byy niezrczne i e rozporzdz

nie Clary’ego, cofajce na mocy § 14 rozporzdzenia jzykowe Badeniego, wydane

na mocy tego § 14, byo równie nagannym objawem absolutyzmu.

Sprawozdanie z dziaalnoci frakcyi parlamentarnej wypowiedzia Daszy-

ski. Jak wiadomo, parlament wiedeski przeszed obecnie okres wzgldnego spo-

koju, w którym uchwalono róne prawa, budow kanaów i kolei elaznych,

midzy innemi — dziewiciogodzinny dzie roboczy dla górników. „W poprzed

nim okresie socyalici mus eli zdobywa sobie powaanie przez wyrzucanie pre-

zydenta za drzwi
;
w tym — osigali ten sam cel za pomoc rzeczowej, intensy-

wnej, poytecznej pracy w komisyach i w plenum. “ Midzy innemi wnieli

151 interpelayi, z których 44—

w

celu imunizowania skonfiskowanych broszur

i artykuów. Otó to spokojne stanowisko frakcyi wywoao u czci towarzyszy,

gównie niemieckich, pewne niezadowolenie. Towarzysze ci (Winarsky, Morgen-

stern, Hacker, Resel i inni) zarzucali posom, e za wiele dbali o normalne funk-

cyonowanie parlamentu, e np. zgodzili si na odesanie do komisyi bez pierw-

szego czytania, w celu przypieszenia, projektu budowy kanaów, cho projekt

ten pociga za sob zwikszenie podatków, a nawet projektu podatku od biletów

kolejowych
;
e dla przypieszenia dyskusyi na l budetem zgodzili si, na pro-

b prezesa ministrów, odoy na kilka dni nagy wniosek o ubezpieczenie na

staro itp. Takie stanowisko zanadto pachnie zabaw w mów stanu. Nam
nie przystoi i nie warto przyczynia si czemkolwiekbd do utrzymania przy

yciu tego parlamentu uprzywilejowanych
;
im prdzej zere on sam siebie i roz-

wali si, tern lepiej, choby nawet mia nastpi przejciowy okres absolutyzmu

jawnego, który moe jest lepszy od dzisiejszego, w obsonkach. Kryzys taki

zreszt w kadym razie nastpi, ale moe nastpi w chwili dla nas niekorzyst-

nej. Lepiej prdzej, bo moe nareszcie prdzej dojdzie do gosowania powszech-

nego i równego. Jeli taki parlament jeszcze duej potrwa, to robotnicy, wi-

dzc bezuyteczno swych wysików, mog si zupenie zniechci, i zamiast

postpowa, bdziemy si cofali.

Adler, Pernerstorfer i Daszyski z atwoci wykazali baho tych za-

rzutów, przesad tego pesymizmu, lekkomylno tych rad. Opozycya, mówili,

nie ma odwagi doradza posom konsekwentnie rozpoczcia obstrukcyi. Gdyby
socyalici zaczli obstrukcy, to wszystkie buruazyjne partye i rzd z radoci
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zwaliyby na nich win za kryzys parlamentu i zrobiyby z tego argument prze-

ciwko rozszerzeniu prawa wyborczego, za absolutyzmem. Nawet taki parlament

jest jeszcze lepszy od adnego: mona jako tako hamowa zapdy urzdników

przeladowców. Jeli on upadnie, co jest nieuniknione, to niech upadnie pod

ciosami kóccych si buruazyjnych partyi, a wtedy zniesienie uprzywilejowa-

nych kuryi bdzie jedynym logicznym wnioskiem. Zreszt posowie nasi nie za-

n edbuj bynajmniej powanej, zasadniczej opozycyi.

Jednakowo, objawów tego niezadowolenia nie mona lekceway; wiad-

czy ono bowiem, e w Austryi parlament centralny, chaotyczna szachownica

dwudziestu kilku partyi i partyjek najrozmaitszych odcieni i narodowoci, nie

ma dla mas tej wartoci ksztaccej, co w krajach jednolitych
;
e jest dla nich

w znacznej czci niezrozumiay. Kto wie, czy w dalszym cigu z tego niejas-

nego uczucia niesmaku nie wyoni si mocne przekonanie o koniecznoci namit-

nej walki o prawo wyborcze do — sejmów krajowych...

Odbya si jeszcze dyskusya nad kwesty ce protekcyjnych, na której ob-

szerniejsze streszczenie nie mamy miejsca. Referent Kautsky i koreferent dr.

Karpeles przedstawili wspóln rezolucy, która te zostaa jednogonie przyjta.

Gosi ona, e, jakkolwiek soc. demokracya nie uwaa wspóczesnego pastwa
za powoane do kierowania produkcy, to jednak uznaje potrzeb rodków pa-
stwowych popierania rozwoju si produkcyjnych

;
ale rodkami takimi s przede-

wszystkiem podnoszenie poziomu umysowego i fizycznego mas (szkolnictwo, pra-

wodawstwo pracy). Ca — z wyjtkiem przejciowych ce wychowawczych dla

pewnych gazi przemysu krajowego w pocztkach ich rozwoju — zasuguj
zawsze na potpienie. Soc. dem. powinna popiera zawieranie dugoterminowych

traktatów handlowych na zasadach wzajemnoci.

Zaznaczmy wreszcie, e obok tow. Bebla i Eisnera z Niemiec, Groszmana

z Wgier, tow. dr. Estera Golde reprezentowaa na kongresie P. P. S. zab. pru-

skiego, która i w ten sposób zamanifestowaa sw samodzielno. W przemó-

wieniu swem, ciepo przyjtem przez kongres, tow. Golde podniosa, e „jeeli

towarzysze niemieccy tak ywo interesuj si ruchem austryackim, to i my, pol-

scy socyalici w Prusiech, czujemy si cile zespoleni z polskimi towarzyszami

w Austryi i w caracie, bo granice, które przemoc i buruazyjna polityka klasowa

wznosi tak midzy narodami, jak midzy czciami jednego i tego samego na-

rodu, nie mog wogóle dzieli proletaryuszy.“ Mówczyni winszowaa partyi

austryackiej, e jest „wzorem w Europie, w którym narodowociowe zatargi nie

Szkodz pracy socyalistycznej, bo prawa narodowoci s wzajemnie szanowane^.

Wymown i pikn ilustracy tych wyrazów byy mowy poegnalne, któ-

re, kady w swoim jzyku, wypowiedzieli: w imieniu delegacyi niemieckiej tow.

Popp, czeskiej — Niemec, polskiej (20 osób liczcej) — Hudec, woskiej — Do-

mokos, soweskiej — Kobacz i rusiskiej — Wityk.

Elehard Esse.

Cpilizatorowie posjjscf w iandiirir)

We czwartek dn. 29 czerwca 1900 miasto uroczycie egnao wojsko zaogi
bagowieszczeskiej, wyprawione ra obron Charbinu. Wyruszyo prawie wszystko.

*) W chwili obecnej, kiedy nasi moskalofile, staraj si wyzyska na korzy
Rosyi barbarzystwa pruskie, bardzo s na czasie wszelkie przyczynki do chara-
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co byo zbrojnego w Bagowieszczesku — okoo 3000 ludzi, pozostao tylko

okoo 1000 ludzi z 8 armatami. Ilo nabojów bya ograniczona. Dnia nastpnego

t. j. 30 czerwca, chiczycy zatrzymali statek ,,Micha“, na którym znajdowaa si
bro i niezdatne do uytku armaty. W odpowiedzi na t zaczepk wydano roz-

kaz : „ surowo ukara chiczyków za zdradziecki napad“. atwo wyda rozkaz,

ale trudno go wykona. W kadym razie wojsko byo wyprawione pod Ajgun

wieczorem 1 go lipca. Nastpnego dnia, w niedziel od samego rana panowaa
atmosfera niepokoju, nieokrelonych obaw i jasno pojmowanego przez wszystkich

niebezpieczestwa, pod wpywem którego wikszo rosyan coraz bardziej tracia

gow i przejmowaa si strachem. Chiczycy i mandurzy pieszyli przeprawia

swoje mienie na tamt stron Amura, Zwoana w ratuszu miejskim nadzwyczajna

nara^da postanowia wezwa obywateli do obrony, wybraa, nader niefortunnie,

naczelników, podzielia na chybi-trafii miasto na 6 rewirów obronnych i ka-

zaa rozda 500 starych karabinów — jedyny zapas broni, jaki miasto posiadao.

Byem tak optymistycznie usposobiony, e nie wierzyem w moliwo napadu,

jak i dotychczas nie wierz w jego dobrowolne rozpoczcie. Pierwszy strza,

dany przez chiczyków by, sdz, wywoany jakiem nieporozumieniem. Gdyby
mieli zgóry ukartowany plan napadu, to nonsensem byoby rozpoczyna bombar-

dowanie, gdy bezbronno miasta bya im dobrze znana. Gdyby zamiast bez-

celowej i bezskutecznej strzelaniny przeprawili na nasz stron z 1000 ludzi,

a mogli to zrobi zupenie niepostrzeenie, gdy cae tumy chiczyków w cigu
caego dnia przeprawiay si tam i napowrót przez Amur, to nic by nie zdoao
ocali miasta, nikt by go nawet nie broni, gdy ogólna panika tylko do ucieczki

popychaa. Mogli by bez oporu spali Bagowieszczesk i wymordowa mnóstwo
mieszkaców, którym nie wydano nawet tej broni, jaka bya w zapasie. Pierwszy
strza by pierwsz omyk z ich strony^ jeli mieli zamiar istotnie szturmo-

wa miasto. Najprawdopodobniej chcieli oni zmusi wojsko rosyjskie do 'odst-
pienia od Ajgunu i w tym celu postraszy je napadem na Bagowieszczesk.
Tern tómacz si wszystkie dalsze ich ruchy, z których byo -wida, e bardziej

si boj sami napadu, ni myl o nim. Caa ich strzelanina wypywaa raczej

z zamiaru zamaskowania wasnego niepokoju ni z chci szkodzenia miastu, które

trzso si ze strachu.

Okoo 6 -ej wieczorem posyszaem pierwsze strzay i udaem si natych-

miast na brzeg A.muru. Idc, widziaem objawy strasznej paniki. Tumy ludzi

obsaczay magazyny, domagajc si broni, a gdy im nie dawano, to brali prze-

moc, Zamt by straszny : jeden chwyta strzelb, drugi naboje,[trzeci bagnet,

tamten znów szabl i kady bieg, nie wiedzc dokd, po wikszej czci za

miasto. Gdy przyszo do organizowania obrony wybrzea, okazao si, e wik-
szo broni wpada w rce albo tchórzów, którzy uciekli w pola, albo maroderów
i wóczgów, niebezpieczniejszych dla mieszkaców, ni dla chiczyków. Tego
samego dnia wieczorem garstki ochotników zaczy sypa szace i okopy na

wybrzeach Amuru. Roboty trway w cigujkilku dni nastpnych. Brzeg Amuru
na przestrzeni 4-ch wiorst zgór przybra wygld tymczasowej fortecy.

kterystyki praicdziwej fizyognomii tej Rosyi, która pragnie koniecznie uchodzi
za pastwo cywilizowane. Wobec tego tern chtniej zamieszczamy nadesany
nam przez naocznego wiadka dokadny opis dzikich okruciestw, popenionych
przez rosyan cywilnych i wojskowych na spokojnej ludnoci mandurskiej Blago-
wieszczeska i okolic. Warto podnie, e do organów prasy zachodnio-europej-
skiej przedary si tylko szczupe wiadomoci o tych faktach, wobec których
bledn nawet najbardziej krwawe wybryki „cywilizatorów" niemieckich i bel-

gijskich w Afryce. Red.
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Caiuj^ycy z p)cz|tka strzelali le i niebiezpieczed^two ua brzegu byo
mniejsze ni na dalszych ulicach miasta. Ofiar byo zaledwie kilkanacie w cigu

dwutygodniowej strzelaniny. Pierwsze strzay przestraszyy daleko wicej naszych

spokojnych mieszkaców rasj'^ ótej ni ludno rosyjsk. Natychmiast zaczli si

chowa dokd kto móg i zaraz te stali si ofiar motochu rosyjskiego. Po

pierwszych strzaach zaczo si zabijanie uciekajcych maiidurów. Tu jaki cy-

wilny wystrzaem z rewolweru pooy trupem czowieka bezbronnego wobec ca**

ego tumu wiadków
;
tam kozak zabija lecego i rannego mandura. Wadze

nie tylko iiic nie przedsiwziy dla umierzenia tych wybryków, ale przeciwnie

zachcay ludno rosyjsk do nich : „Jeców by nie powinno"
!
gosili oficero-

wie, „bi i pali" ! krzyczeli urzdnicy policyi. Wskutek tego rozszalay i chciwy

zysku tum rzuca si jak wcieky na nieszczsnych mandurów. W poniedziaek

zaczo si oczyszczanie z nich miasta. W kadym chiczyku lub mandurze, umie-

rajcym ze strachu, widziano wroga. Ze wszystkich domów i kryjówek zaczto

ich wywleka i ciga na jedno miejsce. Opornych lub niedo pieszcych bito,

kuto a nawet strzelano do nich. Speniaa to przewanie poicya z kozakami

lub ochotnicy z tumu. Byo wprawdzie i w tym dniu strasznym wielu, którzy,

z naraeniem wasnego ycia, ukrywali mandurów
;
odebrano jednak wszystkich

lub prawie wszystkich. Nareszcie zebrano tum 4-tysiczny. Byli tam robot-

nicy którzy cae lata u rosyan pracowali, wyrobnicy, przekupnie z rynku, rze-

mielnicy, kupcy (prócz najbogatszych, uwolnionych za suty okup), byy tam

kobiety, wyrostki, nawet niemowlta Cay ten tum, zebrany we wtorek, wadza

rozkazaa powie za Zej (dobyw Amuru) na terytory urn mandurskie, gdzie

byo od 15 do 20 tys. spokojnej chiskiej ludnoci, do zamonej i zaopatrzonej

we zboe, a wic mogcej przekarmi przybyszów. Przeciwko temu zaprotesto-

wa jednak licznie zebrany i nawpó zbrojny motoch. Wadza si zlka. Po-

licmajster uda si do gubernatora i przywióz od niego rozkaz wpdzenia ich

do Amuru przy ujciu Zei. Niedoszedszy jednak do tego miejsca, zawrócono

tum i poprowadzono go na nocleg do pustego myna Sokoowa. Tej nocy (z 4

na 5 lipca) rozstrzygn si los tych nieszczliwych. Postanowiono potopi ich

w Amurze. Dlaczego ich nie przeprawiono przy ujciu Zei — wytómaczy mona
tylko tern, e chciano ich zguby bd co bd. Przy ujciu Zei gboko wyschni-

tego Amuru bya nie wiksza nad 4 stopy, co umoliwiao nawet kobietom

i dzieciom przej bez naraenia ycia. Ale tego nie chcieli ich kaci. 5-ego

t. j. we rod poprowadzono cay tum w gór Amuru za Górny Bagowiesz-

czesk — wiosk odleg od miasta o 7—8 wiorst, gdzie prd Amuru, cinitego

wzgórzami, staje si bardzo bystrym i gdzie rzeka jest gboka 7 do 12 stóp,

a koryto jej szerokie 100—150 sni. Tam ich zaprowadzono pod eskort

kozaków i tumu, chciwego widowiska, a po czci i zysku, kac im przepra-

wia si bez ódek i adnych innych rodków. Trudno sobie przedstawi i jesz-

cze trudniej opisa scen, jaka si tam odbya. Doroli i dzieci rzucali si

ua kolana, prosili, bagali, aby obcito im warkocze, aeby ich chrzczono, byle

tylko darowano ycie. Wszystko co byo przy nich : — towary, pienidze, rze-

czy — wszystko to dawali swym katom, którzy brali, ale pomimo to bagnetami,

kolbami, a powolnych kulami wpdzali do wody. Gdy pierwsze szeregi zaczy

pyn i silniejsi unosili si nad wod. posypay si na tych szczliwców, goto-

wych si wydoby na ld stay przeciwnego brzegu, strzay karabinowe. Potonli

nawet ci, którzy by mogli przepyn. Z caego tumu przeprawiy si nieliczne

jednostki. To byo 5-go. Ju 6-ego po Amurze zaczy pyn trupy Mandur-

skie, 7-ego, a zwaszcza 8 go pyny one setkami, leay wzdu brzegu na mie-

liznach, wywoujc strach i obrzydzenie w mieszkacach. Wielu nie mogo

przyjmowa pokarmów, stale wymiotujc. Nastpnych dni jeszcze napa<ano ua

do.ny, gdzie ukrywali si chiczycy, odbierano ich i równie topiono. Zaledwie
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kilka osób znalazo si takich, którzy me oddali swych chiczyków. Na opusz-

czone sklepy i sklepiki chiskie rzucia si, chciwa grabiey, tuszcza wraz z po'

licyantami, a nawet, podobno, i znaczniejszymi ludmi. Na danie banków,

które maj wiele chiskich weksli, kazano wreszcie opiecztowa sklepy i spi-

sa ich inwentarz.

Ale jeszcze okrutniej postpiono za Zej. Tam jeden z policyantów —
Wokow — da oficyalny fna pimie) rozkaz gminom swego okrgu, aby zabijay

wszystkich chiczyków. Rozkaz ten wykonywano cile, ograbiajc poprzednio

ofiary. W jednej wsi zebrano mandurskich robotników i w drodze aski po-

zwolono im wybra rodzaj mierci, a potem potopiono. Z mandurskiego teryto-

ryum pocza si masowa ucieczka ludnoci rasy ótej, a jednoczenie zacza
si formalna rze bezbronnych, szukajcych ratunku w ucieczce : strzelano do

nich, kóto Dagnetami, bito drgami i widami i topiono — sowem zabijano

chiczyków caemi masami. e wszyscy prawie byli bezbronni dowodzi fakt, e
broni prawie wcale nie odebrano, z wyjtkiem 2 armatek, nalecych do oddziau,

który si przeprawi z Ajgunu. Ile ofiar zgino w ten sposób okreli trudno,

nie mniej, ni w Bagowieszczesku, a raczej wicej. 20-tysiczna ludno man-

durskiego terytoryum za Zej znika prawie caa. Po wsiach zostao jedynie

mnóstwo byda, wi, ptactwa, zeszorocznego zboa w snopach i ziarnie, narz-
dzi rolniczych, wybornych zasiewów i ogrodów. Ale i na to wszystko spada
lepa sia zniszczenia. Z Bagowieszczeska wysano statek „Selenga“ z kilkudzie-

siciu pakami nafty do podpalania nadbrzenych wsi mandurskich
;
nie zdoaa

jednak zaoga „Selengi“ wykona swego zlecenia : miejscowi chopi rosyjscy, pod

wodz policyi ziemskiej, popodpalali i bez nafty. Poczwszy od 6 lipca cae noce

wida byo na wschodzie szerok un poarów. Spalono okoo 70 wsi, zosta-

wiwszy z caego mienia chiczyków tylko kupy gruzów. ywy inwentarz oko-

liczni chopi rosyjscy zaczli rabowa.
Okropne sceny odgryway si podczas zazejskich wypadków. Oto matka

z dwojgiem dzieci ucieka przed pogoni chopstwa, dobiega do brzegu Zei,

cauje swe mae dzieci i zostawia je na brzegu, a sama rzuca si do wody i to-

nie; chop zbrojny sadza dzieci jedno za drugiera i jednym wystrzaem zabija

obie ofiary. Opowiadaj, e wpdzane do wody tumy chiczyków rozrzucay
resztki swych pienidzy, starajc si rzuca je pomidzy dzieci swych morderców.
Takie same sceny odbyy si w Pokrowce, Czerniajowej i w wielu innych

wsiach.

Sivi (dek.

Próba agitacyi na wsi przed laty dziesiciu

Partya nasza wzrosa znakomicie, rozszerza wci sw dziaalno i coraz
wiksz zwraca uwag na agitacy wród wocian. Moe te wkrótce agitacya
ta zostanie na dobre zorganizowana.

Ale przed 10 laty kto wród socyalistów myla o niej ! Najpierw, nie
byo jeszcze wówczas P. P. S., nie byo adnej partyi, adnej organizacyi, obej-
mujcej cao si socyalistycznych. Siy te rozpaday si na kilka sabych gru-
pek, midzy któremi wzgldnie chyba najsilniejsza, „Zwizek robotniczj“, odzna
czaa si wogóle slabem rozwiniciom zmysu politycznego i, po doktrynersko iu-
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terpretujo zasady marksizmu, zasadaiczo uawet ograniczaa sw robot uo ro-

botników miejskich. Tak przynajmniej wyraali si ci z pomilzy zwoleaników

(moe nawet nie czonków) „Zwizku“, z którymi zdarzao mi si styka.
Mieszkaem wówczas w Królestwie na prowincyi. Byem mody, wieo

nawrócony na socyalizm i wogóle na rewolucy. Paliem si do roboty bezpo-

redniej, realnej, midzy ludem. W otoczeniu mojem nie miaem sposobnoci
zetkn si z robotnikami fabrycznymi. >fatomiast nalarzya mi si bardzo do-

godna sposobno zetknicia z lulem wiejskim, z której nie omieszkaem sko-

rzysta.

Znalazem si na wsi w do duym majtku’ w birlzo dogodnych wa-

runkach, bo jako czowiek, nie zwizany adnym naturalnym stosunkiem z dwo-
rem, który to stosunek wzbudza z góry nieufno w ludzie do syna lub bliskiego

krewnego dziedzica. Z drugiej strony, warunki te byy takie, e nie mogem
ze swoj robot popa w podejrzenie u nikogo niepodanego. Byo to w lecie.

Zaczem, naturalnie, chodzi w pole, do niwa, do zwózki zboa, jedziem z pa-

robkami na wozach, pomagaem troch rzuca snopki — tern si wszak kady
panicz na wsi bawi. Jednoczenie za staraem si pozna personel, zwracajc
z natury rzeczy gówn uwag na sta sub dworsk, a wród niej na mo-
dych parobków. Zaczem uczy dzieci niektórych czyta i pisa

;
dawaem, czy

to za porednictwem dzieci, czy bezporednio tym, którzy si chtniejszymi oka-

zali, ksieczki cenzuralne dla ludu. Bardzo jednak prdko, jak tylko troch
poznaem ludzi, aby odróni cakiem nieinteligentnych lub tylko o zabawie my-
lcych, lub te zdecydowanych lizusów — i przemogem nieco niemiao, stojc
na przeszkodzie stosunkom z mao znanym dotychczas i ohcym ywioem, — za-

czem rozmawia z ludmi o ich pooeniu, przedewszystkiem o tern, co ich

najbliej obchodzi - o pooeniu ekonomicznem, o zarobkach — kady o tern ch-
tnie gada, — o tern, jak trudno wyy. A tu pan ma dwór, yje dobrze, trzyma

rzdc, sam mao co robi, albo i nic. Z czego ? Samo przez si przyszo wy-

wietlenie wyzysku pracy najemnej. Stanowczo stawaem po stronie robotnika
;

zaufanie roso
;
zastrzegaem tylko, aby o tern z innymi bez mojej wiedzy i zgo-

dy nie mówiono, eby kto niepotrzebny si nie dowiedzia. Odczucie potrzeby

konspiracyi i jej wykonywanie prawie nic wogóle nie pozostawiao do yczenia.

Dalej naturalnie nasuway si natychmiast kwestye posiadania roli. Najemnicy

dworscy maj krewnych maorolnych, sami z takich pochodz. Wic przyczyny

utraty roli : may nadzia, podatki, lichwa (ydowska, ale daleko wicej jeszcze

wasna, chopska), podzia midzy potomstwo. Wobec ndznego losu maorolnego

a oczywistej niemonoci dojcia do wikszej posiadoci, wyznaj, e nie znala-

zem wcale wród najemników owego sawionego popdu do tego, aby cho Ka-

waeczek gruntu posiada
;
nie mówi naturalnie o jakim zagonie pod kartofle,

który si dostaje od dworu, bo to naley do wynagrodzenia za prac najemn,
nie jest wasnoci. Od stwierdzenia niemoliwoci sprawiedliwego i wystarcza-

jcego podziau tak, aby wszyscy mieli i na dugo, z atwoci ju przechodzio

si do koniecznoci wspólnego posiadania ziemi, do tego, jakby to byo dobrze,

eby ot majtek nalea nie do dworu, lecz wspólnie do tych, co i dzi na nim

pracuj ; dzieliliby si tern, coby wyrobili albo za wyrób dostali, i nie byliby

w biedzie. Bynajmniej nie znajdowaem adnego wstrtu do tej idei wspólnej

wasnoci ani u bezrolnych najmitów, ani nawet u maorolnych, z którymi jpó-

niej te wszedem w stosunki.

Po pewnym czasie takich rozmów widziaem jasno, e dla kilku z pomi-
dzy moich znajomych to nie wystarcza, e trzeba im czego wicej, pozytyw-

nego wniosku, dopenienia: co robi? Zagadywali do mnie rónie. „Panie,

przecie co bdzie, eby to byo na wiecie inaczej
;
przecie trza si ruszy.**'

Jeden zacz mi opowiada, e jego ojciec pomaga powstacom, e w pobliskim
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lesie on wie miejsce, gdzie duo broni zakopano. Byo to zupenie samorodne

;

ja bowiem wówczas, bdc „czystym midzynarodowcem‘‘, nie uwaaem wcale

za stosowne porusza strunk patryotyczn. Jednak wobec tych samorodnych

objawów równie jej nie tumiem
;

opowiadaem przy sposobnoci o tern, e
i jak uwaszczenie byo dzieem powstania, a nie rzdu, co, wobec zdobytego

ju zaufania, znajdowao wiar.

Wreszcie utworzyo si nieliczne kóko ludzi, do których miaem zaufanie

i nad którymi postanowiem popracowa bliej. Byli to przewanie parobcy

dworscy, jeden czy dwóch rzemielników wiejskich, póniej przyby jeden go-

spodarz maorolny, z którego jednak ju stosunkowo najmniejsz miaem pocie-

ch. Zna w nim byo jaki brak poczucia interesów wspólnych. Ezemielnicy

byli inteligentni, ale parobcy przewanie nie ustpowali im, niektórzy przewy-
szali ich nawet. Schodzilimy si wieczorami, po robocie, naturalnie, potajem-

nie, czasem w polu, w nocy, czasem tak, e mona byo czyta, czemu wanie
sprzyjay pomylne warunki. Rozmowa sama wkrótce przestaa wystarcza, tem

bardziej, e nie miaem jeszcze sam dostatecznego zasobu faktów. Trzeba byo
poprze j czytaniem. Ale znów bardzo byem le zaopatrzony w odpowiedni

literatur. Rozumie si, e na nic tu ju byy cenzuralne ksieczki, których

zreszt utworzyem dwa skady: jeden dla dworskich, drugi na wsi. Trzeba

byo czego najwyraniej rewolucyjnego. Na razie nie miaem pod rk nic

prócz aobnej ksieczki „Z poa waki “ — tych tragiczno-bohaterskich dziejów

pierwszego „Proetaryatu“. Wziem i zaczem czyta, opuszczajc tylko miejsca

bardzo trudne i specyalne, a obficie komentujc inne ustnemi objanieniami, do

których kady nowy szczegó dawa powód. Skutek by nadspodziewany. Sam,
prawda, byem wtedy peen zapau i przejmowany dreszczami wzruszenia, ale

te nie zapomn nigdy tych modych twarzy, jak si na nich malowao mocne
uznanie dla sów odezwy „Proletaryatu“ do wocian: „Ziemi car nam nie da!...

Ziemia powinna nalee do tych, którzy j orz
;
fabryki do tych, którzy w nich

pracuj“, podziw dla bohaterstwa dziaaczy w wizieniu, nienawi do rzdowych
siepaczy, pogarda dla zdrajców bez cienia wspóczucia dla ich zasuonego losu...

Tu si mówio o tein, jak to si trzeba zachovi'ywa w wizieniu, jak to kady
z nas powinien by na wszystko przygotowany. Jeden wprost mówi, e si boi,

eby moe nie wytrzyma; inni go wstydzili. Wszyscy jednak prawdziwie po-
ni zapaem, kiedy si czytao kocowe listy skazanych i ich wezwania do da-
szej pracy.

Tu nastpuje pewien do ciekawy szczegó moich wspomnie. Ludzie

pytali mnie naturalnie: co si dalej stao? czy teraz jest taka partya, jak „Pro-
letaryat“, i czy ja do niej nale? Nie byem poprostu w stanie odpowiedzie
im na to pytanie, e niema nic i e jestem ot sobie, wolontaryusz. Party logik
wewntrzn mego stosunku z nimi, musiaem wyprzedza fakty. Zreszt, nie

chc tu ani cakiem objektywnie uzasadnia postpek, o którym zaraz powiem
ani go, bro Boe! komukolwiek do naladowania poleca; byo w tem te niel

wtpliwie troch romantyzmu modzieczego. Otó mianowicie powiedziaem im
e naturalnie proces z r. 1886 nie wymiót organizacyi : e istnieje ona i teraz’

i ja jestem jej czonkiem, i z jej polecenia zajmuj si wanie nimi, tak samo,
jak inni jej czonkowie pracuj w innych miejscowociach. Organizacy przedsta-

wiem jako cile konspiracyjn i hierarchiczn: kady zna tylko tych, z któ-

rymi musi mie do czynienia, i swego bezporedniego zwierzchnika, którego po-

lecenia i wskazówki, dotyczce samej roboty partyjnej, bezwarunkowo wykony!
wa ma. Kiedy organizacya obejmie dostateczn ilo ludzi, to z góry wyjdzie
sygna ruchu przeciw panom wiejskim i miejskim i

.

przeciw rzdowi jednoczenie.

Jak si cay lud ruszy, to go i wojsko nie zgniecie, a zreszt robot si pro-

wadzi i w wojsku. Takie organizacy istniej nietylko w Polsce, ale i w in-
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nych krajach, w Niemczech, w Rosyi ; wic ruch taki bdzie jednoczenie wsz-
dzie, to musi zwyciy. Takie przedstawienie rzeczy og-romnie podnosio du-

cha w moich przyjacioach : czuli za sob si i siebie w tej sile Ju si te
nawet nie zraali, kiedy im mówiem, e nie mona wcale dzi obliczy, kiedy

ruch wybuchnie, e moe dopiero nasze dzieci zobacz owoce naszej pracy,

a my — musimy czekac i pocichu, powoli pracowa, naucza tego samego in-

nych, jak si który ju nadaje, to go de organizacyi wciga, a o ile si da,

to wpywa te na mas, szczególniej najemników, przez urzdzanie zbiorowych

wystpie, strejkóvv podczas niw itp.

Takie przedstawienie rzeczy miao dla mnie jeszcze bardzo wan stron,

e dawao mi w rce kierownictwo sprawy, poniewa ja im si naturalnie

przedstawiem jako ich bazporedni zwierzchnik, do którego we wszyskiem od-

nosi si maj, ja za sam w niektórych sprawach miaem si dopiero ze swo-

im zwierzchnikiem komunikowa. W ten sposób nie wolno tyo nikogo no-

wego wcign, zapozna ze mn, ani o mej roli zawiadomi bez mojego po-

zwolenia; w ten sposób mogem te, jeli nie przez wyrany zakaz, to przez

zwok, hamowa niektóre zbyt krewkie popdy, wypywajce z temperamentu

i niedowiadczenia, a w szczególnoci silny popd terorystyczny, cakiem zrozu-

miay u ludzi, zaledwie rozbudzonych i mao jeszcze rewolucyjnie wychowanych,

ale mogcy ca rzecz za jednym zamachem pogry.
Utworzyem tedy z nich „gromad" miejscow, powierzajc na wyjezd-

nem gówne zwierzchnictwo jednemu nadzwyczaj inteligentnemu, penemu iui-

cyatywy i rozsdku parobkowi, który jednak nie umia nawet czyta. Czyta

umia inny, który znów tamtych zalet nie posiada. Byem z nimi na bardzo

przyjacielskiej stopie; na odjezdnem serdeczniemy si uciskali. Wiem, e
i po moim wyjedzie, przez jaki czas przynajmniej, gorliwie zajmowali si ro-

bot, prawie bez kierownictwa zzewntrz, na wasn rk. Wsadzali ludziom

broszury do kieszeni w kociele. Jeden przesiedli si do innego majtku
umylnie, aby tam rozszerzy robot. Zakadajc ow gromad, miaem sta-

nowczy zamiar oddania jei — wraz z sob — organizacyi, której szukaem, na

któr czekaem... No, ale to ju nie wchodzi w zakres wspomnienia.

Jeszcze tylko par szczegóów. Oprócz „Z pola walki“ miaem wkrótce

w mem rozporzdzeniu „Ojca Szymona“ i „Spoeczestwo rodowe." Ta ostat-

nia broszura, któr te musiaem ustnie komentowa, suya mi do wykazania,

e komunizm ju istnia, zniszczya go niesprawiedliwo wyzyskiwaczy, a wic
gdy wyzyskiwani zechc, to znów bdzie móg istnie. Inne broszury — „Do-

bra Nowina", „Co kady wocianin wiedzie powinien" etc. — przyszy ju pó-
niej, kiedy „gromada" bya ju zaoona i funkeyonowaa.

Z pitnowaniem ksiy, o ile byli sprzymierzecami panów i rzdu i wy-

zyskiwali lud za luby, chrzty etc. (co stosowao si do wszystkich znanych

nam w okolicy), bynajmniej si nie krpowaem i znajdowaem chtne echo.

Jeszcze nieraz dodali wicej, ni ja mówiem. adnego specyalnego szacunku

dla ksiy, ulegania ich powadze na swej drodze nie znalazem, tak samo, jak

nie znalazem nigdzie, ani u maorolnych, ani nawet u nieco zamoniejszych, ad-

nego specyalnego przywizania do cara, a przewanie niech do polieyantów

i urzdników. O samych dogmatach religii mowy nie byo, chyba tyle, e Pan

Jezus te chcia, eby wszyscy byli równi. Ale kiedy mówiem, e na spowie-

dzi spraw partyjnych nie wolno wyznawa, bo to nie grzech, a ksidzu nic do

tego, to te si zupenie zgadzali. Wreszcie, co do zamoniejszych gospodarzy,

to cho troch te stykaem si z nimi i znalazem ich chtnymi do czytania,

to jednak adnego rewolucyjnego na.‘troju w nich nie znalazem, a parobcy

i iraciolni szczególniej ie'w o’ucjji iejsi, nie mieli do n^’ch ufnoci.

C. Hala



25

Z PRASY

w N 11 „Przedwitu" zostaa zamieszczona odezwa K. Z. naszej partyi

z zawiadomieniem o uchwale C. K. B-., dotyczcej wydawania specyalnego organu

dla ludnoci wiejskiej. Odezwa ta wywoaa niesychany popoch w obozie

narodowo-demokratycznym, który dlaczego uwaa dziaalno na wsi za swój

monopol. Objawem tego popochu jest artyku N 11 „ Przegldu Wszechpolskiego",

zajmujcy si specyalnie naszym stosunkiem do chopów i okrelajcy stanowi-

sko, jakie maj narodowi demokraci zaj wobec socyalistów na wsi. Artyku

ten zawiera bardzo duo cennych wskazówek dla nas a jednoczenie charaktery-

zuje bardzo dobrze taktyk narodowych demokratów. Wobec tego przedruko-

wujemy najciekawsze wyjtki z tego artykuu :

„...nie naley tej sprawy sobie lekceway, jak to wielu ród nas robi#

Wedug nich, ani socyalici nie maj ludzi do roboty, ani nasz chop do

socyalizmu si nie pali. Sdz, e oba te zdania s wzgldnie tylko

suszne... Rzuciwszy haso propagandy ród ludu wiejskiego, socyalici

znajd zawsze pewn ilo ludzi z poród iiiteligencyi. którzy dzi zacho-

wuj si biernie, dlatego e dotychczas nie prowadzi si ród ludu „pra-

wdziwie rewolucyjnej" roboty, albo nawet z poród takich, którzy dzi

na polu owiaty politycznej ludu co robi, rozpowszechniajc nasze pisma,

cho im czsto to lub owo zarzucaj z punktu widzenia socyalistycznego.

Nadto, co waniejsza, ród robotników, dla socyalizmu spropagowanych,

znajd oni zawsze pewn ilo ludzi, majcych bliskie stosunki ze wsi
i gotowych je dla celóvv agitacyi zuytkowa. Niewtpliwie wyka oni,

zwaszcza z pocztku, wiele niezrcznoci, nieznajomoci gruntu, niew-
tpliwie ich naogi teoretyczne, od których uwolni si nie mog, nara
ich nieraz na niepowodzenie i nawet mog im niejednej przykroci oso-

bistej przyczyni, ale powoli skorzystaj z dowiadczenia, oswoj si ze

rodowiskiem i mog pewien grunt dla siebie zdoby. Co do twierdzenia,

e nasz chop socyalist nigdy nie bdzie, to, o ile chodzi o waciwy
socyalizm, o zasady kolektywistyczne, moemy si na to zgodzi. Ale

pamitajmy, e dzisiejsza „partya" bardzo gitka jest pod wzgldem zasad,

i, jak si to ju w pismach socyalistycznych dzi otwarcie mówi, dla

pozyskania chopa ma ona zamiar dogmaty swoje wstydliwie przed nimi

ukrywa. Tu nie idzie o socyalizm, o zasady, o przygotowanie mas do

przyszego ustroju, ale o party, o jej si, o pozyskanie dla niej armii,

0 zdobycie ród ludu wiejskiego za jakkolwiek cen gruntu, który si
zaczyna wród robotników traci. Trzeba za pamita, i naszemu ludowi,

w jego dzisiejszem stadyum politycznego wyrobienia wystarczy, i kto
wystpuje przeciw rzdowi, i jest wrogiem panujcych obecnie stosunków,

a frazesy o niepodlegoci Polski, których socyalici przecie nie szczdz,
nawet narodowo uwiadomionemu chopu mog starczy za dowód patryo-

tyzmu. Mówi szczerze, e si tej roboty socyalistów na nowem polu

silnie obawiam, i to nie tyle nawet ze wzgldu na zo, które niewtpliwie

wytworz, ile na rezultaty, do jakich nas samych moe wspózawodnictwo
z nimi doprowadzi. Z chwil, kiedy bdziemy mieli wspózawodników,
1 to obdarzonych tak silnie zmysem konkurencyjnym, jak socyalici, wa-
runki naszej dziaalnoci cakowicie si zmieni... Z chwil, kiedy na
gruncie zjawi si wspózawodnicy, zwalczajcy nasz kierunek i szerzcy
zasady cakiem przeciwne, okae si niezawodnie, e bdc do silnymi

by szerzy dzi jednolity kierunek w caym kraju, jestemy na wielu
punktach za sabi, by utrzyma t jednolito w warunkach walki z kim.
kto w nasze zasady godzi. Okae si, e organizacya nie jest do spr-
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yst, e zamao w niej ludzi z ustalonemi zasadami, rozumiejcych grun-
townie nasz kierunek, ducha naszego programu, cile formuujcych sobie

tre jego praktyczuych de.. , Obawiam si, e zbyt czsto bdziemy
mieli takie fakty, i ludzie nasi, wspózawodniczc z socyalistami, zaczn
ich naladowa, odbiegajc zarówno w zasadach, jak w taktyce, od tego,

co stanowi istot naszego kierunku i naszej dziaalnoci. Tre^ propagandy
socyalistycznej ról ludu wiejskiego bdzie przeciwna naszemu kierunkowi
w dwóch przedewszystkiem punktach, ale w dwóch punktach najwaniej-
szych. Przedewszystkiem opr oni robot na gruncie antagonizmu klaso-

wego... Drugim punktem, w którym robota socyalistyczna ród ludu róni
si bdzie zasadniczo od naszej, bdzie szafowanie hasami powstaczerni...
Jeli sporadyczne dotychczas usiowania socyalistów zamieni si, zgodnie
z zapowiedziami, w systematyczn, zorganizowan propagand, nasze sta-

nowisko wobec niej nie przedstawia najmniejszej wtpliwoci. Trzeba j
zwalcza od samego pocztku — nie dlatego, e jej idzie o powstrzymanie
rozwoju naszej organizacyi i przeciwstawienie jej innej, ale dlatego, e
wniesie ona w umysy ludu pierwiastki szkodliwe, z naszego stanowiska
wsteczne, e dnoci polityczne ludu skierowywa bdzie w stron cakiem
przeciwn tej, w której my widzimy przysz wolno narodu, jego postp
spoeczny i polityczny. Nie naley tak powszechnej w naszym obozie

tolerancyi (??!) i poczucia koleestwa (1!) w pracy nielegalnej podnosi
a do tolerowania robót zasadniczo szkodliwych, bo wtedy tolerancya b-
dzie niedoztwem. Odrazu musimy zaj stanowisko wyrane i odrazu

bez wahania zwalcza wszelki wpyw z tej strony na najwaniejszem polu

narodowej pracy

Bylimy przygotowani na to, e nasz projekt wydawania pisma dla cho-
pów wywoa wielkie niezadowolenie wród ekwilibrystów politycznych z „Prze-

gldu Wszechpolskiego“. Nie spodziewalimy si jednak tak wielkiego przera-

enia, jakie daje si ju wyczuwa z artykuu p. Narodowca. Có to bdzie,

kiedy nasz organ chopski naprawd pocznie szerzy si wród ludu, otwierajc

mu oczy na obudn taktyk antysocyalistyczno-antypowstaczych przyjació zgody

chaty z dworem, kosztem interesów — chaty oczywicie.

^ *

Ciekawe szczegóy o rozwoju ruchu socyalistycznego wród gruzinów na

Kaukazie podaje „Iskra^^, omawiajc w artykule „Stulecie bagnetu rosyjskiego

w Gruzyi“ jubileusz przyczenia Gruzyi do caratu. Po scharakteryzowaniu ma-

nifestacyi i protestów szlachty i inteligencyi gruziskiej, „Iskra“ powiada

:

Cakiem inny i daleko bardziej energiczny charakter posiada pro-

test miejscowej organizacyi robotniczej. Pierwsza odezwa, wydana przez

robotników po gruzisko, zawieraa krótk history przyczenia Gruzyi

do Rosyi, charakterystyk rosyjskiego samowadztwa carskiego i owoców
jego rzdów na Kaukazie oraz nawoywaa robotników 'do zjednoczenia si
w celu zrzucenia haniebnego jarzma carskiego. Po egzemplarzu tej odez-

wy rozesano do wszystkich dygnitarzy, poczynajc od wielkiego ksicia

Michaa, i do wszystkich instytucyi publicznych. Odezwa bya rozlepiona

w wagonach kolejowych, na drzwiach zakadów naukowych i rozrzucona

wród ludu. Odezwa ta wysza okoo 23 wrzenia. Dn. 26 wrzenia
wydano krótk ale energiczn odezw po rosyjsku w formie dyalogu po-

midzy Mikoajem II a szlacht gruzisk, gdzie ta ostatnia owiadcza
carowi, e jest jego wiernym sug, a jeli wydarzaj si w Gruzyi takie

nieprzyjemne wypadki jak 22 kwietnia (manifestacya uliczna w Tyflisie),

to to jest sprawa robotników, za któr szlachta nie ponosi odpowiedzial-

noci. Te odezwy byy rozrzucone w obozie, znajdujcym si w pobliu

dzielnicy robotniczej, w bardzo wielkiej iloci, jak równie i wród ludu.

Co jednak jest najwaniejsze, to to, e miejscowa organizacya robotnicza

uczcia rocznic stuletni przez wydanie pierwszego gruziskiego pisma
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rewolucyjnego pod tytuem „Walka“. Organ ten ma wychodzi w miar
nagromadzenia si materyau w formie faktów walki miejscowej organiza-

cyi robotniczej z buruazy i andarmery. Nr. 1 zawiera kilka artyku-

ów charakteru zasadniczego, odezwy i kronik strejków na Kaukazie

(zwaszcza w Tyflisie).

Doda naley, e w cigu roku ubiegego w Tyflisie wyszed cay sze-

reg odezw socyalistyczuych, bardzo dobrze odbitych w tajnej drukarni. Odezwy

te drukowano w jzykach : gruziskim, ormiaskim i rosyjskim.

*
*

W padziernikowym N „Przedwitu^ przytoczylimy ustp z artykuu

„Dziennika Berliskiego^, który twierdzi, e „antynarodowa w najpierwszym

stopniu do niedawna P. P. S. w zaborze rosyjskim“ umiecia w programie

swoim denie do niepodlegej Polski, jedynie aby módz wspózawodniczy ze

stronnictwem demokratyczno-narodowem,^które „postulat ten od samego pocztku

umiecio w swym programie“. Nie podejrzywajc, aeby organ narodowych

demokratów berliskich popeni ten fasz wiadomie, zoylimy ca wycieczk

na karb cechujcej modzie narodowo-demokratyczn ciemnoty w sprawach

politycznych. ^Wyjanilimy wic ,Dziennikowi Berliskiemu“, e program F. P. S.

datuje si z roku 1892 i zawiera od samego pocztku danie niepodlegej Polski;

co do programu N. D., to ten zosta sformuowany dopiero w roku 1896 i t. d.

Przypuszczalimy w naszym optymizmie, e „Dziennik Berliski“ natychmiast

zamieci sprostowanie konieczne i w ten sposób udowodni, e popeni bd wy-

cznie z niewiadomoci. Niestety, nasz optymizm by nie na miejscu. Miny
trzy miesice — a „Dziennik Berliski" milczy jak zaklty. Wobec tego nie

pozostaje nam nic innego, jak przesta uznawa to pismo za organ uczciwy i trak-

towa je narówni z „Przegldem Wszechpolskim“, zwalczajcym socyalistów kam-
stwem i oszczerstwem.

*
*

Organ „Koa Polskiego" w Berlinie — „Dziennik Poznaski" cytuje wymie-

rzone przeciwko „Kou Polskiemu" ustpy z naszego artykuu wstpnego w po-

przednim N „Przedwitu" i zaopatruje je w nastpujcy komentarz :

„Wobec ogólnego zapau, jaki panuje u nas dla wystpie Koa
polskiego i poszczególnych mówców, formalnie w opinii na rkach noszo-

nych, przykro nam e musielimy powyszy objaw zamysów i retoryki so-

cyalistyczuej powtórzy ad usum „Germanii" i pism tego kierunku, eby
dowie, e nie my straszymy centrum socyalistami, tylko e istotnie za-

graa nam i jemu powane niebezpieczestwo.

Podnosz oni nie tylko haso
:
precz z centrum, ale i haso : precz

z Koem polskiem

!

Nie nasza zaiste bdzie wina, jeeli przewidywania posa Cegielskiego

si speni. Dosy ostrzegalimy. Hakatystyczny odam centrum, zamiast

by nam wdzicznym za to, wszak grozi nam „walk na noe".
Tego wanie pragn wspólni przeciwnicy.
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Galicyjski zjazd zawodowy

W piknie przystrojonej sali zwizku stowarzysze robotiiiozych w Prze-

mylu rozpocz dn. 5-go stycznia swoje obrady drugi galicyjski kongres zawo-
dowy. Obrady zagai jako zwoujcy tow. Karol Nacher. Do prezydyum
wybrano : tow. Misioka, Schifflera, Szmind i Besena jako przewodniczcych

;

tow. Wityka, Suczewskiego i Lauricka jako sekretarzy. Do komisyi dla spraw-

dzania mandatów wybrano : tow. onierza, Salamandra i Drobnera.

Tow. Besen, obejmujc przewodnictwo, wita przybyych goci : tow Hue-
bera z Wiednia i tow. Haasego z Katowic, poczem prosi delegatów o rzeczowe

i spokojne obrady, odpowiadajce godnoci kongresu.

Tow. Liebermann wita zjazd imieniem robotników przemyskich i wyraa
nadziej, e obrady i uchway zjazdu bd wanym punktem zwrotnym w his-

toryi ruchu zawodowego w Galicyi.

Tow. Hueber imieniem komisyi zawodowej w Wiedniu zapewnia, e cen-

tralna organizacya ledzi bacznie rozwój organizacyi zawodowej w Galicyi.

W 3-letniej praktyce okazao si te, e stosunki galicyjskie wymagaj odrbnego
traktowania. Rzecz dzisiejszego kongresu bdzie przystosowanie swoich uchwa
do tych dowiadcze. Mówca yczy obradom zjazdu z caego serca powodzenia,

witajc go zarazem z polecenia niemieckiej partyi socyalistycznej w Austryi.

(Oklaski).

Tow. Haase przekada zjazdowi yczeniaw imieniu towarzyszów z Górnego

lska, którym ruch robotniczy w Galicyi nie jest obojtny, gdy dla nas granice

pastwowe, dzielce proletaryat polski, ^nie istniej. (Oklaski). Zazdrocimy
wam waszych sukcesów i chcemy si od was uczy. Imponuje nam jednolito

waszej organizacyi, czcej w sobie harmonijnie ruch zawodowy z politycznym,

jako cz jednego klasowego ruchu proletaryatu. Wam udao si stworzy or-

ganizacy samodzieln, idc rka w rk z organizacyami innych narodów. U
nas, w zaborze pruskim pozostalimy jeszcze daleko w tyle... Sowa swe koczy
okrzykiem : niech yje ruch robotniczy, zawodowy i polityczny w Galicyi

!

(Oklaski).

Tow. Misioek yczy zjazdowi pomylnych obrad imieniem komitetu wy-
konawczego polskiej partyi socyalistycznej

;
tow. Wityk pozdrawia zjazd imie-

niem socyalistów rusko-ukraiskich.

Po ustaleniu porzdku dziennego i regulaminu obrad przystpiono do pierw-

szego punktu : Sprawozdania.

Tow. Kurowski stwierdza na wstpie e, mimo rozwoju ruchu zawodo-

wego, w Galicyi panuje cigle jeszcze niejednolito form organizacyjnych.

Gówne podwaliny organizacyi, uchwalone w r. 1899, nie zostay jeszcze przepro-

wadzone. Mamy w Galicyi cigle jeszcze cztery typy organizacyi : 1. stowarzy-

szenia ksztacce, 2. stów. lokalne, 3. stów. krajowe, 4. stów. centralne. Stowa-

rzysze ksztaccych jest 15 z 1.009 czonkami
;

stowarzysze zawodowych 60.

Razem wynosia liczba zorganizowanych robotników 6.488. Stowarzyszenia kszta-

cce naleaoby znie jaknajprdzej. Tow. Kurowski koczy swoje sprawozda-

nie apelem do towarzyszów, aby, niezraajc si trudnociami i pauujcein obec-
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nie przesileniem ekonomicznem, dyli z energi i cierpliwoci do pogbienia

ruchu zawodowego. (Oklaski).

Poniewa dyskusj nad referatem tow. Kurowskiego postanowiono po-
czy z dyskusj nad nastpnym punktem obrad, zabra gos tow. Karol Nacher^

jako referent o nowym pianie organizacyjnym. Mówca wystpuje na wstpie

przeciw pogldowi, jakoby unie pastwowe byy bezwzgldnie dobrym typem

organizacyjnym. Na ostatnim kongresie zawodowym w Wiedniu wyrazi si

tow. Hueber, znakomity znawca stosunków zawodowych, e unie pastwowe na-

ley tylko tam tworzy, gdzie po temu istniej warunki. W G-alicyi za
przewanie ich jeszcze niema. Nawet organizacja kolejarzy w gruncie rzeczy

jest organizacj krajow i autonomiczn. Caym naszym bdem byo, emy
nie wykonali uchwa kongresu krakowskiego. Uchway te owiadczyy si za

organizacjami krajowemi. Wiemy dobrze, e organizacje krajowe nie s ideaem *•

stanowi one jednak konieczne przejcie, którego omin nie mona. Gówn
zapor dalszego rozwoju zwizków zawodowych jest ich niejednolito. Niema

nawet jednolitej techniki w administracji, w ksigowaniu itd. S organizacje,

które pobieraj od czonków bardzo mae opaty, ale te nic im za to nie daj.

Organizacja, która chce wiadczy duo czonkom, musi pobiera wielkie wkadki

Prawd jest, e nizki poziom wyksztacenia i nizkie zarobki utrudniaj prac

agitacyjn. Trzeba jednak wpaja w robotników z ca usilnoci przekonanie,

e przez organizacj i tylko przez ni zdoaj wywalczy sobie lepsz dol. Dla

stworzenia jednolitej organizacji w naszym kraju proponuje tow. Nacher obszerny

jprojekt nowego planu organizacyjnego.

Na wniosek tow. Drobnera uchwalono rozpocz ogóln dyskusj nad pro -

jektem tow. Nachera zaraz, jednoczenie za wybra komisj celem szczegóowego

sformuowania projektu i wniosków.

Tow. elaszkiewicz wyraa obaw, e, w razie przyjcia projektu, powtórzy

si to, co ju byo. Mówca proponuje, aby zjazd wybra komisj z 5 ludzi, któ-

raby rozdzielia midzy siebie funkcje sekretarza.

Tow. Kuhner ali si, e plan organizacji zmieniano kilkakrotnie, przez

co wywoywano wród robotników piekarskich we Lwowie zamieszanie.

Tow. Salamander wystpuje w obronie stowarzysze ksztaccych, które

speniy bardzo wane usugi w ruchu robotniczym. Wród robotników ydow-
skich np. nie mona na razie myle o innej organizacji. Mówca ubolewa, e
rozwizano „Braterstwo“ w Krakowie.

Tow. Szminda owiadcza si imieniem lwowskich robotników metalur-

gicznych za organizacj krajow. W cigu kilku lat narzucano nam coraz to

now organizacj, a potem mówiono : wrzucie to do szmelcu (wesoo). Trzeba

raz ju z tern skoczy, bo powstaje zamieszanie.

Tow. Diarnand staje w obronie stowarzysze ksztaccych. Jeeli socjalny

demokrata speni swój obowizek i zapisze si do organizacji swego zawodu,

to niema powodu zabrania mu naleenia do stowarzyszenia ksztaccego. Sto-

warzyszenie takie jest, czsto jedynem miejscem, do którego mog si schodzi

socjalni demokraci. Co si tyczy sporu, czy lepsz jest organizacja centralna

pastwowa, czy te krajowa, to trzeba pamita, e jedna i druga organizacja

maj swoje dobre strony. Jeeli zmieniano plan organizacji, to wanie pod

wpywem praktycznych dowiadcze. W kwestyi lokalów nie bdziemy mogli

pój za wzorem niemieckim. Pojcia i zwyczaje, panujce u nas, nie pozwalaj
nam na umieszczanie stowarzysze w restauracjach. Tow. Diarnand odpowiada

w dalszym cigu na zarzuty, czynione instytucji sekrataryatu. Komisja nie

zastpi nigdy sekretarza, gdy bdzie ciaem cikiem, dobrem do rady, a nie do

pracy. Jeeli jeden sekretarz nie podoa pracy, to doda mu najlepiej pomocników.

W kadym razie komisja nie powinna wybiera sekretarza.
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Tow. Burda uskara si, e centrala robotników metalurgicznych nie od-

powiada na listy i lekceway yczenia robotników galicyjskich.

Tow. Misioek wyraa przekonanie, e sekretarza powinien wybiera zjazd

a nie komisya. Stowarzyszenia ksztacce s poyteczne. Powinni do nich nalee ci,

którzy s socyalistami, a nie maj w swoim zawodzie organizacyi, Na tern przer-

wano dyskusy i wybrano komisy, majc si zastanowi nad projektem tow.

Nachera. W skad jej weszli ; Diamand, Kurowski, Szminda, Schiffler, Suczew-
ski, Drobner.

Na posiedzeniu popoudniowem przewodniczy tow. Szminda. W dalszym

cigu toczy si dyskusya nad referatami tow. Kurowskiego i Nachera.

Tow. Misowicz zarzuca centralnym orgauizacyom wiedeskim, e nie

speniaj swoich obowizków wobec Galicyi. Przyjmuj oni chtnie wkadki, ale

w zamian za to nic nie chc da. Najlepsz bdzie organizacya krajowa. Trzeba

raz ju powzi uchway stanowcze i zada uznania ich przez kongres ogólno-

austryacki.

Tow. Zigman z Przemyla, Scherer ze Stanisawowa, Dryszko i Stógel

ze Lwowa owiadczaj si w stanowczych sowach za organizacyami krajowemi.

Tow. Matejko czyni uwag, e referent tow. Nacher nie sprecyzowa swego

stanowiska wobec kwestyi organizacyi pastwowych i krajowych. Projekt jego

jest baamutny i wymaga licznych poprawek. Po dowiadczeniach z lat ostatnich

doszed mówca do przekonania, e organizacya krajowa jest lepsza, ni centralna.

Musi ona jednak bezwarunkowo i rka w rk z centraln. Naleaoby to

uwydatni dobitnie w rezolucyi.

Tow. Besen owiadcza imieniem handlowców lwowskich, e skargi na

central s zupenie uzasadnione. e handlowcy w Galicyi nie s dobrze zorga-

nizowani, pochodzi to std, e handlowcy wstydz si nazywa robotnikami.

Organizacya krakowska i przemyska nie bya dotychczas skonn do wspólnej

organizacyi ze Lwowem. Trzeba koniecznie stworzy najprzód organizacy kra-

jow, a dopiero póniej przystpi do centrali wiedeskiej. Gdybymy si ju
teraz do nich zgosili, uwaaliby nas za intruzów, zamierzajcych wyudzi od

nich zapomog.
Tow. Hueber wyraa zdziwienie, e dziewi dziesitych wszystkich mów-

ców uderzao na centralne zwizki wiedeskie. Wiele zaale daoby si usun
w krótkiej drodze, przez' napisanie listu do sekretaryatu zawodowego w Wiedniu.

Zjazdowi chodzi o autonomiczne organizacy w Galicyi. Organizacya centralna

nie ma nic przeciwko temu, bo wie dobrze, e organizacy autonomiczne s etapem

do zwizków centralnych. Bdcie teraz dobrymi antonomistami, jak póniej,

wzmocniwszy si, bdziecie dobrymi centralistami. Zalet organizacyi pastwo-

wej jest to, e jest wicej odporn na czciowe przesilenia w poszczególnych

krajach, podczas gdy przesilenie takie moe krajow organizacy do szcztu zni-

szczy. W innych krajach zarzucono ju system krajowej organizacyi, gdy wy-

oniy si warunki, korzystne dla tworzenia centralnych organizacyi. W Galicyi

waru ików tych jeszcze niema. Mówca przyznaje, e niektóre organizacy centralne

w Wiedniu nie speniay swoich zobowiza wobec grup miejscowych. Nie na-

ley jednak uogólnia tych zarzutów. Co si tyczy stów. ksztaccych, to jest

mówca zdania, e naley je zamienia na stów. ogólno-zawodowe z jednym cen-

tralnem stowarzyszeniem dla caego kraju. Co do sekretaryatu, to zgadza si tow.

Hueber na to, by nie kongres, lecz komisya wybraa poród siebie sekretarza.

Sekretarz ten musi by czonkiem komisyi, aby nie zeszed do stanowiska pod-

rzdnego tunkcyonaryusza.

Tow. Hudec wyraa obawo, e droga przez zwizki krajowe do central-

nych bdzie zbyt dug. Mówca dziwi si, e tyle mówiono przeciw centralizacyi,

która jest konieczn i najdoskonalsz form organizacyi zawodowej. Jako przy-
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kad przytacza organizacy drukarsk. Trzeba z caym naciskiem zaznaczy

e musimy i rka w rk z centralnymi zwizkami. Gdyby zapada inna’

uchwaa, drukarze nie mogliby jej nigdy podoa.

Tow. Daszyski skada nastpujce wyjanienie imieniem komitetu wyko.

nawczego : Bylimy w r. 1899 i jestemy teraz przekonani gboko o koniecz-

noci centralizacyi pastwowej. Jeeli dzi zapalamy si dla stów. krajowych,

to zapa ten jest tylko w czci prawdziwym, w poowie za wymuszonym.

Przypomn, e przez dwa lata opieraem si z caej sity zamiarowi tow. wiede-

skich narzucenia nam org. krajowej. Centralne zwizki nas nie chciay, uwaay
nas za ciar. Trzeba to otwarcie powiedzie. czno za z organizacyami

centralnemi jest dla nas kwesty niezmiernej wagi. W razie ruchu strejkowego

— który dla wielu zawodów bdzie w najbliszej przyszoci koniecznoci —
musimy si zaasekurowa u tow. centralnych, aby jeden przegrany strejk nie za«

ma nam caej organizacyi danego zawodu. rodków do walki strejkowej nie

dostaniemy w kraju. Równoczenie z utworzeniem organizacyi krajowej musi

sekretaryat rozpocz rokowania ze zwiz. centralnymi co do cisego kontaktu

1 wzajemnoci. (Oklaski).

Po kocowem przemówieniu tow. Nachera odroczono dalsz szczegóow
debat do poniedziaku.

Tow. Drobner imieniem komisyi mandatowej oznajmia, e na kongres przy-

byo .50 delegatów z kilkudziesiciu miejscowoci Galicyi, tudzie jako gocie :

tow. Daszyski, tow. Hueber, i przedstawiciele redakcyi : tow. Haase „Gazety

Robotniczej “ i tow. Czaki „Naprzodu".

Podczas drugiego dnia zjazdu przewodniczy tow. Misioek.

Tow. Hudec wygasza referat o ubezpieczeniu robotników.

Po obszernym i wyczerpujcym wywodzie referent przedstawi, czego pro

letaryat moe si spodziewa od spoeczestwa kapitalisty czuego i jakie znaczenie

maj reformy spoeczne w dzisiejszym ustroju. Przeszedszy do stosunków w Austryi

mówca stwierdza, e pod wzgldem socyalno-politycznym stoimy jeszcze bardzo

nisko. Na 10 milionów robotników w Austryi jest uprawnionych do ubezpiecze-

nia zaledwie 2.700.000, z tej za cyfry ubezpieczonych jest faktycznie mniej ni
2 miliony. Kasy chorych s przez wadze traktowane po macoszemu. Naley stanow-

czo dy do usuwania kas fabrycznych i korporacyjnych. (Oklaski). Zakady
ubezpiecze, a zwaszcza galicyjski, nie speniaj ani w setnej czci swoich

zobowiza wobec robotników. Tow. Hudec stawia nastpujc rezolucy

:

1. Kongres zawodowy, majc zupen wiadomo tego, e ubezpieczenie

robotników, choby najlepiej zorganizowane, nie rozwie kwestyi spoecznej —
uznaje spraw ubezpieczenia tego za nader wan dla klasy robotniczej i dlatego

domaga si

:

a) uzupenienia ubezpieczenia na wypadek choroby rozszerzeniem tego

ubezpieczenia na robotników rolnych i lenych, na robotników przemysu domo-

wego, na sub rzdow, krajow i gminn, tudzie na sub domow
;

b) rozszerzenia ubezpieczenia od wypadków na wszelkie gazie przemysu,

handlu i gospodarstwa rolnego
;

c) wprowadzenia ubezpieczenia na sta niezdolno do pracy i na staro
tudzie zaopatrzenia dla wdów i sierot, dla wszystkich pracujcych bez wyjtku*

d) ubezpieczenia na wypadek braku pracy i odpowiedniego ustawowego
uregulowania strczenia pracy.

2. Co do organizacyi ubezpieczenia domaga si zjazd .

a) utworzenia jednolitych kas chorych, zamienionych na kasy ubezpiecze-

nia, obejmujcych wszystkich ubezpieczonych danego terytoryum. Kasy te ci-
gayby wszystkie wkadki asekuracyjne, a same wiadczyoy miay tylko przez

26 tygodni chorym
;
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b) utworzenie zwizku kas chorych, którego zarzd decydowaby o wiad-
czeniach w razie wypadków przy pracy, dla inwalidów, starców, wdów i sierot

;

c) utworzenia zwizku pastwowego poszczególnych zwizków krajowych

z centralnym urzdem dla ubezpieczenia i ochrony robotniczej.

3. Celem przygotowania terenu do przeprowadzenia powyej naszkicowa-

nego planu ubezpieczenia, wzywa si wszystkich zorganizowanych towarzyszy

aby dyli do skonsolidowania rozdrobnionych kas chorych i zczenia ich z istnie-

jcemi kasami powiatowemi lub miejskiemi.

Po referacie tow. Hudeca rozpocza sie oywiona dyskusya.

Tow. Burda omawia opakane stosunki w kasach brackich, które wyma-
gaj gruntownej sanacyi. Zwaszcza w Borysawiu ^dziej si wprost straszne

rzeczy. Mówca da, aby wydano popularn broszur w sprawie ubezpieczenia

na staro.
Tow. Daszyski przycza si zupenie do wywodów tow. Hudeca, ale

da, aby uchway i dyrektywy zjazdu w praktyce wykonano. We Lwowie np.

dotychczas s 22 kasy chorych, maych, operujcych deficytem i niezdolnych do

adnych wiadcze. Trzeba ju raz z tern skoczy ! W naszych wasnych sze-

regach naleaoby w tym kierunku zrobi nareszcie porzdek. Towarzysze lwow-

scy powinni rozpatrywa spraw nie ze stanowiska ambicyi paru wydziaowych
tylko ze stanowiska interesów ogólno- robotniczych. (Oklaski).

Tow. Nacher zgadza si na wywody przedmówcy, ale sdzi, e akcya ta

ma obj nie tylko kasy korporacyjne, lecz take stowarzyszeniowe, chociaby

niektóre z nich, jak w Wiedniu, dobrze byy administrowane. Co do zakadu
ubezpiecze, domaga si mówca, aby zwizek terytoryalny kas wybiera zarzd
zakadu ubiezpiecze. Kontrola czynnoci lwowskiego zakadu ubiezpiecze jest

konieczn wobec licznych naduy. W zakadzie lwowskim jest tablica, przed-

stawiajca obrazowo procenty w razie skaleczenia. Utrata prawego oka wynosi

15o/^ lewego obu razem za 22%, a nie 60%, jakby si naleao.

Tow, elaszkiewicz sprzeciwia si potpianiu w czambu kas korporacyj-

nych. Odday one w swoim czasie wielkie usugi ruchowi robotniczemu. Jeeli

nie nastpio poczenie kas, to tylko dziki opornemu stanowisku miejskiej kasy

chorych we Lwowie. Kasa chorych budowlanych wiadczy wicej robotnikom,

ni kasa miejska. Bobotnicy budowlani ukamienowaliby mnie, gdybym chcia

zaproponowa rozwizanie kasy chorych budowlanych. Kasa chorych szewców we
Lwowie, która postanowia si rozwiza, nie doznaa równie opieki wydatnej

ze strony miejskiej kasy. W zasadzie jestem za poczeniem, ale trzeba rozpo

cz wstpne rokowania i dobrych chci ze strony kasy miejskiej. Tow. elasz-

kiewicz zwraca w kocu uwag na miejskie biuro pracy. Zarzd biura pracy

nie funkcyonuje naleycie, mimo e w skad jego wchodz reprezentanci ro-

botników.

Tow. Diamand prosi, aby nie przesadzano w opisywaniu naduy zakadu

ubezpiecze, gdy dajemy przez to przeciwnikom bro do rki. Niestety s-

dziowie w sdach rozjemczych nie zawsze speniaj naleycie swoje obowizki..

Trzeba da od towarzyszów, wybranych do tych sdów, aby stali na stano-

wisku nie fiskalnem, lecz socyalno-politycznem. Sd rozjemczy powinien wyst-

pi przeciw krzyczcym naduyciom zakadu i wpynie przez to na postpowanie

zarzdu.
Tow. Nacher broni swego stanowiska, a nastpnie odpowiada na zarzuty

czynione miejskiej kasie chorych we Lwowie. Co do biura pracy, to peryod urz
dowania zarzdu min dopiero teraz. Gdyby si dziay nieprawidowoci, wy-

stpilbymy przeciw nim natychmiast.

Tow. Szminda owiadcza si na podstawie dowiadcze w zawodzie lusar-

skim we Lwowie stanowczo przeciw kasom korporacyjnym. Tow. elaszkiewicz
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obawia si, eby go robotnicy budowlani nie ukamienowali, gdyby chcia roz-

wiza kas korporacyjn. O ile wiadomo, tak leby nie byo, gdy na ostatniem

walnem zgromadzeniu podnosili czonkowie jego kasy bardzo wiele zarzutów

przeciw kasie korporacyjnej. Kasy korporacyjne szkodz ruchowi zawodowemu
(Oklaski. Tow. elaszkiewicz i Dryszko protestuj). Tow. Szminda wyraa
przekonanie, e istnienie kas koporacyjnych ley chyba tylko w interesie kilku

urzdników lub dyrektorów. Mówca owiadcza si w zupenoci za rezolucy

tow. Hudeca. (Oklaski/

Tow. Hudec w kocowem przemówieniu odpiera zarzuty, jakoby miejska

kasa chciaa odbiera pienidze od kas korporacyjnych. Kasy korporacyjne maj
tylko dugi. Poczenie kas byoby korzystnem tak dla robotników, jakote

i dla stosunków partyjnych. Tow. Hudec przymuje do wiadomoci owiadczenie

tow. elaszkiewicza, e w zasadzie zgadza si na poczenie kas chorych.

W najbliszym czasie rozpocznie kasa miejska w porozumieniu z innemi kasami

wstpne kroki, aby uregulowa nareszcie t spraw.
Nastpiy sprostowania faktyczne, poczem w gosowaniu przyjto rezolucy

tow. Hudeca jednogonie, oprócz tego przyjto jeszcze kilka wniosków mniejszego

znaczenia.

Tow. Nacher przedkada zjazdowi projekt organizacyi, opracowany przez

komisy i prosi o jego przyjcie.

Przyjmujc za podstaw obowizujcy organizacye zawodowe Galicyi

i lska statut organizacyjny, uchwalony na wiecu zawodowym w Wiedniu w r«

1900, zwraca si szczególn uwag na nastpujce przepisy tego statutu, których

wykonanie jest pierwszym obowizkiem wszystkich organizacyi : 1) W kadym
zawodzie moe w kraju istnie tylko jeden typ|organizacyjuy. 2 » Z reguy prze-

prowadza si organizacy wedle typu krajowego. 3) Wszystkie stowarzyszenia
danego zawodu typu krajowego cz si w stowarzyszenia krajowe

;
tworz one

koa miejscowe, wzgldnie stacye patnicze tego stowarzyszenia. 4) Stowarzy-
szenia krajowego typu musz si sta czonkami ogólno-austryackiego zwizku
swego zawodu i pastwowej komisyi zawodowej. 5) Stowarzyszenia jednej

miejscowoci tworz zwizek miejscowy wedle postanowie i dla celów uchwa
austryackiego kongresu w r. 1900 przewidzianych. 6) Zaoone by winno kra-
jowe stowarzyszenie ogólno-zawodowe z koami miejscowemi i stacyami patni-
czemi wszdzie tam, gdzie zbyt maa liczba pracujcych w poszczególnych zawo*
dach nie pozwala na zaoenie kó miejscowych zawodowych stowarzysze*
7) Stowarzysze ksztaccych zapomogowych zakada nie wolno. 8) Tam, gdzie
istnieje koo miejscowe jakiego zawodu, nie wolno stowarzyszeniu ogólno-zawo-
dowemu przyjmowa czonków, którzy nie nale do swego stowarzyszenia zawo-
dowego, a stowarzyszeniom ksztaccym zapomogowym, dzi jeszcze istniejcym,
robotników nie nalecych do istniejcej organizacyi swego zawodu stanowczo
przyjmowa nie wolno. 9) Krajowe stowarzyszenie ogólno-zawodowe musi wst-
pi w zwizek ze stowarzyszeniem ogólno-zawodowem centralnem, a samo musi
si stosowa do regulaminu, jaki wiedeska komisya dla stowarzysze tych
wydaa.

Co dwa lata musi si odby kongres zawodowy w miejscowoci, któr
poprzedni kongres oznaczy. Do udziau w kongresie s dopuszczone stowarzy-
szenia, które czyni zado uchwaom ninijszym, w ten sposób, e kade stowa-
rzyszenie, koo miejscowe i stacya patnicza ma prawo wysania jednego delegata,
za stowarzyszenie, liczce powyej 300 czonków, na kadych dalszych 300 czonków
o 1 delegata wicej... Centrale krajowe maj prawo do wyboru 2 delegatów, nad-
to kady zwizek lokalny i czonkowie komisyi^krajowej maj gos na kongresie.

Zawodow organizacy w kraju kieruje krajowa komisya zawodowa. Ko-
misy krajow z 5 czonków wybiera kongres krajowy w miejscowoci, któr
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kongres oznaczy, a z nich jednego przeznacza kongres na sekretarza. Tej
komisji podlega sekretarz w prowadzeniu agitacji i organizacji zawodowej.

Stowarzyszenia opacaj 4 hal. od czonka miesicznie, a to 3 h. na komi-
sj wiedesk, a 1 h. na koszta krajowej komisji. Komisja zawodowa kontro-
luje czynnoci sekretarza. Ona wypracuje regulamin swych czynnoci, potwier-
dza po zbadaniu rachunki sekretaryatu i ogasza w „Naprzodzie" ich wynik co

pó roku. Komisja krajowa odpowiada wobec kongresu za to, aby w czynnociach
sekretaryatu nie nastpia przerwa.

Sekretaryat zawodowy winien by cznikiem midzy stowarzyszeniami
a zwizkami. Ma on poredniczy w korespondeucyi i obliczeniach tak z zwizkami
jak i pastwow komisj. Zadaniem jego jest przeprowadzenie agitacji i orga

nizacyi systematycznej, dalej przeprowadzenie kontroli stowarzysze. W tym
celu ma sekretarz w miar funduszów dwa razy do roku zwiedzi wszystkie

stowarzyszenia w kraju, zbada ich dziaalno, wytkn bdy, wskaza kierunek.

Przy tej sposobnoci powinien sekretarz na zgromadzeniach wskazywa potrzeb
organizacji zawodowej, jej korzyci i cele. Dalej winien sekretarz poredni-

czy w zgoszeniu strejków w myl obowizujcych przepisów. W razie koniecz-

nej potrzeby mianuje komisja zawodowa zastpc sekretarza, który peni obowi-
zki sekretarza, a do usunicia przeszkód lub do najbliszego kongresu.

Urzd sekretarza jest patny.

Stowarzyszenia winny oprócz cisego przestrzegania przepisów powyszych :

^1) dba o regularne opaty dla zwizków i komisji pastwowej. 2) na danie
sekretaryatu udziela dokadnych objanie, 3) tworzy komisj wspóln — wsz-
dzie, gdzie niema zwizku — zoon z delegatów stowarzysze, celem kierowa-

nia akcy w miejscu, 4) wybra ma zaufania, któryby by odpowiedzialnym

sekretaryatowi i stale z nim korespondowa, 5) pokrywa wydatki, jakie na cele

i na danie stowarzyszenia sekretaryat ponosi, 6) wspiera towarzyszów w bez-

robociu, 7) donosi o wszystkich wanych objawach w ruchu zawodowym na

miejscu, jakote o doniolejszych uchwaach stowarzyszenia, 8) na posiedzenia

natury zasadniczej lub takie, gdzie wane uchway zapa maj, sekretaryat

zaprasza.

Organizacje, które przez 3 miesice nie czyni mimojupomnie zado
powyszym uchwaom, naley wykluczy i o tern je za porednictwem „Naprzodu"

uwiadomi.
Nad poszczególnymi ustpami projektu wywizuje si oywiona dyskusja,

w której zabieraj gos: tow. Matejko, Daszyski, -Suczewski i inni, stawiajc

szereg poprawek stylistycznych i czasowych.

Po wyczerpujcej dyskusji przyjto projekt komisyijTj organizacyjnej.

,
Oprócz tego przyjto, wzgldnie odesano do ^ komisji zawodowej, cay

szereg innych wniosków.

Za siedzib krajowej ] komisji zawodowej obrano miasto Lwów. Do
komisji zawodowej wybrani zostali : Nacher, Szminka, K. ^elaszkiewiczj Hudec-

i^^Woniak. Sekretarzem komisji zjazd zamianowa tow.^Karola Nachera.

Na propozycj tow. Nachera uchwalono dla spónionej pory usun refe-

r*at”o noweli przemysowej z porzdku dziennego, a zamiast tego poleci komisji

zawodowej, by referat' o sprawie zmiany ustawy przemysowej wypracowaa

i rozesaa organizacjom w przecigu 24 dni.

^ Tow. elaszkiewicz stawiaj nastpujcy ] .wniosek : II zjazd zawodowy,

odbyty w Przemylu dnia 5 i 6 stycznia 1902, zasya wyrazy czci i sympatyi

braciom, walczcym o wolno i niepodlego narodow w zaborze pruskim

i~moskiewskim i owiadcza, ,e zorganizowana zawodowo socjalna demokracja

polska i ruska w Galicji i na lsku czuje si z brami za obu kordonami soli-

darn. Wniosek ten przyjto jednogonie. Z idwóch
]
rezolucji zgoszonych
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w sprawie ucisku robotników w zaborze rosyjskim i w Rosyi przyjto wniosek

tow. Diamanda, wyraajcy sympaty wszystkim robotnikom, przeladowanym
przez carat. Jako miejsce przyszego kongresu wybrano Lwów.

Tow. Daszyski egna towarzyszy, którzy brali udzia w zjedzie, gorcem
yczeniem, aby wzili si do pracy z zdwojon energi. Mówca podnosi

w wymownych sowach doniose znaczenie organizacyi robotniczej w Galicyi.

Trzeba sobie powiedzie, e uchway zjazdu dzisiejszego powinny by dla nas

przewodni dyrektyw w naszej codziennej pracy, a nie ogarniemy caej Galicyi

sieci placówek robotniczych.

Tow. Besen zamyka obrady, dzikuje delegatom za rzeczowe obrady

i wznosi okrzyk, powtórzony z zapaem przez obecnych : niech yje midzynaro-

dowa socyalna demokracya !

Delegaci i gocie, odpiewali stojc „Czerwony Sztandar“.

Jubileusz „Naprzodu^

Bratni nasz organ 'krakowski, zaoony w r. 1892-gim, ' obchodzi na

pocztku stycznia dziesiciolecie swego istnienia. Dziesi lat . . . Szczupy to

okres czasu, ale dla pisma robotniczego, walczcego ustawicznie z niesychanemi

przeszkodami, wystawionego na najbrutalniejsze przeladowania a pozbawio

nego niemal wszystkiego tego, czem yje prasa buruazyjna — dla pisma robot-

niczego przebycie takiego okresu — to dowód ywotnoci ruchu, który ono re-

prezentuje, to chlubne wiadectwo energii i powice jego zwolenników. Ze

skromnego dwutygodniowego prowincyonalnego „Naprzodu“ stopniowo przeksztaca

si na codzienny organ caego proletaryatu polskiego, jakim jest dzisiaj. Zasy-

amy koledze krakowskiemu gorce uznanie za jego dziesicioletni, tak owocn
walk i yczymy mu jeszcze wikszych tryumfów w dziesicioleciu naj-

bliszem.

T. Reger iia wolnoci

Dn. 14 stycznia tow. Reger opuci mury wizienia wojskowego, owacyjnie

witany przez robotnicz ludno przemysk. Wie o wyjciu tow. Regera
z wizienia odbia si radosnem echem wszdzie, gdzie znana jest jego niezmor-

dowana walka o prawo ludu z dzikimi wybrykami rozkieznanych wadz odac-
kich. Cay socyalistyczny wiat polski wita serdecznie dzielnego towarzysza,

stanowicego chlub naszego obozu,

* :
*

Wiec publiczny w Inowrocawiu

Inowrocaw^ 29 grudnia.

Gwaty, popeniane przez hakatystów pruskich na polakach, odbiy si
silnem echem wród spoeczestwa polskiego, [sprawa wrzesiska i barbarzy-
skie wyroki sdu gnienieskiego wstrzsny niem do gbi. Wszdzie rozlegy
si gosy protestu i oburzenia. Na wychodztwie odzywa si pierwszy Berlin*

Socyalici polscy zwouj wiec ludowy; pod naciskiem rezolucyi zapadej na wiecu
„Koo polskie“ w Berlinie wnosi wreszcie haniebn interpelacy, obawiajc si,
aby sprawy wrzeiskiej nie wzili w swoje rce socyalici niemieccy! Odzywa
si Wiede, Pary... Tylko kraj (mówi tu o zaborze pruskim) zda si pi,
szlachta polska i ci, co to si mieni przewodnikami narodu, siedz cicho...A oto zrywa si do protestu publicznego luowrocaw. Socyalici polscy



36

zwouj na dzie 29 grudnia wiec ludowy. Na pierwszy gos protestu w kraju

zdobywaj si socyalici polscy

!

Wiec odby si wspaniale, sala bya szczelnie wypeniona, w wiecu brao
udzia conajmniej siedemset osób. Zagaja go zwoujcy — tow. Ludwik Pode-

mski, w jdrnych sowach wykazujc donioso chwili i odwoujc si do zgro-

madzonych, aby zachowali si z godnoci, nie zakócajc spokoju. Na porzdku
dziennym stoi : sprawa wrzenieóska, oraz — kwestya ce zboowych. Na
przewodniczcego jednomylnie obrano tow. Dbiskiego. Referent — towarzysz

Biniszkiewicz z Berlina— w treciwem przemówieniu daje historyczny rzut oka na

przeladowania polaków w3 zaborze pruskim od czasu ostatniego rozbioru, nast-

pnie, przechodzc do samej sprawy wrzenieskiej, wykazuje ohyd zapadych
w Gnienie wyroków, pitnuje haniebne postpowanie oficyalnego przedstawiciela

polskiego „Koa“ berliskiego, postpowanie, zasugujce bezwzgldnie na po-

gard, wywietla zgomadzonym, e wina to ludu polskiego, e wybiera takich

„obroców“, e panowie Radziwiowie, Czartoryscy — to ludzie, którzy nie

mog go broni, bo nie wyszli z niego, nie s wstanie odczu niedoli ludu, e
lud polski musi naprawi ten wielki bd jaki popeni, pozbawiajc tych panów
mandatów, i wybierajc sobie na posów ludzi z poród siebie. Przechodzc do

kwestyi ce zboowych, referent znowu wykazuje, jak to szlachta i posowie

lud zdradzaj, jak dbaj tylko o swoje klasowe interesy, zaprzepaszczajc interesy

uciemionego ludu. ^Reasumujc swoje wywody, referent przedkada odpowiedni
rezolucy. Burza oklasków, gdy referent skoczy, bya nagrod za jego sowa.
Teraz wywizaa si oywiona dyskusya. Mówcy, jako-to tow. Podemski, Dy-

mich i inni, ostro i dobitnie wystpuj przeciwko „Kotu polskiemu^, maluj
w barwnych sowach ndz ludu polskiego, wzywaj zgromadzonych by si gar-

nli do owiaty politycznej, a przez ni wyjd obronnie z zapasów, jakie si
obecnie tocz, i wywalcz mn lepsz przyszo. Mówcy wykazuj, e jedynie

socyalici polscy miao, odwanie i szczerze broni go
;
dowodem tego chociaby

dzisiejszy wiec, e lud polski jedynie pod sztandarem socyalistycznym walczy
winien, e jedynie^pod znakiem jego zdobdzie sobie wolno i samodzielno.

Oklaski, jakie co cWila rozlegay si na sali, wiadczyy, e sowa te trafiaj

do przekonania obecnym. Tow. Podemski wnosi drug rezelucy, dotyczc ce
zboowych. Na zakoczenie przewodniczcy udziela ostatniego gosu tow. Bini-

szkiewiczowi, który prosi zebranych, aby kady dal, co moe, na ofiary procesu

gnienieskiego. Nastpnie przewodniczcy oddaje obydwie rezolucye pod goso-

wanie, w którem je wiec przyjmuje^jednogonie. Wreszcie trzykrotnym okrzy-

kiem „Niech yje wolny polski lud“, „Niech yje Polska Partya Socyalistyczna“

zamyka wiec. Zebrani z zapaem okrzyki te] powtarzaj. Takim by przebieg

naszego wiecu. Na talerz zebrano 11 m. 10 fen., które przesano na rce „Ga-

zety Robotniczej".

Podajemy tu rezolucye, uchwalone na wiecu

:

I. Polscy robotnicy, zebrani na wiecu publicznym w Inowrocawiu dnia

5 grudnia, protestuj energicznie przeciwko germanizatorskim rozporzdzeniom

rzdu pruskiego i wyraaj sweJnajgbsze oburzenie z powodu znsdzenia swych

rodaków i rodaczek w sprawie wrzenieskiej. Lud polski, przez wieki gnbiony

i przeladowany, wyrós do nowej potgi. Jak rosyjskie wizienia, katorgi i lody

Syberyl nie zdoay z niego wykorzeni poczucia odrbnoci narodowej, tak samo

przeladowania germanizatorskie i choby najsurowsze kary, nie zdoaj ludowi

polskiemu wyrwa jego praw przyrodzonych i nie zdoaj go zniemczy. Jedno-

czenie zgromadzeni wyraaj najwysze oburzenie pruskiemu systemowi szkol-

nemu, który, zamiast suy prawdziwej owiacie, robi ze szkoy narzdzie gier-

manizacyi. Zgromadzeni s zdania, e polski lud tylko w polskiej szkole

ksztaci si moe i domagaj si*^ w jaknajszerszym zakresie wolnoci nauczania
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i uczenia si mowy polskiej. Zgromadzeni wyraaj sw pogard dla „Koa
polskiego“ w Berlinie, za postpowanie w sprawie wrzesiskiej, wzywaj
„Koo polskie“, by zoyo natychmiast swoje mandaty i zaznaczaj, i polacy

w parlamencie berliskim powinni i przeciwko rzdowi razem z socyalistami,

gdy ci jedynie s szczerymi obrocami pracujcego i uciemionego ludu.

II. Robotnicy, polscy, zgromadzeni na wiecu w Inowrocawiu d. 29 gru-

dnia, omawiajc kwesty ce ochronnych, owiadczaj si kategorycznie przeciwko

nim, dajc od inowrocawskiego posa do parlamentu, d-ra Krzymiskiego, by

stan przed wyborcami i wytómaczy si, dlaczego przy omawianiu ce zboo-
wych w parlamencie milcza i nie owiadczy si przeciwko nim. Wobec tego

zgromadzeni powouj posa dra Krzymiskiego do odpowizdzialnoci.

K. Robota.

* *
*

oma, w styczniu.

W poprzednim icie swoim *) pisaem o naduyciach, jakie si wykryy
w omyskiej komisyi poborowej, a których sprawc jako narzdzie w rku wy-
szych dygnitarzy by urzdnik teje komisyi Smirnow. 'Przytern wypowiedziaem
przypuszczenie, e sprawa ta zostanie zatart, poniewa w naduyciach brali

udzia dygnitarze caego zarzdu gubernialnego, nalecy do liczby uprzywilejo-

wanych, dla których prawo nie istnieje i którym w Polsce wszystko uchodzi

bezkarnie. Zdaje si, e moje przypuszczenie zaczyna si sprawdza. Jak ju
pisaem, Smirnow zosta aresztowany i ^osadzony w wizieniu. W ledztwie

sdowem okazao si, e protektorami i wspólnikami jego byli : zarzdzajcy
kancelary gubernatora Moszkin, urzdnik do szczególnych porucze Anuczyn,
naczelnik powiatu omyskiego Liszew, szczuczyskiego Spirydonow, wszyscy
znani ze swego apownictwa, oraz inni, sowem przedstawiciele caej administra-

cyi gubernialnej z gubernatorem, baronem Korfem, na czele. Ten ostatni pod-

pisywa wszystko, co mu dano, a tern samem uznawa za dobre to, co oni robili.

Kiedy si wzito do Moszkina i z kolei miano si zabra do innych, przyby do

omy prokurator izby sdowej warszawskiej Wasiliew i poleci miejscowemu
prokuratorowi Fabryciuszowi prowadzi spraw tak, aby oprócz Smirnowa nikt

wicej nie by pocignity do odpowiedzialnoci. Stao si to dlatego, e — jak

ju wyej powiedziaem — wszyscy oskareni s rosyanami, a do tego naczelnik

powiatu omyskiego, Liszew, jest krewnym Mienkina, zarzdzajcego kancela-

ry jenera-gubernatora warszawskiego, który, jak to czsto w Rosyi si zdarza,

rzdzi nie tylko caem jenera-gubernatorstwem, [lecz i samym jenera-guberna-

torem, tak jak Moszkin guberni omysk i jej gubernatorem. Obaj za dyg-
nitarze s w ich rku tylko manekinami do podpisywania papierów. Nie ulega

wtpliwoci, e prowadzcy ledztwo postaraj si zastosowa do rozkazu swego
zwierzchnika. Powiadaj, e Smirnow jakoby dosta pomiszania zmysów.
Bardzo by moe, e go zrobi waryatem. Skoro to nastpi, uwolni go i —
jako urzdnikowi, który zachorowa zostajc na subie — przyznaj doywotni
pensy. Zeznania jego rozumie si zostan uznane za niewane i caej sprawie
si eb urwie. Wszystko wróci do dawnego porzdku, gówni sprawcy naduy
pozostan na swoich miejscach, bd w dalszym cigu obdziera polaków, nape-
nia swoje oezdeime kieszenie i otrzymywa za to rangi i ordery. Tak w Ro-
syi zwykle bywa. Gdyby naduycie popeni jaki may urzdniczek, a do tego
polak, z jakby zaciekoci napad na niego tene prokurator, a sd wymierzy

*) Patrz N 10 r. ub.
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by mu kar ! Lecz w Rosyi prawo istnieje tylko dla maych i sabych, dla

grubych ryb go niema, a rosyjska narodowo i prawosawne wyznanie najcz-
ciej chroni od odpowiedzialnoci najwikszych zbrodniarzy, przynajmniej u nas

w Królestwie i na Litwie.

yczliwy.

Nowy iiiimer „Robotnika"

Dn. 30 grudnia wyszed Nr 43 „Robotnika“. Artyku wstpny „Kler

przeciwko socyalizmowi“ zajmuje si okólnikiem arcybiskupa Popiela, skierowa-

nym przeciwko ruchowi naszemu. Nastpnie idzie „Kolda robotnicza" i dzia

„Zza kraty", obejmujcy spis winiów cytadeli i wizienia siedleckiego oraz wia-

domo o wsadzeniu trzydziestu kilku robotników, aresztowanych w Widzewie
pod odzi, do piwnicy fabrycznej w braku wolnych miejsc w wizieniach.

W dziale korespondencyi reprezentowane s nastpujce miejscowoci : Warszawa
Pruszków, owicz, Radom, Lublin, ód, Ruda Pabianicka, Zawiercie, Zagbie
Dbrowskie, Wilno, Kowno i Grodno. Kronika, Kuryerek i ostrzeenia zamykaj
numer.

„Kuryerek Ostrowiecki"

Po innych orodkach naszego ruchu i radomski okrg przemysowy
doczeka si wreszcie swego wasnego organu lokalnego. W styczniu wyszed
z naszej tajnej drukarni krajowej pora pierwszy „Kuryerek Ostrowiecki". Za-

wiera oprócz odezwy, nawoujcej robotników do czenia si z P. P. S. dla

walki o lepszy byt, nastpujce korespondencye — z Ostrowca : z walcowni szyn

i tregerów, piece martynowskie, wielkie piece, z kuni, z przedsibiorstwa wago-

nów Rera, z miasta (kronika)
;

ze SkarysUa : z fabryki odlewów elaznych

;

z mielowa : z fabryki porcelany i kafli ks. Druckiego-Lubeckiego.

Socyalici zachodni o-e uropejscy o Wrzeni.

Pierwsza konferencya midzynarodowego biura socyalistycznego uchwalia

na wniosek delegatów niemieckich tow. Kautsky’ego i Singera nastpujc re-

zolucy :

„Midzynarodowe biuro socyalistyczne, zebrane na konferencyi w Brukseli

d, 30 grudnia 1901 r., wyraa w imieniu proletaryatu socyalistycznego wszyst-

kich krajów swe najgbsze oburzenie z powodu pruskiej polityki germanizacyj-

nej w Polsce, polityki, która nie waha si ucieka przeciwko ludnoci polskiej

do rodków najbardziej barbarzyskich, aby przemoc zmusi j do porzucenia

ojczystego jzyka.

„Konferencya pitnuje zarazem obud i kamliwo niemieckich klas rz-

dzcych, które oburzaj si na popeniane przez anglików barbarzystwa w po-

udniowej Afryce
,
a równoczenie pochwalaj i popieraj barbarzysk polityk

swego wasnego rzdu wobec polaków. Midzynarodowe biuro socyalistyczne

wzywa polski lud pracujcy, by przeciw gnbieniu swej kultury i narodowoci

i przeciw wyzyskowi ekonomicznemu szuka ochrony pod sztandarem midzyna-

rodowej socyalnej demokracyi i z caych si pracowa nad jej zwycistwem, które

zapewni narodom wolno i równo".

*

Dnia 6 stycznia odbyo si w Zurychu zgromadzenie publiczne, zwoane

przez miejscow party socyalistyczn w spraAvie gwatów wrzesiskich. Refe
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rowa tow. Wad. Gumplowicz. Po krótkiej dyskusji, w której ujawnia si
zgodno zgromadzonych z wywodami mówcy, po protecie ze strony pewnego
osiwiaego szwajcara, który z oburzeniem wskaza na niewaciwo zbyt delika-

tnego nazywania katami pruskimi tych, którym przypa powinno tylko jedno
miano : „Bydo krwioercze“ (Kannibalische Bestien), zapada wród burzy okla-

sków nastpujca rezolucja :

„Zwaywszy, e kady naród posiada pene prawo do uywania swego
ojczystego jzyka i rozwijania swego odrbnego charakteru

;

zwaywszy, e swoboda uywania jzyka ojczystego u ludu stanowi pod-
stawow demokratyczn zasad, bez której wszystkie inne prawa polityczne trac
warto

;

zwaywszy, e gwatowne wynaradawianie polskiej ludnoci w zaborze
pruskim dzieje si z brutalnoci, urgajcej wszystkiemu co ludzkie;

zwaywszy, e samodzielny rozwój narodu polskiego ley w interesie ro-

zwoju wolnociowego caej Europy,

zgromadzenie wyraa pruskim katom swoj pogard, bojownikom za
Q wolno ludu polskiego swe uznanie r i sympaty“.

*
*

Woscy posowie socjalistyczni wnieli w parlamencie nastpujc interpe-

lacj do ministra spraw zagranicznych : „Czy minister wobec zaj barbarzyskich
z polakami w Niemczech nie zamyla wezwa zaprzyjanionego rzdu, by post-
powa po ludzku z obywatelami •

* *
*

Studenci rzymscy zaprotestowali na publicznem zgromadzeniu przeciwko

tyranii pruskiej i rosyjskiej wzgldem polaków, o czem telegraficznie zawiado-

mili nasz redakcj.

„Arbeiterstimme“ (Gos robotniczy). Socjaldemokratyczne pismo robo-

tnicze. Organ Ogólno-ydowskiego Zwizku Robotniczego na Litwie, w Polsce

i Rosyi. N. 25. ,j 'f

W ostatnich czasach „Bund" pocz puszcza w wiat wydawnictwa

i w jzyku polskim. Tak iip, wyda on przekad odezwy Centralnego Komitetu

do inteligencji ydowskiej i sprawozdanie z IV zjazdu „Bandu Do takich wy-
dawnictw nnley i przekad N 25 (jubileuszowego) centralnego^organu krajowego

„Bundu" — „ Arbeiter3tirame“. Na tre jego zoyy si, oprócz listów gratula-

cyjnych z powodu jubileuszu „ A.rbeiterstimme“ i zwykych dziaów, kilka ciek
wych artykuów, owietlajcych charakter dziaalnoci tej czci socjalistów y-
dowskich, która naley do „Bundu“. Zasuguj na uwag „Przyczynek do

historyi rozwoju argonowej nielegalnej prasy politycznej w pastwie rosyjskiem"

oraz „Arbeiterstimme i ydowski ruch robotniczy“. Jakkolwiek nie godzimy si
z dotychczasow taktyk „Bundu “ i zwaszcza ze stosunkiem jego do naszych

dnoci politycznych jakote powstajcych od czasu do czasu kóek warcholskich

na terenie naszej dziaalnoci, to jednak nie moemy nie uzna wielkiej ruchli.

woci „Bundu“ oraz energii jego w rewolucjonizowaniu mas ydowskich na
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Litwie. Dlatego te przyczamy si do gratulacyi, skadanych „Bundowi“
z okazyi wyjcia N 25 „Arbeiterstimme“, jednoczenie za wyraamy nadziej, e
i ta cz proletaryatu ydowskiego, która skupia si w „Bundzie", zrozumie
z czasem konieczno zespolenia wszystkich si rewolucyjnych naszego kraju we
wspólnej jednolitej walce.

O..

LUZ^E 1STOTA.TKI

„Przegld Wszechpolski" denuncyuje zjazd postpowej modziey polskiej

(wedug nomenklatury p. Popawskiego „wstydzcej si nazwa socyalistyczn")

jakoby ten uchwali „dobrowolne opodatkowanie si na rzecz agitatora polskiej partyi

socyalistycznej na Górnym lsku". Nie potrzeba chyba tómaczy, e ta ostatnia

uchwala zostaa poprostu zmylona przez redakcy „Przegldu Wszechpolskiego",

bo przecie wszystkim wiadomo, jak broni walczy organ N. D. z socyalistami.

Ciekawszem jest natomiast, jak zapatruje si na systematyczne denuncyowanie

modziey postpowej modzie niepostpowa, grupujca si w obecnem „Zjedno-

czeniu" a niewstydzca si nazywa narodowo-demokratyczn i wysya tele-

gramy „Przegldowi “Wszechpolskiemu" z uznaniem za „kierunek" ?

^ *

Znany wydawca krakowski p. Kasper Wojnar, który przesiedzia jaki

czas w cytadeli warszawskiej przyapany z transportem ksiek nielegalnych

w Lubelskiem, zosta obecnie zdegradowany przez austryackie wadze wojskowe

jako oficer rezerwowy. Powodem degradacyi byo to, e p. Wojnar pomidzy

ksikami patryotycznemi mia i socyalistyczne. Motywa degradacyi brzmi do-

sownie : „ ... e jako agitator polsko-narodowy uda si do Kosyi, aby szerzy

zakazane ksiki, przyczem rozmylnie lub z niedbalstwa przewióz do Bosyi

pisma socyalistyczne i przez to popad w konflikt z wadzami rosyjskiemi i na

szwank narazi swój charakter oficerski". P, Wojnar wyjania, e owe pisma

socyalistyczne oddano mu do przewiezienia w paczkach zapiecztowanych, a on

„zaniedba dowiedzie si" o ich zawartoci.

*
*

Literatura socyalistyczna Bulgaryi coraz wicej przyswaja sobie rzeczy

polskich. W ostatnich miesicach wyszy nastpujce broszury, stanowice tó-

maczenie artykuów „wiata" : [Solidarno i walka o byt"
;

„Konstytucye re-

publikaskie" ;
“„Strejk i bojkot"

;
„August Blanui"

;
„John Lilburn"

;
„Tomasz

Mlincer"
;
„Co to jest anarchizm"

;
„Komunizm chrzecian pierwotnych"

;
„Syn-

dykaty", „Nasza bro klasowa".



Ksigarnia Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie

Administracya „ Przedwitu „wiata“ oraz

„Kuryerka Zakordouowego i Zagranicznego"

Ekspedycya zagraniczna „Robotnika", „Górnika" i „Arbajtera"

Wysyia katalogi i udziela informacyi w zakresie ksigarskiin darmo

wieo otrzymane na skad :

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,
'

15 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicyi. Lwów, 1899.

( cna 50 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega. Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 50 ct.

austr., 80 fenig,, 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Gierszyski H. Dr. Maurycy Mochnacki 'z portretem). Pary 1901. Cena
10 centów austr., 15 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Hannibal. Nfiza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Konstytucya 3 maja, z uwagami kryty*
czuemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik“ z 1895 roku. Cena 20 centów austr., 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniówka „Robotnik“ z 1901 roku. Londyn. Cena 10 ct. austr.,

15 fen.. 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

kmf Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
15 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht w. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.). Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Lunia M. Niepodlego Polski w programie socyalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskoff J. „Tamten". Sztuka w 5 aktach z ilustracyami. Cena 1 zr
,

1 111 . 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., .50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez
Kraków 1899. Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am., 5 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900. Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,
1 cent amer,, 1 d.

Pochocki L. Polska Zakoidonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

30 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.

Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr.,

25 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900.

Cera 15 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Huch narodowy w R 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. anstr
1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

Sombart Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 ct

austr
,

1 marka. 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milreisy.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902 Cena 15 ct. auetr., 25 fen
,

30 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1891. Cena 40 cent. austr,
^

65 fen
,
80 centim., 16 centów ameryk., 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie drugie. Londyn
1901 Cena 15 cent. austr., 25 fen.. 35 centimów, 7 cent. amer., ‘1-

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer
,

1^/^ d.



\ajiiowsze wydawnictwa na skadzie
w ksigarni V. P. S.

FRYDERYK ENGELS

Wojna Chopska w Niemczech
Cena ; 75 ct. austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 ot. ainer., 1 sh. 3 d., 3 milreisy.

ADAM MICKIEWICZ
Pisma, nie objte czterotomowem wydaniem warszawskiem

w dwóch tomach
Staraniem Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena : 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 doi., 3 sh. 6 d, 8 milreisów.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letnieg:o iuMleuszii pisarskiego

BOLESAWA L13IANOWSKIEGO
Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

KAROL KAUTSKY

ZASADY SOCYALIZMU
(Program Erfurcki)

z przedmolo, dopenieniami \ i portretem autora.

Wydawnictwo Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena: 60 ct. austr., 1 m., 1 fr. 25 cent., 25 cent. amer., 1 sh., milreisów.

W ^ O IX TH2 Y130WHKIM:
wyszy wieo z druku nakadem P. P. 8. :

Feigbnbaum B. Jak yd staje si socyalist (Wie kumt a Jud zu So-

zializmus?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 5 ct. amer., 2 d.

Kautsky K. Niepodlego Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony portretem K. Kautsky’ego. Cena ; 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Mot J. Kto z czego yje ? Wydanie nowe. Cena : 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czeni kady robotnik wiedzie i pamita powinien. Cena :

15 centów austr., 30, centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Wroski A. ydzi w' Polsce, Cena ; 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. am., 1 d

TRE : O wicie (wspomnienie). — Polityka niewiary. — Zjazd wiedeski. —
Cywilizatorowie rosyjscy w Manduryi. — Próba agitacyi na wsi przed

laty dziesiciu. — Z prasy. — Z kraju i o kraju. — Bibliografia. —
Lune notatki.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytoustone
London E.
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Ksigarnia Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie

Administracya „Przedwitu „wiata“ oraz

Kuryerka Zakordonowego i Zagranicznego"

Ekspedycya zagraniczna „Robotnika", „Górnika" i „Arbajtera"

Wysya katalogi i udziela informacyi w zakresie ksigarskim darmo

" wieo otrzymane na skad :

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socjalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,

16 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicji. Lwów, 1899.

Cena 60 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 50 ct.

austr., 80 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

imr Gierszyski H. Dr. Maurycy Mochnacki fz portretem). Pary 1901. Cena
10 centów austr., 15 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d. -w

Hannibal. Ndza Kosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Konstytucja 3 maja, z uwagami kryty-
cznemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Eobotnik“ z 1895 roku. Cena 20 centów austr.. 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniów'ka „Robotnik" z 1901 roku. Londyn. Cena 10 ct. austr,,

16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

§1^ Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
15 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht w. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. Ml. P.). Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Lunia M. Niepodlego Polski w programie socjalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskopf J. „Tamten*^. Sztuka w 5 aktach z ilustracjami. Cena 1 zr.,

1 m. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez

Kraków 1899. Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am., 5 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900, Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,
1 cent amer., 1 d.

Pochocki L. Polska Zakordonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

30 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.

Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena ; 15 ct. austr.,

25 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900.

Cena 15 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Ruch narodowy w r 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. austr.
^

1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

Sombart Werner. Socjalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 ct

austr., 1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milreisy.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902. Cena 15 ct. austr., 25 fen.,

30 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Webb Sidney. Socjalizm w Anglii. Lwów 1891. Cena 40 cent. austr,,

65 fen., 80 centim., 16 centów ameryk., 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie drugie. Londyn
1901 Cena 15 cent. austr., 25 fen., 35 centimów, 7 cent. amer., 37^ d.

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

16 centimów, 3 cent. amer., 17a d*
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PRZED WI T

Z powodu traltatii aoiielsko-japoósliego

Partye socjalistyczne, reprezentujce zorganizowany i wia^
domy swych celów proletaryat, zyskuj coraz wikszy wpyw na
polityk wewntrzn mocarstw konstytucyjnych. Ciaa ustawoda-

wcze Belgii, Francji, Woch, Niemiec i nawet Austryi musz si
liczy z opini proletaryatu, wypowiadan przez posów socjalisty-

cznych, i musz jej czyni pewne, niekiedy nawet . do daleko

idce, ustpstwa. Czyni je jednak prawie wycznie w dziedzinie

polityki wewntrznej. Skoro atoli chodzi o polityk zagraniczn,

opart najczciej na trzymanych w gbokiej tajemnicy szacherkach

i intrygach dyplomatycznych^ socjalici wywieraj wpyw nader
nieznaczny. Bez wtpienia — ostre sowa krytyki posów socjali-

stycznych, pitnujcych w parlamencie awanturnicze wyprawy
niemców do Chin, okruciestwa belgijskich kolonizatorów w Kongo
lub francuskich na Madagaskarze, wywouj wielkie wraenie, ale

rzdy, ufne w poparcie reakcyjnej wikszoci izby, lekcewa sowa
socjalistów, krytykujcych to, co si ju stao faktem.

My, socjalici polscy, nawet monoci krytykowania polityki

zagranicznej ciemicych nas rzdów nie posiadamy — przynaj-

mniej w parlamencie. Pomijam ju zabór rosyjski, gdzie nie tylko

lud, ale nawet warstwy uprzywilejowane nie posiadaj adnych
sposobów wpywania na polityk zagraniczn obcego sobie rzdu
despotycznego. Ale i w zaborze pruskim, a nawet austryackim

pooenie nasze nie jest lepsze. W parlamencie berliskim nie

posiadamy jeszcze wasnych, polskich, przedstawicieli, a z parla-

mentu aiistryackiego sprawy zagraniczne s usunite do wspólnych
delegacji austryacko-wgierskich, dla socjalistów na razie najzu-

peniej niedostpnych. Z tego pooenia jednak nie powinna by-

najmniej wynika obojtno na sprawy polityki zagranicznej. Nie
wpywamy obecnie na polityk zagraniczn, ale chcemy i kiedy
bdziemy na ni wpywali, musimy wic sposobi si do objcia
steru i w tej dziedzinie ycia narodowego, a wic powinnimy ju
dzi bacznie ledzi i dokadnie poznawa wszystkie spryny
polityki zagranicznej mocarstw, zwaszcza tych, do których nas

na pewien czas losy historyczne przykuy. Polityka zagraniczna

Bosyi np., posiada dla nas ogromnej doniosoci znaczenie, gdy



42

wszelkie jej tryumfy lub niepowodzenia na tern polu natychmiast
odbijaj si i w yciu wewntrznem caratu, a wic porednio i na
naszym losie. Wszystko wic, co moe w jakikolwiek sposób
wpyn na rozwój zagranicznej polityki Rosyi w tym ub innym
kierunku, powinno nas, socyalistów polskich, blizko obchodzi.
Obchodzi wic nas i wieo ogoszony traktat angielsko-japoski
w sprawie Chin i Korei. Zdawaoby si, e wszystkie czynniki,

wchodzce w gr w danej sprawie, s tak od naszych interesów
dalekie, tymczasem w rzeczywistoci wcale tak nie jest. Mówic
w swoim czasie*) o wojnie pomidzy Rosy a Japoni, dowodzi-
limy, e „od takiego albo innego wyuiku tej wojny zaley nie

tylko dalszy los zaborczej polityki Rosyi na dalekim wschodzie,

ale i sprawa wewntrznego jej rozwoju. Zwycistwo Japonii —
to tryumf postpu nad dzikiem barbarzystwem, to zapowied
przeobraenia form pastwowych caratu, to rkojmia odrodzenia
opozycyi rosyjskiej. Zwycistwo Rosyi — to pocztek nowej ery
jej polityki zaborczej, ncisku na wszystkich polach i rozpasania
szowinizmu... “ Otó traktat, zawarty obecnie przez Angli i Ja-
poni, jest jednym z tych symptomów, które pozwalaj nam przy-

puszcza, e nieunikniony zatarg na dalekim wschodzie azyatyckim
zakoczy si tryumfem nie dzikiego barbarzystwa, lecz postpu.

Traktat angielsko-japoski staje na stray caoci Chin i Ko-
rei, a wic wymierzony jest gównie przeciwko zaborczej polityce

Rosyi, która od szeregu lat konsekwentnie zda do stopniowego
zagarniania jednej chiskiej prowincyi po drugiej, która ustawicznie

intryguje w Korei, jak w boa oliniajc j swymi wpywami
dyplomatycznymi, aeby z czasem zdusi j i przekn. To te
zawarcie traktatu angielsko-japoskiego musiao zrobi na rzdzie
carskim takie wraenie, jakie czyni na zodzieju, zapeniajcym
kieszenie upem z rozbitej kasy, niespodziewane ukazanie si poli-

cyantów. I skutki umowy angielsko-japoskiej nie omieszkay da
si Rosyi uczu natychmiast, bo oto rzd chiski odrazu pocz
robi trudnoci z podpisaniem umowy o Mandury, a Stany Zje*

dnoczone Ameryki Pónocnej, której interesy ekonomiczne równie
wymagaj nienaruszania caoci Chin

,
— ogosiy protest

przeciwko umowie mandupkiej. A wic wszystkie usiowania
rzdu rosyjskiego, kosztujce tyle pienidzy, nagle zostay obrócone

w niwecz — i Rosya bdzie zmuszona albo narazi si na wojn
z Japoni, której w razie wystpienia przy boku Rosyi jakiego
innego pastwa (t. j. Francyi) przyjdzie z pomoc Anglia z ca
sw olbrzymi flot i -- co jest bardzo prawdopodobne — repu-

blika amerykaska, albo cofn si. 'e naraanie si na wojn
z takiemi potgami morskiemi, a choby nawet zgsam Japoni nie

jest dla wycieczonej finansowo Rosyi wcale pontne, zbytecznie

dowodzi. Kwestya tylko, czy Rosya bdzie moga, gdyby nawet

‘) Patrz artyku „Rosya i Chiny" w N.12 „Przedwitu" z r. 1900.
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tego gorco pragna, wycofa si z zagrabionej ju czci Chin

i porzuci dalsze plany w tym kierunku. Pomijajc ju olbrzymie

kapitay, utopione we wszelkich przedsiwziciach, majcych na

celu zapewnienie caratowi przewagi na terenie Mandurvi i Mon-

golii, sama sytuacya wewntrzna pcha Rosy w kierunku zaborów

na dalekim wschodzie azyatyckim. Tylko rozszerzajc swe zabory

w celu dostarczenia buruazyi nowych rynków a niezadowolonej

inteligencyi suto opacanych posad na „kresach", Rosya moe
w dalszym cigu prowadzi polityk utrwalania despotyzmu i opie-

rania si wszelkim daniom jakichkolwiek reform w duchu libe-

ralnym. O nowych zaborach w Europie — kosztem Niemiec czy

Austryi, pastewek sowiaskich pówyspu Bakaskiego lub Turcyi

— trudno na razie Rosyi marzy; wpltaoby to j w zbyt nie-

bezpieczne zawikania. Pozostaje tylko wschód azyatycki, gdy
i polityka zaborów w kierunku Indyi jest zbyt ryzykowna. Za-

pewne, Rosya bdzie i nadal udawaa obudnie, e nie myli wcale

o zagrabieniu Chin i opanowaniu Korei. Przecie caa prasa

rosyjska, najzupeniej solidaryzujca si w kwestyach polityki za-

granicznej z rzdem carskim, twierdzi dzi jednozgodnie, e Rosya
moe by tylko zadowolona z traktatu angielsko-japoskiego, ale

nikt chyba w to nie uwierzy. Wyrzeczenie si planów zaborczych

w Chinach oznaczaoby dla Rosyi zupene bankructwo jej polityki

zagranicznej ostatniej doby, naraenie na szwank powany znaczenia

w koncercie midzynarodowym i osabienie si wewntrz pastwa.
^ Wobec tego starcie orne z Japoni jset dla niej w bliszej lub

dalszej przyszoci nieuniknione. Bacznie wic musimy ledzi
rozwój wypadków na dalekim wschodzie azyatyckim, aeby potrafi

odpowiednio skorzysta z ich doniosych wyników.

St. Os...arz.

NASZ KRYZYS
1. Uwagri ogrólne i teoretyczne.

„Przedwit“ sta si org;aneai dyskusyjnym : naturalne potrzeby ycia
partyjnego, prce w tym kierunku, przemogy róne, czsto nacigane argumenty,

jakie wytaczano przeciwko takiej przemianie. Kiedy ruch nasz, stajc si sto-

pniowo masowym, wyszed z okresu czystej propagandy zasad i stan oko w oko

E konkretnemi zagadnieniami, które za pomoc apriorycznego schematu roz-

strzygn si nie dadz, dyskusya u nas okazaa si wprost niezbdn. Konkre-

tnem takiem nad wszystkiemi innemi górujcem zagadnieniem jest dla nas —
kwestya wyzwolenia si z jarzma carskiego

;
to te nad ni toczy si od dwóch

lat nieustanna dyskusya w artykuach tow. A. Wr., Piotrowskiego, Mazura, Zgo-

zkniaego i wielu innych, a obejmuje ona te, jako strony tego gównego zaga-



44

dnienia, kwestye: chopsk, terom, konstytucji rosyjskiej, stosunku do patryotów

polskich i do innych narodowoci, wreszcie kwesty solidarnoci midzynarodowej.

Przejciu party i od propagandy abstrakcyjnych zasad do polityki konkre-

tnej towarzyszy jednak zwykle jedno mniej pocieszajce zjawisko, którego i my-
my unikn nie zdoali. Midzy zasadami socjalizmu a „yciem“, czyli, mówic
cile, takiem zachowywaniem si partyi wzgldem rónych zagadnie, przez ycie

nasuwanych, aby z niego w kadym wypadku wypywa najwikszy poytek dla

ludu, przez party reprezentowanego, w gruncie rzeczy sprzecznoci adnej nie-

ma : — czeme bowiem s same te zasady ? W socjalizmie naukowym przynaj-

mniej — a o tym tylko dzi moe by mowa — niczem innem, jak ogólnymi

wnioskami z trafnie zaobserwowanych tendencji samego rozwoju teraniejszego

spoeczestwa. Poniewa same te zasady nie s gabinetowymi konceptami, lecz

kwintesencj konkretnych bada nad prawami, rzdzcemi spoeczestwem kapi-

talistycznem, poniewa przytern zawarty w nich nieunikniony subjektywizm nie

jest subjektywizmem osobistym, lecz tylko odbiciem sposobu odczuwania i pojmo-

wania, waciwego klasie robotniczej, - wic rzecz naturaln jest, e te zasady

zawieraj w sobie rozwizanie konkretnych zagadnie w sposób, zgodny z inte-

resem klasy pracujcej. Wiele z tych zagadnie istniao ju w czasie, kiedy

tworzyy si zasady socjalizmu naukowego *), i weszy w skad indukcji, z któ-

rej one wypyny. Inne — istniay wówczas tylko w zarodkach, dzi — przy-

bray form wyran i znaczne rozmiary, ale i te zarodki przewanie bystre oko

twórców naukowego socjalizmu dostrzego. W kadym jednak razie zasady so-

cjalizmu zawieraj tylko wskazówki dla rozwizywania ^konkretnych zagadnie

danego czasu i kraju, ogólny jego kierunek — a nie gotowe raz na zawsze for-

muy. Trzeba umie te zasady do danych kwestyi stosowa, wzgldnie, jeeli

nastrcza si co rzeczywicie nowego, w yciu spoecznem nieprzewidzianego —
rozszerza i uzupenia, kierujc si zawsze ich gboko rewolucyjnym duchem.

Otó, kiedy partya zaczyna spenia t niezbdn czynno, z jednej strony znaj-

duj si wtedy ludzie o ciasnych gowach, chocia czsto ognistych temperamen-

tach, którzy albo nie rozumiej jeszcze potrzeby wyjcia z okresu propagandy

zasad, albo nie s zdolni i nie czuj si na siach do ujcia zagadnie konkre-

tnej rzeczywistoci w duchu rewolucyjnym i dlatego boj si tej konkretnoci,

boj si interpretacji zasad, zastosowanej do rzeczywistych^^potrzeb danego kraju

i czasu, obstaj przy abstrakcyjnych niezmiennych formuach, i przewanie cofaj

si w ten sposób niewiadomie ku anarchizmowi, odrzucajc w j(swym „radykali-

zmie“ w kocu nawet te praktyczne zastosowania zasad, które zawieraj si ju
w pierwszych sformuowaniach naukowego socjalizmu, jak np. wspódziaanie

w pewnych wypadkach z postpowemi partyami mieszczaskiemi lub odbudowa-

nie Polski. [J nas t rol Donkiszotów „czystoci sztandaru" brali na siebie

Soc. Demokraci Król. Polskiego. Z drugiej znów strony jednakowo wytwarza

si zbrojna prawica partyi. Ci ludzie s bardzo pozytywni, licz si z rzeczy-

wistoci i moliwoci, nie grzesz schematyzmem i prostack^ frazeologi rozci-

nania wzów gordyjskich
;
ale znowu, przez reakcj przeciwko tamtym, uwaaj,

a przynajmniej uwaa s skonni wogóle zasady socjalizmu naukowego za prze-

starzae dogmaty, przeszkadzajce konkretnej, realnej polityce. Powiedziaem :

przez reakcj przeciwko tamtym
;
ale to tylko podrzdniejszyJczynnik, przyczyna

za ley gbiej, w tern mianowicie, e w chwili przechodzenia od abstrakcyjnej

propagandy zasad do konkretnej polityki w oczach niektórych socjalistów, zaró-

wno jak niektórych spoecznych reformatorów ze skrajnej lewicy mieszczaskiej,

*) Czas ten cignie si od Manifestu Komunistycznego do Programu
Erfurckiego mniej wicej.
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zaciera si nieco granica midzy deniami i ^interesami proletaryatu, a tych

reformatorskich stronnictw mieszczaskich, które ju przedtem^ konkretn, ale

wcale nie zasadnicz polityk uprawiay. Chwila ta wydaje im si najodpowie-

dniejsz do zblienia, — lecz temu stoj na przeszkodzie zasady socyalizmn, jego

cel — uspoecznienie rodków produkcyi, jego taktyka zasadnicza — walka klas,

jego „materyalizm“, sceptycznie usposabiajcy wzgldem takich idealnych czyn-

ników, które nie maj odpowiedniej podstawy ekonomicznej, albo, tembardziej,

podstaw t znajduj si w sprzecznoci. Warunkiem tego "zblienia si i za-

tracenia granicy midzy proletaryatem a niezadowolon czci klas posiadajcych

staje si wic — zdyskredytowanie tych zasad naukowego socyalizmu. I oto

ródo i istota szerzcego si dzi wszdzie „kryzysu socyalizrau“. Z wtórnych

za jego objawów wspomnimy tu tylko o dwóch : jeden polega na tern, e kiedy

ludzie, objci kryzysem, formuuj postulaty polityki realnej, podnosz, obok eko-

nomicznej, i róne inne strony socyalizmu, jednera sowem, wygaszaj pogldy
cakiem suszne i rozsdne, ale jaknaj prociej wynikajce ze starych klasowych

zasad naukowego socyalizmu, albo nieraz wprost przedtem ju przez twórców

i zwolenników tych zasad wypowiedziane, to im samym i ich caemu obozowi

zdaje si, e s to pogldy cakiem nowiutkie, wanie dziki kryzysowi odkryte,

i które nigdyby nie zostay odkrytymi, gdyby nie „obalono“ poprzednio „starych

dogmatów“. Drugi za objaw wtórny kryzysu, który nas obchodzi, jest to sce-

ptycyzm, który wobec sporów teoretycznych ogarnia tych, co chtnie nazywaj
si „przedewszystkiem praktykami^. Dajcie nam spokój, mówi, z waszemi teo-

ryami, z waszem jedeniem na zasadach : byle robota sza, byle partya miaa
ludzi i pienidze !

Ten ostatni gatunek „kryzysowców“, reprezentowany np. w Niemczech

przez Auera, jest bezwarunkowo najmniej szkodliwy. Ma si rozumie, cakiem*

si oni udz, jeli przypuszczaj, e choby przez chwil wolni s od panowania

teoryi : caa ich wolno polega tylko na niewiadomoci, z jak — tak samo

jak kady inny dziaacz publiczny — su jakiej teoryi, co znaczy wszak po-

prosi — jakiemu ogólnemu prdowi. Ale wanie wskutek tego szkodliwo
lub poyteczno ich oddziaywania zaley od tego, jaki ich prd unosi i rzdzi

i. h mylami, a co waniejsza — uczuciami
;
klasowo-rewolucyjny, czy pojednaw-

czo-reformatorski. Tak np. u nas to w. B. A. J. wystpi *) z podobnym scepty-

cyzmem praktyka wzgldem „chorowania na naukowo", wzgldem „socyalisty-

cznego ustroju spoecznego jako celu partyi", wzgldem „epitetu stronnictwa re-

wolucyjnego“. Sceptycyzm taki jest nieuzasadniony : powinnimy si zawsze

stara i moemy z atwoci utrzymywa blizki zwizek midzy ca nasz dzia-

alnoci praktyczn a wynikami nauki spoeczno-ekonomicznej, co wychodzi na

jedno z zachowywaniem charakteru stronnictwa gruntownie rewolucyjnego

i z kierowaniem wszystkich naszych czynów ku socyalistycznemu ustrojowi, jako

ostatecznemu celowi. Gdybymy si rzeczywicie tego wyrzekli, to nasza pra-

ktyka byaby chaotyczna, pena waha, cho moe niepozbawion powodze, ale

chwilowych i nietrwaych. Na razie jednak niema jeszcze na seryo o tern mowy
tymczasem, „niechorowanie na naukowo“ odbija si ujemnie tylko w ten spo-

sób, e wyradza szereg niecisoci i nieporozumie pozatem jednak tow.

*) „Lune uwagi o maximum i minimum", 1900, Nr. 9'

"**) W rodzaju np. nastpujcego zdania, srteszczajcego w sobie kilka

innych myli autora : „Celem partyi socyaliscycznej nie jest socyalistyczny ustrój

spoeczny, lecz demokratyczna republika, urzeczywistniajca ekonomiczne denia
klas pracujcych, a przedewszystkiem proletaryatu, inaczej mówic — republika,

w której dominujcym czynnikiem politycznym jest proletaryat, dominujc party
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B. A. J. stoi na gruncie jaknajkonsekwentniej rewolucyjnym, co bardzo trafnie

wyraa i uzasadnia w kocowej czci swego artykuu. To samo za mona
powiedzie i o innych, bezimiennych, mao lub wcale nie piszcych „praktykach"

naszej partyi.

Natomiast jest inny rodzaj „kryzysowców"
;
gówny ich orodek, to ludzie,

co stoj na rubiey midzy wiadomoci klasowo-proletaryack a wiadomoci
niezadowolonej czci klas posiadajcych. Rodzaj to istotnie nieoezpieczny.

W Niemczech mao dotychczas moga ich dziaalno wyj po za granice sówi
ale do czego moe doprowadzi w czynach — to przykadem we Francyi mille’

randyzm. Mamy jednak mówi o nas, polakach. Otó przedewszystkiem musimy
stwierdzi wan rónic, która sprawia, e u nas i objawy i niebezpieczestwo

„kryzysu" s pod wieloma wzgldami i musz by odmienne, jak na Zachodzie.

Tam ow niezadowolon czci klas posiadajcych, która pragnie zatrze gra-

nice midzy sob a proletaryatem i ruch proletaryatu swojemi drogami popro-

wadzi, — jest drobne mieszczastwo
;
u nas — drobna szlachta

;
w jednym

i w drugim wypadku rol wyrazicielki ideowej odgrywa w do znacznym stopniu

inteligencja zawodowa
;
prócz tego zauwaymy jeszcze, e drobne mieszczastwo

u nas cho istnieje, nie gra samodzielnej roli, lecz w epoce porozbiorowej idzie

rka w rk z drobn szlacht, jej pozostawiajc inicyatyw i kierownictwo.

Jak na Zachodzie drobne mieszczastwo, tak u nas drobna szlachta ma za sob
tradycy rewolucyjn, a w tej tradycyi — demokratyczny program polityczny

oraz do pewnego stopnia reformatorski program ekonomiczno-spoeczny. Jak na

Zachodzie, tak i u nas, proletaryat, z pocztku obojtny albo oporny, na pewnej

wysokoci swego rozwoju siga wzmocnion ju doni po nieurzeczywistnione

przez poprzedników hasa polityczne i wciela je do swego programu, jako ko-

nieczne warunki *) ziszczenia si jego ostatecznych celów rewolucyjnych. U nas

hasa te streszczaj si wszystkie w jednem — demokratycznej i niepodlegej

republiki. I w tym momencie na Zachodzie — republikaskie, wzgldnie — re-

formatorskie drobne mieszczastwo, u nas — patryotyczna partya natury dro-

bno szlacheckiej, oddaj si przyjemnej myli, e oto antagonizm klasowy midzy
proletaryatem a wielk party posiadaczy jest na ulotnieniu si. Trzeba dobrej

— socyalici"
;
a to dlatego, e „nie jaki ustrój spoeczny, lecz pewne

urzdzenia prawno-pastwowe tylko mog by celem partyi". — Lecz jeli mó-
wimy : „republika, w której dominujc party s socyalici", to znaczy, e maj
oni jeszcze nad kim dominowa, e istniej jeszcze inne, do pewnego stopnia

oporne proletaryatowi klasy, a w tym stanie „urzeczywistnienie ekonomicznych

de klas pracujcych" moe oznacza tylko — osignicie pewnych czciowych
ulepsze, jak krótki dzie roboczy, podatek dochodowy itp.; czyli wyraamy po-

prostu to samo, co marksizm pojmuje pod „dyktatur proletaryatu". Lecz dy-

ktatura ta, owo „dominowanie socjalistów" musi mie jaki kierunek i cel : cel

mianowicie obrony przed reakcj i umocnienia oraz uzupenienia wanie ustroju

socjalistycznego, tego samego, który nam dzi przywieca jako idea, — a to

za pomoc stosowania ju wprowadzonych i wprowadzania nowych form prawnych.
Naturalnie bowiem, e przeksztaca jeden ustrój na drugi mona tylko za pomoc
praw, tych uwiadomie i stwierdze przemian ju ywioowo prawie dokonanych.

Czyny natury prawno-pastwowej s tu wic rodkiem do osignicia ustroju

socjalistycznego. Zdobycie monoci takiego dziaania prawno-pastwowego, czyli

wadzy politycznej dla proletaryatu, przedstawia si wic, jako gówny cel bli-

szy, jako objcie wszystkich poszczególnych punktów programu minimum. Pro-

gramem maksimum pozostaje jednak nie co innego, jak cakowity ustrój socja-

listyczny.

«Voraussetzungen" Bernsteina.
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woli z obu stron — a zniknie zupenie i bdzie zgoda, ku najwikszej ma si
rozumie korzyci tych, co nosz w sobie majestat dawnych walk i przywykli

kierowa ruchami opozycyjnymi...

W tej sytuacyi znajduj si czsto jednostki bardziej przedsibiorcze

w stronnictwach radykalnej opozycyi niesocyalistycznej, które za najlepszy rodek
uwaaj — formalne wstpienie do partyi socyalistycznej, obiecujc sobie potem

jej przerobienie. My z tym pierwszym „kryzysem", którego wyrazicielem na

amach „Przedwitu“ by p. Lasota, dalimy sobie do atwo rad. Trudniej

jest, kiedy zaczyna si zjawisko odwrotne, kryzys waciwy : zacieranie granicy

przez ludzi z naszego wasnego obozu, przejmowanie si sposobami mylenia
i nastrojami, waciwymi patryotyzmowi natury tradycyjne drobno-szlacheckiej,

wzgldnie — narodowo-demokratycznymi. Na t pochyo wstpi obywatel

Veto i — potoczy si po niej z naszego obozu — do obozu ludowców
galicyjskich, pozostajc przytem „teoretycznie“ socyalist... Nie chc przez to

bynajmniej odmawia trafnoci wielu pogldom ob. Veto
;
wszake z samej na-

tury „kryzysu“ wynika, e ludzie,®poddajc rewizyi ustalone pogldy, w zastoso-

waniu do jednych zagadnie trafnie je rozszerzaj i uzupeniaj, a na innych

punktach — ulegaj bezwiednie naciskowi stronnictw ssiednich. Typowym tego

przykadem jest wszak Bernstein, Jaures... Nie chc równie wcale obraa ob.

Veto, któremu przyznaj szczero i dobr wiar. Mimo to jednak, inne cechy

jego wystpie, przedewszystkiem, powiedzmy, ich kapryno, oraz inne cechy

szerzonych przez niego pogldów, mianowicie — ich czciowy, lokalny gównie,
galicyjski charakter, sprawiy, e jego osobisty kryzys w naszem yciu partyjnem

nie zostawi gbszych ladów.

Kwesty kryzysu postawiy przed nami na seryo dopiero artykuy tow.

Mazura. W naszej, do ubogiej literaturze partyjnej, wywoay one pewn
sensacy. Tow. Gumplowicz w „Socialistische Monatshefte“ ogosi je nawet
za pierwsz prób stworzenia jednej organicznej i wewntrzne -zgodnej caoci
z rónych pogldów P. P. S. To jest stanowczo przesada: tak le. znowu przed-

tem z nami nie byo. Tow. Gumplowicz podpada tu pod ow kategory kryzy-

sowców, którzy w kryzysowej literaturze widz same nowoci. Istotnie nowego,
zarówno w szczegóach jak w systeraatyzacyi, jest u tow. Mazura bardzo nie-

wiele. Wbrew tow. Zgorzkniaemu, sdz nawet, e podany przez Mazura pro-

gram roboty na wsi — jest w znacznej czci odkryciem Ameryki. Ceni bez-

warunkowo nakad pracy i myli, zawarty w jego artykuach
;
jednake takie

mam wraenie, e powstay one nie tyle z zamiaru wskazania dróg partyi, ile

z potrzeby przetrawienia w samym sobie i pogodzenia z przynalenoci do P.P.S.

rónych odbiegajcych od naukowego socyalizmu pogldów. W optymistycznych
opowiadaniach o tern, jak to „midzy kadym bezporednim producentem a ogóem
narodu panuje jaknajzupeniejsza harmonia" (167), jak to „drobnemu majsterkowi
bdziemy tómaczy, e prawodawstwo fabryczne, podnoszce dobrobyt robotnika,

ley i w jego interesie" (215), odbija si sceptycyzm wzgldem walki klas, nie-

wiara w jej gboko. Ostatecznie, Mazur radzi sobie w stary i wypróbowany
sposób

;
„Marksizm to jeszcze nie socyalizm". Tu zmuszony jestem do duszej

cytaty (169) : „Jedynie ta specjalna socyalistyczna doktryna, co z socyalizmu
robi egoistyczny (uwaacie ? to naturalnie ten niesympatyczny klasowy marksizm)
interes klasowy proletaryatu fabrycznego, co nie przedstawia sobie formy uspo-

ecznienia produkcyi inaczej, jak zorganizowanie caego spoeczestwa na wzór
jednej wielkiej fabryki, co z reakcyi moralnej ludu przeciwko nierównoci eko-
nomicznej, wynikajcej z kapitalistycznej niewoli pracy, robi prawo rozwoju form
produkcyi (czy nie brak tu przypadkiem sówka „skutek" ? bo zawsze marksici
twierdzili, e przejawy i skuteczno reakcyi moralnej ludu zale od rozwoju
form produkcyi ?), co z tryumfu ideau wspódziaania braterskiego i sprawiedli-
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woci apoecznej nad egoiatycznem wspózawodnictwem (jestem rozczulony...) czyni

rezultat materyalny (sic
! ) stopniowej koncentracyi bogactw (rozczulenie ustpuje

miejsca witobliwemu oburzeniu na takie straszne witokradztwo...) jedynie ta

specyalna doktryna marksizmu, moe si tylko wród proletaryatu fabrycznego

przyj (jake nisko moralnie stoi ten proletaryat !...) — wród reszty warstw

ludowych na opór napotykajc“ (jaki wzniosy idealizm cechuje te inne warstwy,

np. chopa i majsterka !...). Gdzieindziej — jeszcze lepiej : „I kiedy to socya-

lizm by jednoznaczny z centralistycznym komunizmem? Z caej masy (!) szkó
i kierunków socyalistycznych jedynie komunici niemieccy a raczej pruscy

(o wielki cieniu nadreczyka Marksa !) w pastwie wszechogarniajcej tresury

wojskowej wyroli {nie, wiecie pastwo !...) zrobili centralistyczny komunizm
niewzruszonym swym dogmatem “ (215). — Cakiem podobnej treci, a form
nawet mao odmienne zdania spotykalimy w polskiej literaturze (pomi*

jajc rónych Trepków) u pana Ostoi. Wówczas te („Przedwit“, r. 1898

Nr. 11 i 12) zadalimy sobie ten trud, emy obszernie wyjanili to, czego pan

Of-toja niezrozumia, i sprostowali to, co przekrci
;
cho u nas prdko si tre

przeszych roczników zapomina, musimy jednak poprzesta na odesaniu czytel-

nika, któryby tego potrzebowa, do tamtego artykuu, bo teraz na teoretyczne

dyskusye nie chcemy traci czasu. Zarazem, aby si za trud wynagrodzi, zro-

bilimy sobie wówczas t przyjemno, emy bez ceremonii okrelili warto
podobnego „rozumienia" marksizmu i socyalizmu. Lecz wówczas — autorem by
p. B. Ostoja, a drukowano „to“ w „Kwartalniku Przegldu Wszechpolskiego."

Gdy dzi podobne rzeczy wygasza towarzysz, skdind wszelkiego szacunku

godny, a drukuje — nasz „Przedwit" — nie pozostaje mi, jak opuci kurtyn...

Tow. Mazur jest europejczykiem
;
w jego kryzysie zna zatem pitno dro-

bnomieszczaskie, obok polskiego — drobnoszlacbeckiego. Pierwsze objawia si
gównie w wywodach teoretycznych, ogólnych

;
drugie — ciy na pogldach,

dotyczcych praktyki partyjnej. Teoryi damy wic ju pokój, bo na spory o to

np., czy niepowodzenie rewolucyi nienreckiej r. 1848 mona tómaczy uznawa-

niem absolutu przez filozofi niemieck i t. p., szkoda przecie w „Przedwicie"

miejsca. Co do praktyki, to charakrer kryzysu tow. Mazura dostatecznie daje

si rozpozna std, e da on agodniejszej taktyki wzgldem „Narodowej De*

mokracyi" : — „nie o wykorzenienie jej, lecz raczej o napraw jej stara si
naley." Wobec dugiej litanii grzechów i brzydkich naogów, które sam Mazur
Lidze wytyka *), mielibymy rzeczywicie duo roboty. Nawiasem mówic, „Prze-

gld Wszechpolski" bardzo odczu krytyk Mazura
;
nie al mi go, ale rozumiem

jego przykro
:
jeli krytykuje kto, co ma niemniejsz od p. Ostoi niech do

„egoistycznego marksizmu", to rzeczywicie jest to dotkliwszem, ni krytyka

jakiego tam bezwzgldnego doktiynera. Wic, jak mówi Mikoaj Rej. „i to

czycie". Ale co do samego dania zmiany taktyki wzgldem Ligi Narodowej

na bardziej pojednawcz, które zreszt take stawia ju wczeniej ob. Veto
(Krytyka 1900, Nr. 10), to cakiem trafnie i zupenie dostatecznie odpar je ju
tow. Zgorzkniay (Przedwit 1901, Nr. 9), i ja nie mam w tej kwestyi nic wicej

*) Coprawda, jednego zarzutu, który M. powtarza z zamiowaniem, nie

pojmuj. N. D. mianowicie — w przeciwiestwie do nas — ma by „party
iczby". I my cbcemy by party liczby i zostajemy ni, przy caym radykali-

zmie naszego programu i taktyki, bo opieramy si na klasie ywotnej
;

N. D.,

pomimo wszystkich kompromisów i chowania si w mysie dziury w decydujcych
chwilach, nie ma za sob i nie bdzie miaa trwaej liczby, bo warstwy, na któ-

rych si opiera, s ndzne. Tylko wród nich L. N. wici i bdzie wicia
ryumfy liczby nad nami : similia similibus. Ale wszak nam inteligencya, dro-

bne mieszczastwo, szlachta, ksia etc. nie powinni przesania — ludu.
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do powiedzenia. Natomiast przejd do innej, niezmiernie wanej kwestyi pra-
ktycznej, w traktowaniu której przejawia si u Mazura wpyw wiadomoci sza -

checko rewolucyjnej : mówi o kwestyi chopskiej.

2. Kwestya chopska.

Towarzysz Mazur w III czci swej pracy (Przedwit 1901, Nr. 5) wylicza
szereg punktów, na które powinnimy ka nacisk, przemawiajc do chopów.
Znajdujemy tam : wyzysk robotnika przez wielkiego (wyranie — wielkiego)

waciciela, wyzysk wocianina przez porednika handlowego i kredytujcego
kapitalist, ucisk podatkowy, ciasnot organizacyi gminnej, naduycia wadz,
ucisk narodowociowy, powstrzymywanie kulturalnego post pu Polski, zdrad naro-

dow klas kapitalistycznych. Nie moemy nic mie przeciwko adnemu z tych

punktów, bo rozumiej si one same przez si. Co najwyej zauwaylibymy, e
udowadnia powstrzymanie kulturalnego postpu Polski, zarówno wogóle, jak

nawet w zakresie rolniczym, czyli ka nacisk na zaniedbanie regulacyi dróg
i rzek, budowy szkó, stacyi rolniczych i t. d. — to byaby rzecz bardzo inte-

resujca dla obywatelstwa, ale dla chopów mao przystpna, a w kadym razie

— wymagajca obszernych dowodów naukowo-ekonomicznych, e za przytem
mao rewolucyonizujca, wic dla nas ostatecznie, w naszem teraniejszem poo-
eniu, nieprodukcyjna. Dalej zaznaczymy te, e spis Mazura nie obejmuje
wszystkiego, np. tak wanych punktów, jak militaryzm i suba wojskowa, jak

ucisk religijny — specyalnie w okolicach unickich.

Potem nastpuje rada, jakie mamy szerzy dania. Wic : lepszych za-

robków, odpowiedniej organizacyi owiaty i iostytucyi kulturalnych, tómaczy
potrzeb stowarzysze wspódzielczych. Bardzo to wszystko ogólnikowe, ale

racyonalne — z wyjtkiem ostatniego punktu. Bagaem kooperacyi, nawet za-

chodnio europejskie, silne i swobodnie poruszajce si partye nie chc si, jako

takie, obcia, bo wol, pozostawiajc ruch wspódzielczy wasnemu biegowi
potrzeb warstw interesowanych, zuytkowa wszystkie swe siy na walk polity-

czn lub ekonomiczn, ale zawodow, wic bardziej bezporednio rewolucyonizu-

jc. Dla nas za przyjcie tego bagau na swe barki jest absolutnie niemoliwem
i byoby bardzo szkodliwem. Kierownictwo stowarzysze wspódzielczych zabie-

raoby nam co dzielniejsze jednostki ze wsi, a e kooperatywy muszy jawnie,

wic stawiaoby te jednostki pod oko wadz, któreby niewtpliwie przecie posta-

ray si w kooperatywach zakwaterowa i zrobi z nich to, co z kuratoryi trze-

woci : ogniska carosawnej propagandy. Wprawdzie M. zastrzega si zaraz, e
trzeba jednoczenie „uwiadamia wocian co do niemoliwoci uzyskania tych

da i szerszego rozwoju ruchu wspódzielczego bez uzyskania niepodlegoci

politycznej"
;
ale dla nas i „wszy“ rozwój kooperatyw przed wypdzeniem

caratu miaby te same ze strony, i wreszcie — w takim razie poco nam ta

nowa komplikacya propagandy ? Dla Mazura, coprawda, wiejski ruch wspódzielczy

ma, jak to niej zobaczymy, zasadnicze znaczenie.

Program jego ma jednak i daleko waniejsze braki. Ju tow. Zgorzkniay
zwróci uwag na to, e Mazur nie mówi nic o wyzysku parobków przez

chopów-gospodarzy i przedstawia w róowych kolorach ich dol, która, na ogó
biorc, t'vierdz przeciwnie, jest gorsza, ni parobków po dworach, a to dla tego,

e chop, pilnujc osobicie najmit wyciska z niego wicej pracy. Ale Mazur
twierdzi cakiem seryo, e wocianinowi wcale nie idzie o mono „kapitalisty-

cznego uycia" ziemi i narzdzi pracy, które s jego wasnoci (215) ! No, nie

widzia u nas zamoniejszych gospodarzy, którzy zaokrglaj swe posiado!

c
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po czci przez parcelacj, po czci — kosztem biedniejszych wywaszczonych ! *)

Trzebaby te do uzupenienia tow. Zgorzkniaego doda jeszcze jedno uzupe-

nienie : wyzysk biedaków maorolnych, zarówno jak bezrolnych, przez lichwiarzy

wioskowych, wcale nie ydów, ale prawowiernych chopów i chrzecian. Powin-

nimy jaknajjauiej zdawa sobie spraw z tego, e nasza agitacja znajdzie na

wsi pewny dostp tylko do bezrolnych (2 miliony ludnoci w Królestwie) i do

tych maorolnych, dla których punkt cikoci istnienia ley ju nie w ich ka-

waeczku gruntu, lecz w zarobku najemnym na cudzem.

Ale jeszcze waniejszej rzeczy brak w spisie da tow. Mazura, i dziwi

si bardzo, e Zgorzkniay na ten brak nie zwróci uwagi. Nierna tu tym spisie

ani sówka o zabieraniu prywatnej wasnoci zagospodarowanej w sposób kapi-

talistyczny, czyli za pomoc pracy najemnej, na wasno ogóu. Niema tego,

co stanowi istot socyalizmu.

A brak ten nie jest bynajmniej przypadkowy. Mazur bowiem wyrani©

jest tego zdania, e „dzi nie miaoby sensu ogoszenie za dogmat socyalizmu

upastwowienia wszelkiej produkcji, ziemi, fabryk i maszyn. Równie dobrze mog
one by wasnoci gminy, stowarzysze wspódzielczycli, nawet jednostek, byle

w tym ostatnim wypadku kapitalistyczne ich ycie byo uniemoliwione“ (215).

Jeszcze dobitniej wystpi umylnie wykluczenie tego dania, jeli przeczytamy

jakie „gówne punkty da ludowych, w imi których lud za or chwyci",

rzd powstaczy powinien przeprowadzi w samej chwili rewolucji
:
„Wpro-

wadzenie 8-godz. dnia roboczego w fabrykach, 6-godz. w kopalniach, kompletny

samorzd gminny z powszechnem gosowaniem **), obowizkowe zwizki magazy-

nowe i zakupowe dla rzemielników i oddanie zwizkom tym odpowiednich dostaw

dla wojska, prawne okrelenie minimum plac roboczych w przemyle i rolnictwie

oraz udziau robotników w czystych zyskach, ogoszenie moratoryum dugów
wociaskich w celu nastpnego ureguloioania ich wraz z organizacy wzajemnego

kredytu, wreszcie rozdanie wocianom, czy te zwizkom robotników rolnych

w wieczyst dzieraw dóbr rzdowych i donacyjnych, jak równie skonfiskowa-

nych majtków zdradzieckich magnatów i ich szlacheckich popleczników, których

nie braknie". Gdy si to ogosi, to masy robotnicze i wociaskie wiedzie

wtedy bd, e bronic Polski, wasnoci owoców swej pracy broni". (252).

Cakiem wyranie mówi wic Mazur, e w chwili powstania nie powinnimy si-

ga „egoistycznie marksistowsk" rk po prywatn wasno fbrykantów i wa-

cicieli ziemskich, e mamy im zostawi ich „czyste zyski", w których robotnicy

tylko pewien (jaki?) udzia maj otrzyma, na wzór jednego z najndzniejszych.

*) Tow. Mazur pisze: „Mimo rozmaitoci interesów wociascwa, rzemio-

sa i proletaryatu, interesy spoeczno-gospodarcze tych warstw nie s bynajmniej

sprzeczne, ani nawet róne" (wic nie róne, ale rozmaite !). „adna z nich nie

otrzymuje w dzisiejszym ustroju penego ekwiwalentu swej produkcyjnej funkcyi,

kada jest wyzyskiwana przez kapita na rynku handlowym^\ (216). Oczywicie,

tembardziej si to stosuje u tow. M. do wszystkich kategoryi wasnoci chop-

skiej, lecz jeli chodzi o wyzysk przez kapita handlowy, o straty rynkowe, to

ulega tej krzywdzie i rednia wasno ziemska. Czy te zupenie przypadkowe

jest u tow. M. ograniczenie agitacji przeciw wyzyskowi robotników rolnych do

wielkiej wasnoci ? i gdzie si ona zaczyna ?

**) W innem miejscu (258), wylicza M. róne punkty, na które w kwe-

sty! gminy powinnimy ka nacisk ju w robocie dzisiejszej, ale tam — nie

wspomina wcale o daniu gosowania powszechnego, o bezwzgldnej krytyce

przepisu, odbierajcego prawo wyborcze bezrolnym. Otó, zdaniem naszem, to

zadanie wanie ma dla na^ dzi najwiksze, bodaj jedynie rewolucyoiiizujce

znaezeuie.
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najniepraktyczniejszych i najmniej udajcych si’) wynalazków kapitalistycznej

„polityki socyalnej^' w Zach. Europie ! Jedynie dobra rzdowe, donacyjne i zdrj-

cW-obywateli maj by skonfiskowane
;
zdrada fabrykantów i odpowiednia za ni

kara — konfiskata — nie jest jako przewidziana. Otó sowo w sowo to samo czy-

taem przed 5—6 laty we wskazówkach dla ludu na wypadek wojny Anglii z Rosy,
które byy rozszerzane (mniej midzy ludem ni midzy inteligency) przez pa-

tryotów : tak samo obiecywano konfiskat dóbr rzdowych i donacyjnych, a pry-

watnej wasnoci polskiej nakazywano nie tyka. Prócz tego wprawdzie tamci

nakazywali nie wszdzie pomoc armii austryackiej
; tow. M. za spodziewa si

pomocy dla powstania od armii wyodrbnionej do tego czasu Galicyi“... (253)

Jake nie mam mówi o kryzysie, o uleganiu mniej lub wicej wiadomem —
naciskowi wiadomoci drobnoszlacheckiej !

Cakiem ju bez obsonek wystpuje wpyw tej wiadomoci, poprostu-

wzgldno dla interesów szlachty, w broszurze pt. „sowo do braci wocian

“

wydanej przy kocu r. ub. przez Zwizek Postpowej Modziey Polskiej z fun-

duszu im. H. Bukowskiego* '^). Nie znam jej autora, ob. Jana z Kiernozi, ale.

dla kadego widocznem jest, i broszura ta — zreszt wcale ywa i zrczna —
pisana jest pod silnym wpywem artykuów Mazura. I otó czytamy tam, na

str. 26 : „Pewnie, bez dobrego zarzdu nie bdzie te dobrego urodzaju. Nikt

te nie chce odbiera szlachcie tego, co jej si sprawiedliwie naley. Wacicie
folwarku powinien mie dosy za swoj prac koo gospodarstwa, koo zarzdze-

nia i dopilnowania roboty. Ale te powinien da robotnikowi to, co mu si su-

sznie naley. “ „Dosy“ — „susznie“ — to pojcia nieokrelone
; otó autor

okrela je na nastpnej stronicy. Oblicza on popularnie stop uadwartoci w rol-

nictwie i dochodzi do wniosku, e „przynajmniej czystego dochodu bierze so-

bie waciciel folwarku, a subie i robotnikom daje za ich prac najwicej Ys-

Sprawiedliwie za toby si nam przynajmniej pooica naleaa. Bo jeeli lez

dobrego zarzdu gospodarczego nie bdzie urodzaju, nie bdzie go i bez nasze

-

pracy‘* . Gdyby zatem ob. Janowi z Kiernozi przyszo ustanawia pac minimaln
w rolnictwie podug programu tow. Mazura, to wiemy przynajmniej odrazu,

jakby sobie poradzi : zamiast, by suma pac kilkudziesiciu robotników równaa si
poowie „wynagrodzenia“ jednego waciciela za jego „zarzd gospodarczy

“

jak to jest przypuszczalnie dzi, ustanowiby on midzy temi dwiema wielkociami^

„sprawiedliwy ‘‘ stosunek równoci, w tym celu za potrzebowaby tylko rozka-

zem Rzdu Narodowego podnie wszystkie pace o 50^0 ^ zamiast 2 zp. pobieraby

niwiarz 3 zp. dziennie, w zimie w stodole zamiast 20 groszy — cay 1 zp. !

Eldorado, jednem sowem, Juby nikt nie móg wtedy pyta, jak Pan Tadeusz :

Teraz, kiedy ju mamy Ojczyzn kochan,
Czyli wieniacy zyszcz z t szczliw zmian
Tyle tylko, e pana innego dostan !

I w imi tych hase, dla zdobycia tych ndznych ochapów lud miaby chwy-
ci za bro ? uzna spraw niepodlegoci za spraw swego wyzwolenia spoecz-

nego? Nie waham si twierdzi prosto z mostu, e lud byby gupi, gdyby

*) we Francyi np., po upywie 60 lat od rzucenia myli udz'au w zyskach

przez Leclerca, istnieje 70 — wyranie siedmdziesit przedsibiorstw, które ten sy-

stem stosuj !

**) Nawiasem mówic, broszura ta jest jednym wicej dowodem, e wy
zdawanie broszur agitacyjnych nie powinno wchodzi w zakres atrybucyi organi
cacyi modziey. Lepiej pozostawi to okrelonym partyom, których wydawni-
ctwa bd miay wyraniejszy charakter. Tembardziej, jeli si kto tak chwa-
lebnie ogania od wszelkiego podejrzenia o radykalizm, jak to zrobi Z w. Post
Modz. na swym ostatnim zjedzie...
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to uczyni, e mybyniy byli gupi, gdybymy na takich hasach poprzestali

i e poprzestawanie na nicli byoby tak sam „atanin, poowicznoci, dyplo-

macy wewntrzn^, jak Mazur tak susznie i gorzko kierownikom dawnych

powsta i teraniejszej Nar. Dem. wyrzuca.

Tow. Mazur rozumie dobrze i wielokrotnie z naciskiem gosi, e rewolu-

cya polityczno-narodowa u nas tylko w poczeniu ze spoeczn uda si moe.
Nie popenia on ju tego bdu, któremu oddawa si w r. 1883 jeszcze Lima-

nowski *), jakoby, rewolucya polityczna a w szczególnoci — narodowa bya
0 wiele atwiejsz od spoecznej, poniewa dla wykonania pierwszej potrzebna

jest tylko energiczna garstka, któraby nie lkaa si poruszy mas ludowych

1 we waciwym czasie podnie chorgiew powstania : zawsze moe ona racho-

wa na wspóczucie ogromnej wikszoci w narodzie“. Inna kwestya e, w osta-

tecznym wyniku walk rewolucyjnych przewrót polityczny moe si uda i by
trwaym nabytkiem, a spoeczny, jednoczenie wszczty, uda si w drobnejsylko cz-

ci : nieraz tak bywao we Francyi
;
czy zdarzy si moe u nas — o tern niej. Ale

sia rewolucyi politycznej, mono poruszenia mas ludowych, tej ogromnej wik-
szoci narodzie, zaley wszdzie, a u nas — bardziej ni gdziekolwiekbd,

od tego, czy rewolucya polityczna przedstawia si poprostu jako rodek, jako

forma objawowa, rewolucyi spoecznej w imi potrzeb ludu pracujcego. Dawniej

tak rewolucy spoeczn, któr trzeba byo koniecznie czy u nas z polityczno-

narodow, byo uwaszczenie wocian. Dlatego wszystkie pow^stania upady. Dzi,

gdy uwaszczenie, nie tylko jako fakt dokonany, ale i w swoich nastpstwach

naley ju do bistoryi, gdy lud wiejski skada si ju z mnóstwa bezrolnych

i maorolnych, nie mogcych wyy ze swego skrawka gruntu ani czsto nawet

utrzyma si przy nim, gdy oprócz tego mamy proletaryat przemysowy, dzi

haso spoeczno-rewolucyjne u nas musi by now-^e, nie specyficznie polskie, a

wszechwiatowe — socyalistyczne. Czy jednak moemy je formuowa tak, jak

radzi tow. Mazur ? Jeden z najdzielniejszych umysów wród naszej dawne]

demokracyi, Henryk Kamieski, kiedy ju wówczas niektórzy domagali si ogo-

szenia ziemi wasnoci caego narodu, pisa w r. 1844: „Uwaszczenie ma t
wyszo nad wszelkie inne sposoby wprowadrenia w uycie rew^olucyi spoecznej

e nie mieci w sobie adnej komplihacyi, a rodki im prostsze, tern skuteczniej}

dziaaj i dla rewolucyonistów s odpowiedniejsze“ **). Otó program reform

powstaczych Mazura w najciszym wanie stopniu choruje na brak prostoty

i jasnoci. Jest on niejako przesiknity tym duchem, podug którego niema

kwestyi spoecznej, s tylko kwestye spoeczne
;
dla kadej kategoryi klas wy-

zyskiwanych, ba ! dla górników nawet i 'innych robotników — odmienne hasa

;

ten program — to waciwie zbiór pojedyczych, . do umiarkowanych hase,

z których adne nie stoi w absolutnej sprzecznoci z panowaniem Rosyi w Polsce^

adne — z wyjtkiem konfiskaty dóbr rzdowych, donacyjnych i zdrajców. Ba ! ale

sam Mazur, krytykujc „dyplomacy wewntrzn“ narodowych demokratów, mówi
bardzo susznie

:
„Przewane masy ludu, zwerbowane jedynie dla poszczególny^

naszych hase, kadej chwili gotowe byyby od sprawy rewolucyi odstpi dla

innych, niemniej sympatycznych im hase poszczególnych. A nie udmy sij

i kontrrewolucya nasza i najazd maj ich cay zapas na chwil decydujc ^

Lojalizm, serwilistyczna ugoda szlachty nie powstrzyma carskich demokratów

choby od obietnic nowego nadziau"'" (216). Cakiem to samo pisaem w r. 1895

*) „Eewolucya polityczna i spoeczua“ Ob. przedruk w ksice jubileu.

Zowej „Soeyalizm, demokracya, patryotyzm“, str. 157 i in.

**) prawdach ywotnych narodu polskiego. Filareta Prawdoskiego.
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w artykule „W kwestyi równolegoci “ *). Lecz jeli tak jest, to, zdaje si, spe-

cyalnie powinnimy si stara teraz ju wszczepia w chopów przekonanie, e
wszelki nowy nadzia byby tylko oszustwem, ndznym pórodkiem na ich ndz-
nie mogcym wystarczy dla wszystkich, prowadzcym wkrótce znów do obdue-
nia i proletaryzacyi, czego wszystkiego historya pierwszego nadziau dowodem

;

powinnimy apetyt na indywidualne posiadanie kawaeczków gruntu wykorzenia

za pomoc przedstawiania wyszoci gospodarki wspólnej, spoecznej
;
tymczasem

Mazur nie jest nawet pes^ien, czy“skonfiskowane dobra rzdowe i donacyjne naley

odda zwizkom robotników rolnych, czy te poprostu — „wocianora“ (252).

Jakim ? na jakich zasadach ? niewiadomo. A co do tustego kska skonfiskowa-

nych dóbr, to czy Mazur nie przypuszcza, e rzd przelicytowaby nas, ogaszajc

konfiskat i podzia midzy chopów dóbr wszystkich tych rodzin, których cho
jeden, bliszy czy dalszy, czonek pójdzie do powstania lub okae si niedo
lojalnym ! Wszake po zgnieceniu powstania rzd wszystkiego dotrzymywa by

nie potrzebowa...

Nie ! W chwili powstania jedynem hasem prostem, dla wszystkich rewo~

lucyjnych ywioów ludu zrozumiaem, bo z ich cakiem lub prawie proeta-

ryackiego pooenia wypywajcem, jedynem, które przytem w absolutnej, nie-

przebytej sprzecznoci bdzie si znajdowao do panowania rosyjskiego w Polsce,

jedynem takiem hasem bdzie stare haso naszego „Proetaryatu“ :

Ziemia dla tych, co j uprawiaj ;

Fabryki — dla tych, którzy w nich pracuj.

witym naszym obowizkiem bdzie — w kadem miecie, w kadej
okolicy, skd wojska i w'adze carskie wyparte zostan, natychmiast proklamowa
rzeczpospolit socyalistyczn, to znaczy : 1). Ogasza, e wszelkie fabryki, war-

sztaty, przedsibiorstwa, w których waciciel nie peni osobicie tej samej pracy,

co jego jeden albo dwóch pom.ocników, staj si wasnoci narodu, a przecho-

dz w posiadanie wszystkich robotników danego fachu, znajdujcych si w danej

miejscowoci. Robotnicy ci tworz stow^arzyszenia, które ustanawiaj warunki

pracy i wynagrodzenia, mianuj zarzdy fabryk itd. Do stowarzysze tych mog
przystpowa i robotnicy, pracujcy dotychczas w drobnych warsztatach, nie pod-

legajcych przymusowemu wywaszczeniu. Waciciele tych ostatnich warszta-

tów mog równie przystpowa do stowarzysze fachowych robotniczych na rów-

nych prawach z robotnikami i oddajc im nieodwoalnie w posiadanie swe
warsztaty. Mog te, jeli wol, pozosta prywatnymi wacicielami (cho trudno

im bdzie znale jeszcze najemników) i tworzy midzy sob stowarzyszenia.

2). Ogasza, e wszelkie majtki ziemskie, których waciciele nie pra-

cuj osobicie na roli w taki sam sposób, jak ich najemnicy, przechodz na was-
no narodu, a w posiadanie wspólne robotników danego folwarku oraz wszystkich

bezrolnych, znajdujcych si w danej ivsi. Robotnicy ci tworz stowarzyszenia, które

ustanawiaj warunki pracy i wynagrodzenia, mianuj zarzdzajcych itp. Inni waci-
ciele, drobni, wiksi czy mniejsi, nie podlegaj przymusowemu wywaszczeniu i dugi
ich zostaj zawieszone. Mog oni jeli zechc, wraz ze swoimi gruntami przystpowa
nieodwoalnie do stowarzysze na równych prawach z robotnikami

;
którzy to

uczyni, tych dugi zostaj umorzone, a raczej przechodz na rachunek gospo-

darstwa narodowego. **)

) Przedwit N 7, str. 21.

*"^) Prócz tego, wikszych gospodarzy bdzie pcha do tego trudno zna-
lezienia najemników, maorolnych — widok wikszego dobrobytu i pewniejszego
by tu wspówacicieli wikszych folwarków.
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3)

. Wywaszczonym wacicielom i wierzycielom obiecuje si po sko-
czeniu wojny odszkodowanie w tej formie, e otrzymuj od rzdu rzeczypospolitej

zajcie, odpowiadajce uzdolnieniu kadego i zapewniajce im byt nie gorszy od

przecitnego poziomu. Tymczasem mog przystpowa do stowarzysze robotni-

czych fachowych i rolniczych na równych prawach, o ile si robotnicy w kadym
wypadku na to zgodz.

4)

. Do czasu ukoczenia wojny o niepodlego i zwoania konstytuanty

rzeczypospolitej rzd moe by jedynie rewolucyjnym, a wic dobieranym z góry^

a nie wybieralnym; stosuje si to zarówno do rzdu centralnego, jak do wadz
miejscowych. Wadze te obejmuj w iniieniu narodu, jako waciciela, w bezpo-

redni swój zarzd poczty, koleje elazne, wszelkie rodki‘komunikacyi publicznej,

szkoy ;
dalej — banki. Do nich naley zaopatrzenie wojska powstaczego we

wszystko potrzebne; do nich równie — czuwanie nad tern, aby rewolucyjne

rozporzdzenia powysze w zakresie ekonomicznym nie spowodoway zaburze

w zaspakajaniu pierwszych potrzeb caej ludnoci miast i .wsi, gdy zaburzenia

takie suyyby celom kontrrewolucyi. Dlatego wadze powstacze, centralne

i miejscowe, kade w swym zakresie, bd musiay równie obj we wasny
zarzd produkcy rodków spoywczych w miastach (piekarnie, rzenie itp.;,

oraz obj kierownictwo obiegiem (dostaw, wymian) potrzebnych materyaów
surowych (zboa, mki, byda), nastpnie fabrykatów dla wojska : sukna, obuwia,

amunicyi itd. Bd one udzielay zamówie stowarzyszeniom robotniczym, ewen-

tualnie dozoroway ich wykonania. Po zatem, stowarzyszenia wytwórców bd
mogy tymczasowo same organizowa zbyt i wymian swych produktów, za-

wiera umowy z porednikami itd.

5) Ci, co pójd do wojska powstaczego, zachowuj naturalnie swój udzia

w bogactwie ogóu i prawo przystpienia potem do kadego stowarzyszenia wy-

twórczego podug wyboru.

6) Kocioy przechodz na wasno narodu. Tam, gdzie gosowanie
powszechne ludnoci owiadczy si za tern, pozostaj one nadal w posiadaniu ksiy,
i ksia otrzymuj pensye z podatków' miejscoicych.

Taki szereg rozporzdze rzdu rewolucyjnego nada rzeczywicie rewolu-

cyi si niespoyt, wytrwao nieugit ludu, jak j miaa wielka rewolucya

francuska. Po ich wprowadzeniu lud pracujcy, w najobojtniejszych swych

czciach, zostanie poruszony do gbi i bdzie broni rewolucyi z wciekoci,
wiedzc, e zwycistwo najezdcy byoby powrotem do niewoli najemnej. Lecz

jeli mu ofiarujemy tylko pewne zagodzenie tej niewoli najemnej, jak chce tow.

Mazur — nie poruszy si, sprawa rew'olucyi nie bdzie jego sprawc ! Pozostawmy

wic te pórodki patryotom, którzy musz liczy si z interesami szlachty

i mieszczastwa. Wanie dlatego musimy stara si niedopuci N. D. do prze-

wodnictwa wród nadajcych si do powstania ywioów, aby nam w tym spo-

ecznym przewrocie w chwili powstania nie przeszkadzali. Gdyby za przypad-

kiem jakim ster powstania jednak wpad w rce umiarkowanych, to rewolucyonici

nie powinni by im tak posuszni, jak w 63 r. Taczanowski, Makiewicz i inni,

którym zakazywano powoania pospolitego ruszenia i — w imi wprost powo-

drzenia rewolucyi powinni, choby wbrew rzdowi centralnemu, wezwa lud, aby

wzi sam, co mu si naley — i ju z rk nie wypuci

!

Lecz czy bdziemy mogli wykona ten program w chwili powstania o nie-

podlego ?

Najpierw, czy znajdziemy oddwik u ludu?

O miejskim — niema co wtpi. Powinnimy tylko jeszcze pamita
o wanej kwestyi ydowskiej, proklamow^a i energicznie w czyn wprowadzi

zupene równouprawnienie ydów.
Co do ludu wiejskiego — postawmy najpierw jasno pytanie. Nie idzie
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0 to, eby go jutro-pojutrze pod ten sztandar nagle zawezwa. Dzie walki, jak

susznie mówi zarówno B. A. J. jak Mazur, i jak to jeszcze niej zobaczymy,

nie jest jeszcze tak bliski. Czeka jeszcze nas duga i usilna praca wród chopów.

Pytam wdc tylko, czy nasi agitatorzy, nasze wydawnictwa, mog dzi i do

chopa z takim programem rewolucyi o wyzwolenie narodowe, polityczne i spo-

eczne, i czy ten ich przyjmie przychylnie ? Tow. Mazur, któ'*y przedstawia so-

bie wocianina, jako ,.zakamieniaego nieprzyjaciela kolektywizmu^ (215), musi

sobie a odpowiednio, anti-marksistycznie, w sposób, którymy widzieli, socya-

lizm preparowa, musi wytwarza sobie dziwnego rozwoju, specyalny kryzysowy

socyalizm bez socyalizmu, aby uwierzy, e chop go poknie. Co do mnie, sdz
e to cakiem zbyteczne ostronoci. Pooenie naszych chopów bezrolnych

1 maorolnych, a o tych nam przedewszystkiem i musi — jest takie, e im

bdziemy przemawia do nih radykalniejszym jzykiem, tern atwiej zostaniemy

zrozumiani. Idea wywaszczenia obywateli na korzy zbiorowego wadania cho-

pów wcale a wcale ich nie odepchnie *).

Moe si jednak kto spyta : Czy przejcie od ustroju kapitalistycznego

do socyalistycznego jest rzecz tak prost, aby si dao dokona w chwili walki

z najazdem, za jednym rozkazem rzdu powstaczego ? To na Zachodzie nawet

socyalici wyraaj obawy, czy robotnicy bd do uzdolnieni do objcia kierow-

nictwa produkcy, i staraj si ich, np. w Belgii, do tego przygotowywa
;
skde

wezm to przygotowanie nasi robotnicy miejscy, a tembardziej wiejscy ? Nato

odpowiadam, e podczas powstania bardziej bdzie szo o proklamowanie zasady

wspólnej wasnoci i wywaszczenia kapitalistów, ni o sam organizacy produk-

cyi. Ta ostatnia bdzie z natury rzeczy prowizoryczn
;

bdzie jej brakowao
koordynacyi rónych gazi pracy w ogólnem gospodarstwie narodowem, central-

nego zestosowania wytwórczoci z zapotrzebowaniem, publicznej organizacyi wy-
miany, wwozu i wywozu. To wszystko bdzie zadaniem regularnego ju rzdu
ukonstytuowanej rzeczypospolitej. Do tego, co bdzie musiao zrobi samo
powstanie, nie potrzeba adnych nadzwyczajnie przygotowanych si ; techników

dla stowarzysze przemysowych, agronomów dla rolniczych — nie zabraknie,

jak ich nie brak teraniejszym fabrykom i majtkom; rachmistrze uczciwi, oddani

wspólnej sprawie, umiejcy bieg interesu wytómaczy stow^arzyszonym — te
si znajd, a robotnicy ju potrzebnej kontroli dokona potrafi. Wszystko to

zostawa zreszt bdzie pod okiem wdadz rewolucyjnych, i wszelkie naduycie bdzie
musiao by surowo a przykadnie karane. Co bdzie póniej i czy Konstytuanta i rzd
narodowy wolnej ju i bezpiecznej rzeczypospolitej polskiej speni zadanie, które

mu przypisujemy, i dopeni budowy ustroju socyalistycznego w Polsce, co kae
przypuci przeumg w nim socyalistów — „dyktatur proleraryatu-*-, czy te po
rewolucyi uda si wzi gór ywioom bardziej umiarkowanym i czciowo cof-n z<lobycze spoeczne powstania, przywracajc tu i owdzie, z takiemi czy in-

nemi ograniczeniami, wasno prywatn rodków produkcyi ? Tego stanowczo

przewidzie nie moemy
;

to bdzie w znacznym stopniu zaleao od tego, jak

pod tym wzgldem si skocz wspóczesne ruchy zachodnio-europejskie **). Ale

*) Ciekawe wspomnienie tow. C. Halaka, które wdanie czytam w N. 1

Przedwitu r. b., najzupeniej potwierdza to moje zdanie.

Przy sposobnoci niech mi wolno bdzie sprostowa niedokadno, której
dopuci si ob. Studnicki, twierdzc w „Przedwicie“ („O nowy podrcznik eko-
mii“, 1900, N 8. str. 12). jakobym ja napisa ; ..ze na Zachodzie rozwie kwe-
sty agrarna przewaga si proleraryatu przemysowego nad ludnoci '

wiejska
u nas za, dziki zasadzie midzynarodowej solidarnoci, proletaryat zacli. euro-
pejski'^. Podobne twierdzenie byoby nonsensem, którego te nigdy nie wygosiem
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có z tego ? Jeszcze raz powtarzam to, co zawsze mówi
:
jeli rewolucya nie

zawsze musi hy cakowit, to zawsze podane jest, eby tak bya. Cakiem
przyznaj racy tow. B. A. J., e z góry nie powinnimy si tego zrzeka, tylko

w odpowiedniej chwili „zakada podwaliny dla Polski socyalistycznej'*

.

Im wicej
w tym kierunku podczas powstania zrobimy,^tem mniej uda si póniej przeciwni-

kom socyalizmu ludowi odebra. I przeciw nim bdzie on swych zdobyczy bro-

ni zacicie. A ju w kadym razie takie jakociowe zmiany, o jakich ja mówi,
trudniej dadz si cofn, ni zmiany czysto ilociowe, dotyczce wysokoci pacy
lub dugoci dnia roboczego.

Tow. Zgorzkniay koczy swe uwagi o artykule tow. Mazura owiadcze-

niem, e „róni si z nim w drobnostkach “ tylko. No, wykazaem, zdaje mi si,

e zachodz troch wicej, ni drobnostkowe, rónice midzy pogldami tow. Ma-
zura a tymi, które dotychczas miay powszechnie kurs wród socyalistów polskich

.

Tembardziej pragnbym, aby ziciy si nadzieje tow. Zgorzkniaego, który po-

mimo ‘swych zastrzee co do agrarnego programu tow. M., „sdzi wszake, e
towarzysze, podzielajcy zapatrywania tego ostatniego, bd z poytkiem dla

sprawy naszej pracowali na wsi, gdy samo ycie zmusi ich do organizowania

wycznie ubogiej czci wlociastwa“. Niestety, broszura Jana z Kiernozi kae
mi troch o tern wtpi... Partya nasza postanowia przystpi do wydawania
pisma chopskiego. Ju w r. 1899 wyraaem gorce yczenie, aby jaknajprdzej

zacz wychodzi „Parobek" czy „Robotnik wiejski", to te witam to postanowie-

nie z najwysz radoci. Ale przytem nie chc i nie mog wtpi ani na chwil
e pismo to i ca robot wiejsk C. K. R. bdzie prowadzi w duchu nie „kry-

zysowym", lecz bezwarunkowo i cakowicie socyalistycznym i rewolucyjnym.

M. Lunia.

w artykule pt. „O naszej taktyce na wsi" (Przedwit 1899, N 10, str. 6—7)
wspomniawszy o tern, e zagranic procent ludnoci przemysowej jest ju wikszy
od rolniczej, pisaem dalej

:
„Kraj nasz jest przewanie rolniczym i najprawdopo-

dobniej takim bdzie jeszcze w chwili gdy przyjdzie mu stawa do walki socyalno-

rewolucyjnej
;
ale kraj nasz take nie jest wyosobnion oaz, lecz naley do polity-

czno-ekonomicznego kompleksu Europy rodkowej i w chwili walki proletaryatu

o wadze polityczn decydowa w nim bd o wyniku tej walki nietylko siy czysto

polskie^ lecz i europejskie wogóle, oparte na hegemonii przemysu w spoeczestwie.
Przypuszcz nawet, e wskutek naszej mniejszej dojrzaoci rewolucyjnej, lecz zara-

zem koniecznej potrzeby udania si rewolucyiu nas dla Europy zach., rewolucya

u nas bdzie musiaa — i moga — by przeprowadzona bardziej zgóry, w sposób

wicejjakobiski, ni gdzieindziej.

“

O koniecznoci zwizku midzy rewolucy nasz
a zach. europejsk bd mówi szczegóowo w nastpnym — i ostatnim — rozdziale

mego artykuu. Otó co oznaczaj powysze zdania ? 1. e przykad socyalistycznych

reform, wprowadzanych na Zachodzie tak w przemyle, jak w rolnictwie, wywrze
wpyw i na Polsk i doda socyalistycznym rozporzdzeniom rzdu powstaczego
siy moralnej. 2. e socyalistyczny ten rzd, jako mogcy naty do najwik-
szej siy powstanie, którego powodzenie bdzie decydowao o tern, czy wojska

darskie pójd, czy nie, na zachodnich rewolucyonistów, bdzie mia te od tych

ostatnich poparcie materyalne, przedewszystkiem, o czem niej, w broni, a w razie

potrzeby — i w pienidzach, co mu z kolei doda siy do przeprowadzenia zade-

kretowanych reform, choby wbrew kontrrewolucyi. A obydwa powysze twier-

czenia i dzi wydaj mi si zupenie susznemi.
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Z zaboru pruskiego

I.

Wrzenia nie bya niespodziank. Proces gnienieski by’ tylko jednym

z ogniw acucha przeladowa rzdowych, od pewnego czasu spotgowanych

i zaostrzonych. Bezecny system pruski, przeprowadzany z prawdziwie prusk

logik i konsekwency, doszed teraz do tego okresu, w którym chce dziaa

gwatem i terorem. Polityk t zapowiedziay w przeszym roku artykuy rz-

dowe, umieszczone w urzdowej „Berliner Correspondenz“ — polityk t zasto-

sowywano w Poznaniu, Toruniu, Grudzidzu i t. d, Procesy studentów i gimna-

zistów, barbarzyskie wyroki na redaktorów z Ksistwa i na Rakowskiego i dwa

lata), cige szykany policyjne w kraju i na emigracyi i wreszcie mowy dygni-

tarzy pastwa krzyackiego — urzdowe i nieurzdowe — wszystko to dowodzi,

e musimy si liczy z systematycznym planem rzdu pruskiego. Polityka gwa-
tów politycznych i sdowych przeciwko socyalistom niemieckim wyprzedzia pro-

jekt prawa wyjtkowego w 1878 r. Nie trudno si domyle, e i u nas bez-

prawne gwaty i szykany wyprzedzaj bezprawie, poparte martw liter nowego

„prawa" wyjtkowego. Zreszt hakatyci domagaj si ju zupenie otwarcie

wydania podobnego prawa, a kanclerz rzeszy owiadczy, e chwilowo co prawda

o tern nie myli, ale „e nie moe dzi jeszcze powiedzie, co w przyszoci b-
dzie". I to jest wyrane. Gdy przytaczamy te fakty, nie chodzi nam wcale

o wykazanie caej ohydnej podoci rzdu pruskiego. To byoby chyba zbytecz-

nem. Chodzi nam tylko o napitnowanie caej niecnoci naszych polityków

z „Koia" i z redakcyi „Ordownika", którzy wobec takich objawów polityki

rzdowej nie przestaj zapewnia hakatystów o „lojalnoci" i wiernopoddaczoci

ludu polskiego, który, wedug ich zdania, nie myi o adnej niepodlegoci, który

chce by wiecznie zwizany z szlachetnym rodem Hohenzollernów. Taka polityka

w tej chwili jest ju wicej ni pod. Po Wrzeni ksi Radziwi wyrazi

kanclerzowi Biilow^owi w imieniu Koa swe „zaufanie"
;

po Wrzeni pose von

Dziembowski zapewnia, e ludno wrzesiska jest monarchicznie usposobiona.

„Wasza polityka — mówi Dz. w parlamencie do rzdu — nie osignie germa-

nizacyi, — ale moecie przez ni odebra ludowi naszemu uczucia monarchiczne."

Jednoczenie „Ordownik", organ „ludowców" pisa tustemi czcionkami, e poli-

tyka ludu polskiego w zaborze pruskim powinna sta na gruncie „przynalenoci

do pastwa pruskiego" i speniania wszelkich obowizków wzgldem tego pa-
stwa. W Warszawie, Lwowie, Przemylu i t. d. modzie i robotnicy demon-

strowali przeciwko hakacie pruskiej. A nasi politycy mieli czoo mówi o de-

monstracyach, „których i my nie chwalimy", a „Ordownik" wypar si otwar-

cie wszystkich „zagranic", którzy „nas" w zaborze pruskim nic a nic nie

obchodz... Zarazem caa ta hoota bawia si i bawi we wstrtne moskalofil-

stwo, okamujc systematycznie swych czytelników o stosunkach politycznych

w zaborze rosyjskim. Z naszych pism buruazyjnych przeciwko tej obudnej po-

lityce zaprotestowa tylko „Dziennik Berliski" i „Goniec Wielkopolski". Jakie
odmienne byo wystpienie socyalistów polskich i niemieckich w caej tej sprawie.

Pierwszy wiec protestujcy przeciw wyrokowi gnienieskiemu zosta zwoany
przez naszych towarzyszy w Berlinie. W Poznaskiem „partya ludowa" nie

zdobya si wcale na zwoanie zgromadzenia. Ludowcy boj si widocznie poli-

cyi i sdów. Socyalici polscy skorzystali za z jedynej sali, jak rozporzdzaj
w Poznaskiem i urzdzili w Inowrocawiu wspaniay wiec, o którym ju bya
wiadomo w „Przedwicie

W

parlamencie niemieckim przemawia tow. Jerzy
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Ledebour w imieniu frakcyi socjalistycznej. Doskonaa mowa Ledeboura zrobia

w caym zaborze ogromne wraenie. Nawet nasze gadziny klerykalne musiay
przyzna, e przemówienie socjalisty byo energiczne, miae i o wiele lepsze

od mów czonków Koa polskiego.

Jeszcze echa debaty wrzesskiej w parlamencie Rzeszy nie przebrzmiay
— a ju nowa „Polondebate“ — tym razem w sejmie pruskim, zaja wszystkie

umysy. Oburzenie, które wyrok gnienieski wywoa w caej Europie, pitno
barbarzystwa, którem si urzdowe prusactwo pokryo, liczne protesty i inter-

pelacje — to wszystko na rzd pruski wpywu nie miao. Polityka pruska jest

— powtarzamy to — systematyczna. I otó czytalimy w mowie tronowej, któr
zagajono posiedzenia sejmu pruskiego :

„Stosunki na wschodzie monarchii w dzielnicach z mieszan ludnoci', tak

si uksztatoway, e wymagaj natonej uwagi rzdu. Jest to kwestya wa
snej egzystencji dla pastwa pruskiego, aby zachowao dla niemczyzny we wscho-

dnich prowincjach to polityczne i ekonomiczne stanowisko, do którego ma su-
szne prawo, stanowisko, polegajce na dugoletniej mdrej pracy ksit hohen-

zollernskich. Rzd królewski wypeni z moc i stanowczoci obowizki, jakie

na nakada zadanie pielgnowania niemczyzny na wschodzie i odpierania wrogich

pastwu dnoci. Liczy przy tern na skuteczne odwane wspópracownictwo
ludnoci niemieckiej w tych dzielnicach jak niemniej i na pomoc caego narodu

niemieckiego, który rugowanie jzyka i niemieckich obyczajów odczuwa jako

zamach na cze i godno narodow. Moci Panowie ! Rzd królewski liczy

na Wasze rozumne i patryotyczne poparcie przy rozwizaniu tych wanych
kwestyi“.

Mowy ministrów pruskich przy pierwszych obradach byy wypowiedziane

w tym samym duchu. Nastpiy znowu interpelacje. Wniesiona przez narodo-

wych liberaów miaa nastpujce brzmienie :

„Jakich rodków zamierza uy rzd pruski, aeby, wedle sów mowy tro-

nowej zapewni niemcom na wschodzie polityczne i ekonomiczne stanowisko,

jakie sobie dotd zdobyli pod rzdami Hohenzollernów, dalej, aby zniweczy wto-

gie pastwu zamiary, wypierajce na wschodzie jzyk i obyczaje niemieckie

Odezwao si i Koto polskie, zapytujc „rzd królewski" „czy wobec zna-

nych zaj w szkole wrzesiskiej i wogóle w interesie publicznym nie uwaa
jako rzecz wskazan zmieni rozporzdzenia na polu nauki religii w szkoach
ludowych o ludnoci mieszanej". Ciekaw jest historya tej interpelacji. „Koo"
chciao pierwotnie wnie nastpujc interpelacj : „W jaki sposób rzd myli
uzasadni zapowiedzian polakom w mowie tronowej zagad i pogodzi j
z przepisami konstytucji, równoci i sprawiedliwoci". Na to arcywierno-

poddacze i lojalne zapytanie centrum nie chciao da swych podpisów. „Koo"
z interpelacji nie zrezygnowao, lecz dodao now kartk do historyi swej haby.
Wystpienie koowców najlepiej oceni sam kanclerz rzeszy, który owiadczy :

„Jia nie wtpi o wiernoci polskich posów''^, Biilow za doda, e w spoecze-
stwie polskiem nurtuj inne prdy. Zrozumia wic biurokrata pruski, e Koo
polskie, a polski lud — to dwa ywioy, nie majce ze sob nic wspólnego.

O przemówieniach „agodnych"^ germanizatorów z partyi Centrum powiemy na innem

miejscu obszerniej.

Trzeba otwarcie powiedzie, e stanowisko, jakie centrowcy w sprawach

polskich zajmuj, ma dzi dla rozwoju dnoci politycznych w zaborze pruskim,

a szczególniej na Górnym lsku, ogromne znaczenie. „Centrum — a Górny

lsk" — to jest kwestya, która dzisiaj wszystkich zajmuje. Kady widzcy
musi przyzna, e dzisiejsze Centrum nie jest tern, z którem Koo polskie i kie-

rownicy polityczni Górnego lska zawarli sojusz w czasach kluturkampfu. Chy-

trym centrowcom udao si wtedy zdoby cay Górny lsk. Lud nawskro
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katolicki oddawa swe mandaty w rce tych, którzy bronili jego religii przed

bismarkowskiemi napaciami. Kulturkampf wrza, ksia w Poziiaskiera i na

lsku cierpieli od najgorszych przeladowa rzdowych. Potrzebujc poparcia

ludu lskiego, ksia i centrowcy stosowali si do jego ycze. Centrum pro

wadzio polityk radykalno-opozycyjn. Bismark chcia zgnie party centrum

przez kulturkampf, a stworzy mimowoli potg, przed któr musia ustpi. Na
lsku wybierano posów centrowców tylko pod hasem obrony zagroonych

interesów kocioa katolickiego. Po zakoczeniu walki kulturkampfu pokazay

si i inne denia. W roku 1881 utworzono na Górnym lsku komitet dla

agitacyi za polskimi posami narodowymi. Przeciwko temu komitetowi wystpi
zaraz „Kuryer Poznaski“, „Katolik“ i „Ordownik^^ „Katolik“ poleca ju
wtedy kandydatów niemieckich, piszc o nich, e umiej po polsku „cho mniej

dobrze". Na licie kandydatów ,,Katolika“ by wtedy i — hrabia Bailestrem.

Wpywy centrowców nie zmniejszyy si te na Górnym lsku po zakoczeniu

kulturkampfu. Kler zdoby sobie w czasach walki zaufanie ludu i zmonopolizo-

wa ycie publiczne w swoich rkach. A zadanie centrowców — utrzymanie

polskiego, robotniczego lska przy sztandarze klerykalnym — nie byo atwe.
Ze stanowiska partyi radykalno-opozycyjnej Centrum dyo wiadomie do zajcia

pozycyi partyi decydujcej, rzdowej... Odrzucao jeden pierwiastek opozycyjny

po drugim. Gosowao za wydatkami na wojsko i marynark, popierao rzd na

kadym kroku. Rozumie sie, e partya rzdowa aie moe si na sprawy polskie

zapatrywa inaczej jak ze stanowiska rzdu i pastwa pruskiego. Na Górnym
lsku kler sta si pierwszorzdnym czynnikiem germanizatorskim, a koció
instytucy hakatystyczn. Stosunki te pogarszay si z roku na rok, — a dzisiaj

do czyta „Katolika“, aby wiedzie, co si wici. „My ledzimy — pisa

w tych dniach „Katolik“ — pilnie wszystkie gazety polskie i z bólem serca

wyzna musimy, e w adnej z czterech dyecezyi na wschodzie monarchii pru-

skiej niema tyle skarg na ksiy germanizujcych, co wanie u nas na Górnym
lsku... Niema numeru w gazecie naszej, eby nie byo w nim skarg z rozma-

itych stron lska na gerraanizacy kocieln". Jeeli ju taki „Katolik" musi

to otwarcie przyzna, to stosunki musz by nadzwyczaj naprone. Ci sami

ksia zwalczaj towarzystwa polskie, choby najbardziej klerykalne, zwalczaj

i bojkotuj gazety polskie, nawet tak przesiknite klerykalizmem jak „Katolik."

Ochronki katolickie d otwarcie do zniemczenia dzieci. O ultrahakatycie,

kardynale Koppie, jego konwikcie dla teologów, który ma zwalcza denia
„wielkopolskie", o rozporzdzeniach germanizacyjnych wyszej wadzy kocielnej

na lsku mówi chyba nie potrzeba, bo s ogólnie znane. Polityki centrowców

nie wolno osdza po ich szumnych artykuach i mowach j^’parlamentarnych, ale

trzeba uwaa na dziaalno przedstawicieli partyi a przedewszystkiem kleru

katolickiego. Germanizacyjna jego dno uwydatnia si nietylko na lsku,
ale i we wszystkich emigracyjnych osadach polskich. Wszdzie, a szczególniej

w ogromnych koloniach westfalskich, bezustanne skargi i ale na odmawianie

polskich ksiy, naboestw i t. d. Od dwóch lat odbywaj si w Westfalii

prawie co tydzie wiece polskie, wysyajce proby i bagania (niestety
!) do bi-

skupa koloskiego. Wszystko bez najmniejszego rezultatu. Moemy wic miao
powiedzie, e nigdzie kamstwo partyjne, nieszczero wypowiadanych mów
i pisanych artykuów nie uwydatnia si tak bardzo, jak w polityce polskiej —

•

czyli antypolskiej — chytrych centrowców. A teraz przyjrzyjmy si polityce

mów i artykuów centrowców.

Przewodni myl wszystkich wystpie centrowców jest obrona nauki re-

ligii w jzyku polskim. Dalej krytyka hakatyzmu rzdowego, wypowiadana
zawsze w tak ostrej formie, jaka jest potrzebna do upienia i uspokojenia wzbu-
rzonych polskich wyborców na Górnym lsku. Pozatem ostre wystpowanie
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przeciwko agitacji „wielkopolskiej”, danie surowszego karania i przeladowania

radykalnych gazet polskich i nawoywanie ludu polskiego do lojalnoci i wier-

noci wobec tronu pruskiego, tego przedstawiciela kulturalnego pastwa pru-

skiego !... W artykule „Na Górnym lsku” („Przedwit" 1901, Nr. 3) podalimy

wizank cytat z mów posów centrowych. Dzisiaj moglibymy powikszy nasz

zbiorek nowemi i jeszcze ciekawszemi mówkami. Ale na to szkoda czasu i pa-

pieru. Do powiedzie, e w sejmie pruskim pose górnolski ksidz Gowacki,

ten sam, który w zeszym roku opowiada o „prusakach mówicych po polsku”,

marzy o minionych czasach, gdy kady górnolzak nosi „czapk oniersk,"

a kada lzaczka medalion z popiersiem cesarza! Pose ten zada najostrzej-

szych kar dla wielkopolskich gazet i owiadczy, e centrowcy bd popiera

rzd w stumieniu wszelkich przygotowa do „zdrady stanu” i wszelkiej rady-

kalnej polsdej agitacji. Dalej opowiada o „wyszoci niemieckiej kultury."

A kilka dni przed rozpraw sejmow organ centrowy „Scblesische Volkszeitm\g”

(Nr. z 28 grudnia) podaa dosownie : „Rzd pruski ma bardzo nieszczliw

rk przy germanizacji, bo uywa do niej take nauki religii w szkoach. Sku-

tkiem tego my katolicy niemcy musimy broni polaków. Gdyby rzd od tego

odstpi, my katolicy niemcy mielibymy woln rk i pomoglibymy rzdowi

przy jego staraniach okoo wzmocnienia niemczyzny na wschodzie^^.

Óto s zasady centrowców : zgnbi kadego, nie uznajcego niecnego

panowania prusaków na ziemi polskiej
;
germanizowaó spokojnie, bez haasu, bez

krzyku; pozwala na papierze, bo w rzeczywistoci ksia-centrowcy-germanizatorzy

dziaaj inaczej — na polsk nauk religii, polskie naboestwo. Jednem sowem

:

„nie tykajcie kocioa i pacierza, a my, patryoci niemieccy, rzdowej par excel-

lence, pozwalamy wam robi z polakami, co wam si tylko podoba. Bo w rze-

czywistoci ta polsko i nam centrowcom przeszkadza
;
moglibymy dalej rzdzi

na Górnym lsku, adna partya buruazyjua by nam w tern nie przeszkadzaa."

^e wobec tego kwestya „Centrum a Górny lsk” nie schodzi z porzdku

dziennego, atwo zrozumie

Zmieniy si czasy. Wzrastajca potga Polskiej Partyi Socjalistycznej

na lsku z jedne) strony, cige zdrady centrowców na polu ekonomiczuem, po-

litycznem i narodowem z drugiej, — a wreszcie wzrastajce uwiadomienie na-

rodowe ludu lskiego, przyczyniaj si do tego, e zmiana musi nastpi.

A tymczasem niech centrum marzy, niech wzdycha do minionych lat po-

tgi klerykalnej na lsku, przez nikogo nie kwestyonowanej.

Spory midzy rewolucyjnym, a nowszym, e si tak wyra, ugodowym
kierunkiem w onie .niemieckiej partyi socjalno-demokratycznej nie znalazy u

*) Artyku niniejszy owietla poruszon przez tow. Gumplowicza spraw
le stanowiska, które zajmuje wikszo socyalnodemokratyczuej partyi niemie-

ckiej wraz z jej lewic. Zamieszczamy go chtnie, aeby uatwi czytelnikom
wyrobienie wasnego zdania w kwestyi, posiadajcej dla nas — po za zaborem
austryackim — niestety jeszcze tylko akademickie znaczenie. Red.

J. K.

Budet pastwowy a socjalici ’)
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nas echa wobec zupenie odmiennych warunków, w jakich nasza partya jest zmu-

szona walczy. Sztuczne przenoszenie tych sporów na nasz grunt uwaam nie-

tylko za niepotrzebne, lecz wprost za szkodliwe. Jednak sdz, e nie mona
pozostawi bez odpowiedzi niektórych pogldów tow. dra Wadysawa Gnmplo-
wicza, wyraonych w Nr. 12 „Przedwitu" (str. 448 i 449) w sprawozdaniu z

kongresu socyaluej demokracyi niemieckiej w Lubece. •

Omawiajc - wcale nie bezstronnie — dyskusy kongresu lubeckiego w
sprawie gosowania socyalistycznych posów w sejmie badeskim za budetem
pastwowym, daje tow. Gumplowicz wyraz pogldom, których w onie polskiej

partyi socyalistycznej7.2i^7,c,7.e\dt.t^ mojem zdaniem, nie wolno! Tow. Gumplowicz
przedstawia t spraw ze stanowiska kierunku, który wyej nazwaem „ugodo-

wym", a który w Niemczech grupuje si okoo Bernsteina i Vollmara. Dlatego
postaramy si j tu przedstawi tak, jak ona w rzeczywistoci wyglda.

Partya socyalistyczna dy do zburzenia dzisiejszego ustroju kapitalistycz-

nego, opartego na wyzysku i ucisku klasy pracujcej. Dzisiejsze pastwo jest

organizacy klasy posiadajcej, uciskajcej i wyzyskujcej proletaryat, a dzisiejsze

rzdy (nawet republikaskie, a có dopiero monarchiczue
!) nie s niczem innem,

jak ,organami wykonawczymi klasy kapitalistów, stróami zwalczanej przez socya-

listów wasnoci prywatnej, tego róda wyzysku i niewoli ludu roboczego. Dzi-
siejsze rzdy to wróg, którego zwalczaj socyalici tak samo zasadniczo w repu-

blikaskich Stanach Zjednoczonych, jak w despotycznej Rosyi. I tern wanie
róni si socyalici od buruazyjnych radykaów, e dla socyalistów nie masz
„ugody" z kapitalistycznym rzdem, chociaby najwolnomylniejszym, W sze-

regach socyalistów polskich to, co dotd powiedziaem, nie ulegao dotd nigdy
najmniejszej wtpliwoci. Idmy teraz dalej.

W pastwach konstytucyjnych rzd otrzymuje podstaw caej swej dzia-

alnoci : pienidze — od reprezentacyi ludowej. Bez pienidzy rzd obej si nie

moe, bo musi utrzymywa ca hierarchi urzdnicz, wojsko, andarmów, ksiy,
policy, monarch i jego rodzin, sdy, kryminay, szkoy, drogi, koleje itd. Sam
sobie tych pienidzy wzi nie moe, jak to czyni rzd rosyjski, lecz co roku
zwraca si do parlamentu czy sejmu i da od niego tych pienidzy. Powiada
mianowicie: chc wyda w przyszym roku tyle a tyle na utrzymanie monarchy
tyle a tyle na wojsko, tyle a tyle na policy, tyle a tyle na wizienia,, tyle

a tyle na szkoy itd., niechaje mi wic Wysoka Izba pozwoli poczyni te wy-
datki i na ich pokrycie cign z ludu tak a tak sum podatków w takiej

a takiej formie. To zestawienie wszystkich wydatków i dochodów pastwowych
nazywa si budetem. Jak ju wyej powiedziaem, w pastwach konstytucyj-

nych nie wolno rzdowi ani jednego grosza wyda, ani jednego grosza podatku
cign bez pozwolenia ciaa reprezentacyjnego.

Budet przychodzi wic pod gosowanie reprezentacyi ludu. Ci posowie*
którzy maj zaufanie do obecnego rzdu, którym si podoba to, co ten rzd robi

którzy godz si z obecnym porzdkiem rzeczy i chc.^ aby trwa dalej, gosuj
naturalnie za budetem. Ci za posowie, którym si rzdy obecnego rzdu nie

podobaj, odmawiaj mn rodków dalszego rzdzenia, czyli gosuj przeciw bu-
detowi. Gosowaniem przeciw budetowi posuguj si róne stronnictwa

celem obalenia ministerstwa, nie idcego im na rk. Potem przychodzi nowe
ministerstwo, którego rzdy im si podobaj, i temu ministerstwu uchwalaj
one budet.

Jednakowo stronnictwo socyalistyczne nie moe tak postpowa. Partya
socyalistyczna prowadzi nieustajc wojn z kadym dzisiejszym rzdem, jako
przedstawicielem i obroc kapitalizmu, nie moe wic swojemu wrogowi dawa
broni i pienidzy przeciw sobie samej, nie moe mu uchwala budetu. Jake
socyalici mog gosowa za wydatkami na utrzymanie swych najzacitszych rze
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ladowców: sdziów i policjantów? Ozy wolno socjalistom gosowa za wydat-

kami na wizienia, do których zamyka si robotników np. za samo stawianie

stray robotniczej dokoa fabryki, objtej strejkiem, za podburzanie przeciw dzi-

siejszemu ustrojowi spoecznemu itp. ? Czy wolno socjalistom uchwala pensje

dla monarchów „z boej aski“ i ich krewnych, którzy wszyscy razem zdaniem

kadego socjalisty s darmozjadami, niepotrzebnymi na wiecie? Wszak socja-

lici s republikanami! A czy wolno im uchwala pienidze na szkoy, w któ-

rych ucz, e wszelka wadza od Boga pochodzi, w których ucz lepego posu-

sz-estwa dla panujcego, w których ucz „moralnoci", pozwalajcej na wyzysk

robotników, na ucisk podbitych narodów, w których otacza si glory bohater-

stwa wojny zaborcze, a botem si obrzuca rewolucje i wszelkie wolnociowe

dnoci ?

A ostatecznie; czy wolno socjalistom uchwala pienidze, które, na co-

kolwiek zostan obrócone, zawsze maj tylko jedno przeznaczenie : umacnia dzi-

siejszy ustrój spoeczny, ten ustrój zwalczany przez nas ze wszech si?

Nie. Socjalici nie mog mie „zaufania" do adnego dzisiejszego rzdu,

nie mog pozwala sobie na tak „ugod" z kapitalizmem, — i daj wyraz

swemu zasadniczo wrogiemu wobec dzisiejszego spoeczestwa i pastwa usposo-

bieniu w ten sposób, e nie uchwalaj mu ani jednego rekruta i ani jednego

grosza. „Keinen Mann und keinen Groschen 1“ *) mawia stary Liebknecht.

Z podstawowych zasad wiatopogldu socjalistycznego, z zasadniczej opo-

zycyi, jak socjalici stanowi w pastwie klasowem, wynika, e powinni zawsze

gosowa przeciw budetowi. Ze stanowiska socjalistycznego jest jedynie to

naturalne i logiczne.

Od tej zasady odstpili jednakowo niestety posowie socjalistyczni w sejmie

badeskim i gosowali za budetem wielkiego ksistwa badeskiego, za*budetem,

zawierajcym pensye wielkiego ksicia i jego familii, wydatki kocielne, utrzy-

manie policji itp. ! Gosowali za wydatkami na koleje, w których robotnicy po-

dróuj IV klas, a kapitalici I-sz, których robotnicy s wyzyskiwanymi naj-

mitami, gosowali za wydatkami na szkoy, których jad wsczony w dusze mas
musz wyplenia mudn propagand ! e s republikanami, e uznaj religi za

rzecz prywatn i daj oddzielenia kocioa od pastwa, e daj zniesienia

stosunku najemnego i zniesienia klas, — o tern wszystkiem nie pamitali przy

gosowaniu nad budetem. Widocznie im tak dobrze w wielkiem ksistwie bade-
skiem, widocznie s zadowoleni z ustroju spoecznego dzi tam panujcego, wi-

docznie obecnego rzdu badeskiego nie uwaaj za swego wroga?! Jeeli tak,

to dlaczegó nie wstpuj wprost do partyi rzdowej i wci jeszcze nazywaj

si opozycjonistami? Przypominaj oni zupenie ludowców w sejmie galicyjskim,

którzy strasznie opozycyjne wygaszaj mowy i s — e uyj wyraenia Wys-
piaskiego — „w pysku zawdy mocni'*, ale gdy przychodzi do gosowania, zaw-

sze gosuj za budetem ku wesooci staczyków, którzy nimi wskutek tego

gardz i lekcewa tak „opozycj" gbujc, a uchwalajc budet.

Kongres w Lubece ogromn wikszoci potpi zachowanie si posów
socyalistycznych w sejmie badeskim przez uchwalenie rezolucji, zabraniajcej

posom socjalistycznym w sejmach niemieckich gosowa za budetem, chyba

tylko w razach wyjtkowych, jeeliby np. przez odmowne gosowanie umoliwi
si miao przyjcie budetu jeszcze reakcyjiiiejszego.

Caa ta sprawa „nudzia" tow. Gumplowicza. De gustibus . .

.

S udzie,

których wogóle wszystko nudzi... Nie robi tow. Gumplowiczowi osobistego

zarzutu, ale dziwnem jest zjawiskiem, jeeli socjalist nudzi socjalizm.

*) Ani jednego czowieka, ani jednego grosza!
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Tow. Gumplowicz bierze to z lekkiej strony. Jemu wszystko jedno, czy

si gosuje za budetem, czy przeciw
;
przecie budet badeski nie zawiera wy-

datków na wojsko (bo te mieszcz si we wspólnym budecie rzeszy, uchwa-

lanym przez parlament niemiecki), a zawiera „tylko“ pensye dla panujcego i

jego rodziny, wydatki kocielne, wydatki na policy itd. „Tylko“ tyle, jakie to

niewinne, nieprawda ?

„W r. 1898 — pisze tow. Gumplowicz o badeskich sejmowych posach

socyalistycznych — wytoczywszy ostr walk ministrowi Eisenlohrowi, gosowali

przeciwko budetowi
;
tym razem jednak specyalnej przyczyny na to nie mieli

wic uczyniU to, co byo naturalne i logiczne''^. Mój Boe! „Naturalne logiczne,, I

Prosz, prosz, to istotnie zadziwiajce odkrycie. Doprawdy, poczciwi socyalici

badescy nie mieli „specyalnej przyczyny", aby gosowa przeciw budetowi

Socyalici potrzebuj wic do tego dopiero „specyalnej“ przyczyny? Jeeli w
sawetnem wielkiem ksistwie badeskiem panuje ustrój klasowy i wyzysk pro-

letaryatu, jeeli tam s tacy, co nie pracujc opywaj w bogactwo, i tacy, co

pracujc ciko cae ycie przymieraj godem, niepewni jutra, jeeli tam istnieje

rzd monarchiczny, prostytucya i wasno prywatna, — to wszystko to jeszcze

nie jest „specyaln" przyczyn, aby socyalista odmówi rodków pieninych rz-

dowi tego pastwa? A jeeli tow. Gumplowicz chce jakiej bardzo „specyalnej“

przyczyny, to czy fakt, e rzd badeski wspólnie z innymi rzdami rzeszy wniós

w parlamencie niemieckim projekt lichwiarskiej taryfy celnej, czy ten fakt nie

jest do „specyaln“ przyczyn dla tow. Gumplowicza, który na nastpnej kartce

(str. 451 i 452) entuzyazmuje si dla walki przeciw com zboowym? Jeeliby

mi na to odpowiedzia, e socyalici badescy wtedy, gdy gosowali za budetem,

nie mogli przewidzie lichwiarskiej taryfy celnej, to na to miabym tylko tyle

do powiedzenia, e politowanie wzbudzaj tacy „socyalici", którzy po rzdzie

kapitalistycznego pastwa nie spodziewaj si jaknajperfidniejszych zamachów

na prawa lub kiesze proletaryatu. A projektu ustawy przeciw koalicyi robot-

niczej (ZuchthausYorlage) byo im za mao?
Gosowanie przeciw budetowi dlatego jedynie, aby obali tego lub owego

ministra, a innemu mniej lub wicej dobrze urodzonemu panu dopomódz do ob-

jcia teki ministeryalnej, — to jest istota taktyki tronnictw buruazyjnych, ale

niegodn jest socyalisty, którego taktyka nigdy na „szacherce", a zawsze je-

dynie na zasadach naszego programu klasowego opiera si winna. Ten, czy

inny minister, to dla socyalistów ostatecznie obojtne. Nie zmiana ministerstwa,

lecz przeobraenie ustroju spoecznego jest naszym celem, a kto si temu prze-

obraeniu spoecznemu sprzeciwia, temu me moemy dobrowolnie dawa rodków
pieninych, aby mia za co sypa okopy w. Trójcy!

Jeeliby „wzgldami praktycznymi" chciano uzasadni owo osawione go-
sowanie badeskich socyalistów za budetem, koniecznoci „przystosowania si

do poj wyborców", — to popierwsze lichwiarze zboowi take s wyborcami,

a jednak jeszcze aden socyalista nie odway si „przystosowywa" do ich poj,
powtóre za „praktyczne" skutki przy nastpnych wyborach do sejmu badeskiego

byy takie, e socyalici ponieli dotkliw klsk na caej niemal linii i stracili

szereg mandatów.

Tow. Gumplowicz powouje si na artyku Fendricha w „Socialistische

Monatshefte", bronicy gosowania socyalistów badeskich za budetem. Co tak

urgajcego wszelkim zasadom socyalizmu, jak ów artyku Fendricha, nie wyszo
jeszcze nigdy z pod pióra socyalist3% Nie jestto jedynie moje osobiste zdanie

;
tak

oceni ten artyku na zjedzie w Lubece tow. Bebel w przemówieniu, penem
oburzenia na zachowanie si socyalistycznych posów badeskich.

Pozwoliem sobie na dusz polemik, bo mam to przekonanie, e nie

naley pozwoli na przemycanie podobnych pogldów jakie w powyszej sprawie
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wyrazi tow. Gumplowicz, do polskiej partyi socyalistycznej, zwaszcza w zaborze
rosyjskim. U nas nie wolno programu partyjnego nazywa „szablonem", którym
si poniewiera zapomoc „taktyki" sprzecznej z zasadami socyalizmu. Nie
mona pozwoli u nas na takie pomiszaiiie poj.

W Polsce i Rosyi socyalici maj obala carat, — a w wielkiem ksi-
stwie badeskiem uchwala apanae wielkoksice i pienidze na policj wielko-

ksic, bo maj tam uprzejmego ministra, który askawie raczy nie pokazywa
wilczych ków wobec nich. Nie, to si nigdy w naszych gowach nie pomieci
i zawsze powtarza bdziemy za starym naszym rewolucjonist Liebknechtem :

„Keinen Mann und keinen Groschen !„

S. Haecker.

Z PRASY

Niedawno wydane przez Andrzeja Niemojewskiego „Legendy" — zbiór

bardzo adnych utworów, osnutych na tematach biblijnych i ewangelicznych —
wywoay niesychane wrzenie wród klerykaów galicyjskich, którzy rzucili si
na autora i jego wydawc ze strasznym krzykiem, jako na blunierc. Wszel-

kiego rodzaju gadzinowej, dopasowujcy swe przekonania do pogldów tego,

kto im za ich prac paci — uczuli si dotknici w swych uczuciach religijnych.

„Przegld Wszechpolski“ napad na autora „Legend", jako na... ajenta intrygi

ydowskiej. Poniewa jeden z najbezwstydniejszych artykuów przeciwko „Legen-

dom“ by przedrukowany i przez klerykalne pisma warszawskie, przeto powta-

rzamy tu za „Kuryerem Lwowskim“ prawie w caoci list otwarty autora „Le-

gend", skonfiskowanych ostatecznie przez prokuratory

.

... Przed wielu, wielu wiekami osiedli si nad brzegami Wisy
inny lud, który si równie mieni wybranym, ale nie by ani gorszy ani

lepszy od innych ludów, jeno jak tamten, mia zych a sprzedajnych kie-

rowników, którzy w nim tpili wszelk myl ywotn, przeladowali wszelk
dno® szlachetn a w kocu za gotowe pienidze lud ów sprzedali...

Wybrany lud poszed w niewol, w poniewierk i do dzi dnia skupi si

nie moe, suga innych, wzgardzony, ogromnie nieszczliwy.

Najbiedniejszy jego odam, wcinity pomidzy skaliste szkarpy gór

tatrzaskich i dymic kunic lska z jednej strony, leniwy Seret i zote

kopuy Poczajowa z drugiej strony, yjcy na cmentarzysku historycznem,

dokoa takichp grobowców, jak Kraków i Lwów, w krainie przepiknej

iby j rajem zwa mona, jeno e z niego ustawicznie Bóg ludzi wypdza,

ndzny, godny i oszukiwany, próbuje przy mdem wiateku ojóvyki kon-

stytucyjnej stworzy sobie istnienie polityczne, Ale na kiepwników na-

rzucia mu si gromada ludzi, która go baamuci, okamuje i co chwila

' zdradza. Rzekby, e s to upiory dawnych kramarzy publicznego dobra.

Co chwila zaamuj si pod brzemieniem bankructwa instytucje, co chwila

którego z ojców narodu pitnuj jako Judasza, co chwila jaka wielko

spada do lochów kryminau. A dobry, zacny, dzielny lud uirze godem,

ucieka za morze lub po bezsilnem szarpniciu si popada w jeszcze wik-

sz apaty-
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W kraju tym pomiszaly si wszystkie pojcia. Zatara si stara

granica pomidzy tern, co uczciwe i pode, Z religii zrobiono suto nakryty

stó dla jednych, a wizienie mylowe dla drugich. garze i oszuci pub-

liczni chwycili na swój plugawy sztandar niepokalane oblicze Chrystusa.

Wydrwigrosze i zbrodniarze spoeczni uczynili z najwzniolejszych hase

narodowych szyldy dla swego politycznego i spoecznego kramarstwa.

Opini publiczn zagarnli ludzie brudnych rk i miedzianych czó, którzy

obok niesychanej zuchwaoci, odznaczaj si tak niebywaem tchórzo-

stwem, i prostem fukniciem „na bok“ mona niejednego ojca narodu,

jak lokaja, doprowadzi do porzdku.'

Tej bezczelnej gromadzie kondotyerów, tej mafii opinii publicznej

wydao si przed kilku tygodniami, e szarpie moj dobr saw. Tej sfo-

rze bezimiennych ujadaczy, która na widok pierwszego lepszego niemca

lub francuza ciga z gowy kapelusz, wydao si, i przez Boga i Ojczyzn

zostali powoani do oplucia maej ksieczki i jej skromnego autora.

W imi religii mioci potrzsali w amach pism kijami (Gazeta narodowa)

i parskali denuncyacy (Gazeta lwowska), jak gdyby czuli, e autor, pi-

szc o Judaszach, Gamalielach i zaprzacach, mia ich na myli. Gdyby

Chrystus si dzisiaj ród pól galicyjskich pojawi i wszystkich aza-
rzów dokoa siebie skupi, woaliby w stron prokuratoryi

:
pojma go i wy-

da na sd ! Gdyby ten Chrystus wszed do ich wity, po raz drugi

musiaby chwyci powróso i przepdza szalbierzy. A tym szalbierzom nie

chodzio o obron duszy i serca czowieczego, ale o to, e^ pokaza zda-

wionemu ludowi Chrystusa ywego, pokaza obroc maluczkich i ucinio-

nych, odtworzy ca jego wielko, sprawiedliwo i nieulko, to zbro-

dnia, to naruszenie spokoju tych, którzy si tak bezkarnie przy publicznym

stole ywili i staterami ndzarzy kieszenie swoje napenili. Gdyby ten

Chrystus by takim, za jakiego oni go podaj, Kajfasz byby mu odstpi

swej dwu-ronej czapki, Faryzeusze byliby go uczynili prezydentem Syn-

hedryonu, Judasz byby przy nim szanowanym powszechnie skarbnikiem,

a Piat nie potrzebowaby kopotliwie umywa rk przy lada sposobnoci.

Dzisiejsi galicyjscy oszuci ludu przygwodzili Chrystusa do krzya

swoich interesów. Wi i bro nas

!

Ogó ciemny i gupi nie pozna si na szalbierstwie. Ty dobry

i wiecznie przebaczajcy. Co ci tak zaley na azarzu ? Aali Kajfasz

gorszy ? Aali Judasz nie by czowiekiem rachunku, którego nam tak

potrzeba ? Pozostaniesz na krzyu, pozostaniesz naszym Bogiem, jeno bez

religii mioci, jeno bez kochania bliniego, jeno bez brania w^ opiek ma-

luczkich, jeno bez tych wszystkich azarzów w^ siermigach i surdutach.

Tak wyje owa sfora arendarzy opinii publicznej. Tak drwi i kamie

z szpalt „Przedwitu“ *), „Czasu“ i „Gazety narodowej", wyje i straszy

bezimiennie i nie miaaby nigdy odwagi tak oko w oko, sam na sam,

powtórzy tego autorowi.

Jeden mia tylko miao podpisa si. Liczc na galicyjskie po-

mieszanie wszystkich poj, na urzd swój i na swoje wpywy, umieci

pod swoj policyjn denuncyacy imi i nazwisko. A czowiekiem tym

jest Adam Krechowiecki.

On, Adam Krechowiecki, który jedn rk tworzy literatur i t
sam rk t literatur tpi, jako cenzor w biurze namiestnictwa, wic
zarazem literat i oprawca literatury, po przeczytaniu mej ksiki, popeni

to, co czyni kady z gruntu zepsuty czowiek. Wszdzie wnosi dom pub-

liczny. Wniós go take do mojej ksiki. Wszdzie wnosi mylowe
szalbierstwo. Wniós je take do mojej ksiki. Wszdzie widzi pod,
z% wol. Wniós j take do mojej ksiki. A e jako Judasz za srebrniki

zaprzedaje rokrocznie literatur na stanowisku polskiego cenzora, przeto

zawoa w stron prokuratoryi ; skonfiskowa ! Prawdopodobnie potem,

') Lwowskie pismo klerykalne.
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jako jeden z ojczymów narodu, nuci wieczorem pie : „Wolno, Równo.
Niepodlego narodowa"...

Sualcze i lokajskie plemi nie mogo zrozumie, i s jeszcze

w Polsce autorowie i malarze, którzy nie dla zysków pisz i maluj.
Ludzie brudnych rk poj nie mogli, i s jeszcze tacy, którzy

si kieruj szlachetnemi pobudkami. Ciemni i gupi mdrkowie plebsu

literackiego zdumieli, i mona myle wasnym mózgiem i czu wasnem
sercem i to nie tylko o trójugodzie, ale o Chrystusie i jego gwacicielach.

Rzucili si na mnie, na malarza Dbickiego, z którego talentu dumn
byaby zagranica, wreszcie na wydawc Altenberga, plujc mu w twarz
ydem, oni, tacy Chrystusowi ! Czyst, uczciw, ideow prac chwycili

w swe furmaskie apy oni, wykwintni, tacy pascy! Musz stan w ob-

ronie czowieka, który ze mn wyszed uczciwie, a na mojej ksice naj-

wyej straci moe, z góry za na adne zyski nie liczy. A zarazem nie

mog ukry zdumienia wobec próni umysowej takiego Adama Krecho-
wieckiego. który si we mnie dopatrzy czowieka spoecznych wtpliwoci.
Pisze o mnie

:
„i pocz z rozpaczy bluni" — na co mu chyba odpowiem :

„pocze z powodu ignorancyi gupstwa pisa". Pomieszae mnie z Przy-
byszewskim, z dekadentami. Nie naleaem nigdy do ludzi pysznych, któ-

rzyby, jak kramarze, zachwalali swój literacki towar. Ale powouj si
na ca moj pitnastoletni dziaalno pisarsk, w której zawsze i bez
wtpliwoci pitnowaem literackich i politycznych Judaszów, a upiorowa
potga Krechowieckich nie doprowadzaa mnie do „rozpaczy “, cho mnie,

mnie Polaka, wygna chciano ongi ze Lwowa i uczynionoby to, gdyby
nie przypadkowa obrona ludzi, których nawet o to nie prosiem.

Wygadujecie na Moskali — a có wy robicie ? Jczycie na cyta-

del warszawsk — a kogo wy spychacie do waszych wizie ? Powsta-
jecie na rosyjski teror — a jak wy z nami z Królestwa postpujecie ?

Co wart jest ciemiony przez was lud, niechaj wam odpowiedz
podziemia sosnowieckich kopal i dymice kunice Dbrowy. Ile wart
jest galicyjski mieszczanin, jeli pod wasz opiek nie tylko nie upad, ale

próbuje si dwign i ucywilizowa ! Co mogoby zdziaa pokolenie
pisarzy waszych, kiedy wród takich przeladowa, jak od was doznaje,

jeszcze yje, pisze, tworzy i ma ten ywioowy rozpd I

Takiemu udrczonemu narodowi, wiecznie przez was deptanemu,
oszukiwanemu i okamywanemu, warto ukaza w caej prawdzie i wiel

koci tego, który y, uzdrawia i podnosi ducha, a w stron wasz wo-a : „Groby pobielane na zewntrz, a wewntrz cuchnce od zgnilizny

i przewrotnoci !“

I do takiego udrczonego narodu powiedziabym : czytaj mnie ser-

cem prostem, nie gorsz si, a jeno si ucz myle wasnym mózgiem i czu
wasnem dzielnem sercem twojem. Jeno patrz w koo siebie, kdy twój
Kajfasz, kdy mój Judasz i kdy twoje Piaty, które we Lwowie. Krakowie
i Wiedniu, umywszy rce, zaprzedaj ci w t okropn niewol, w to

pieko, które si nazywa twojem yciem publicznem i prywatneml“

*
* *

„Przegld Wszechpolski “ uczu si srodze dotknitym tern, comy pisaP^

i ignorancyi spoeczestwa galicyjskiego aa punkcie stosunków rusiskich. Mie-
limy na myli dziennikarzy galicyjskich, nie za epigonów tak wietnie przez
Lama scharakteryzowanego „Koroniarza w Galicyi“, produkujcych si w „Prze-
gldzie Wszechpolskim“ i inn^mh pismach demokratyczno-narodowych. Co do
tych, to wiemy dobrze, e drukowane przez nich kamstwa pochodz najczciej
nie tyle z ignorancyi, ile ze zlej woli. Jednake wobec aroganckiej postawy
„Przegldu Wszechpolskiego^, który bronic ,.oszkalo\^anego“ przez nas ,,filisira“

wylicza wszystko, co ten ostatni „wie“, iby w ten sposób popisa si wasn
crudycy, spróbujemy oceni warto waciw tych „wiadomoci", czerpic ma
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terya wycznie z prasy demokratyczno-narodowej. A wi^c zobaczymy co „wie“

„Przegld WBzechpol8ki“.

„On wie, e „wszechnica czerniowiecka“ liczy wszystkiego trzystu
kilkudziesiciu suchaczy... e gimnazya te (rusiskie)... s rozsadnikami nie-

uctwa i dziczyzny obyczajowej..., e Tow. im. Szewczenki stoi na jednym
czowieku... którego wszake ambicye nie sigaj jeszcze do „wszystkich“
dziedzin wiedzy, e „uczonych “ z tjkrainy na katedry do Lwowa nie za-

braknie, mianowicie takich, o których powoaniu do tworzenia nauki ruskiej

zadecyduje to, e nie dano im posad, na którychby chtniej pracowali
dla rosyjskiej “.

Gdyby „filister^ czytajcy podobne bzdurstwa, istotnie wiedzia co
0 stosunkach rusiskich, musiaby si chyba oburzy na „Przegld Wszechpolski"

za takie szkalowanie go. Przedewszystkiem uniwersytet czerniowiecki liczy

nie „trzystu kilkudziesiciu suchaczy", tylko 563 (w póroczu biecem). Maa
rónica ! Nastpnie aden polak, który zna stosunki galicyjskie, nie omieli si
rzuci bezmylnej potwarzy na gimnazya rusiskie, chociaby z tego powodu,

e w ten sposób obrzuciby botem i polskie zakady naukowe, albowiem nauczy-

cielami w gimnazyach rusiskich s ludzie, którzy uprzednio byli nauczycielami

w polskich (olbrzymia wikszo), pokoczyli gimnazya polskie lub przynajmniej

polski uniwersytet lwowski (modsJfe pokolenie). Co do „Tow. im. Szewczenki",

to nie moe ono „sta" na jednym czowieku, chociaby z tego powodu, e roz-

wija dziaalno do rónostronn, wydajc prace medyczne, przyrodnicze, pra-

wne, ekonomiczne, archeologiczne, matematyczne, etnograficzne itd., prof. za
Kruszewski, którego „Przegl. Wszechp." ma na myli, jest historykiem. W rze-

czywistoci w pracach Tow. im. Szewczenki bierze udzia kilkadziesit si nau-

kowych, wród których takie jak Franko, Kolessa, Hnatiuk, Wokow, Szuchiewicz

1 kilka innych adnej literaturze naukowej nie przyniosyby wstydu. e brzydka

aiuzya do pobudek, jakie skoniy jedynego na razie profesora-ukraica do zajcia

katedry we Lwowie, jest oszczerstwem, kady „filister" moe si atwo przeko-

na, zasignwszy wiadomoci o naukowej karyerze prof. Kruszewskiego w Rosyi,

chociaby z broszurki prof. Forinskiego, cytowanej przez nas w N 12.

Drugi organ narodowo-demokratyczny — brukowy dziennik lwowski
„Wiek XX“ „wie" jeszcze wicej od Przegldu Wszechpolskiego“. W artyku-

ach podawanych cierpliwym czytelnikom pod tytuem „Nieco o naszej krwawicy
polsko-ruskiej w Galicyi“ czytamy np. w N 604 z r. b.

„Jedn z najstarszych fundacyi moskiewskich w Galicyi stanowi
„Fundacya Kaczkowskiego", kosztem której drukuj ksiki w jzyku ro-
syjskim... Charakter skadni jest w wydawnictwach „Prowity" icie
maoruski, acz w niektórych zeszytach z ostatnich lat moskiewszczyzna ju (!)

przebija...* „Towarzystwo Szewczenki"... zeszo omal do rzdu zwykego
przedsibiorstwa drukarnianego, bo pierwotny charakter dziaania zosta
wypaczony".

Tu co zdanie — to kamstwo. „Towarzystwo Kaczkowskiego" jest

wanie t jedyn instytucy moskalofilsk, która uywa jzyka maoruskiego
w swych wydawnictwach. „Moskiewszczyzna" w „Prowicie" jest tendencyjnym

wymysem autora, a to, co mówi o „Tow. im. Szewczenki", stopniowo przekszta-

cajcem si obecnie na ukraisk akademi umiejtnoci, równie nic z prawd
wspólnego niema. Nie podobna nie zwróci uwagi na zoliw tendency tych

*) Podejrzewam, e narodowi demokraci, tak energicznie wysyajcy stu-

dentów rusiskich (w tej liczbie kleryków) na uniwersytet czerniowiecki, nie wie--

dz, e tam niema wydziau teologicznego dla unitów, trudno bowiem przypuci,
aeby tak lojalni katolicy pragnli przejcia kleryków-unitów na prawosawie.
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artykuów, usiujcych narodowców i radykaów rusiskich przedstawi wbrew
rzeczywistoci jako moskalofilów.

Najdziwniejszem jest to, e najmodsze pokolenie narodowych demokratów
„wie“ najwicej o stosunkach rusiskich, wie takie rzeczy, które nie niy si
nawet samemu „Przegldowi Wszechpolskiemu". Oto „Teka“ pisze

:

„Do wspomnie... o burzcej dziaalnoci wród ludu ruskiego wy-
dawnictw „Stauropigii“ i „Biesiedy“ (dwu najpowaniejszych instytucyi

ruskich)...

Tymczasem „Stauropigia“ — instytucya, jak wszystkie moskalofilskie

z wyjtkiem „Tow. Kaczkowskiego“ — najzupeniej martwa, wydajca od czasu

do czasu conajwyej zbiory dawnych dokumentów itp., nic wspólnego z ludem

nie ma, a „Biesieda“ jest chyba najniewinniejsz ze wszystkich moliwych insty-

tucyi, bo poprostu — wcale nie istnieje, tak samo jak nie istnieje w jzyku
maoruskim sam wyraz „biesieda“.

Przepraszamy czytelników za to, e tyle uwagi powicilimy rzeczy

stosunkowo tak bahej, ale przecie warto od czasu do czasu pokazywa ludziom,

jakie ywioy roszcz u nas pretensye do kierownictwa w sprawach publicznych.

*

Jednoczenie z artykuem o barbarzystwach rosyjskich, wydrukowanym

w N 1 „Przeclwitu“, niemiecki tygodnik socyalistyczny „Neue Zeit“ poda bardzo

ciekawy opis wypadków' w Bagowieszczesku, sporzdzony przez naocznego wiadka
rosyanina. Wyjmujemy z tego opisu gar faktów charakterystycznych.

„Matka baga swoich oprawców i obecn publiczno, proszc o za-

branie dziecka, aeby bodaj je zachow^a przy yciu, ale nikt nie zgadza
si na jej prob. Wówczas pozostawia dziecko na brzegu i sama idzie do

do wody. Ale po chwli wraca, zabiera dziecko i, niosc je na rkach,
znów wchodzi do rzeki; potem jednak znów wraca i znów zostawia je na
brzegu. Kozacy kad kres jej wahaniom, zabijajc i j i dziecko. Co
czua ta nieszczliwa matka, jak i wszyscy pomordowani w ten sposób,

nie zrozumie tylko ten, kto postrada wszystkie uczucia ludzkie... Nie
tylko administracya i duchowiestwo, ale nawet wielu z inteligeucyi —
lekarze, adwokaci, sdziowie — znajdow^ali, e nieludzkie rozprawienie si
z bezbronnymi obywatelami chiskimi jest odpowiednem i nieuniknionem“,

Kosyanie, mordujc chiczyków, oddawali si niczem niekrpowanej

grabiey, w której brali udzia nie tylko policyanci, ale i ludno cywilna.

„Tacy „obywatele“ nie brzydzili si adnymi sposobami, aeby sko-

rzysta z aktu utopienia nieszczliwych. Obowili si liczni dunicy,
którzy byli winni zabitym chiczykom, poniewa nie mieli komu paci
swych dugów : u chiczyków przewanie nie istniej adne formalnoci

w operacyach handlowych, prowadzonych przez nich gównie na zasadzie

zaufania osi bistego... Na dobitk policya, biorc chiczyków w celu uto-

pienia ich, postaraa si tak urzdzi, aeby znika wszelka mono dla

spadkobierców, gdyby si tacy gdzie w Chinach znaleli, dowiedzenia praw
do majtku zabitych. Odwrotnie, jeli rosyanie byli wierzycielami chi-

czyków, w takim razie, dziki pomocy przekupionej przez nich policyi, nie

tylko otrzymywali swe wierzytelnoci z pozostaego po utopionych majtku,

ale otrzymywali je stokrotnie powikszone... Bogaty kamienicznik i wa-
ciciel myna Bujanów, od którego chiczycy odnajmowaii skad do przecho-

wywania towarów, po utopieniu wacicieli tych towarów, wzniós mur po-

midzy tym skadem a ssiednimi domami, aeby, odgrodziwszy si od zby-

tecznych wiadków, zabra przechowywane w skadzie rzeczy. Inny wa-
ciciel domu — urzdzi przejcie podziemne ze swego mieszkania do sklepu

chiczyka... i przeniós do siebie majtek utopionego...

Wadze, nie wyczajc gubernatora, bray naturalnie czynny udzia

w tych grabieach.
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Autor opisu podaje te duo szczegóów i o wypadkach za Zej.

„ rosyjscy chopi i kozacy uzbroili si kto czem iiióg i ruszyli

mordowa maiidurów, pali ich domy i zagrabia ich dobytek... Wszyst-
kie 68 wsi zostay zniszczone zupenie ogniem... ludno czciowo utopiona,

czciowo wymordowana w sposób jaknajbardziej barbarzyski, dobytek za-

grabiony, bydo zabrane przez rosyan... W jednej z tych wsi — w Alimie
kilkadziesit mandurów, zobaczywszy nadchodzcych uzbrojonych chopów
rosyjskich, schronio si do pewnej fanzy. Wówczas wójt, kierujcy na-
padem, kaza podpali ten budynek. Dym i pomienie wkrótce zmusiy
nieszczsnych do szukania ratunku w ucieczce. Poczli wic wyskakiwa
przez okno, ale chopi natychmiast zabijali kadego wyskakujcego man-
dura. Wójt potem opowiada, e sam zabi na miejscu „60 bestyi". W
innem miejscu tum chopów spdzi kilkadziesit mandurów nad prze-

pa i rzuci ich do niej. Nastpnie, zeszedszy na dno przepaci dobi
ranionych. „Ot i nam udao si speni sub carowi i ojczynie !“ —
naiwnie koczyli niekiedy swoje opowiadanie o okrutnej i bezmylnej rzezi

tacy „bohaterowie“ z pomidzy chopów, wyliczajc jednoczenie, ile „bes-

tyi“ udao si im zniszczy... Chop, idc polem, znajduje lec w kauy
krwi zabit maudurk, przy której trzepoce si paczce dziecko, bezsku-
tecznie szukajc piersi matki. Kiedy, powróciwszy do domu. opowiedzia
swej rodzinie o tej okropnej scenie, poczto mu wyrzuca, dlaczego „nie

dobi dziecka“,

Polecamy wszystkie te fakty uwadze naszych moskalofilów.

Kok nowy rozpoczlimy swego rodzaju „Sylwestrem“, wyprawionym nam
przez szpiclowsko-andarmsko-policyjne organy warszawskie. Oto w nocy na

przeomie dwóch lat z rozporzdzenia „ Ochrany“ policya dokonaa okoo 150 re-

wizyi domowych w Warszawie, przyczem aresztowano koo 30 osób, bez rónicy
stanów : rewidowano i brano fabrykantów i robotników, inteligency zawodow,
studentów, nauczycielki — szczególniej te ostatnie, wogóle za najbystrzejsze oko

nie dojrzao by adnej nici przewodniej w dziaaniach policyi. Co np. mog mie
wspólnego zrewidowani jednej i tej samej nocy — taki fabrykant Meizner, jeden

z królów cukrowniczych Królestwa, najlojalniejszy poddany, zajmujcy wspaniae
mieszkanie w Alejach Ujazdowskich z jakim tam robociarzem, chodzcym bez

roboty z powodu kryzysu i zajmujcym poddasze gdzie w drugim kocu War-
szawy, na Dzielnej czy Dzikiej ? A jednak równo wobec wymaga policyi, wo-

bec rewizyi i Pawiaka obu wcza do tej sprawy. Rezultaty rewizyi nie

znane s dotd. Fioy chwal si, e zabrali jak drukarni, plotka miejska

opowiada o jakich wanych odkryciach — wszystko to jednak nie bardzo za-

suguje na wiar, i faktem jest, e, o ile fioy nie bd chcieli czego wielkiego

stworzy, to i t obaw mona scharakteryzowa chopskiem przysowiem „Od
czasu do czasu narobi winia haasu“, co zwykle zreszt mona powiedzie o ta-

kic^ wielkich nocnych wyprawach „po zoto runo“ w postaci „progonów“, czy-

nów i nagród, ze strony naszych fiokowych jazonów. W masowej tej rewizyi

jeden szczegó uderza; oto bya ona dokonana nazajutrz po wyjciu 43 numeru
„Kobotnika“. Fioy zapewne spodziewali si przynie cae paki nowego numera
a zawiedli si nieboracy.

KRAJU

Warszawa^ w styczniu.
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Wogóle ilo masowych aresztowa i rewizyi w ostatnich czasach wzrosa
do niebywaych rozmiarów

;
jeden z amatorów, majcych sporo czasu, obliczyy

e od 1 grudnia do poowy stycznia w Warszawie i odzi odbyo si przeszo

450 rewizyi i do 100 aresztowa. Stan taki jest nie do zniesienia; do powie-

dzie, e ilo rewizyi i aresztowa omal e nie przewysza poowy aresztowa,

i rewizyi w grudniu 1861 i styczniu 1862 r., kiedy pauo'wa stan oblenia
w Warszawie i Królestwie, przewyszy za stanowczo liczb aresztowa, doko-

nanych w tyme czasie, jeeli z ogólnej liczby aresztowanych odrzucimy osoby,

aresztowane za nienoszeuie latarek, co wówczas byo równie „sui generis“ —
przestpstwem politycznem. Liczba za siedzcych w cytadeli i wizieniach war-

szawskich obecnie przewysza liczb wizionych za sprawy polityczne w styczniu

63 r. t. j. przed samym wybuchem powstania (pod ledztwem i czekajcych na

wyrok byo wówczas w lyarszawie 92 osoby.).

Ze rodków zapobiegawczych rzdu musimy zaznaczy tutaj bardzo ciekawy

dokument, wydany studentom uniwersytetu i politechniki „na wypadek zaburze.

Oto w razie w’ynikych zaburze rektor ma prawo na wasn odpowiedzialno
zamkn uniwersytet, dyrektor za politechnik. Czas stracony z tego powodu
wytrconym zostaje z feryi witecznych, w razie za trwania zaburze duej
ni 4 tygodnie (w politechnice— 3), wykady ustaj do koca roku szkolnego,

studenci wyszych kursów pozostaj na drugi rok na tym samym kursie, studenci

za pierwszego kursu zostaj relegowani i po wakacyaeh maj prawo wspóubie-
ga si o ponowne przyjcie wraz ze wieo ukoczonymi gimnazistami. Ka-
demu kursowi pozostawiona zostaje mono powrócenia do zaj i wówczas wy-
kady odbywaj si zwykym trybem. Jednem sowem, w^adze „na sposoby bior si“.

W styczniu zakofzy si sd w sprawie wiecu studenckiego, który si odby
przed witami w uniwersytecie, w celu protestu przeciwko samowoli policyj-

nej, z jak wsadzono na odwach uasi manifestantów przed konsulatem niemiec-

kim, i zapewnienia aresztowanym pozostania w uniwersytecie *). Pomimo nad-

zwyczaj spokojnego przebiegu wiecu, rektor odda pod sd uniwersytecki 180

kilku studentów pod zarzutem 1) powstawania przeciwko rozporzdzeniom na-

czelnika kraju
; 2) sprzeciwiania si rozporzdzeniom wadz uniwersyteckich

; 3)

urzdzenia nielegalnego wiecu i 4) brutalnego przerwania wykadów. Sd od-

rzuci pierwsze trzy punkty oskarenia, za 4 za udzieli podsdnym nagany.

W politechnice, gdzie odbywa si wiec studencki, nie oddano pod sd nikogo.

Wcale nie w por wypady rzdowi moskiewskiemu zaburzenia w gimna-

zyach w Poniewieu, Zamociu i Siedlcach, gdzie uczniowie odmówili uczenia si
religii po rosyjsku. W Siedlcach za nawet doszo do awantury z katechet,

który chcia cay bunt w zarodku przytumi energicznem owiadczeniem

.

„tak si uczy bdziecie, jak wam ka“, i z dyrektorem oraz inspektorem, któ-

rzy a wezwali policy i andarmery. Ciekawem bdzie tómaczenie si prasy

rosyjskiej, nie tak dawno jeszcze pitnujcej okruciestwa i podo niemców, co

to polakom chc wydrze jzyk, zabroni im rozmawia a nawet myle po polsku

1 posuwaj si „a do nauczania reigii“ w jzyku obcym. Dalsze szczegóy do

tychczas nie s znane, doda tylko naley, e dzielne zachowanie si modziey
zyskao niemal powszechn aprobat, z wyjtkiem oczywicie niepoprawnych

ultra lojalistów lub tchórzów z zasady, co to twierdz, e tylko temu zawdziczamy

ycie, e cicho siedzimy; „ruszmy si tylko, to to moskale na to tylko czyhaj,

eby nas zgnbi ostatecznie“. Nawet modzie narodowo- demokratyczna, wyrze-

”*) Wedug przepisów uniwersyteckich student, skazany na jakkolwiek
kar, tern samem zostaje wydalony z uniwersytetu i moe by przyjtym z po-

wrotem tylko wówczas, jeli wadza administracyjna owiadczy, e nie ma noi

j rzeciwko jego przyjciu.
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kajca si zawsze solidarnoci ze wszelkimi ruchami, obecnie wydaa sympatyczn
odezw, podnoszc czyn uczniów w obronie praw swoich, i wzywajc modzie
do poparcia tego ruchu. Doda naley, e modzie narodowa wydaa równie
i przedtem wcale niez odezw z powodu sprawy wrzesiskiej i sympatyi prasy

rosyjskiej w tej sprawie.

Od czasu zapowiedzi P. P. S. wydawania pisma chopskiego, „Pochodnia“

odznaczajca si dotychczas mniej wicej przyzwoitym tonem, rozpocza spotgo-
wan kampani przeciwko socyalizmowi. W grudniowym numerze posuwa si
a do insynuacyi, które byyby nikczemne, gdyby nie gobia icie naiwno autora.

Oczywicie
,

pomys móg si tylko w bardzo biednej epetynie jakiego

poczciwego narodowca z partykularza wylgn. Oto we wsi „zorganizowanej"

przez narodowców, zjawia si dziaacz socyalistyczny, opowiada chopom „czonkom
organizacyi", e N. D. upada, a na jej miejsce jest P. P. S. i daje list do „ra

bina socyalistycznego" w miecie. Wierni chopi list oddali wyszej organizacyi

a podstpny socyalista zawstydzi si i uciek. Warunki konspiracyjne nie po-

zwalaj nam wyjani wypadku, który da pomys do podobnej bajeczki dla grze-

cznych narodowych demokratów, w kadym za razie tak si on ma do zdarzenia

podanego przez „Pochodni", jak iga do wide, albo jak rozum autora tej bajeczki,

do jego pretensyi.

Z drobnych wiadomoci musz donie o wspaniaym balu u Czertkowa,

na który stawio si wiele osób z arystokracyi polskiej, pomimo obraliwych

przepisów, jak si maj ubra gocie, i zaprosze zredagowanych tylko po ro-

syjsku. Z pocztku arystokracja odgraaa si bojkotem, wiele osób zaproszenia

odesao, przyszed jednak bal i myl bojkotu znika, a nawet hr. Przedzieck

mia zaszczyt prowadzi tace...

„NowaReforma", zwykle niele informujca czytelników swoich o stosunkachi

w Królestwie, nieco przesadzia w pochwaach dla b. kuratora warszawskiego

a obecnego pomocnika ministra owiaty Zengera. Nie jest on ani wyrazicielem

polonofilstwa, ani postpowcem, ani nawet zwolennikiem reform radykalnych

w szkolnictwie. Do dymisyi z urzdu rektora uniwersytetu poda si nie z po-

wodu zatargów z profesorami polakoercami, lecz tylko z powodu prdu antykla-

sycznego, jakiemu ulega wikszo komisji dla reformy szkolnictwa, a który

Zenger, zajady klasyk, potpia. Na stanowisku kuratora Z. cofn rozporzdze-

nie Ligina, dopuszczajce polaków nauczycieli ludowych do gub. Lubelskiej i Sied-

leckiej, wyjedajc za z Warszawy publicznie wyoy swój program : wszystko

co jest, dobrem jest — trzeba tylko umiejtnie i bez naduy i skrzywie sto

sowa obecny system". Popularno pewn zyska sobie swoim taktem niesy-

chanym, charakterem silnym, rozumem, a nadewszystko genialnym sprytem. Mia-

nowanie jego obecne jest wskazówk pewnej reakcyi,’mianowicie ponownego zwy-
cistwa klasycyzmu.

W teatrach warszawskich dokonywa si obecnie reforma, przeprowadzana

prawdziwie po moskiewsko, za pomoc masowych dymisyi, zakazów noszenia

wsów przez aktorów, kar, itd. Za jedno tylko mona pochwali nowego pre-

zesa, oto wyrzuci on bez ceremonii wszelkich szpiclów z urzdu z teatru, odbie-

rajc bezpatne bilety (tajne), wydawane ochranie i andarmom.
Chodz po Warszawie pogoski o nadejciu wyroków za pogrzeb Jana

Taskiego, oraz na osoby, aresztowane w grudniu 99 roku, w sprawie czytel

bezpatnych.

K—icz
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Wrzenia rosyjska

Moskalofile w zaborze pruskim i nasi u^odowcy, którzy z Wszeni pruskiej

postanowili uczyni narzdzie propagandy na rzecz rzdu carskiego, z wielkiem

niezadowoleniem przyjli wiadomo o zaburzeniach w rednich zakadach nauko-

wych zaboru rosyjskiego z powodu rosyjskiego wykadu religii. Dotychczas mo-

gli ukrywa przed spoeczestwem, zwaszcza zakordouowem, fakt, e rzd mo-

skiewski tak samo jak i pruski nakazuje dzieciom polskim uczy si religii

w jzyku obcym. Zaburzenia, o których pisze nasz korespondent warszawski,

wytrcaj z rk naszej reakcyi jeden ze rodków propagandy moskalofilskiej

i demaskuj obud prasy rosyjskiej, udajcej wspóczucie dla przeladowanych

w Prusach polaków.

Zanim otrzymamy opis wypadków od naszych korespondentów, podajemy

tu wiadomoci, zaczerpnite z gazet galicyjskich,, gównie z „Wieku XX jakkol-

wiek nie moemy aa razie sprawdzi ich dokadnoci.

Ruch obj nastpujce zakady naukowe: gimnazya mskie w Siedlcach

Chemie i Biaej
;
gimnazya eskie w — Siedlcach i Biaymstoku

;
szko realn

w Poniewieu na mudzi; progimnazyiim w Zamociu. Podobno przeciwko ro-

syjskim wykadom religii protestowaa modzie polska w Maryampolu, w Sza-

wlach i ytomierzu. Najwiksze rozmiary przybra ruch wgimnazyum siedleckiem.

W sobot rano midzy 8 a 9 godzin miaa by w klasie 7-mej lekcya

religii w gimnazyum mskiem w jzyku rosyjskim. Klasa' 7-ma mieci si na

I. pitrze. Uczniovsrie wszystkich klas zaczli si zbiera na górze. Inspektor

stan na schodach i nie puszcza na gór. Zachowywa si wyzywajco. Prze-

wrócono go. Zgromadzono si na górze. Zadano wykadu religii po polsku.

Wybito szyby w gimnazyum. Podarto na kawaki katechizmy i podrczniki

rosyjskie do wykadu religii. Od dyrektora zadano wykadu religii w jzyku
polskim, powoujc si na ogólny przepis dla wszystkich gimnazyów w Króie-

kwie. Po odmowie dyrektora znów zaczto wyrzuca moskiewskie katechizmy

i drze je w kawaki. Dyrektor zosta uderzony ksik w gow. Po uspoko-

jeniu zajcia lekcye odbyway si w calem gimnazyum, z wyjtkiem klasy 7- ej,

z powodu silnego wzburzenia i wybicia wszystkich szyb w tej klasie.

Wadze przeczuway manifestacy, ale zarazem zapay si w sposób fa-

talny, sdzc, e modzie bdzie manifestowaa przeciwko Wrzeni i e urzdzi

w sobot, t. j. d. 1 lutego manifestacy o g. 9 rano na lekcyi jzyka niemie-

ckiego. Poinformowany bj> równie o tern i gubernator Subotin. Dla tego te

,

gdy w sobot przed 9 zakomunikowano mu o zaburzeniach w gimnazyum, zapy-

ta z najwyszym spokojem
:
„Ju, czy to ju dziewita?" Dopiero po pewnym

czasie dowiedzia si o co chodzio, wpad w szalony gniew, i wtedy to wysa
policy, aeby otoczya gimnazyum.

We wtorek, poczwszy od godziny 9 rano, dyrektor wzywa po kolei

uczniów wszystkich klas i zapytywa, czy zgadzaj si na wszystkie przepisy.

Uczniowie odpowiadali jednomylnie, e na wszystkie, z W3^jtkiem religii w j-
zyku rosyjskim. Dyrektor owiadczy uczniom, e daje im do namysu dziesi

dni. Wobec tego uczniowie owiadczyli, e prosz o papiery i e opuszczaj

wszyscy gimnazyum. Dyrektor oznajmi, e papiery mona otrzyma dopiero

za dwa tygodnie. W odpowiedzi na to wszyscy uczniowie udali si do klas

zabrali swoje tornistry z ksikami i w najwikszym porzdku opucili gimnazyum
.

Klasy wysze byy mniej liczne, ale z takiej klasy 5, 4 i 3 mniej wicej po

pidziesiciu uczniów opuszczao gimnazyum. Trzystu z gór (okoo 350) uczniów

polaków opucio gimnazyum.

Inspektor okrgowy Wadimirów rozpowiada, e nie pojmuje, co si stao

z uczniami, co za „zy duch“ w nich wstpi, opowiada ze zdumieniem, e doszo
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do tego, e najpotulniejsi uc/mowie przemawiaj do wadzy, trzymajc rce

w kieszeniach, e w odpowiedzi na grob wydalenia, z zimn krwi prosz

o zwrot papierów.

W rod, jako w Popielec, lekcye miay si rozpocz o godz. 12-tej w
poudnie. Z Polaków nikt nie uda si do gimnazyum. Wadze, chc ratowa

sytuacy, urzdziy wykady dla ydów i rosyan. Tak w klasie 8-ej ydów i ro-

syan jest razem 6, w klasie 7-mej 13. Ogóem gimnazyum siedleckie liczy

rosyan 184 i ydów 62. Uczniowie polacy tumnie spaceruj po miecie. Wród
miejscowej ludnoci wrasta oburzenie przeciwko niecnemu postpowauiu wadz
gimnazyalnych.

Uczenice eskiego gimnazyum zaprotestoway zaraz w poniedziaek.

Panienki zebray wszystkie katechizmy moskiewskie przy drzwiach, poczem we-

zway dyrektora. Kilkanacie katechizmów zostao podartych. Dyrektorowi

dziewczta owiadczyy jednogonie, e daj religii w jzyku polskim. Wykady
zostay przerwane.

W Biaej uczniow'ie polacy zebrali si w poniedziaek wszyscy przed lekcyami

na wspóln modlitw katolick. Wezwany zosta dyrektor, od którego zadano
wykadów religii w jzyku polskim. Dyrektor zachowywa si wyzywajco i pro-

wokowa uczniów, proszc ich, aby byli askawi drze ksiki i wybija szyby,

aeby robili awantury jaknajwiksze. W odpowiedzi na to modzie raz jeszcze

jednomylnie powtórzya swe danie.

W Biaymstoku w gimnazyum eiiskiem uczenice zaday wykadu reli-

gii w jzyku polskim. Katechizmy rosyjskie wyrzucono z klas. Wykady religii

w gimnazyum przerwano.

W Siedlcach wydalia dyrekcya 20 uczniów z gimnazyum, a mianowicie :

z Vm klasy 4, z Vli 11, z VI 4, z V 5, z IV 2, z III 3, w ogólnej sumie 29

uczniów, w tej liczDie kilku z t. zw. „wilczymi biletami^, co znaczy, e zamknite

s dla nich wszystkie gimnazya u nas i w Rosyi. Barbarzyski ten wyrok wy-

war w miecie due wraenie. Miasto wylego na ulice. Ks. prefekt Dubiszewski

poda si do dymisyi.

Z gimnazyum w Biaej w>^ydalono 25 uczniów.

* *
*

Kijów, 17 lutego.

Przeywamy teraz bardzo niespokojne, a nawet burzliwe chwile. Po
witach Boego Narodzenia, gdy modzie popowracaa do Kijowa, rozpocza
si caa serya zaburze, powstaych na tle studencki cli da i ogólnego nieza-

dowolenia z nowych porzdków, zaprowadzonych w wyszych zakadach nauko-

wych tytuem „reform'^
; doda naley, e niebyway dotychczas kryzys w prze-

myle miejscowym wyrzuci na bruk ca armi robotników, mrcych nieomal

z godn.

Dnia 20 stycznia starego stylu odby si wiec studentów politechniki, na

którym postanowiono urzdzi strejk, zapowiedziany na t sam dat przez wiec

poli techników, który odby si jeszcze przed Boem Narodzeniem.
Dnia 24 stycznia studenci uniwersytetu na bardzo licznym i burzliwym

wiecu postanowili równie zastrejkowa, odrzucajc nowe przepisy, dotyczce
„swobody organizacyi“ studenckiej i zapewniajce teje rozwój pod egid szpiclów,

subinspektorów i wydelegowanych ku temu profesorów. Naley doda, e i ci

ostatni ani rusz nie chc przyjmowa na siebie narzuconej im przez rzd roD
i jak np. znany w Kosyi profesor ksi Trubiecki, mówi o tern zupenie otwar-

cie, groc podaniem si do dymisyi w razie, gdyby ich zmuszono do odegrania
roli studenckiej policyi.
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Na tym samym wiecu zadano : szerokiej autonomii uniwersytetów, po-

wrotu wydalonych za poprzednie rozruchy w Kijowie i w innych miastach, i na-

koniec przyjmowania na studentów wszystkich, pragncych si uczy, bez rónicy
pci i narodowoci. Na kursowych wiecach prawie wszdzie zdecydowano to samo
co i na ogólnem zebraniu.

Jedna z licznych miejscowych partyi robotniczych postanowia urzdzi
1 lutego uliczn demonstracy, przyczem zostaa w swojem postanowieniu poparta

przez miejscow „rad zwizkow studenckich organizacyi“.

Wedug sów samego policmajstra, demonstracya zapowiadaa si „wspa-

niale^'. Wojsko miejscowego garnizonu zostao zmobilizowane, zarówno jak ko-

zacy i miejscowa policya w caym komplecie. W nocy z dnia 31 stycznia na

1 lutego rozlokowano wojsko we wszystkich waniejszych punktach miasta, cho*

wajc je po podwórzach.

Kozacy otrzymali rozkaz bicia nahajkami. Wojsko za przez dowódców
poszczególnych rot otrzymao rozkaz strzelania hez komendy, lecz tylko stosownie

do sygnaów, nie majcych adnego znaczenia dla niewtajemniczonych, mianowi-

cie : zdjcie czapki przez oficera znaczyo przygotowanie si do strzau, po wyjciu
za przez niego szabli z pochwy naleao natychmiast strzela prosto w tum !

Dnia 1 lutego (wedle starego stylu) od rana na wszystkich ulicach Kijowa

da si zauway ogromny ruch : masa publicznoci i policyi bya rozsypana po

Kreszczatiku, gównej ulicy Kijowa.

Pomidzy godzin 12 a 1 popo. rozwinito czerwony sztandar, okoo któ-

rego natychmiast skoncentrowaa si masa robotników, studentów i inteligencyi.

Kozaków na razie nie byo, wojsko te chowao si w podwórzach ssiednich

domów. Tymczasem konna policya odebraa z pomoc pieszych policyantów

sztandar, poczem rozpoczo si straszne bicie. Konni i piesi policyanci, pierwsi

z nahajkami, drudzy z kijami grubymi, zaczli bi wszystkich obecnych bez ró-
nicy pci i wieku... Politechnik Wolski (rosyanin) zosta na miejscu zabity dr-
gami i nahajkami, kilku z modziey ciko raniono, par pa zostao bez mio-
sierdzia pobitych... Ze strony publicznoci broniono si, tak e zosta zabity

„prystaw“ Zakusiow
;

kilku policyantów konnych i pieszych ponioso mniej lub

bardziej cikie obraenia.

Czerwony sztandar powiewa w kilku miejscach, lecz naturalnie niedugo,

gdy zwracano baczn uwag na to i natychmiast go odbierano. Okoo godziny

2-ej na Kreszczatiku byo wszystko spokojnie, gdy nadeszo wojsko i wraz z ko-

zakami, którzy zaraz po nadejciu przyjli udzia w biciu publicznoci, rozpdzio

tumy bez uycia broni.

Jednoczenie z rozpoczciem demonstracyi na Kreszczatiku grupa studentów

i robotników podniosa czerwony sztandar koo uniwersytetu i ze piewami suna
wzdu ulicy Wodzimierskiej, przechodzcej koo gmachu uniwersyteckiego. Po
chwili jednak zjawio si wojsko wraz z kozakami, zagrodzio wyjcie z ulicy

przed uniwersytetem z obydwóch stron (Wodzimierska ulica jest przernita

z obydwóch stron gmachu uniwersyteckiego przez ulic Karawajewsk i Bulwarn)

i na ogrodzonym przez wojsko terenie rozpoczo si bicie tych demonstrantów,

którzy nie zdyli uciec, poczem kilku z nich aresztowano.

Tymczasem na Wodzimierskiej ulicy, niedaleko od uniwersytetu, koo

teatru miejskiego, rozpoczo si zbiegowisko : rozwinito czerwony sztandar,

zaintonowano piewy rewolucyjne i posunito si troch wzdu ulicy. Natych-

miast zjawili si kozacy wraz z konn policy i napadali na demonstrantów na

ulicy i na chodnikach. Nie na dugo rozpdzono demonstrantów, bo po kilku

chwilach znowu tumy zalegy plac przed teatrem i zapeniy przerzynajc Wo-
dzimiersk ulic Funduklejowsk.

Znowu szara kozaków : zapdzono publiczno w kty, utworzone przez
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4omy narone i parkauiki skwerów ulicznych i bito, bito straszliwie... Po piciu

napadao na jednego. Nie przeszkodzio to jednak temu, aby tumy przecigay
a do wpó do szóstej wieczór ze piewami rewolucyjnymi.

Na drugi dzie w niedziel powtórzya si demonstracya, tylko na mniej-

sz skal, na Kreszczatiku i na Punduklejowskiej, przyczem znowu bito wszyst-

kich obecnych na ulicy...

Dnia 18 lutego odby si w uniwersytecie burzliwy wiec, na którym zjawi
si towarzysz ministra Zenger. Po do dugiej przemowie tego jegomocia, nad
któr debatowano wraz z nim przez pewien czas, skoczyo si na tern, e Z.

rzek
:
„Z panami studentami nigdy nie mona si dogada...“ Przewodniczcy

zwróci si po tych sowach do obecnych, proszc ich o usunicie si z drogi

panu towarzyszowi ministra. Kektor Fortyski zosta przytem zwymylany, za-

piewano nareszcie na poegnanie tym panom par pieni rewolucyjnych.

W uniwersytecie wywieszono ogoszenie rektora, e uniwersytet jest zam-
knity do 1-go wrzenia st. stylu.

Wród modziey, publicznoci, nawet oficerów, wzburzenie ogromne. Na
19-go zapowiedziano znowu demonstracy (w rocznic oswobodzenia wocian od

paszczyzny); na 1-go marca (rocznica mierci cara Aleksandra II) równie.

Pierwszego dnia demonstracyi aresztowano tylko 14 osób, przewanie stu-

dentów. W niedziel za fioy i policya apali studentów, robotników, kobiety,

wród publicznoci, podprowadzali do „naczalstwa“ i stosownie do rozporzdzenia

zabierali do policyi i do wizienia...

Ukraiskie wydawnictwa socyallstyczne.

Mamy przed sob cztery broszury socyalistyczne, jakkolwiek wydane we
Lwowie, przeznaczone jednak dla Ukrainy. Dwie z nich zostay puszczone

w wiat pod firm „R. U. P.^, dwie za stanowi wydawnictwo Ukraiskiej
Partyi Socyalistycznej, o której powstaniu donosilimy w swoim czasie. R. U. P.

przysuya si modemu ruchowi socyalistycznemu na Ukrainie wydaniem do-

skonaego tómaczenia „Ojca Szymona“ i „Czy teraz niema paszczyzny Luni.
Ukraiska Paitya Socyalistyczna przystpia do wydawania „Biblioteki robotnika

ukraiskiego'^, drukujc, jako pierwszy zeszyt, przekad „Manifestu komunisty-
cznego." Nie wydaje nam si ten wybór szczliwym, gdy ruchowi ukrai-
skiemu brak na razie gównie najpopularniejszych broszur agitacyjnych dla mas
ludowych — dla chopów i robotników, brak wanie rzeczy w rodzaju „Ojca

Szymona" i t. p. Co do „Manifestu", to czytanie jego wymaga ju znacznego
przygotowania i, jeli gdzie si obecnie moe rozchodzi, to chyba wycznie
wród inteligencyi ukraiskiej. Ta za zna ju „Manifest" z przekadów rosyj-

skiego lub polskiego. Wobec tego wydanie „Manifestu" na samym wstpie jest

do pewnego stopnia marnowaniem si i rodków, które by si dao uy daleko
produkcyjniej, wydajc par cakiem popularnych broszurek. Doda naley, e
tómaczenie, przeznaczone dla Ukrainy, a sporzdzone przez rusina galicyjskiego,
z zachowaniem wszystkich waciwoci skadni rusisko-galicyjskiej,. tak obcej

duchowi ludowego jzyka ukraiskiego, prawie uniemoliwia szerzenie si „Mani-
festu" poród uwiadomionych robotników ukraiskich. Ostatnia broszura, wy-
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dana równie przez Ukraisk Party Socjalistyczn, zawiera odpowied na
krytyk programu U. P. S., przysan do lwowskiej „Woli“ przez grup socja-

listów ukraiskich. Komitet Centralny U. P. S. tómaczy w tej broszurze, dla-

czego partya ukraiska przezwaa si socjalistyczn, nie za socyalno-demokra-

tyczn. Dalej wyjania, dlaczego U. P. S. pragnie poczenia si wszystkich

partyi rosyjskich i tómaczy to midzy innemi wzgldami atwiejszego porozu-

mienia si z jedn party, anieli z caym szeregiem drobnych grupek. „Daleko

atwiejsze s np. stosunki z towarzyszami polskimi, gdzie P. P. S. wyranie
zaznaczya swój pogld na Ru-Ukrain i gdzie nie moe by nawet mowy o a-
dnych dnociach zaborczych, ni przekonanie kilkudziesiciu frakcji rosyjskich

0 prawie Ukrainy nietylko do niezalenoci politycznej, ale czsto nawet do sa-

modzielnoci jzyka". Nastpnie broszura tómaczy stosunek U. P. S. do innych

narodowoci, przez carat ujarzmionych, do kwestyi narodowej, do niepodlegoci

1 do zagadnie teoretycznych. Przejrzycie napisana broszurka moe przyczyni

si do rozwiania istniejcych wród socjalistów ukraiskich nieporozumie pro-

gramowych, cho waciwem miejscem dla podobnych oficjalnych wypowiedze
si Komitetu Centralnego U. P. S. byby ukraiski organ partyjny, na który

ju czas wielki.

O.

W kwestyi autonomii narodowej i przeksztacenia Soc - demokratycznej

robotniczej partyi Rosyi na zasadach federacyi. Wydanie „Bundu^‘ (po ro

syjsku). Londyn.

Polemika pomidzy „Bundem“ a „Iskr“, z której zdawalimy niedawno

spraw naszym czytelnikom, nie zostaa wyczerpana na amach „Iskry“. Obecnie

„Bund“ wyda broszur, powicon prawie wycznie polemice z „Iskr“.

Znajdujemy w niej te wzmiank i o artykule „Bund o niepodlegoci Polski"

z N. 41 ^Robotnika". Artyku ten zosta nazwany „nieporozumieniem od pocztku

do koca". Z tej wzmianki wyjmujemy bardzo charakterystyczny ustp kocowy:
...kwestya niepodlegoci Polski jeszcze nie bya rozpatrywana w „Bundzie", kwe-

stya ta czeka kolei (stoit na oczeredi) i wszelkie próby odgadywania zawczasu

uchway, która powinna by wynikiem gruntownego zbadania i powanego prze-

dyskutowania, bd prón strat sów." Naturalnie, bardzo chwalebnem jest

postanowienia powanego zajcia si t kwesty, dziwi si tylko mona, e
„Bund", dziaajcy wród ludnoci ydowskiej Litwy i poczci Królestwa, tak

dugo zwleka z rozstrzygniciem dla siebie tej najywotniejszej dla Polski i Litwy

kwestyi... W uzasadnieniu prawa autonomii narodowej autor broszury opiera si

na rezolucjach austryackiego zjazdu w Bernie — i to nie tyle na przyjtej, ile

na odrzuconej U- zw. poudniowo-sowiaskiej). Rzecz ciekawa, e obecnie „Bund"

uznaje okrelenie przez „Manifest" S. D. P. Rosyi praw narodowoci za niedo-

stateczne, jakkolwiek „Manifest" ten by wynikiem zjazdu organizacji rosyjskich

wraz z „Bundem". Caa broszura ciekawa jest gównie z tego wzgldu, e wy-

jania nam do pewnego stopnia kierunek ewolucji przekonaniowej „Bundu"

w sprawie narodowociowej.
O.

A. B. Obrona obuchowska. Wydanie (po rosyjsku) Zagranicznej Ligi

Rosyjskiej Rewolucyjnej Socyalnej Demokracyi. Genewa 1902.

Broszurka niniejsza zawiera do dokadny opis tragicznych wypadków

w petersburskiej fabryce Obuchowskiej w maju 1901 r., kiedy wojsko carskie,

tumic ruch strejkowy, zabio kilku robotników i poranio kilkudziesiciu. Ro-

botnicy bronili si dzielnie i mocno dali si we znaki policji i nawet onierzom.

Ciekawem jest stanowisko wadz w tym zatargu strajkujcych z administracj
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fabryki, nalecej do rzdu. Po krwawej walce wojsko i kozacy zostali wyco-

fani, robotnikom za pozwolono zwoa publiczne zgromadzenie dla wypracowania

da i wybrania delegatów, którym porczono zupen nietykalno. Zgroma-

dzenie odbyo si z udziaem 6.000 robotników, wybrano delegatów i uchwalono

10 da, pomidzy któremi znajdoway si i takie, jak ustanowienie 8-godzin-

nego dnia roboczego, wypuszczenie wszystkich aresztowanych, zabezpieczenie

wdowom i sierotom po zabitych staego utrzymania i urzdowe wcignicie wita
majowego na list wit fabrycznych. E-zdowa administracya fabryki wysuchaa
delegatów i zgodzia si bezwarunkowo na wszystkie dania robotników z wy-

jtkiem dotyczcego witowania 1-go maja, gdy tu ostateczna decyzya zalezy

od ministeryum. Owiadczono jednak robotnikom, e al en ze witujcych 1-go

maja nie bdzie pocigany do odpowiedzialnoci. I co do 8-godzinnego dnia

pracy obiecano poczyni kroki odpowiednie w ministeryum. Przez dwa miesice

robotnicy cieszyli si z zupenego prawie zwycistwa, nie podejrzewajc, e ugo-

dowe stanowisko rzdu byo zwyk puapk. Pewnego jlikuego dnia areszto-

wano 250 robotników
;
wkrótce liczba aresztowanych dosiga 800. Naturalnie,

wszyscy delegaci robotników znaleli si w wizieniu. Wszystkie ustpstwa

zostay cofnite, poniewa za w cigu dwóch miesicy wadze doskonale wyle-
dziy wszystkich wybitniejszych przywódców ruchu, których te aresztowano,

przeto caa pozostaa masa robotników ustpia bez walki. Caa tragedya zako-
czya si bezczelnym „sdem “ nad uczestnikami ruchu. Wyroki brzmiay : 6 lat

katorgi (1 rob.), 5 lat katorgi (1 rob.), roty aresztanckie i wizienie od 2 do

5 lat (27 rob., w tej liczbie duo niepenoletnich i dwie 18 -letnie dziewczyny).

Wypadki obuchowskie s jednym z najbardziej tragicznych epizodów walki pro-

etaryatu rosyjskiego z brutaln przemoc rzdu. Oby pozostawiy gbsze lady
w wiadomoci robotników petersburskich !

Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej icobec historyi. „Polska i Postp^^

Hasa XX wieku. Kraków 1902.

Broszura polemiczna, która w sposób przekonywajcy obala tendencyjne

fasze krytyki staczykowskiej, dotyczce stanowiska Z. Krasiskiego wzgldem
ruchu rewolucyjnego 1846 roku. Autor nie zadawalnia si wykazaniem bdów
faktycznych krytyki reakcyjnej, ale jednoczenie wykazuje ca szkodliwo kon-
sekwencyi polityczno-spoecznych, wyciganych z nich przez staczyków.

Ignacy Daszyski. O formach rzdu. Szkic socyologiczny. Wyda-
wnictwo Towarzystwa „Uniioersytet Ludowy“ im. Adama Mickiewicza. Kra-
ków. 1902.

Dobr myl mia krakowski „Uniwersytet Ludowy", wydajc niniejsz

broszur tow. Daszyskiego, w przystpny i jasny sposób tómaczc wytworze-
nie si i rozwój form rzdu we wszystkich jego odmianach. Dla czytelnika

z ludu — robotnika ub chopa — skwapliwie rzucajcego si do czytania gazet,

ksieczka tow. Daszyskiego moe suy za podrcznik elementarny, bardzo

poyteczny. W kocu broszury znajdujemy tabelk, informujc o formach rzdu
w pastwach wszystkich czci wiata.

O.

O.

Dr. Józef Zieliski. Obudny socyalizm. Pary 1902.

Bzdurstwa anarchistyczne, podlane sosem podranionej ambicyi.
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LUN^E ISrOTATKI
Lwowski organ narodowej demokracyi, kierowany przez p. J. L. Popaw-

skiego „Wiek XX“ rzuci szereg oszczerstw na krakowsk organizacy robotników
szewskich, zarzucajc jej, e przez podburzanie robotników do strejków, na któreda pienidze pewien fabrykant, uniemoliwia wykonanie na czas obstalunków
wojskowoci, wskutek czego obecnie cofnito obstalunki szewcom krakowskim.
Organizacya szewców krakowskich zbija jeden za drugim wszystkie te „fakty“
ja^o wierutne kamstwo i owiadcza w kocu sw^ego urzdowego komunikatu :

,, . Jastrzbiec-Popawski, protektor Ehrenberga, bdzie przez wszystkich szanu-
jcych si ludzi tak dugo uznawanym za oszczerc i draba, jak dugo nie odwoa
swoich kamstw, rzuconych na ruch robotniczy

* * *
Niezbyt dawno zrobilimy przypuszczenie, e z czasem i „Kraj“ pochwali

„ rzegld Wszechpolski “ wraz z ca polityk narodowo-demokratyczn. Dzimoemy ju skonstatowa, e narodowych demokratów chwali „Czas" staczy-
kowski -- mianowicie za to, e „wojuj z socyalizmem, pragn rozwoju kocioa
Katolickiego i daj mu wszdzie poparcie

;
potpiaj wreszcie polityk powsta-

niow, uwaajc j za nonsens i mrzonk" (Nr. z 13 lutego).

*

Biskup ucko-ytomierski — Niedziakowski — znany literat klerykalny,
nakaza w swojej dyecezyi piewa na inn nut „Serdeczna Matko", poniewapie t pjewano dotychczas na wstrtn panu biskupowi melody hymnu „Boeco Polsk“. Có robi wobec tego faktu narodowo-demokratyczny „Polak" ?
Sdzicie, e surowo skarci niewczesny serwilizm p. biskupa wzgldem rzdu
carskiego? Gdzie tamf Oto zwala (w Nr. 12) ca win tego na Czertkowa,
a o p. Niedziakowskim milczy.

*

Na jakie sposoby bierze si synny Zubatow. Oto zjawi si niedawno na
jednem ze zgromadze moskiewskiego towarzystwa robotników (pod jego wpy-wem zaoonego, jak ju o tern pisalimy w swoim czasie) i rozda obecnym
150 egzemplarzy N 8 „Iskry", w którym by artyku o tern Towarzystwie. Przy
em Zubatow mówi robotnikom, e sami mog si teraz przekona, jak mnie-
mani przyjaciele robotników — socyalici — traktuj takie instytucye, których
poytek uznaj robotnicy moskiewscy. Podobno — jak donosi „Iskra" — Zu-
batow dopi na ten raz swego celu i mocno oburzy czonków towarzystwa
przeciwko „Iskrze".

*

Jubileusz zaoenia uniwersytetu petersburskiego mia bardzo burzliwy,
a nawet krwawy przebieg. W samym uniwersytecie nie przyszo do zaburze*
gdy jest on od duszego czasu zamknity. Natomiast w olbrzymim teatrze
ludowym za New zdarzyy si straszne sceny. Studenci zjawili si w ogromnej
masie, odczytywali proklamacye i wygaszali mowy do ludu. Midzy uczestni-
kami tego zgromadzenia znajdowaa si powana liczba stróów domów, których
tam zarekwirowano. Nagle wybucha straszna wrzawa. Studentów poczto bi
w okropny sposób piciami i pakami. Kilkunastu z poród studentów zeszpecono
ciosami do niepoznania, dwudziestu ciko rannych przeniesiono do szpitala, lej
ranni lecz si w domu. Masakry dokonywano w obecnoci konnej i pieszej
policyi, której kilka oddziaów otoczyo zgromadzonych. Wrzenie w koach mo-
dziey jest wiksze ni kiedykolwiek.
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* *

Prawdziw niespodziank sprawi nam „Kuryer Poznaski“, podajc (w ar-

tykule „Jeszcze Polska nie zgina !“) nie tylko spis wszystkich polskich organów

socyalistycznych, ale nawet ich adresy wraz z warunkami prenumeraty. Przy-

zwyczailimy si ju do tego, e prasa reakcyjna, walczc z socyalistami, wyzy-

skuje przedewszystkiem nieznajomo w szerszych koach publicznoci istotnego

charakteru ruchu socyalistycznego i jego celów. Tern bardziej wic zdziwieni

jestemy postpowaniem „Kuryera Poznaskiego który podaje spis naszych pism

„z yczeniem, by przypatrzy si im bliej kady, kto pragnie dziaa wród
ludu i uchroni go od skutków agitacyi internacyonau“. Radzilibymy jednak

i samej redakcyi „Kuryera Poznaskiego“ bliej zapozna si z naszemi wyda-

wnictwami, zanim zechce „w dalszych artykuach “ wykazywa „jak wielkiem

jest niebezpieczestwo obecnej propagandy socyalizmu u nas“.

*
* *

„Goniec Wielkopolski “ — organ narodowej demokracyi w zaborze pru-

skim nawouje z zapaem do urzdzenia ogólnej iluminacyi na cze papiea.

„Iluminacya powinna wypa jak najwspanialej, bo miociwie rzdzcy kocio-

em Leon XIII budzi podziw caego wiata — a my winnimy Mu cze gbok,
któr naley zadokumentowa publicznie. Jestemy przekonani, e nie bdzie

Polaka-katolika, któryby myli iluminacyi nie przyklasn“. Narodowi demokraci

prawdopodobnie chc odwdziczy si papieowi za jego moskalofilsk polityk,

a moe za order Chrystusa, posany w swoim czasie przez papiea Bismarkowi*

Brawo, pp. patentowani patryoci !

!

CZEKWONY KRZY
Towarzystwo pomocy polskim winiom i emigrantom politycznym.

Demokracya nasza z lat dawniejszych, majc bolesne dowiadczenia z po-

wsta naszych i zastanawiajc si nad bistory wasnego i innych narodów, dosza
do tego gbokiego przekonania, e naród nasz ma we wasnem onie olbrzymie

siy do odzyskania wolnoci politycznej, ale trzeba je uwiadomi, uruchomi,
zorganizowa. Praca ta odbywa si obecnie w caej dawnej Rzeczypospolitej.

Coraz gstsza sie organizacyi robotniczych i wociaskich pokrywa kraje nasze.

Uwiadamianie to jednak i organizowanie si ludowych, odbywajce si pod
szpiegowskiem okiem rzdów najezdniczych, okupuje si licznemi ofiarami, zwa-
szcza w zaborze rosyjskim. Jednym szczliwszym udaje si od pocigu wrogów
odgrodzi si granic, ale o wiele wiksza liczba wpada w siecie andarmskie
i opaca strasznem cierpieniem powicenie si swoje dla narodu i dla sprawy
solidarnoci spoecznej. Niosc pomoc nieszczliwym naszym bojownikom, nie

tylko speniacie czyn wielkiej ludzkoci, lecz dodajecie przez to odwagi i pewnoci
pracujcym dla naszego wspólnego dobra.
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Sprawozdanie Kasowe Zarzdu Gównego Nr. 7.

— ZA CZAS OD 15 STYCZNIA 1901 ROKU DO 15 STYCZNIA 1902 ROKU

Dochód

Rem.anent z ubiegego roku
Sekcya paryska

(w tern zebrano na obchodzie 27 stycznia — 17.70

„ „ 1 maja — 7.40

„ „ 3 maja — 6.35)
Sekcya genewska

(w tern ze sprzeday kart pocztowych
z wizerunkiem Adama Mickiewicza ~ 111.85)

Sekcya Winterthur
Z Niemiec : z Br

Ch. . .

D. (R.)

L.

M.

fr.

fr.

I

j

z Leodyum w Belgii „

Towarzystwo Polskie w Londynie !!!!!!.„
Ze Stanów Zjednoczonych pón. Ameryki za porednict. ob Dbskiego „

Inteligencya z Kam.-je przez Br
Od obywatela L. B
Ob. Dan. zwrócony mu dug

45.16

136.85

370.00

20.00

80.76

148.70

23.46

130.00

209.00
56.13

8.10

65.10
20.00

412.00
39.75

10.00

25.00

Razem fr. 1799.99

Rozchód

Wysano do Kasy Pomocy winiom politycznym w zab. rosyjskim fr. 1014.90

„ dla Dylonga do Katowic 50.00
Poyczki bezterminowe 583.00
Wydatki administracyjne (wysyka pienidzy, listy i t. d.) ... „ 23.95

Razem fr 1671.86

Dochód ogólny — fr. 1799.99

Rozchód ogólny — fr. 1671.85

Pozostao na rok nastpny fr. 128.143

Kasyer Gówny : B. Limanowski

Sprawdzono przez Komisy Rewizyjn d. 16 lutego 1902 r.

Czonkowie Komisyi Rewizyjnej :

A. Pomagalski

W. Sikorski

(za rewizora C. Szymanowskiego) I. apiski.

Zamykamy nasz czynno roczn w warunkach pomylnych. Dochód
roczny by wikszy anieli w latach poprzednich, i w Stanach Zjednoczonych

pónocnej Ameryki ywo zainteresowano si spraw naszej instytucyi. Dzikujc
serdecznie naszym wspópracownikom i ofiarodawcom, prosimy nasze Siostry

i naszych Braci, aby nie ustawali w swej gorliwoci i ofiarnoci, pamitajc, e
w stosunku do potrzeb coraz liczniejszych ofiar przemocy i gwatu rzdów naje-

zdniczych, dochody nasze s nader szczupe.

Zarzd Gówny.



Wariinki prenumeraty :

Rocznie : 5 fr. — 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.)—
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedynczy : 45 centim. — 4 d, —
36 fen. — 20 ct. austr, — 10 ct. amer. — 900 reisów.

Adres redakcyi i admiuistracyi :

iózef i^aniowski, 67 §olworth §d., ^ondon

Pokwitowania
KOMITETU ZAGRANICZNEGO P. P. S.

za czas od 20 grudnia r. ub. do 5 marca r. b.

Na fundusz partyjny : Opaty czonkowskie: Brun. S. M, —
1 m. 20 fen.

;
Lo. J. asz. — 4 fr. 50 cnt.

;
New-York „Zwizek Pomocy“ —

12 doi.
;

Londyn Oddzia — 1 f. szterl. 11 sh. 9 d.
;

J. ski — 60 zr.
;

St.

i L. Gr. — 100 fr. ;
Li. G. L. — 15 fr. ; s. a. II — 43 zr. 25 ct.

;
A. L.

Sieniawa — 1 fr. 25 cent.
;

s. n. I — 30 m. ; s, a. IV — 6 zr. 55 ct. Ame-
rykaski podatek 5-centowy otrzymane a eto od Komitetu wykona-
wczego Z. S. P. w Chicago — 20 dolarów. Skadki nad|zwyczajne:
Londyn: zecerskie piwo 4 d., domino na Lingwoodzie 8 sh. 6 d., P.Winiowiecki

i K. Jasiski kolendy — 1 sh. 10 d.
,
Oddzia bony — 8 sh. 4 d.

,
z koncertu

na wyd. yd. — 1 f. szterl. 10 szyi.; Jersey-City Ad. Szwejkowski — 50 ceet.

amer.
;

s. h. — Im. 78 fen.
,
D. zebrane na obchodzie na pras nielegaln —

4 m. 10 fen.
;
C. na ow. 1. pr. 1. Nr. 15 — 4 m. 80 fen., na f. part. 1. Nr. 35

— 12 m. 60 f.
;
Loz. na strejk — 4 fr.

;
Zurych zebrane na Sylwestra przez

L. 1. na f. ag. Nr. 19 — 32 fr.
;
Lwów : na fund. part. Miszka — 4 zr. 60

cent., Promie 6 zr. 4 cent.. Kóko II — 2 zr., Nadzieja — 2 zr.
,

za „Na-
dziej“ — 80 cent., rysunki — 25 cent.

;
New-York „Zwizek Pomocy“ na f.

part. : ze stou — 26 cent., cz dochodu z brooklyóskiej zabawy w „Lieder-

kranzhalle“ z 21 listop. — 38 doi. 1 cent.; Borysaw A. K. — 1. na f. agit.

Nr. 37 — 4 zr. 50 cent.
; A. S. na f. part. — 1 zr. 10 cent.

;
Leo. 1. na f.

ag. Nr. 10 — 16 zr.
,

Krak. D. K. na f. ag. — 3 zr.

Na pismo chopskie ; D. 1. Nr. 26 — 13 m. 55 fen.; C. 1. Nr. 28 — 6

m. 20 fen.
;

Loz. 1. Nr. 37 — 13 fr.
;

New-York — „Zwizek Pomocy" —
5 doi. oraz 1. Nr. 8 — 1 doi. 50 cent. (Dr. J. H. 1 doi. i Skulski — 50 cent.);

A. ski — raty I—VI 15 zr.
; J. ski - raty I—VI — 30 zr.

;
Lwów —

VIII-ka — 38 cent., Procent — 30 cent., Korespondentki 80 cent. ; Lip. —
1. N. 33 — 14 m. 6 fen.

;
Borysaw 1. Nr. 25 : Nemo — 50 cent., Swój —

1 zr., J. Kostelnik — 5 zr., Andrzej — 1 zr.
; Zurych 1. Nr. 40 i 44 — 50

franków; Krak. 1. N. 32 — 1 zr.; Beri. M. E. — 200 marek.

Na winiów politycznych ; Londyn Oddzia
:
przypadkowe — 1 sh. 1 d.,

za usug —6 d., zebrane na winiów 1 lutego — 6 sh. 9 d., z zabawy —
2 sh. 6 d.

;
C. 1. Nr. 24 — 3 m. 10 fen. i Nr 25 — 4 m. 30 fen.

; Loz. prze-

grany zakad — 1 fr.
;

Lozanna — 8 fr.

Na codzienny „Naprzód'"'- : New-York „Zwizek Pomocy“ lista Nr. 19 —
3 doi 10 cent.

Owiadczamy, e z p. Janem Chmielewskim alias Niepielskim, jakoby

rzebiarzem z zaboru rosyjskiego, zamieszkaym obecnie na Via del Pellegrino

Nr. 96 w Rzymie, ani nasza organizacya partyjna ani Towarzystwo poml^y wi-
niom i emigrantom politycznym „Czerwony Krzy" — nie maj nic wspólnego.

Londyn, 28 lutego 1902 roku
Komitet Zagraniczny

Polskiej Paryi Socyalistycznej.



\ajnow8ze wydawnictwa na skadzie
w ksigarni P. P. 8.

FRYDERYK ENGELS

Wojna Chopska w Niemczech
Cena : 75 ct. austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 et. amer., 1 sh. 3 d., 3 milreisy.

ADAM MICKIEWICZ
Pisma, nie objte czterotomowem wydaniem warszawskiem

w dwóch tomach
Staraniem Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena : 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 doi., 3 sh. 6 d, 8 milreisdw.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letniegro juMleuszu pisarskiego

BOLESAWA LIMANOWSKIEGO
Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

KAROL KAUTSKY

ZASADY SOCYALIZMU
(Program Erfuroki)

z przedmow^ dopenieniami \ i portretem autora.

Wydawnictwo Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena: 60 ct. austr., 1 m., 1 fr. 25 cent., 25 cent. amer., 1 sh., 2Va milreisów.

IGNACY DASZYSKIw o FORMACH RZDU "Wi
Szkic Socyologiczny

Wydawnictwo Uniwersytetu Ludowego

Cena : 10 cent. austr., 30 fen., 55 centimów, 5 cent amer. 2 d-, 500 reisów.

TRE : Z powodu traktatu angielsko-japoskiego. — Nasz kryzys. — Z zaboru

pruskiego. — Budet pastwowy a socyalici. — Z prasy. — Z kraju

i o kraju. — Bibliografia. — Lune notatki. — Sprawozdanie „Czerwo-

nego Krzya

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytoustone

London E.
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MIESICZNIK POLITYCZNO-SPOECZNY

organ polskiej PARTYI SOCYALISTYCZNEJ

Londyn;
Z DRUKARNI Polskiej Partyi Socyalistycznej



"Warmiki preimmeraty ;

Bocznie : 5 fr. — 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.) -

1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedyczy : 45 centim. — 4 d. -

36 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. — 900 reisów.

I

Adres redakcyi i administracyi

£ózef kaniowski, 67 iQolworth §d., ^eytonsoae, ^ondon S-<M'

Pokwitowania
KOMITETU ZAGRANICZNEGO P. P. S.

za czas od 6 marca do 8 kwietnia r. b.

Na fundusz partyjny : Opaty czonkowskie: Pary Oddzia —
20 fr.; Londyn Oddzia 1 f. szterl. 10 sh

;
s. h. — 93 m. 55 fen.; Gen. - 21 fr.;

Nancy J, . — 3 fr.; Mi. W. M. — 12 m. 24 fen.; A. Toporek — 50 rubli;

Brun... C. Wolski — 2 m. 40 fen,, S. Moszcz. — 1 m. 20 fen.; s. a. IV —
8 zr. 30 cent.; s. a. II — 17 zr. 89 ct Skadki nadzwyczajne: D.:

3 bony — 6 m., T. K. — 12 m. 50 fen., Stef. — 11 m. 10 fen.; Al. Wroski —
12 f. szterl.; J. ski — 48 zr. 3972 ct.; Londyn : domino na Lingwoodzie —
13 sh., F. Andrzejewski — 2 sh., Walthamstow — 3 f. szterl., A. B.: piwo —
4 d. i na druk. part. — 8 d., Sartowski — 4 d.; Genewa: z obchodu rocznicy

„Proletaryatn" - 21 fr. 50 centim
,
od M.-ej na „Przedw.“ — 1 fr. 95 centim.;

Brun. — 9 bonów — 98 fen.; Lwów: Miszka — 2 zr. 30 ct.

Na pismo chopskie : Zuryeh 1. Nr 39 — 20 fr. ; Krak. 1. Nr 16 — 34 zr.
51 cent.; Mitt. 1. Nr 31 — 12 m.; Pary D. Siem.sl. Nr 43 — 5 fr. 10 centim.;

Londyn Oddzia — Lista Nr 3 — 4 sh.; Brun. — 1. Nr 17 — 4 m. 34 fen.

Na winiów politycznych’. Lozanna — 11 fr. 50 cent.; Londyn na poe-
gnanie C. Berg. — 4 sh.

Na fundusz zaboru pruskiego : Z. P. M. P. na agitatora — 20 fr. 42
cent.; Anvers Z. Lim. — 1. na f. pr. Nr 7 — 1 fr., na w. z g. Nr 7 - 11 fr.

50 cent., na ag. Nr 7 — 4 fr. 91 cent.; Chicago Komitet Wykonawczy Z. S. P.

na spraw wrzsimsk — 1 doi. 80 cent.; Genewa: 3 bony — 3 fr., 1. n. w. z g.

Nr 33 — 12 fr.
;
Pary B. Podlaski — 60 fr.

;
Brun.-l. na w. z g. Nr 52 —

1 m. 52 fen.
;
Lwów rata I — 10 zr.

;
D. skarbonka — 1 m. 26 fen.

Na codzienny „Naprzód'’^’. Anvers Z. Lim. 1. Nr 6 — 4 fr. 20 centim.

wyszy wieo z druku nakadem P. P. S. :

Peigenbaum B. Jak yd staje si socjalist (Wie kumt a Jud zu So-
zializmus ?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 6 ct. amer., 2 d.

Kautsky K. Niepodlegrod Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony portretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Mot J. Kto z czego yje? Wydanie nowe. Cena 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita
.
powinien. Cena :

15 centów austr., 30. centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Wroski A. ydzi w Polsce, Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. am., 1 d.



JNr 3. Marseec Kole :XLXII.

PRZED WI T

Ruch studencki w Rosyi

Zaburzenia studenckie nie zostay tedy stumione ani serde-

czn opiek“ ministra Wannowskiego, który oktrojowa modziey
„swobody “ akademickie w postaci cile przez wadze dozorowanych
kóek oraz kas zapomogowych, obdarzajc przytem profesorów

funkeyami policyjnemi. Studenci przewanie nie ycz korzestaó

z udzielonej im askawie przez Wannowskiego reformy i burz si
w dalszym cigu. Zaburzenia te - jak stwierdza komunikat
urzdowy — „nabray w kocu 1901 roRii charakteru wyranie
przeciwrzdowego. ie ograniczajc si, jak dawniej, do rónych
wymaga w przedmiocie zmiany ustroju akademickiego, kierownicy
ruchów studenckich^ zarówno w mowach na niedozwolonych zebra-

niach w murach szkolnych, jako te w licznych tajnych wezwaniach
i proklamacyach, starali si wcign modzie szkoln na tory

ruchu politycznego, otwarcie wystawiajc konieczno zmian w for-

mach istniejcego systemu rzdowego Wybuchy rozruchy w Char-
kowie, w J ekaterynosawiu, w Kijowie, w Petersburgu, w Moskwie,
w Odesie, Kazaniu i Tomsku. Z okrzykami na cze wolnoci
politycznej i na pohybel samowadztwu studenci opuszczaj mury
zakadów naukowych i wychodz na ulict^, gdzie ich ze wspóczu-
ciem i entuzyazmem spotykaj robotnicy. Rozlegaj si dwiki
pieni rewolucyjnych, powiewaj czerwone sztandary z wypisaiiemi

na nich hasami wolnociowemi i bruk ulic i placów broczy si
krwi modziey i ludu miejskiego. W porównania z tern, co byo
przed rokiem, obecny ruch posiada nieco odmienny charakter.

W wikszoci miast uniwersyteckich wród studenteryi rosyjskiej

dzi coraz bardziej zwycia opinia, e niepodobna walczy o sze-

rokie swobody akademickie, nie domagajc si jednoczenie zmiany
despotycznego ustroju pastwa na europejski. W roku ubiegym
opini t wypowiadaa jedynie nieznaczna mniejszo, studenci

o przekonaniach socyalistycznych, kiedy wikszo odegnywaa
si skwapliwie od wszelkiej wspólnoci z „rewolucy“. I ten rys

znamienny rozruchów obecnych jest zjawiskiem bardzo pocieszaj-

cem, nadajcem si do wyzyskania przez organizacye rewolucyjne

w jaknajszerszych rozmiarach.
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Robotnicy, jak i w roku ubiegym, cz si ze studentami 1

podczas demonstracyi, przychodz modziey z czynn i ofiarn
pomoc, ale — tak samo jak i przed rokiem — pozostaj ywio-
em prawie wycznie dopeniajcym ruch studencki, e tak powiem
dekoracyjnym, niesamodzielnym, jakkolwiek wida ze wszystkie^j^
e rozwój ich wiadomoci politycznej poczyni znaczne post(j^|
co jest nadzwyczaj pocieszajce. Co si za tyczy osawion^H
rosyjskiego „obszczestwa“, to po za ukrytemi na dnie duszy
patyami do studentów, niczem ono nie objawia swej opozycyjnoW
Jeli pominiemy protesty nielicznej garstki profesorów przeciwka
narzucanej im przez reform Wannowskiego roli andarmów, tol

nawet tych sabych objawów niezadowolenia, jakich wiadkami]
bylimy w roku ubiegym (np. synny protest literatów, par listó'^

otwartych) obecnie nie widzimy, jakkolwiek aktów wyuzdanej bru-i

talnoci ze strony wadz policyjnych nie brak. Wikszo „ob-’

szczestwa“ zdya si ju przyzwyczai do nahajów kozackich,'

a przeszoroczne represalie wzgldem inteligencyi pozbawiy t
ostatni najdzielniejszych ywiohSw i nastraszyy sabsze, bardziej

ohwiejne. To te o energicznem poparciu usiowa modziey
i robotników ze strony „obszczestwa“ nic obecnie nie sycha.
Zreszt, nie chcc by podejrzewanym o pesymizm bezwzgldny,
przytocz tu gos organu tej frakcyi socyalizmu rosyjskiego, której

raczej przesad w ocenianiu znaczenia „obszczestwa“ zarzuciby
mona, anieli niedocenianie tego ostatniego. Organ partyi socya-

listów-rewolucyonistów, „Rewolucyonnaja Rossija‘‘, powiada ; „Na-
dzieje rewolucyonistów musz by, jak i dawniej, zogniskowane
na ludzie roboczym i na modziey inteligentnej “..

.
„Nie powin-

nimy si udzi. Chyba niepodobna oczekiwa ze strony wszyst-

kich ywioów naszego spoeczestwa szerokiej, energicznej opozy-

cyi“. Inny organ socyalistów rosyjskich, — „Raboczeje Dieo“
konstatuje upadek liberalizmu rosyjskiego. Pisze on : „t. zw.
liberalne spoeczestwo daje obecnie mniej znaków ycia, anieli

podczas analogicznych chwil ubiegych dziejów rosyjskich. Grosy
z tej sfery daj si sysze rzadziej i same pragnienia, wypowia-
dane przez te gosy, s bardziej umiarkowane anieli dawniej.

Wystarczy np. zestawi petycy 94-ch (hr. Heydena i innych), pro-b komitetu Zwizku pisarzy rosyjskich, wiernopoddacze podanie

Milukowa*) nawet z umiarkowanemi odezwami ziemstw 95 roku...

Jeszcze gorzej ma si rzecz z przedstawicielami ziemstw “... Jednem
sowem, sam wspóczesny socyalistyczny obóz rosyjski nie udzi
si ju co do inicyatywy rewolucyjnej i radykalizmu pragnie sfer

liberalnych. Na placu walki pozostaje wic jedyna sfera, na pra-

wd walczca z rzdem o zmian systemu panujcego — studenci,

a ich walka nabiera siy i znaczenia przez to, e popieraj ich

*) „Raboczeje Dielo“ zaznacza, e w tych petycjach brali udzia niet

liberaowie, ale i dernokraryczna cz intebgencyi — innemi sowami rakykal
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uwiadomieni robotnicy. Oi ostatni swym udziaem w demonstra-

cyach studenckich nadaj im charakter porusze rewolucyjnych.

Czy ten ruch studencki doprowadzi do jakich powaniejszych

rezultatów politycznych — co do tego trudno si udzi. Prawda,

e rzd rosyjski znalaz si obecnie w pooeniu do kopotliwem.

Ani wilcze ky, ani lisi ogon wadz carskich nie s w stanie

uspokoi studentów. Ale wicej ponad to, co rzd da im w swojej

„reformie^, prawie nic im daju nie moe w ramach obecnego ustroju

wszechwadczego. Byoby wielk naiwnoci myle, e z powodu

demonstracyi studenckich rzd zechce wyrzec si swego charakteru

despotycznego, e zgodzi si na usunicie bodaj jednego kamienn
z fundamentów swej wadzy. Skoro bdzie mia do wyboru -

zrzeczenie si chociaby czci praw samowadczych albo zamknicie

Wszystkich wyszych zakadów naukowych Rosy i na duszy prze-

cig czasu, z pewnoci wybierze to ostatnie, jak si przecie

odgraa Mikoaj II dwa ata temu*). W kadym razie wypró-

buje on cay szereg rodków zaradczych i postara si wyprze
wszystkie ywioy niespokojne z obrbu murów uniwersyteckich.

Ju obecnie udao mu si doprowadzi do absurdu strejk studencki

za pomoc rozporzdzenia, które w razie zamknicia danej uczelni

z powodu rozruchów przez czas duszy nad 3 tygodnie, zawiesza

wykady a do roku nastpnego i jednoczenie wydala wszystkich

studentów I-go roku. Za pomoc wydalania najbardziej energi-

cznych jednostek z pomidzy studentów rzd moe bez zbytnich

wysików w kocu dopi uspokojenia modziey pozostaej i unie-

moliwi na przyszo rozruchy studenckie. Nie zapominajmy

przecie, e ogó studentów bynajmniej nie jest rewolucyjnie uspo-

sobiony, e moe si da porwa energicznym i dzieln3^m jednost-

kom, ale skoro tych zabraknie, nastrój opozycyjny ogóu musi

ustpi zniechceniu i biernoci. Wobec tego niepodobna przy-

puszcza, aby obecne rozruchy studenckie skoczyy si zwyci-

stwem burzcej si modziey — to znaczy powauem zachwianiem

si gmachu samowadztwa carskiego.

Pomimo to jednak nie naley ich bagatelizowa i odmawia
im powaniejszego znaczenia. Znaczenie ich polega na tern, e
ka one wszystkim, istotnie niezadowolonym z samowadztwa

ywioom, szczerze pragncym z niem waczy — szuka oparcia

w jedynej rewolucyjnej klasie spoeczestwa — w ludzie pracuj-

cym. Bezsilni jako studenci, jako przedstawiciele dnoci
^

szczu-

pej sfery opozycyjnej inteligencyi, ci sami ludzie, wstpujc do

szeregów robotniczych; jako organizatorowie i instruktorowie, mog
nada im charakter armii potnej. Obecne rozruchy z pewnoci

*) Pisma zagraniczne przyniosy w tych dniach wiadomo, jakoby uko-
czenie budowy politechniki petersburskiej zostao zaniechane, a gmach jej mia
by przerobiony na koszary. Gdyby si ta wiadomo sprawdzia, mielibymy

wymowne wiadectwo, jaki kierunek moe przybra polityka rzdu.
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przyczyni si dc pogbienia i wzmocnienia dziaalnoci organiza-

cyi rewolucyjnych, gdy wszystkie lepsze jednostki ze sfer mo-
dziey, p ile brutalna do przeladowców nie zamie ich energii,

nie stumi w nich porywów idealistycznych, musz si znaleó
w szeregach rewoluc3gnych, w organizacyach robotniczych.

A wówczas rzd carski bdzie mia do czynienia nie ze sa-
bym ruchem studenckim, lecz z istotn si rewolucj^jn, któr<i nie

spocznie dopóki Avroga nie zamie.

St. Os.. arz.

—mm-—
NASZ KRYZYS

3, FoM>taiiie i midzj narodowo

Przystpuj obecnie do trudniejszej czci mego zadania. Trudniejszej nie

ze wzgldu na tre, lecz ze wzgldu na stan opinii u nas. Jeli bowiem na

punkcie reform, jakie obowizkiem naszym bdzie przeprowadzi w chwili pow-
stania *), „kryzys“ nie dosign jeszcze ostrej fazy, jeli — mam nadziej — nie

wielu jeszcze jest midzy nami zwolenników „socyalizmu bez socyalizmu'* tow.

Mazura, to teraz, czuj to dobrze, bd mia do czynienia ze znacznie szerzej roz-

powszechnionemi uprzedzeniami, a zarazem z pewn nieufnoci.;. Wszake ob.

Yeto i pan Trbczyiiski, w tern jednem zgodni, starali si ogromnie wyrobi mi

opini naiwnego, który Jmduje nadzieje na wschodnich i zachodnich towarzy-

szach“. A tu od dwóch lat w naszym obozie zewszd sycha tylko nawoywa
nia: nie ogldajmy si na nic i nikogo !**) liczmy tylko na siebie, nie na przypad-

kowe okolicznoci !***) i inne w tym duchu. Wic rzeczywicie trzeba mi odwagi...

Ale trudno. Przedtem tylko jeszcze poradz dwom wyej wymienionym publicy-

stom, panu Trbczyskiemu i szan. obywatelowi Yeto, aby si ze swoimi poba-
liwymi umiechami zechcieli przejrze w zwierciadle — i zabior si miao do

tpienia naszej nacyonalistycznej jednostronnoci.

Nacyonalistyczn za jediios ronnoci omieliem si nazwa w niedawnej*"^**)

polemice z tow. Pochockira jeden z objawów „naszego kryzysu“, który polega

na tern, e jeli si komu, dotknitemu nim, mówi : „autonomia dzielnic pol-

skich w Prusach“, to on zatyka uszy i wola : „nie chc sucha! niepodlego 1“

Mówi mu si : „konstytucya w Rosyi“ - on swoje: „nie gadam! niepodlego!"
^,Ale rewolucya w Europie Zachodniej i" — „adnych takich! Niepodlego 1“

I tak na wszystko, co wychodzi po za zakres „wasnych si“. Rozumie si, po-

wysze przedstawienie jest nieco karykaturalne ~ ale oddaje tendency, pokazuje

do czegobymy doszli, gdyby ta tendencya rzeczywicie rozwielmonia si midzy

) „Krytyka“ 1900, str. 649, 686.

Limanowski. W sprawie Burów. „Przedwit^ 1900, Nr 1. str 20.

***) Makryna Y/itwicka. Spadkobiercy Czartoryszczyzny. „Przedwit“ 1901
Nr 10, str. 384, 388.

***=*=) „Przedwit" 1901, N. 10.
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nami. A teadency t zaliczam do objawów „kryzysu^ dlatego, e jest ona te
wynikiem rewizyi naszych zasadniczych poj, mianowicie pojcia midzynarodo

woci. Dawniej wierzylimy wicie w to, e rewolucya socyalna musi si odby
jednoczenie w caej Europie i przy wzajemnej pomocy ludów

;
dzi niejeden moe

za zupenie zbyteczne uzna rowaanie jakichkolwiek zewntrznych warunków po-

wc^zenia rewolucyi w Polsce,...

„Proletaryat“ nasz specyalnie by przekonany o tern, e rewolucya w Polsce

musi odby si jednoczenie i solidarnie z rewolucy w Rosyi. Przekonanie to

mymy poddali krytyce
;
dla nas nie jest ju ono pewnikiem

;
ba ! wielu z nas

nie chce wcale nic sys'.eó o jakiejbd zalenoci rewolucyi naszej od rosyjskiej.

Pierwszy przyznaj, e opiera si to na tera zupenie sus/uem mniemaniu, e
rewolucyjne partye w Rosyi p>-zez bardzo dugi czas jeszcze bd miay tak mao
siy, e nie bd w stanie same o wasnych siach obali caratu, zdoby konsty-

tucyi, a nie dopiero — pomódz nam w zdobyciu niepodlegoci. Rosyanom mo-

emy si nie bardzo dziwi, jeli si udz pod tym wzgldem i z powodu zaburze

studenckich woaj, jak tow. Kriczewski w „Petite Republigue: „to przeddzie

rewolucyi !“ Ale my nie mamy obowizku zudze tych podziela. To te ju
w broszurze „Niepodlego Polski“ daem wyraz przekonaniu, e nie z Rosyi

wyjdzie dla nas sygna walki o niepodlego, czy wogóle — o swobody polity-

czne, lecz przeciwnie — nasze powstanie (które samo wybuchnie na odgos re-

wolucyi w Niemczech i w Austryi) da sygna do powstania rewolueyonistora

rosyjskim, i jego zwycistwo, odrywajc Polsk i Litw od Rosyi, poczone

z jednoczesnem oderwaniem si innych uciskanych naród )WOci, bdzie takim

zewntrznym pogromem caratu, który odbierze mu w kadym razie mono opie-

rania si daniom konstytucyi, a moe — i o zupeny upadek go przyprawi.

Pomimo to jednak, a raczej wanie dlatego, uwaam fo z naszej strony za bd,
wynikajcy wanie z „jednostronnoci nacyonalistycznej“ jeli owiadczamy, e
walczc o niepodlego, nie moemy jednoczenie walczy o konstytucy w Rosyi

i e nas ta ostatnia walka nic nie obchodzi. Popieszam wytomaczy si janiej.

Nie uwaam bynajmniej konstytucyi wszechrosyjskiej za podany i korzystny

etap w dro Ize do niepodlegoci Polski, i mam nadziej, e podobny pogld jest

ju u nas „stanowiskiem przeytera“. Jeeli za taki pan Trbczyski jeszcze

powtarza, e zdobywszy konstytucy i samorzd i rozszerzajc go stopniowo

mona bdzie doj do posiadania oldzielnej adraiiiistracyi i armii, jak przed r.

1830, i wtedy wywoa powstanie, poczywszy je z prawidowo prowadzon

wojn, i oderwa si od Rosyi“**') to jest to naiwno znacznie wysza, ni wiara

ob. Studnickiego w to, e iv granicach monarchii austryackiej i na drodze legal-

nej da si autonomia Galicyi rozszerzy a', ilo posiadania w niej polskiej armii,

któraby potem do Królestwa ponio.sa agiew powstania. Rzd rosyjski, nawet

konstytucyjny, bdzie zawsze napewuo mdrzej.szy od p Trbczyskiego, i albo

nie da nam samorzdu wcale, albo, jeli da, to ju napewuo bez polskiego wojska;

jeeli za bdziemy w stanie wymódz na nim samorzd z wasnem wojskiem, to

bdziemy ju w stanie i podzikowa mu za opiek cakowicie. Nie ; konstytu-

eya ogólno rosyjska (lepsza, ma si rozumie, ni nic, ni stan obecny, co do

tego niema przecie dwóch zda) mogaby w kadym razie by rezultatem nie

zwycistwa naszego w walce o swobody polityczne, wypowiedzianej caratowi, lecz

tylko poraki naszej, a czciowego zwycistwa y wioów — np. liberaów rosyj-

skich — którym wcale a wcale na obdarowaniu nas by nie zaleao
;
do adnego wic

„stopniowego rozszer/ania“ przez nas np. poil wzgldem autonomii, by si nie nada-

waa. Ale kwestya ma i inn stron: jeli konstytucya ogóluo-rosyjska dla nas

') Krytyka, 1900, str. 600.
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byaby wyjciem Zabockiego na mydle, to ruch sam, walka rosyan o konstytu-

cy, bynajmniej nie jest dla nas obojtna, przeciwnie — jest dla nas tylko ko-

rzystna i musi by sympatyczna. Istnienie takiego ruchu teraz, silniejszy jego

wybuch w chwili naszego powstania, nie s wprawdzie niezbdnymi warunkami
zewntrznymi powodzenia naszego powstania : te niezbdne warunki le na Za-

chodzie; ale s i byyby one okolicznociami nadzwyczaj sprzyjajcemi ; carat,

maic robot w domu, z mniejsz si mógby si nam opiera. Prócz tego, do
wan jest dU nas rzecz wpoi w towarzyszy rosyan to przekonanie, e bez

osabienia caratu przez oderwanie si podbitych narolowoci, a w pierwszym

rzdzie — I olski i Litwy, konstytucyi nie zdobd, a tembardziej — tronu Ro-

manowych nie wywróc, oraz skoni ich do tego, aby ju teraz w agitacyi swej

wród robotników rosyjskich kadli nacisk na bezecno przyczenia do Rosyi

i trzymania przemoc w zwizku pastwowym z ni innych ywych narodowoci

;

w takim razie bowiem caratowi trudniej przyjdzie w chwili decydujcej wywoa
wród lepszej przynajmniej czci ludu rosyjskiego oburzenie patryotyczne przeciw

„miatienikom“, które skierowaoby si potem ma si rozumie, i przeciw wszel-

kim nieprzyjacioom cara. Dlatego to uwaam zawsze za powany bd, jeli kto
z nas dumnie owiadcza, e go walka rosyan o konstytucy nic nie obchodzi^

lub umywa rce i twierdzi, e my na carat adnego nacisku w kierunku konsty-

tucyi wywrze nie moemy. Przeciwnie powinnimy zawsze okazywa towarzy-

szom rosyanom jaknajwiksze zainteresowanie ich trudn walk i czu si soli-

darnymi z n mi w ich walce o konstytucy dla nich
;
faktycznie bowiem w tej

walce moemy im dopomódz. Nie mówi tu, ma si rozumie, o drobnych usugach
teraniejszych, które jedna partya drugiej, jak up. „Narodnaia VVola“ „Proleta-

ryatowi“ i nawzajem, oddawa moe, o drukarniach, transportach, paszportach, ze-

sacach, winiach itd. Mówi o tern e ca nasz akcy polityczn moemy
popiera denie rosyan do obalenia, wzgldnie ograniczenia caratu. Jaka moe
by nasza pomoc V Naturalnie, ka ly rozsdny czowiek si zgodzi, e nie bdzie

ona polegaa na wyjedaniu do Ro<yi i wstpowaniu w szeregi partyi rosyjskiej.

Ruch masowy — a o takim tylko dzi mowa — moe walczy z caratem, wywiera
dzi na niego nacisk, wykona kiedy na niego napad — tylko na wasnym grun-

cie, gdzie te masy yj; my polacy moemy walczy z caratem tylko u nas

w Polsce, tak samo, jak litwini na Litwie, rusini na Ukrainie, fiulandczycy —
w Finlandyi, a rosyanie w Petersburgu i Moskwie. I pod tym wzgldem obo-

jtnem jest zupenie, czy walczymy o konstytucy, czy o niepodlego. We
wasnym dobrze zrozumianym interesie rosyan ley, abymy wystawiali hasa

niepodlegoci, gdy za pomoc tego hasa daleko bardziej zrewolucyonizowa

moemy polskie masy, ni za pomoc hasa konstytucyi z przynalenoci pa-
stwow do Rosyi, wywoa moemy ruch daleko silniejszy, a wic dla caratu

groniejszy. Ale chobymy nawet byli tacy skromni i wystawiali tylko haso
autonomii w konstytucyjnej Rosyi, ba ! nawet tylko konstytucyi rosyjskiej bez spe-

cyalnej autonomii dla nas — to w jaki sposób mamy walczy o nie ? Natural-

nie, nikt na seryo nie bierze teroru „secesyi“, jako majcego prowadzi do kon-

stytucyi z samorzdem czy bez samorzdu. Wic có zostaje ? Wie, tylko powstanie

jako ultima ratio. Waciwie wszak i rosyanom nie pozostaje aden inny rodek
obalenia caratu, jak masowe bunty, przynajmniej w miastach, masowe starcia

robotników z wojskiem i wadzami — chyba, e przypuszczaj, i car dobrowol-

nie ustpi pod naciskiem czy tajnego ruchu robotniczego, czy wreszcie szeregu

demonstracyi. Ale przypuszczenie takie jest wysoce nieprawdopodobne
;
przytem

gdyby nawet miao si jakim cudem zici, to nie moe ono ani na jot zmie-

nia naszej taktyki i przygotowa, obliczonych na jego nieziszczenie si : bo im

wikszy bdzie nacisk, tem car prdzej ustpi. Moe wreszcie rosyauie mog si
spodziewa, e przecign cz wojska na swoj stron

;
tego si naley napewno

spodziewa w krajach Europy Zachodniej, moe i w Rosyi cz oficerów, cz
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onierzy, nie zechce strzela do rodaków, do wspóbraci, wprowadzi zamieszanie

w szeregach obroców tronu, uatwi przez to zwycistwo ludu bez wielkich star

masowych, bez wojny regularnej. Jeli jednak w Rosyi, cho mao prawdopo-

dobne, jest to jednak moliwe, to my ani cienia podobnej nadziei ywi nie mo-

emy. U nas wojsko rosyjskie jest ywioem obcym, którego nic, najmniejsza

ni nie czy z ludem miejscowym, na który nie mamy adnej monoci oddzia-

a. onierzom tym, w znacznej czci pochodzcym z najmniej cywilizowanycn

miejscowoci caratu, rka nie zadry, gdy otrzymaj rozkaz mordowania nas.

Dla nas wic, jeli 'pod jakiemkolwiekbd hasem zechcemy wzi czynny udzia

w walce z caratem o swobody, jeli tylko nie zechcemy siedzie z zaoonerai

rkami, czekajc a nam pieczone gobki spadn do gbki, dla nas w adnym
razie nie zostaje adne inne wyjcie tylko zbrojne masowe powstanie, ludowa

wojna z armi najezdcy w celu wyparcia jej z kraju.

Sdz, e takie postawienie kwestyi wyjania i usuwa — przynajmniej

teoretycznie — nieporozumienia midzy nami a rosyanami, me pozwala im mnie-

ma, e jestemy obojtni wzrldera ich walk: o konstytucy dla nich, lecz wy-

kazuje im, e nie moemy przyczyni si do jej wywalczenia inaczej, jak tylko

wa’czc o niepollego dla nas. Sdz prócz tego, e zalet takiego wyjanie-

nia kwestyi jest zniszczenie wszelkiego cienia rónicy, mogcego dzieli zwolen-

nika dobrej wiary programu S. D. K. P. od nas i wstrzymywa go od przy-

stpienia do P. P. S. : bo jeeli przy walce o najskromniejsz nawet konstytucy

nie wykrcimy si w aden sposób od tego dyabelskiego powstania, to przecie

bylibymy poprostu idyotami, gdybymy ju nie postawili sobie celu, odpowiada

jcego powadze rodka : — niepodlegoci.

Zatem — powstanie, powstanie masowe. Tow. W. Piotrowski*) mówi susznie,

e ani walka na barykadach, ani partyzantka nie mog w tej przyszej walce

odpowiada naszemu celowi, tylko regularna wojna mas przeciw masom. Wpraw-
dzie niepodobiestwem jest oddawa si na tym punkcie takim zudzeniom, jak ob.

Veto który twierdzi, e „rachujc chociaby 10 proc., nawet 5'proc. naszej ludnoci,

moemy mie ju przeszo milion bojowników“ *), ani nawet jak tow. Mazur,

podug którego „albo powstanie odrazu koo 500.000 onierzy rewolueyi, a po chwilo-

wem powodzeniu sia ta do miliona niemal si podniesie, albo rewolueyi nie bdzie“*)

Przynajmniej nie powinno nas omamia nieporozumienie : istotnie, wzi udzia

w rewolueyi mog nietylko takie, ale moemy si spodziewa — wiksze

masy, jeli tylko zapomoc odpowiednich dekretów socyalno rewolucyjnych,

o których bya mowa w poprzednim rozdziale, naleycie je poruszymy i wpoimy

w nie gbokie przekonanie, e rewolueya — to ich sprawa. Ale te masy robot-

nicze miejskie i wiejskie wezm w rewolueyi udzia, e tak powiem, cywilny
;

bd one wprowadzay w czyn reformy rzdu rewolucyjnego, ywiy armi rewo-

lucyjn tworzyy wreszcie po miastach i w powiatach gwardyo obywatelskie,

strzegce kraju od intryg i zamachów kontrrewolueyi
;
w pocztkach powstania

tu i owdzie wezm udzia w' zamachach na zaogi rosyjskie
;

ale do szeregów

regularnego wojska takie masy nie wstpi, w pole dla regularnej wojny, któr

*) A tacy istniej, cho nieliczni i mao czynni, wród niezdecydowanych
jeszcze, wród modziey robotniczej i studenckiej, w kadym razie mog istnie.

I dlatego stanowczo protestuj przeciwko nazywaniu ich ugodowcami soeya-

listycznyrai, jak to robi np. tow. Zgorzkniay.

**) „Przedwit“ 1900, N. 7.

**

) „Przedwit" 1900, N. 12.

****) „Przedwit“ 1901, X. 3, str. 91.
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w dalszym cigu trzeba bdzie przenie na Litw, na Ru, nie wycign. Ale
te i nie potrzeba nam tyle. Jen. Dbrowski *) uwaa za „jedyny skuteczny
sposób dziaania poruszenie mas ludowych i zapomoc liczebnej przewagi pow-
staców zgniecenie wyszych pod wzgldem uzbrojenia i wyrobienia wojennego
przeciwników". Mnie si zdaje, e liczebna przewaga powstaców, nieatwa zre-

szt do osignicia, na nicby si nam nie przydaa przy najwikszym zapale ludu,
gdyby masy powstaców uzbrojone byy najwyej w cepy, kosy, drgi, a zrzadka

dubeltówki myliwskie **). Natomiast jeeli wystawimy choby sto tysicy
onierza regularnego, dobrze uzbrojonego i dobrze dowodzonego, przeciwko
300.000 odaków moskiewskich, temu maximum, z jakiem w Królestwie, na ra-

zie przynajmniej, moemy mie do czynienia,**’*') to w takim wypadku, powouj
si na wszystkie znane przykady, o których mówi tow. A. Wr. * **) i inni, mo-
emy by pewni, e dziki wyszoci nastroju rewolucyjnej armii zwycistwo
bdzie po naszej stronie. Tylko koniecznym jego warunkiem jest prawidowe
uzbrojenie, nie gorsze od uzbrojenia wrogów,

W sumiennym artykule tow. W. Piotrowskiego znajduj zupenie suszne
twierdzenie, e dla powodzenia zbrojnego powstania niezbdne s trzy warunki :

wewntrzna sia ruchu, odpowiednia taktyka i odpowiednie uzbrojenie. Wewntrzna
sia ruchu zaley od reform rzdu powstaczego, o których mówiem w poprzednim
rozdziale. Odpowiednia taktyka — zaley od zdolnoci i wiedzy dowódców.
Skd si oni wezm? Czy zdoamy, jak chce tow. Piotrowski, wyksztaci ch

sobie zagranic, co mi si wydaje do wtpliwem, bo przecie nie pójdziemy chyba

za rad „Przegldu Wszechpolskiego" i nie stworzymy legionu polskiego w su-
bie Anglii, któryby imi polskie zespoli z polityk Chamberlainowsk. Wojacy,
wywiczeni w szkole Kitchenerów, nie byliby odpowiednimi wodzami dla naszej

ludowej wojny, poczonej z socyaln rewolucy. Czy te raczej wyrosn nam
wodzowie z pomidzy tych, co suyli wojskowo w rangach oficerskich, choby
niszych, w armiach pastw rozbiorowych ? czy znajd si wówczas talenty do-

tychczas ukryte, jak ro byo za czasów rewolucyi francuskiej ? Nie wiem, nie

umiem dzi na to kategorycznie opowiedzieó W miar tego, jak kwestya ta

zacznie si stawa bardziej palc, aktualniejsz (co jeszcze nie prdko nastpi),

nastrcz si zapewne sposoby jej rozwizania, i pewno wszystkie trzy wyej
wymienione drogi : ksztacenie zagranic, wybór z pomidzy wojskowych i zu-

ytkowanie samorodnych talentów, bd musiay wej w rachub. Co do broni

jednak, jeszcze raz zacytuj zupenie suszne zdanie Piotrowskiego : jak nie por-

wiemy si do walki z tak miesznie maemi silami jak w r. 1863, tak te nie

popenimy drugiego bdu - nie rozpoczniemy powstania bez broni". I jeli

Zgadzam si z tow. Zgorzkniaym, e szczegóowe rozpatrywanie militarnej strony

powstania wogóle jest dzi debat czysto akademick, to nie mog za czysto aka-

demickie uwaa pytania: skd wemiemy broni? Przeciwnie, od wykazania Jafeieji-

kolwiek moliwoci posiadania naleytego uzbrojenia, czyli karabinów, bagnetów,
armat (niechby cho drobno kalibrowych, jeli tow. Mazur inne uwaa za zby-

teczne ****), zaley wprost ju dzi moliwo wszelkiej wiary w powodzenie

powstania.

Skd wiemiemy broni ? Dla tych co wierz w interwency pastw obcych

*) Cyt. przez tow. Piotrowskiego, str. 3.

*
) Ob. w tej mierze zupenie suszne uwagi Mazura, str. 88 u dou.

***) Mazur, str. 91.

***) „Przedwit" 1900 N. 1.

0 .
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nasz korzy, odpowied jest atwa Jeli kto, jak ob. Veto, dowodzi *),

A^ustrya bdzie patrze z zaoonemi rkami“, jeli setki tysicy jej poddanych
^

” laków z Galicyi — bd si zbroiy i napaday na ssiednie pastwo, Ro-
””

niosc pomoc powstacom w Królestwie, e nawet Niemcy ze wzgldu na

interesy na pówyspie Bakaskim rade bd z osabienia Rosyi przez zwy-

powstania w Królestwie, to kwestya uzbrojenia jest dla niego jasn :

wrogie Rosyi, dostarcz go nam — ba! wprost armia wyodrbnionej

r^Tcvi wkroczy w granice Kongresówki. No, ale zudze tych nikt [przecie w na-

obozie nie podziela. Monarchia Habsburska, jak kademu wiadomo, n-e moe
szym

.yyojny z Rosy, ani nawet jej si powanie narazi, dopóki ma u siebie
prowa

poowach nierozstrzygnit kwesty sowian, których Rosya w odpo-

- obwili poszczu moe
;
a kwestya ta bez przewrotu spoeczno- politycz-

^ w granicach teraniejszej Austryi, rozstrzygnit by nie moe. Dla Prus

u^^^Wa wasnej „wschodniej marchii" czyli zabranych prowincyi polskich, jest

• daleko waniejsz, ni interesy na pówyspie"Bakariskim. Od Prus nawet
^

^tralLci spodziewa si nie moemy, od Austryi — w najlepszym wypadku

• ewnei bojaliwj neutralnoci, która nie wystarcza, bo nam broni nie daje.

WoffMe epoka kontynentalnych wojen w Europie prawdopodobnie jest ju zam-

h 't • zbyt niesta jest równowaga spoeczna pastw teraniejszych, aby j
\acb midzy sob naraa mogy. Obecnie wojny tocz si na coraz dal-

^
^h\resach cywilizacyi europejskiej: Grecya., Kuba, Transwaal, Chiny. Ma

b wojnach, ma w kwestyach kolonialnych Rosya zacitych wrogów : Angli,

T Ale co nam oni pomódz mog? Przypuszczajc nawet, e dywersya
Japoni^^

uczyniona, byaby dla nich w pewnych okolicznociach podana, wprost

k' ffeograficzne nie pozwalaj im dostarczy nam broni, której przecie ani
warun

p^-usy przez swe terytorya do nas nie dopuszcz. Pozostaje Turcya,
Austry^^^^^^^^^^^^^^^

Narodu Polskiego“ w r. 1877 przysaa do Widdynia bO tys.

^\^ik broni na dwóch okrtach a wic - przypumy — jeeliby si na wojn
^ P -v jeszcze raz odwaya, co bardzo prawdopodobnem nie jest, mogaby przy-
Z XXU J J

, 1 _ nr,TT itj L”! (mknl W71 pIt Tiiinlrfn -pra'7nipic'7oi T^urPTri

sa i wicei

jeszcze

Ale z Widdynu, czy jakiegokolwiek punktu teraniejszej Turcyi

do Królestwa bardzo daleko, a dostawa takich transportów broni przez
eszo^c

to z sympatyi.dla Rosyi, jak Bugarya, czy z koniecznoci

Rumunia lub Turcya, lub przez prowincye pastwa rosyjskiego, powstaniem
jak ri

jest cakiem niemoliwa. Tymczasem Królestwo wanie ze
jeszcze

socyalu struktur i stopie moliwego zrewolucyonizowania,
wzg

^^ ^ punktem, gdzie si powstanie zacz moe. Trzeba nam zatem
jest lecyn^

woinoci sprowadzania broni przez granic austryack lub prusk.

którzy dotychczas o kwestyi powstania pisali, kwesty broni

. p gjp bardzo mao. Tow. A. Wr., któremu zreszt przyznaj zasug

cia dyskusyi o monoci powodzenia powstania, w artykule zreszt cie-
rozpocze^

uouczajcym ***), pociesza nas, e Szwajcarzy, zmuszeni walczy o nie-
kawym

'^^p^ zakutymi w stal feodaami, wynaleli straszn bro — halebard
;

^
nam w chwili powstania nie czas ju bdzie cokolwiek wynajdywa

;
zreszt

• b dziemy chyba naladowali owego wodza Uskoków, z powieci Jea, co to

^'^1
towa nad zaopatrzeniem powstaców przeciw turkom w szczuda dla roz-

”^d^i w piki, poprzytwierdzane z przodu do pasów... Piotrowski mówi: „Nowo-

bro musimy w czci mie, w czci zdoby w chwili wybuchu. Jak —
kwestya techniczna, której tu rozpatrywa nie mog. Nadmieni tylko, e ceii-

) „Przedwit^ 1900, N. 12, str. 25.

**) Przedwit“ 1901, N. 4, str. 131.

***) ”„PrzedwiL“ 1901, N. 1.
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nych wskazówek dostarczy moe zarówno instrukcja emigracji 1846 r., jak

i praktyka ostatniego powstania." Sdz jednak, e poniewa czeka nas wojna
masowa, obowizek uzbrojenia mas, wic praktyka ostatniego powstania — opa-
kana zaiste wanie pod wzgldem uzbrojenia praktyka ! — równie mao nauczy
nas moe, jak powoywanie si na kasztelana Mniewskiego, bo teraz pewno trans-

porty amunicji rosyjskiej nie byyby, jak w r. 1794, prowadzone przez 30 o-
nierzy z jednym oficerem.*) Zdoby bro na moskalach — nie bdzie to teraz

atw rzecz. I wogóle przykadów rozbrojenia garnizonów lub oddziaów przez

powstaców, tembardziej jeszcze wcale lub prawie nieuzbrojonych, jest w dziejach

nadzwyczaj mao. Wprawdzie pewien towarzysz, czowiek zreszt istotnie nad-

zwyczaj rezolutny, na moje zarzuty co do trudnoci zdobycia broni, odpowiedzia

mi
:
„A u nas, w takiej i takiej fortecy, w biay dzie zginy dwie armaty“,

— ale pomimo to trwam w przekonaniu, e wszdzie tam, gdzie stoj wik-
sze zaogi, choby puk wojska, zdobycze broni przez napad ludnoci na wojsko

jest niemoliwe. Moe si ono wyjtkowo uda w paru miejscowociach, gdzie

przypadkowo znajdzie si odosobniona jaka setka onierzy bez naleytej ko-

mendy — ale oczywistem jest, e na takich zwycizców skierowaby si natych-

miast ca si atak wikszych oddziaów rosyjskich i zgniótby ich niechybnie.

Sprowadzanie wic broni z zagranicy jest jedynem wyjciem. Tow. Mazur te
jest tego zdania — ale mniema, e nic atwiejszego, byle mie odpowiednie pie-

nidze. Poniewa rewolucj przygotowywa bdziemy wtedy, kiedy ogromne

masy ludu bd ju po naszej stronie, wic pienidze mie bdziemy, — a „za

par tysicy sprowadza si broszury, za dziesitki milionów nie trudniej karabiny,

adunki i armaty. “ Nie trudniej l Bo „kontrabanda wojskowa nie od dzi w ró-

nych czciach Europy i nie Europy kwituie“. Wyznaj, e nie syszaem, aby

gdzie w Europie kwita na wielk skal. I wyznaj, e zdumiewa mnie ta at-

wo rozstrzygnicia tej kwestyi. Moe to naiwno — doktrynera midzynaro-

dowca, ale istotnie nie wyobraam sobie,|aby mona byo choby tysic karabinów,

lub choby jedn armat najpierw przewie przez jak przestrze w granicach

Austryi Inb Prus wbrew woli wadz tamtejszych, a nastpnie — przetransporto-

towa przez granic bez bitwy ze stra pograniczn i wojskiem rosyjskiem.

I dlatego niezbdnym warunkiem dostania broni a wic powodzenia powstania,

wydaje mi si taki stan Austryi i Niemiec, w którym by icadze tamtejsze nie

mogy ani nie chciay sta nam na przeszkodzie w zaopatrywaniu si w bro.

A stan taki — to jedynie rewolucya w tych pastwach.

Mówi o rewolucji proletaryatu, która obala monarchi Hohenzollernów

i Habsburgów i zaprowadza rzd republikaski. Ogarnia ona oczywicie i polskie

prowincje tych pastw. Zauway tu trzeba, e jestto jedyny wypadek w któ-

rym mona liczy na wybuch ruchu rewolucyjnego w zaborach pruskim i austry-

ackim i w nastpstwie na ich przyczenie si do powstania o niepodlego

i jedno Polski. O tern, aby w Galicji, Poznaskiem lub na lsku wybucha re-

wolucya — zbrojna, masowa, dopóki w Wiedniu i w Berlinie stoj niewzruszone

paace cesarskie, ministerya spraw wewntrznych i wojny, chyba nikt trzewy

nie myli ? Tu stosunek jest inny, jak w Rosyi
;

centralny ruch rewolucyjny

znacznie silniejszy ni w polskich prowincjach. Natomiast niech run podpory

dzisiejszego porzdku nad Szprew i Dunajem, a wszystkie wadze prowincjonal-

ne ogarnie panika i rozterka, to wtedy wystarczy niewielki wysiek, rzucenie

odpowiednich hase spoecznych^ podobnych do tych, o jakich w poprzednim roz-

dziale mówilimy dla zaboru rosyjskiego, aby w niepohamowany ruch wprawi
masy robotnicze na Górnym lsku, rozgoryczone wyzyskiem i germanizacj, masy

Limanowski Rewolucja polityczna a spoeczna.
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biiopskie w Galicyi, syte panowania szlachty i starostów. Ma si rozumie,

e razem z socyalnemi bd musiay by rzucone wtedy i hasa narodowe, hasa
Samodzielnych rzdów we wasnym kraju, wic niepodlegoci. Zwycistwo jednych

bdzie te zwycistwem drugich. W tea sposób stworzony zostanie teren, na

którym szybko i bezpiecznie formowa si bd mogy i zbroi pierwsze oddziay

zoone czy to z miejscowych polaków, czy z emigrantów z pogranicznych miejsc

Królestwa; te natychmiast popiesz z pomoc ludowym powstaniom, które jedno-

czenie, pod wpywem bliskiego przykadu, wybucha zaczn tu i owdzie w Kró-

lestwie. I zacznie si wojna. Rozporzdza ju bdziemy pewn iloci broni,

zdobytej w Galicyi i w zaborze pruskim
;
majc przytem pienidze, bdziemy

mogli kupowa j poprostu w fabrykach broui w Niemczech i w Austryi i spro-

wadza przez Galicy i zabór pruski do Królestwa.

W tern wazystkiem rzdy rewolucyjne berliski, wiedeski, wzgldnie pra-

ski (bo wtpi nie mona, e i Czechy wówczas po niepodlego sw sign),
przeszkadza nam nie bd przedewszystkiemnie mogy, ale nie bd te chciay.

Tu dotykamy naszego „kryzysu midzynarodowoci“. Jeszcze przed siedmiu

laty, kiedy zaczynalimy \vydawa „Biuletyn“ francuski, wierzylimy wszyscy

i wicie w to, e cay socyalistyczny obóz midzynarodowy czuje do nas gorc
sympaty i, uwaajc Rosy za „ko pacierzow reakcyi w Europie“, z utsknie-

niem oczekuje odbudowania Polski, jako wau ochronnego przeciw carskim hor-

dom. Kiedy zdradzia nas paryska „Petite Pepublique“, francuscy guesdyci —
pocieszalimy si do atwo, wzruszajc ramionami i mówic : alliance franco-

russe! Ale w niemieck „ludy oswobodzajc“ socyaln demokracy, w party
Marksa, Engelsa, Liebknechta, wierzylimy nadal niezachwianie. Dopiero histo-

rya z P. P. S. zaboru pruskiego, odebranie subwencyi „Gazecie Robotniczej“ i t. d.,

byy dla nas uderzeniem obucha
;
spostrzeglimy, e midzynarodowy proletaryat

0 niebezpieczestwie ze strony Rosyi bardzo mao myli, wierzy si zdaje w si
rewolucyi rosyjskiej, a do nas ywi sympaty nie wiksz, czasem mniejsz, ni
do kreteczyków, ormian, kubaczyków, burów. I wielu z nas rzucio si w drug
ostateczno, zaczo gosi, e dzi caa midzynarodowa solidarno jest czczym

frazesem, e ruch proletaryatu wszdzie si unarodowi a przez to samo sta si
zaborczym. Nie mamy wic na kogo liczy i powinnimy sami, o wasnych
siach, wypdzi wroga nietylko z zaboru rosyjskiego, ale i z obydwóch pozosta-

ych zaborów... Jest nas 20 milionów, to nas na to sta...

Zdaniem mojem, niezaprzeczalne zmniejszenie si popularnoci sprawy

polskiej w obozie socyalistycznym midzynarodowym daje si najzupeniej wyto-
maczy przejciowym stanem kryzysu, któremu obóz ten od pewnego czasu wsz-
dzie ulega. Jak ju wspominaem nieraz, rezultatem tego kryzysu jest nienor-

malne wysunicie si na pierwszy plan dwóch biegunowo przeciwnych, kraco-
wych kierunków : kompromisowo-reformatorskiego i abstrakcyjno-rewolucyjnego,

które wzajemnie si podjudzaj i do coraz wikszej jednostronnoci popychaj.

U jednych w kocu 'frazeologia graniczy z idyotyzmem, u drugich — oportunizm

ze zdrad socyalizmu. Otó dla obydwóch tych frakcyi haso niepodlegoci Pol-

ski nie moe by sympatycznem. Stawianie tego hasa jest rezultatem badania

1 pojmowania konkretnych warunków urzeczywistnienia si socyalizmu, zawiera

w sobie moliwo przynajmniej stopniowego czciowego urzeczywistnienia si
ideau socyalistycznego, moliwo te przymierza z najbardziej postpowymi
ywioami nieproletaryackimi. Wskutek tego frazesowiee radykalni w rodzaju

Luxemburg, Guesde’a i t. d. nie mog tego hasa popiera, wydaje im si onr

zwyrodnieniem dawniejszej wiary w rewoluey jedn, ostateczn i cakowit,
która odrazu zaatwi wszystkie kwestye, a wic i narodowociow. Gdzieby
oui mogli dooy rki do „budowania nowego pastwa“, które moe koniec ko-
ców spata im figla i by jeszcze buruazyjnem ?! Z drugiej jednak strony, d
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zenie nasze do odbudowania tego pastwa, wymierzone tak ostro przeciw trzem

potgom : Eosyi, Prusom i Austryi, jest istotnie nawskro rewolucyjnem, niebez-

piecznie rewolucyjnem — niebezpiecznie dla wszystkich tych, co odegnuj si
rkami i nogami od myli zbrojnego starcia si z rzdami, co czekaj rozwiza-

nia kwestyi spoecznej jedynie od powolnego „wrastania" dzisiejszego ustroju

w przyszy. Elementy te przytem zacieraj granice midzy sob a lewic bur-

uazyi
;
wskutek tego wchaniaj w siebie poczci zaborczy nacyonalizm buruazyi

(w Niemczech i w Rosyi), a stajc si regierungsfdhig, nie chc naraa rzdu
na trudnoci i przykroci (we Francyi i poczci w Niemczech). Dodajmy do tego

zagbienie si wielu dziaaczy w drobne szczególiki ruchu, konieczne wskutek

realnoci i konkretnoci ruchu masowego, lecz zwajce horyzont mylowy, wsku-

tek czego ludzie ci, nieraz najdzielniejsi i najuczciwsi, wszelk polityk midzy-
narodow, a ju szczególniej — jakie przewroty w systemie tej polityki, uwa-
aj dla partyi socyalistycznej za romantyzm — a caoksztat tych czynników

najzupeniej nam tomaczy, dlaczego denuncyacye p. Luxemburg na nas, jako na

niesocyalistów, tak nienormalnie znaczny posuch znalazy
;
co jednak wcale nie

przeszkadza, e najlepsze umysy i charaktery w obozie midzynarodowym, ci, co

unikajc kracowoci obydwóch kryzysowych kierunków, cz rewolucyjno
z konkretnoci, rozumiej wag naszej sprawy, konieczno odbudowania Polski

dla sprawy wolnoci w Europie Zachodniej i w Rosyi.

Ob. Veto jest tego zdania, e „nie mamy adnego dowodu na to, aby so-

cyalizm od kapitalizmu mia by oddzielony lini graniczn : rewolucy, poniewa
socyalizacya ekonomiczna odbywa si

;
prawodawstwo spoeczne, zabezpieczenie od

kalectwa, staroci, braku pracy, towarzystwa spoywcze, zaspokojenie coraz to

wikszej iloci potrzeb jednostki przez gminy i wogóle organy samorzdu, s to

liczne i wci mnoce si przejcia do socyalizacyi" *). Gdyby ten pogld, tak

typowy dla prawicy kryzysowej, by susznym, gdyby rzeczywicie ustrój kapita-

listyczny w Europie móg si na drodze zupenie pokojowej, bez fizycznego star-

cia robotników z rzdem, zamieni stopniowo na socyalistyczny, to istotnie od

socyalistów zachodnio-europejskich nie moglibymy spodziewa si adnego popar-

cia, a zbrojny nasz wybuch byby dla nich czem niezrozumiaem i nawet — dla

austryackich i niemieckici — krpujcem, bo groziby wzmocnieniem reakcyi,

stanami wyjtkowymi na pograniczach i t. d. Czy z tego jednak wynika, e
w podobnych warunkach moglibymy zdoby sobie niepodlego o wasnych si-

ach, nie mówi ju o zaborach austryackim i niemieckim, ale choby o zaborze

rosyjskim? Bynajmniej. Ani bowiem nie moglibymy dosta broni, ani nie mie-

libymy terenu do tworzenia bezpiecznego pierwszych wikszych regularnych

oddziaów. W takim razie musielibymy czeka na to, a Rosya caa stanie si
krajem przewanie wielkoprzemysowym z wyroDionym proletaryatem i a wy-"

czerpanie niezmiernych bogactw prowincyi azyatyckich uniemoliwi rzdowi car

skiemu atanie dziur w budecie pastwowym oraz agodzenie niezadowoleni

buruazyi i inteligencyi zapomoc nowych przedsibiorstw i nowjch posad, lub

popchnie go do wojny z Angli lub Japoni o nowe jakie powane zabory

w Azyi. Kryzys wewntrzny ekonomiczno-finansowy lub klska w takiej wa-
nej wojnie przy silnem mieszczastwie i proletaryacie : te ewentualnoci tylko

wprowadzi mog carat na drog reform politycznych, i wówczas, nie wczeniej

i nam by si dosta jaki niewielki na pocztek udzia w tych reformach. Ewen
tualnoci to bardzo odlege... Na niepodlego za czekalibymy sobie znacznie

duej — a do zupenego „wronicia" i Rosyi w ustrój socyalistyczny. Nieu-

dane powstanie bynajmniej by jej nie przypieszyo.

*) „Krytyka" 1900, str. 648,
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Ale tak nie jest. Tow. Latarnik, krytykujc broszur „secesyi i zawarte
w niej twierdzenie, jakoby powstanie uda si mogo „tylko w czasie zawika
midzynarodowych (midzy teraniejszemi kapitalistycznemi pastwami) lub
wewntrz Rosyi“, susznie zarzuca autorowi broszury, e zapomnia „o trzeciej

ewentualnoci, mianowicie o przewrotach politycznych w Europie, które niew-
tpliwie prdzej czy póniej nastpi^' *). Istotnie, nastpi one musz — jeli
moe nie w Anglii, nie w Szwajcaryi, niechby wreszcie i nie we Praucyi, to

w Niemczech i w Austryi niechybnie, bo klasy panujce z dynastyami na czele
w tych pastwach nie ustpi dobrowolnie przed klas robotnicz, nie powstrzy-
maj si od prowokowania jej, a wreszcie prowokacya dotknie zbyt yciowych
spraw, nastpi w chwili takiej, kiedy proletaryat poczuje si na siach; cze
wojska stanie po jego stronie : na prowokacy odpowie rewolucy i zwyciy.
Czy bdzie to ju cakowite zwycistwo socyalistycznych zasad w zakresie eko-
nomicznym, to niewiadomo

;
w kadym razie, obok szeregu kroków przygotowa-

wczych do socyalizacyi, bdzie to zburzenie teraniejszego ustroju politycznego.
Rzdy rewolucyjne, powiedziaem tedy, nie bd nam wówczas ani mogy ani
chciay przeszkadza w sprowadzaniu broni i organizowaniu oddziaów w Galicyi
Poznaskiem, na lsku. Nie bd chciay — bo zbyt im bdzie zaleao na
oddzieleniu si od Rosyi zbuntowan Polsk. Nie ulega przecie wtpliwoci
e rzdy austryacki i niemiecki bd say mody do Petersburga o ratunek, i e
car, jeeli tylko bdzie móg, zechce popieszy im na ratunek, choby ze wzgldu
na to wanie, e rewolucy w polskich prowincyach Austryi i Prus zbyt bdzie
zagraaa jego zaborowi, i e przy sposobnoci bdzie mia nadziej w nagrod
obowi si Rusi Czerwon. Wówczas naturalnie, i wobec takiego niebezpie-

czestwa, dzisiejszy nastrój kryzysowy socyalistów zachodnich wzgldem Polski
zniknie, jak kamfora. W razie, gdybymy nie mogli sami zwyciy wielkich
mas wojska carskiego, idcych przez nasz kraj na Zachód, to w najprostszym
interesie tych socyalistów bdzie wprost leao wysa nam wojska na pomoc
co przecie wówczas bdzie te leao w ich mocy. Ma si rozumie* z tego nie
wynika, abymy si mieli prawo oglda tylko na cudz pomoc : maksyma, e
ze sabymi nikt si nie sprzymierza, jest zawsze nadzwyczaj prawdziw. Jeeli
powstanie nasze nie okae samodzielnej siy, to w Niemczech i w Austryi wya
na wierzch ywioy porednie buruazyjno liberalne, które bd za wydaniem nas
na up caratowi, za paktowaniem z nim, za czciow restauracy dawnego po-
rzdku rzeczy. Lecz jeli bdziemy przedstawiali sami si powan, to wprawdzie
rewolucy zachodnia bdzie dla nas niezbdna ze wzgldu choby na dostanie
broni, ale i my bdziemy jej bardzo potrzebni. Nietylko wic ona zrobi na nas
„interes“, ale i my przy jej pomocy swe cele osigniemy

;
i jeli „Przegld

Wszechpolski“ przyzna, e jest to jedyna tego rodzaju „odpowiednia dla nas
kombinacya“

,
to chtnie uniewinni go z zarzutów tow. Witwickiej **) i przyznam

mu mdro stanu.

A jeli, powie kto, carat jednak stchórzy i nie pójdzie tym razem z po-

moc rzdom monarchicznym Niemiec i Austryi ? Jeeli tak si stanie, to bdzie
to takim dowodem jego saboci, e tern bardziej, z tern wiksz otuch rzucimy
si do powstania. Nie bdziemy si wówczas ogldali na nic i nikogo — choby
si nawet wród rewolucyonistów zachodnich znalazy jakie umiarkowane, wa-
snego interesu nierozumiejce elementy, coby moe wolay, aby. powstanie polskie

nie wywoywao carskiego wilka z lasu. Powstaniemy, a gdy ju powstaniemy

*) „Przedwit“ Nr 8, str. 3. Podkrelam ten trzewy, nie- „kryzysowy" gos.

**) „Przedwit^, 1901, str. 383.
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i walka carskioh wojsk z nami rozgorze na dobre, to zachodnie rzdy rewolu-

cyjne choby mimowoli bd w ni wcignite, bo wówczas ju zwycistwo ca-

ratu nad nami pocignoby za sob i wkroczenie jego dalej na Zachód.. Nato-

miast zwycistwo nasze, Zachodu, pogrom caratu, oderwanie si Polski, Litwy,

Rusi, Finlandyi i t. d., bdzie te oznaczao zwycistwo rewolucyonistów rosyj-

skich, obalenie lub przynajmniej ograniczenie osabionego caratu ).

Taki jest prawdopodobny bieg wypadków, z którego wyoni si jedyne

moliwe dla nas warunki zewntrzne powodzenia powstania. Tu moe kto wzru-

szy ramionami i powiedzie : „Ach, to takie odlege rzeczy! I co tu si bawi
w takie kombinacye i proroctwa !‘‘ Lecz wzruszenie ramionami nie zawsze zna-

mionuje trzewo i rozsdek. Zdaniem mojem, jeeli ludziom wskazujemy na

powstanie, jako rodek zdobycia niepodlegoci, to obowizani te jestemy poka-

za im, w jakich warunkach uda si ono moe i nie mamy prawa udzi ich, e
uda si ono moe bez sprzyjajcych warunków zewntrznych. „Kombinacye“ za
moje i „proroctwa^ co do tych warunków zewntrznych nie s wcale mniej pra-

wdopodobne ani na mniejszym zasobie faktów oparte, ni kombinacye tow. A. Wr.

co do monoci zorganizowania u nas regularnej armii powstaczej, Piotrowskiego

o mniejszej zabójczoci ognia z góry na dó. Mazura — o zbytecznoci armat,

albo — seryo mówic — kombinacye wszystkich co do warunków wewntrznych

powstania, co do monoci naleytego zaagitowania mas szerszych. Prawdopodo-

biestwa, o których mówi, nie s te tak nadzwyczajnie odlege, aby je — jak

chce np. p. Trbczyski — na szereg cay pokole odkada byo trzeba. Z dru-

giej jednak strony, wypadków tych, jakkolwiek ostatecznie nieuniknionych, nie

przypadkowych, nie mona si spodziewa lada dzie. Wszyscy, zdaje si, zga-

dzaj si na to, e s one, a wraz z niemi i powstanie, do jeszcze dalekie,

my nic dla ich przyblienia sami bezporednio uczyni nie moemy, e zatem

powinnimy miarkowa zbytni zapa grup i jednostek, o ile by pary one ku

przedwczesnym i niebezpiecznym dla caoci ruchu starciom z wojskami i wa-
dzami, e nie powinnimy da si w nieodpowiedniej chwili sprowokowa, i e
— jednem sowem — dzi jeszcze jedynym sposobem przygotowywania walki o

niepodlego jest dla nas — przygotowywanie wewntrznych jej warunków,

które od nas zale, czyli mianowicie — jaknajgbsze i jaknajszersze uwiada-

mianie rewolucyjne i organizowanie mas roboczych miejskich i wiejskich.

Micha Lunia.

Ta zaboru pruskiego

II.

Polityka centrowców uatwia wic robot tym, którzy wydali haso

:

„precz z Centrum z Górnego lska 1“ W kocu zeszego roku waciciel po-

znaskiej „Pracy“ Biederman, wyda „Pobudk wyborcz". Broszurka ta, pi-

tnujc rozmaite grzechy polityki centrowej, da stawiania polaków na kandyda-

tów do parlamentu. Kandydaci ci mieliby wstpi — podug planu autora

*) Nie s to wszystko jakie „koncepty“ nowe Spogldy te wypowiedzie-

em ju w ostatnim rozdziale broszury „Niepodlego Polski" i niktjprzeciw nim

nie zaprotestowa.
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„Pobudki“ — do Koa polskiego ! Programów politycznych i spoecznych autor

„Pobudki“ nie zna; dla niego sowo „polak“ zastpuje wszelkie programy.
Odezwa biedermanowska miaa przy caej swej pytkoci tylko jedn zasug :

zmusia ona klerykaów polskich do zabrania gosu w kwestyi, której poruszy
si bali. W poprzednim artykule wyjanilimy, e polityka centrowców jest

dzisiaj nietylko rzdow, nietylko wrog interesom ludnoci robotniczej wogóle —
ale i otwarcie hakatystyczn. Jeszcze w styczniu pose centrowy Frixen zoy
w sejmie pruskim oficyaln deklaracy swej partyi, w której pomidzy iimem
czytalimy

:

„Mianowicie musimy przy tej sposobnoci jaknaj bardziej stanowczo potpi
pras polsk, która czsto otwarcie lub skrycie ywi myli zdradzieckie (hoch-

verratherische Gedanken), niemców i niemczyzn obraa, a nawet niemiecko-ka-

tolickich duchownych i dostojników kocioa w najhaniebniejszy traktuje sposób.

Protestujemy przeciw takiej robocie prasowej ( Presstreiberei ) i przyznajemy

wadzom pastwowym zupene prawo do wystpowania przeciw takim obraaj-
cym i zdradzieckim (hochverratherische) wybrykom za pomoc najsurowszych

rodków prawnych

Naiwni ludzie przypuszczali, e „Katolik^ i jego poplecznicy poznascy,
nauczeni dowiadczeniem z czasu wyborów 1898 r., zerw nareszcie sw dotych-

czasow polityk powicania Górnego lska rzdowemu hakatystyczuemu cen-

trum. Grubo si ci optymici omylili. Zapomnieli oni o drobnostce, która dla

„Katolika“ i jego przyjació jest miarodajn: o wspólnych interesach klerykalizmu

niemieckiego i polskiego. Dla interesów klerykalizmu „Katolik“ wszystko po-

wica — nawet najywotniejsze interesa ludu polskiego. Interes klerykalizmu

wymaga, aby lud polski wierzy, e koció katolicki jest jego obroc narodo-

wym, e polacy powinni oddawa swe mandaty polityczne centrowcom, „obro-
com wiary katolickiej “, nie zwaajc na przeciwiestwa klasowe narodowe.

Dlatego klerykali polscy nie krytykuj nigdy Centrum jako caoci politycznej,

dla tego przedewszystkiem twierdz dzie w dzie, e „walka przeciwko polskoci
— to walka przeciwko Ezymowi“. I to twierdz te same kamliwe usta, które

prawie codziennie skar si na polityk germanizacyjn, na czyny wprost haka-
tystyczne przedstawicieli Ezymu, kleru katolickiego — ci sami, którzy powinni
dobrze wiedzie, e Rzym ju nie raz zdradzi interes Polski...

Z tej sprzecznoci „Katolik,, nie moe wyj prost drog. I wobec tego
nie dziwi nas cige krtactwo i szulerka polityczna dyplomacyi bytomskiej.

„Katolik" i jego redaktorowie — w pimie swem i na wiecach klerykalnych —
zwalczaj tego lub innego posa centrowego, zarzucaj mu nieraz zapdy haka-
tystyczne — ale te na tern poprzestaj. Partyi Centrum nigdy zarzutu nie

zrobi. Jakby te mogli oni, którzy sami przy ostatnich wyborach centrowców
polecali, oni, którzy i na przyszo maj te same zamiary ! Interes ludnoci
polskiej na Górnym lsku wymaga energicznego zwalczania ce zboowych —
„Katolik" krci si na wszystkie strony ze wzgldu na Centrum. W interesie

ludu jest zorganizowanie samodzielnej akcyi politycznej — „Katolik" zapdza
tysice wyzyskiwanych robotników do obozu centrowców-kapitalistów.

I oto w odpowiedzi na „Pobudk" Biedermana zjawia si w polskich

gazetach buruazyjnych na lsku sniste owiadczenie p. t. „Przysze wybory
na G. lsku", podpisane przez redakcye „Katolika", „Dziennika lskiego,
„Gazety Opolskiej" i „Nowin Raciborskich". Owiadczenie to skada si z czte-

rech czci. W pierwszej redakcye lskie polemizuj z „Prac". Czytamy
wic : „...narodowe odrodzenie G. lska nie jest wcale faktem dokonanym."
Dalej

:
„Sprawa wyborów na G. lsku, zwizana przed 30 laty ze stronnictwem

centrowem, rozwijaa si zrazu pod hasami wycznie katolickiemi. Z ustaniem
kulturkampfu wystpiy sprawy ekonomiczne i socyalne na pierwszy plan i lud
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nasz od lat da od posów dokadnego programu pod tymi wzgldami. Dopiero

w ostatnich latach, w miar rozwoju samowiedzy narodowej, przyczyy si do

sprawy wyborów take hasa narodowe. Ten rozwój jest cakiem naturalny

i wynikajcy z odrbnych stosunków ludu górnolskiego, charakteru jego 'prze-

wodników, braku inteligencyi polskiej, a zawarunkowany pooeniem ludu, którego

znaczna cz pozostaje w wielkiej zalenoci ekonomicznej od niemców-katolików

i od innowierców".

Czy tu redakcya „Katolika" nie odczuwa, jakie samooskarenie w tych

sowach wypowiada ? Wyborcy dbali wic o swe „sprawy ekonomiczne i socyalne"

— a „Katolik kaza im oddawa gosy wasnym wyzyskiwaczom, magnateryi

przemysowej (Ballestrem) i jej urzdnikom (dyrektor Stephan). Wyborcy pami-
tali o swych sprawach narodowych — a „Katolik" poleca im niemieckich

hakatystów! A co do zalenoci ekonomicznej — to „Katolik" i jego „Zwizek
bytomski" powinni pierwsi zawoa : „mea culpa"

!

Czytamy w owiadczeniu dalej zdanie, na które si w zupenoci mona
zgodzi :

„Oto (Praca) radzi postawi we wszystkich okrgach górnolskich kan-

dydatów, nie przyznajcych si do adnej partyi politycznej i nie majcych prócz

narodowoci adnego programu.

„Czy to mdrze wybiera posów bez partyi i bez programu ? Nie, to

nie tylko nie jest mdrze, ale nawet wprost niedorzecznie. Byoby to wszak
zdegradowaniem wyborców do rzdu bezmylnych istot, które nie pytaj si,

kto ty, jak moesz posowa, tylko oddaj glos temu, kto najgoniej krzyczy :

jam polak !"

Po krótkiej polemice o taktyce „Pracy" owiadczenie przechodzi do drugiej

czci, która stanowi wprost dokument historyczny dla przyszych dziejów roz-

woju politycznego w zaborze pruskim. Interes klerykalizmu nadewszystko ! Oto

przewodnia myl tej gównej czci owiadczenia. O wiadomie kamliwem
twierdzeniu, e Centrum „jest jedyn party w parlamencie, która polaków zawsze

bronia", nie warto chyba mówi. Ale na inne argumenty redakcyi lskich
trzeba zwróci szczególn uwag. Otó w odezwie tej uwydatnia si w jaskrawy

sposób poczucie braku si, saboci, niemocy prawie naszych klerykaów. Przy-

ja centrowców w parlamencie, yczliwo katolików-niemców — oto o co

chodzi redaktorom lskim. W ciasnych tych gowach nie powstaa jeszcze myl,
e milionowy nasz lud powinien stworzy sam ze siebie si, przed którby wro-

gowie zamilkli. Al w tern sk caej historyi. Klerykalizm boi si sam tej

siy ludowej. Odczuwa on dobrze, e i jego potg obaliaby, e samodzielny

ruch ludowy na lsku z natury rzeczy staby si z czasem ruchem klasowym,

socyalistycznym robotników polskich. Za pomoc fanatyzujcych hase religijno-

klerykalnych mona przez pewien czas jeszcze utrzyma górnolzaków w kar-

noci, mona ich jeszcze odstrcza od ruchu socyalistycznego. Dlatego wanie
wysuwa si owe hasa na pierwszy plan, dziaajc w ten sposób przeciwko naj-

ywotniejszym interesom politycznym i narodowym ludu naszego. „Owiadcze-

nie" powouje si na to, e ucisk polaków powikszyby si, gdyby centrowcy

byli nam obojtni. Tak wic „Katolik" pojmuje pomoc centrowców dla nas

!

Wic to samo centrum, ta „jedyna partya która polaków zawsze bronia" mia-

aby by dla nas obojtna, gdyby gosów polskich nie dostawaa ! ? Oj, panowie

z „Katolika", wypowiedzielicie si troch za otwarcie! A zreszt, có nam
dotychczas ta nibyto „pomoc" centrowców pomoga? Centrum mogoby rzeczy-

wicie co zrobi, gdyby chciao, gdyby byo powan party opozycyjn, a nie

party Ballestremów i Stephanów. Centrum jest dzisiaj w parlamencie niemie-

ckim party miarodajn. Tworzy wikszo albo z prawic, albo te z lewic
parlamentu. Niechby Centrum cho raz odwayo si na to, aby gosowa wra
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z socyalistami przeciwko budetowi pastwowemu, motywujc swe gosowanie
polityk antypolsk rzdu — rzd ten musiaby zmieni swe postpowanie. Ale
to tylko marzenie! Bya wic dotychczas „pomoc" centrowców — a hakatyzm
rzdowy rozwija si bujnie, staje si z roku na rok bezczelniejszym, mielimy
procesy bez koca, mielimy rozporzdzenia Studta, mielimy nareszcie Wrzeni...
A lud polski na lsku ma i nadal oddawa swe gosy tym centrowcom, aby
nie traci ich bezwartociowej „yczliwoci" — bo „Katolik" tak woa, bo
interes klerykalizmu tego wymaga...

A pomoc ksiy? „Katolik" straszy nas tern, e ksia s wszyscy cen-

trowcami i przy zerwaniu si od Centrum „cofn si od wszystkiego". Odezwa
mówi o „duszy yczliwej" ksidza! Pisalimy ju o tern w poprzednim artykule

e sam „Katolik" oburza si bezustannie na germanizacyjn czynno ksiy na
G. lsku. Czy to jest owa yczliwo?! Czy to jest odpowied na bojkot

„Katolika“ samego przez ksiy? Czy za to, e ksia maj, jak centrowiec

dr. Heisig teraz w sejmie pruskim owiadczy, „dobre czucie z policy prusk'^ ?

Czy za to, e ksia nawet spowiedzi naduywaj i z tych nawet wiadomoci
korzystaj, aby stara si o pozbawienie opozycyjnych robotników pracy i zarobku?

Ksia s centrowcami, a wic nie wolno z centrowcami zrywa. Nie
wolno si naraa na walk, w której ksia stanliby przeciwko ludowi — bo
tego znowu solidarno klerykalizmu wymaga. A teraz nie chodzi przecie ju
o interes pieniny „Katolika", swego czasu przez ksiy zaatakowany. Wtedy
si walczyo — przeciwko ksiom, bo niebezpieczestwo grozio... kieszeni.

Zreszt, mówi redaktorowie w trzeciej czci owiadczenia, „sprawa przy-
szych wyborów na Górnym lsku nie jest spraw partyi, tylko spraw osób.

Nie o to bdzie chodzio, aby Centrum rozbi i wygna ze lska, tylko o to*

jakich ludzi posami do Centrum obra."
’

I oto owiadczenie toruje drog oburzonym wyborcom, mówic

:

„Gdyby wybory byy ju przede drzwiami, dalibymy wyborcom tak rad :

kto z dotychczasowych posów wbrew woli i yczeniu wyborców mówi i dziaa
tego nie obierajcie. Kto speni swój obowizek, ten wart, aby dalej posowa.
Gdy bdzie chodzio o postawienie nowego kandydata (wic tylko wtedy I*

w okrgu z polsk ludnoci, zalecamy Wam wybra takiego, który jest jednej
wiary i jednej narodowoci z Wami i do którego macie zaufanie, e ani jednej,

ani drugiej nie zdradzi, ani jej si nie wyprze. Robotnicy powinni wybra po-
sem robotnika wiatego i dzielnego."

Otó mamy wic „spraw osób" — a nie partyi. Cel tej polityki jest

jasny. Walka wyborcza o zasady, o denia spoeczno-polityczne wytwarza t
krytyczn atmosfer, której si klerykali najbardziej obawiaj. Znaj oni wszyst-
kie grzechy centrowców — no, i wasne — i wiedz dobrze, e pod temi ha-
sami w okrgu przemysowym np. zwyciy nie mona. Dlatego wypieraj si
tych posów, którzy si w przecigu ostatnich kilku lat najwicej skompromito-
wali, a toruj sobie drog do ukadów, traktatów i innych macherstw politycz-

nych. I ci szumni „narodowi" frazesowicze nie wymagaj nawet od centrowców
aby w okrgach polskich stawiali kandydatów polskich^ a daj tegc tylko tam^
gdzie bdzie chodzio o nowe kandydatury.

’

Na ogó biorc, to owiadczenie redaktorów lskich bdzie znakomit
broni przy wyborach w rkach P. P. S. Ksia zrozumieli te doskonale do-
nioso pooenia i niedawno odbyli w Gliwicach konferency (100 osób brao
w niej udzia) pod .przewodnictwem kardynaa Koppa. Mówiono tam o ile

Gazety donosz — wycznie o wyborach i uchwalono stara si o skuteczne
rozszerzanie „Gazety Katolickiej", organu kleru lskiego, wydawanego po polsku.

Narodowi demokraci, którzy na pocztku zeszego roku rozpoczli agitacy
za pomoc „Dziennika Berliskiego", ucichli zupenie. Najzdolniejszy z nich
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zawar kontrakt z — panem Biedermann dla wydawania „Górnolzaka", druko-

wanego w poznaskiej drukarni „Pracy". Górnolzak jest tatim samym orga-

nem krzykacko-klerykalnym, jak matka „Praca". O narodowej demokracyi niema

w nim ani sowa. Za to wychwala si — Koo polskie i prowadzi si walk
z „Katolikiem" ! No, ale tu ju interes kieszeni Biedermanna wchodzi w rachub...

A kler górnolski czuje, e traci grunt pod nogami. Biadaj nad tera

posowie centrowcy w sejmie pruskim, biada te „Katolik". Od kilku tygodni

widzimy te pewien zwrot w taktyce ksiej. Gazety klerykalne gosz coraz

energiczniej, e kardyna Kopp jest te wrogiem germanizacyi, „Gazeta katolicka,"

zaoona przeciwko „Katolikowi" dla popierania germanizacyjno-pastwowych

dnoci kleru lskiego, ogasza coraz to ostrzejsze artykuy przeciwko — ger-

manizacyi... Nie trudno zrozumie, o co chodzi. Trzeba byo uatwi klerykaom
polskim robot wyborcz dla niemieckiego centrum, trzeba byo im dostarczy

argumentów uspokajajcych rozgniewane tumy.

W kadym razie obecne pooenie klerykalizmu na Górnym lsku nie jest

wcale wietnem i agitacya nasza rozwija si nadzwyczaj szybko, obejmujc coraz

to nowe miejscowoci i osady. Marne zachowanie si centrowców niemieckich

i polskich we wszystkich sprawach ekonomicznych i politycznych dostarcza nam
a nadto materyau agitacyjnego. Nikt ju nie moe wstrzyma tej zbitej masy
proletaryatu polskiego, wyzyskiwanej przez garstk milionerów, pomiatanej przez

ksiy i wadze pastwowe, obraanej i dranionej przez ucisk polityczny i naro-

dowociowy, teroryzowanej przez bezczelny, feodalny prawie i potny kapitalizm

— a cigle przez swych dotychczasowych przywódców zaprzedawanej i zdradza-

nej — tej masy ju nikt od rozwoju wiadomoci klasowej wstrzyma nie moe.
wiadomo ta zwyciy martwy klerykalizm, zwyciy krzyitactwo narodowe.

Nastpi to prdzej czy póniej, a szeregi nasze, wci wzrastajce, a zapa, wy-

woywany przez naszych mówców, na zebraniach wszystkich — czy naszych, czy

klerykalnych — daje nam pewno, e chwila ta nie jest ju dzisiaj w utopijnem

oddalu.
•

A Poznaskie i Prusy ? Na ogó biorc — tradycyjna cisza... Ale tylko

u naszych polityków buruazyjnych. Priisactwo natomiast nata wszystkie siy

w kierunku hakatystycznym. System rzdowy nie schodzi ani na krok z drogi,

raz wybranej. Ze szkól donosz bezustannie o barbarzyskiem zachowywaniu

si nauczycieli niemieckich wzgldem dzieci, w sdach cige procesy prasowe,

0 obraz, o podburzanie i t. d., o rewizyach syszy si bezustannie. Warto wy-

mieni skandaliczny wyrok, skazujcy redaktora Eóanowicza z „Gazety Gru-

dzidzkiej" na rok wizienia za obraz jakiego ks dza niemieckiego.

A có nasze „spoeczestwo" na to wszystko ? Milczy... Nawet Wrzenia
nie zdoaa wywoa staego oywienia i zradykalizowauia naszej sawetnej „opi-

nii publicznej". Napisano kilka ostrych artykuów, nakamano co tylko mona
byo o stosunkach w zaborze rosyjskim, przemilczano potem teudeucyjnie zajcia

siedleckie — no, i namawiano, jako zwykle, do osrtonoci... A koowcy w sejmie

1 parlamencie ani myl o zmianie swej taktyki. Przybrali coprawda troch

ostrzejszy ton, — ale komu ton ostry wyjdzie na korzy, jeeli czyny pozostaj

te same. W Poznaniu zreszt ju mówi o „nowych ludziach", o „reformie"

w Kole i t. d. „Goniec Wielkopolski", organ narodowych demokratów, uwaa
przedewszystkiem Chrzanowskiego i Chapowskiego za owych „nowych". Z za-

paem cytuje si pierwsz mow parlamentarn pana mecenasa, posa pozna-

skiego. Tam, — mówi nam narodowi demokraci — jest nietylko inny ton. ale

inna tre ! Dlaczego ? Dlatego, e Chrzanowski mówi o „zarazie pruskiej", e
wspomnia o tem, i polacy maj inn ojczyzn od niemieckiej ! Trudno, ale

narodowa demokracya jest u nas bardzo skromna i ju si tem zadawalnia.
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A „spoeczestwo" samo, jakby martwe... Bezwstyd szlachecki nie zna

granic. Po wszystkich zajciach szlachta polska z Prus stawia si i w tym
roku na zaproszenie prezydenta rejencyi do Gdaska na festyn z okazyi urodzin

Wilhelma II. I, stojc, wysuchaa mowy r. Gosslera, prawicego o potrzebie

wzmocnienia niemczyzny we „wschodnich prowincyach“ pastwa pruskiego i walki

przeciwko dnociom, wrogim pastwu — i po tej mowie wznosia okrzyk na

cze Najjaniejszego Pana ! O ile wogóle chodzenie na takie festyny jest po-

doci, której tylko szlachcic polski moe si dopuci — to byo ono w tera-

niejszej sytuacyi politycznej wicej ni nikczemnoci. Ale czegó da od tych

wiernych synów ojczyzny niemieckiej, obywateli pastwa pruskiego !

Po festynie dopiero spostrzegli si, e policzek dostali i w aosny sposób

skaryli si w ugodowej „Gazecie Gdaskiej “ : „teraz jest jasnem, e polacy

jakoby s z pod miociwych (!) rzdów królewskich wyjci^\

A spoeczestwo nasza i o tern dugo nie mówio !

Na ofiary procesu wrzesiskiego zebrano znaczne sumy, a z Wrzeni ode-

zway si gosy, stwierdzajce ndz u tych, dla których pienidze byy przezna-

czone. Posypay si zarzuty — a komitet milcza. Dopiero kilkakrotny pobyt

prze-lstawicieli „Gazety Robotniczej“ we Wrzeni zmusi komitet ów do ogosze-

nia swego sprawozdania — bardzo ogólnikowego. Na krótko przed ogoszeniem

wysano widocznie kilka tysicy m9rek do Wrzeni, bo ju w sprawozdaniu

figuroway, a w tydzie przedtem nikt o nich we Wrzeni samej nie wiedzia.

A „spoeczestwo“ znowu si uspokoio, robic zarzuty tym, których dotychczas

po wszystkich gazetach ogaszano za bohaterów narodowych.

Spraw ce zboowych porusza si u nas tylko — w gazetach. Ciekawe
byo wystpienie chopów kaszubskich w „Gazecie Gdaskiej". Robic „Kou“
gorzkie zarzuty, e dba tylko o interes wielkiej wasnoci ziemskiej, chopi ci

owiadczyli, e przez swe gosowanie za cami panowie koowcy odetn Kaszuby
od Polski. W kadem innem spoeczestwie gos tak powany wywoaby sze-

rok publiczn dyskusy, — u nas nikt nie zwraca uwagi na dania chopów
polskich

!

Koo wybrao do komisyi obradujcej nad taryf celn junkra Komiero-

wskiego. Komierowski, sam waciciel ogromnego obszaru rolnego, gosowa
w komisyi za wnioskiem wikszoci, domagajcym si wyszych ce na zboe,

ni taryfa rzdu proponuj e. Ale nawet po takiej bezczelnoci nikt si nie ruszy,

nikt si nie postara o zorganizowanie akcyi protestujcej, która w Niemczech

np. ogarnia coraz szersze koa ludnoci miejskiej i po czci chopskiej. Szla-

chetczyzna wywiera wic jeszcze wpyw tak ogromny na nasze warstwy miesz-

czaskie, e nie maj odwagi odezwa si we wasnym interesie. Ba, jedno,
„solidarno wszystkich klas“ domaga si tego, aby nie rozpoczto walki prze-

ciwko junkierstwu polskiemu a „Praca" wykrzykuje cigle jeszcze z zapaem:

„Jeden tylko, jeden cud

Z polsk szlacht — polski lud..."

Ale polski lud dochodzi sam — chocia pomau — do wiadomoci swych
wasnych interesów i potrzeb. Gdzie agitacya socyalistyczna dotara — tam ju
troch inaczej wyglda. W kilku miastach na Kujawach i w Poznaskiem
rozwija si systematycznie agitacya P. P. S. Tam szerz si inne pojcia o

„sprawie polskiej tam „jednoci narodowej“ przeciwstawia si interes klasy

robotniczej i walk z wyzyskiem. W Poznaniu samym zwizki zawodowe zdo-

bywaj sobie pomau grunt. Niesychany wyzysk, panujcy po wszystkich fabry-

kach i warsztatach, objania robotnikom najlepiej, e „jedno narodowa^ — to

frazes, z którego zastosowania tylko wyzyskiwacze korzy ponosz. Niejeden

zewc, krawiec lub stolarz poznaski zarabia tygodniowo 10—13 marek! Jak

u wyy! A teraz bezrobocie — setki robotników bez wszelkiego zarobku.
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0 warunkach mieszkalnych proletaryatu w Poznaniu pisaa niedawno ^Gazeta

Robotnicza" : „Gospodarka niemiecka nie przeszkadza temu, e warunki hygie-

niczne w miecie s nader marne. Mona tu oglda sklep bez podogi (ubita

ziemia wystarcza). W domu p. d-ra Wicherkiewicza znamy mieszkanie z cemen-

tow podog, cho kosztuje do drogo. Zreszt statystyka z 1 grudnia 1900

roku jest do wymowna. Liczono w owym czasie w Poznaniu 111,176 mie-

szkaców, którzy zajmowali razem 24,175 mieszka. Przeludnienie niektórych

mieszka jest tak wielkie, e wypada na izb po 7 i wicej osób. S tu mie-

szkania bez pieców — takich naliczono 18 z 130 lokatorami. Dalej widzimy

2.943 mieszkania zoone z jednej izby. Tu zamieszkuje 20.594. W 2.961 wy-

padkach mieszkaj ludzie przecitnie po 7 osób w izbie ! Oprócz tego widzimy

mieszkania zoone z dwóch pokoi, w których mieszkao po 11 osób i wicej. Ta-

kich mieszka jest okoo 100. A wic 21.764 osoby gniedzi si w Poznaniu

w przeludnionych izbach. Mamy 24,764 proletaryuszy, którzy od dziecistwa do

staroci yj w ndzy i ciasnocie, nie majc zapewnionego jutra. A murarze...

nie maj co robi! Ale te i nie tanie s te nory dla ludzi. Przecitna cena

jednej izby z piecem wynosia 114—159 marek rocznie. Kto wie, jak niskie s
zarobki w Poznaniu, atwo zrozumie, e bardzo wielu ojców rodzin tygodniowym

zarobkiem nie opaci nawet komornego na miesic".

Na zakoczenie dzisiejszego artykuu jeszcze kilka sów o naszej modziey.

Do niedawna jeszcze wszelkie ywioy postpowe skaryy si — i susznie —
na modzie z zaboru pruskiego. Podczas gdy znaczna cz modziey z zaboru

rosyjskiego i austryackiego braa czynny udzia w yciu spoecznem i politycz-

nem, a przynajmniej okazywaa dla niego ywe zainteresowanie — modzie
poznaska szukaa widocznie wzorów u swych kolegów niemieckich...

Od pewnego czasu warunki te polepszyy si cokolwiek. Proces toruski

wykaza, e gimnazyaci w Prusach zach. uczyli si przynajmniej w towarzystwach

literatury i historyi polskiej. Nowsze rewizye w Gnienie dowodz, e wadze
1 tam czego podobnego szukj. Demonstracye warszawskie i lwowskie, zajcia

w Siedlcach i Biaej w ostatnim czasie wpyny widocznie na studentów z tu-

tejszego zaboru. Pomnaaj si ci, którzy nawouj do pracy publicznej dla spo-

eczestwa. W przeszym tygodniu zabrano przy rewizyi w poznaskiem semi-

naryum pewnemu klerykowi odezw, któr teraz „Goniec Wielkopolski" drukuje.

Odezwa nawouje do pracy kulturalnej, do „owiaty ludu". Jednem sowem —
oznaki si mno, e i nasza modzie przystpuje do pracy. Ale w tej chwili

„opinia" si odezwaa. Ci czcigodni obywatele, których caa polityka opiera si

na uleganiu przemocy, na ustpowaniu na kadym kroku, ci, którzy nie znaj
innych zada i celów, jak napchanie wasnej kieszeni, którzy nie znaj 'powi-
cenia dla spoeczestwa — a tylko brudn, egoistyczn prywat — oni wszyscy

musieli si odezwa, oni nie mogli znie, aby i u nas rozwina si dziaalno,
która by drania „miociwy rzd królewski". Oni wypierali si demonstracyi

lwowskich i warszawskich — te byy dla nich „za granic", jak „Ordownik"
pisa, zrzucajc odpowiedzialno ze „spoeczestwa" polskiego w zaborze pruskim.

A to, co si tutaj w zaborze pruskim tworzy — temu trzeba przeszkodzi, zapo-

biedz. Stary szpicel z „Ordownika" — dr. Szymaski — napisa o tajnych

zwizkach modziey szereg artykuów, które zawieraj moc ciekawych wskazó-

wek dla policyi pruskiej; a w ostatnim (N. z 22 marca r.b.) pisze, e „w Lipsku"

istniej zwizki tajne etc. Artyku ten jest nikczemnem wezwaniem do policyi :

„idcie do Lipska, zróbcie rewizy — a znajdziecie czego wam potrzeba". Przy-

tem gadzina ta stara si systematycznie o wbijanie klina pomidzy studentami

królewiakami a poznaniakami. Moe by, e to cige szczucie, to cige wyka-
zywanie rewolucyjnej dziaalnoci królewiaków po koloniach niemieckich sprowo-

kowao policy do wydala z Berlina (40 studentów), które w tych dniach na-
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stpiy. Dziwna to, bardzo dziwna rzecz, e dr. Szymaski nie dosta jeszcze

naleytej odpowiedzi z szeregów modziey akademickiej — ot takiej... jak
otrzymali Godlewski, Ehrenberg etc.

Oprócz Szymaskiego wypowiedzieli si i „powani obywatele" — w uro-

czystej, oficyalnej odezwie „Do naszej modziey". Oto jej gówne ustpy:

„Uczcie si zatem jzyka i literatury polskiej... uczcie si wspólnie i na-

wzajem^ ale nie czcie si przytem w adne zwizki".

„... Starajcie si swymi postpami, sw pilnoci i swem postpowaniem
nie da swym nauczycielom adnego powodu do skargi, — pilnujcie si nawza-

jem — dopomagajcie sobie nawzajem w* naukach tak, aby pomimo istniejcych

stosunków musiano Was uzna za uczni wzorowych. W tern niech bdzie ambicya

twa, modziey nasza".

Ciekawa rzecz, jak tej rady przestrzega. „Goniec Wielkopolski" przytacza

znamienn scen z procesu toruskiego, któr warto w tej chwili przypomnie.

Zeznawa wiadek dr. Preuss, dyrektor gimnazyum z Chemna.
Prokurator : Czyby uczniów karano za polsk nauk ?

Dr. Preuss : Byliby niezawodnie wydaleni z gimnazyum.
Prokurator : Czyby p. dyrektor by pozwoli na zaoenie kóka w celu

nauki historyi i literatury polskiej ?

Dr. Preuss : Z pewnoci nie bybym na to pozwoli, by polacy z historyi

polskiej wiedzieli wicej, ni wiedzie powinni.

Wic p. obywatele powani : albo uczy si nielegalnie — albo nie uczy
si wcale’

Odezwa zwraca si dalej do modziey studenckiej
:

„Pracujcie nad sob
w kadym kierunku, ksztacie si na kadem polu, ale pamitajcie o tern, e
nie wolno wam wej w kolizy z prawami, nas wszystkich obowizujcemi.
Przedewszystkiem nie wdawajcie si w adne zakazane towarzystwa, w adne
polityczne agitacye, w adne polityczne demonstracye, szkodzce tylko sprawie

naszej."

Oto idea ! Czcigodni .obywatele ycz sobie, aby ta modzie bya taka

martwa, taka sucha, taka plugawa — jak?oni sami .. Zamiast zagrzewa prze-

ladowanych przez prusactwo do wytrwaoci i energii, do stawiania czoa bez-

czelnej polityce pruskiej — a zachowania ostronoci potrzebnej w tak cikich
warunkach, obywatele nawouj do tchórzostwa, do najgorszego karyerowiczo-

stwa. Szanujcie tylko to prawo, które nam narzucono, zwaajcie tylko na wszelkie

zakazy i ukazy ! I wzrosoby pokolenie sabe, pode, niezdolne do walki...

J, K.

Walka o chleb w Niemczech

Panujc klas w Prusiech jest do dzi dnia magnaterya wraz ze szlach-

t ziemiask, czyli tak zwani junkrowie *). Rewolucya „mieszczaska" tj. rewo-
lucya przeciwko szlachetczynie na korzy chopów i mieszczan, mniej lub bar-

dziej kompletnie przeprowadzona zostaa na zachodzie i poudniu Niemiec : w
Hesyi, w wielkiem ksiztwie badeskiem (gdzie w r. 1848 powstacy przez kilka

*) Sowo „Junker" znaczy waciwie mody pan, panicz; jest to tytn,
który pruski lud wiejski daje dziedzicom.



102

miesicy cay kraj w rkach swych trzymali), w królestwie wirtemberskióm, ponie-

kd take w Bawaryi, w Oldenburgu, a do pewnego stopnia nawet (pod wpy-
wem rewolucyi francuskiej i wojen napoleoskich) w Nadrenii, Westfalii, Hano-
werze, *) gdzie zwyciska reakcya pruska do dzi dnia niezupenie zatara lady
przebytych burz rewolucyjnych. Natomiast w staropruskich prowincyach, na
wschód od ujcia aby (Elby) pooonych, tudzie w Mecklenburgu. Anhalcie i

Saksonii i przed rokiem czterdziestym ósmym i po tym roku panami kraju byli

i zostali do dzi dnia junkrowie. I to nie tylko tam, gdzie przemysu niema
lub prawie niema

;
nie, i w wysoce przemysowej Saksonii wadza polityczna do

dzi dnia faktycznie spoczywa w rkach szlacheckich wacicieli wielkich dóbr

wiejskich, co te nadaje polityce Saksonii charakter anachronistycznej, gupio-

brutalnej reakcyi. Cay ten obszar pónocno-wschodni, zoony z krajów niegdy
sowiaskich, a zniemczanych ogniem i mieczem, do dzi dnia nosi krwawe pitno

podboju^ do dzi dnia tchnie trupi woni niewoli. Na poudniowym zachodzie,

w Hesyi, w wielkiem ksiztwie badeskiem, w królestwie wirtemberskiem pod-

staw spoeczestwa tworzy liczny stan wolnych drobnych chopów, którzy po-

siadaj samorzd gminny i cz si w kwitnce kooperatywy; ten demokraty-

czny podkad i na stosunki spoeczne przemysowych robotników korzystnie

wpywa. Natomiast w „Ostelbii" junkier króluje na swoim obszarze dworskim,

podobnie jak w Galicyi niezalenym od gminy chopskiej i górujcym nad ni
;

junkier jest nietylko prywatnym wacicielem swoich dóbr, ale zarazem te dzie-

dzicznym urzdnikiem królewskim administracyjnym
;
politycznym przeoonym

wszystkich osób, mieszkajcych na obszarze dworskim. Na domiar zego pruska

ordynacya subowa daje mu prawo bicia robotników swoich, a tyme robotnikom

miejskim zabrania strejkowania pod kar wizienia **). Te obszary dworskie

to samowadztwo feodalne zlekka w biurokratyczne pozory zaopatrzone, to bicie

suby bez rónicy wieku i pci, ten srogi zakaz koalicyi — oto prawno-spoe-

czne podwaliny prusactwa. Na kolejach elaznych ten sam nastrój feodalny odbi
si w fabrycznem odgrodzeniu uboszych warstw robotników (szczególiJe wiej-

skich) od caej reszty ludnoci — istnieniem tej ohydnej czwartej klasy, gdzie

wikszo. podrónych sta albo na pododze siedzie musi '"
^). W krajach poud-

niowo niemieckich wybory do sejmu odbywaj si wedug praw jako tako demo-

kratycznych, tak e oddawna istnieje frakcja socyalistjczna i w sejmie he-

skim, i badeskim, i wirtemberskim i bawarskim, a w sejmie wirtemberskim

niemiecka partya ludowa, oparta na chopstwie i demokratycznym odamie miesz-

czastwa, oddawna rej wodzi
;

tymczasem przy wyborach do sejmu pruskiego

panuje niesychanie plutokratyczny system trzech klas, skutkiem którego sejm

pruski jest izb landratów dla socyalistów zamknit niemal tak hermetycznie

*) Zaznaczam, e w adnym z tych krajów monarchiczna forma rzdów
zniesiona nie zostaa. Natomiast w trzech t. zw. wolnych miastach (Hamburg,
Brema, Lubeka) rzdy oddawna s republikasko-patrycyuszowskie.

**) Prusacy ten zakaz koalicyi zaprowadzili tak w Nadrnii, i Westfalii,

ale nie zapowadzie go w królestwie hanowerskiemh zabranem przez nich do-

piero w r. 1866. To te zarzd centralny zwizku zawodowego robotników rol-

nych ma swoj siedzib w miecie Hanower.

*’'*) Zwracam uwag na ten szczegó tow. Haeckerowi, który piorunuje

przeciw towarzyszom badeskim, poniewa oni gosowali za budetem krajowym,

pomimo e i na kolejach badeskich „kapitalici jad I. klas, a roboticy IV.

kas." Na nieszczcie na kolejach badeskich, jak wogóle na kolejach poud-

niowo niemieckich, czwartej klasy wcale niema. Z tego za wynika, e socyalizm

tow. Haeckera jest nadzwyczaj naukowym.
***) T. j. starostów pruskich.
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jak dla grzeszników. W obrbie samego królestwa pruskiego za dzi jeszcze

widoczna jest niemaa rónica midzy nawskró junkierskim wschodem *) a

zachodem, póniej dopiero przez Prusy zagrabionym, gdzie dzi jeszcze na wsi

przewaa wasno drobna lub rednia. Jak najwyraniej rónica ta odwier-

ciedla si w“cyfrach miertelnoci. Przecitna miertelno roczna na cae Prusy**)

wynosi 223 mieszkaców na dziesi tysicy. Otó ze wszystkich powiatów

(Regierungsbezirke) najmniejsz miertelno ma powiat ^Aurich, czyli Wscho-

dnia Pryslandya, tworzca pónocno-zachodni kt Prus i cesarstwa, a zamieszkana

przez wolnych chopów i rybaków
;
tam na dziesi tysicy mieszkaców umiera

rocznie tylko 166. Po za tera najmniejsz miertelno maj nastpujce powiaty:

Osnabruck (na granicy holenderskiej)

Schleswig )

Luneburg (w Hanowerze) >

Minden (w Westfalii
]

Kassel (w pruskiej Hesyi)

Wiesbaden (w pruskiej Hesyi)
(

Stade (w Hanowerze)
j

Hanower
Natomiast najwiksz miertelno maj powiaty:

Koobrzeg (na Pomorzu) j

Kwidzy (w Prusiech zachodnich) (

Gumbiski \na pruskiej Litwie)

Szczeciski
Stralsundzki (na Pomorzu) i

Bydgoski
^ j

Lignicki (t. j. Dolny lsk) .

Opolski (t. j. Górny lsk)
j

Wrocawski (f j. redni lsk)
Gdaski

177

182

183

185

187

243

251
252

258

259

272
278

Oto widoczne skutki szlacheckiej gospodarki na wsi Sowem, Prusy
wschodnioabskie (wraz z dzielnicami polskiemi, gdzie rzdy pruskie skwapliwie

forytuj wszystko co wsteczne, a tpi wszystko co postpowe) w porównaniu
do reszty Niemiec przedstawiaj ogniska barbarzystwa, wstecznictwa i ndzy.
Niestety, od trzydziestu lat zgór wanie to ognisko wstecznictwa panuje nad
Niemcami. Wprawdzie rada pastwa jest wybierana na mocy powszechnego
prawa gosowania; ale kompetencye rady pastwa s szczupe, a przytem uch-

way rady pastwa mog by zniesione przez rad rzeszy (Bundesrat), której

czonkowie s mianowani przez rzdy pojedyczych krajów, a w której rzd
pruski ma zapewnion wikszo. A przytem w przerónych wanych sprawach
takie oligarchiczne iustytucye jak sejm pruski, sejm saski, lub zjazd szlachty

meklenburskiej (bo tam wyborów do sejmu wogóle niema, kwitnie za najczyst-

szy redniowieczny feodalizm) robi co chc, a radzie pastwa wybranej przez
uaród nie wolno si miesza do tego. Na domiar zego i przy wyborach do
rady pastwa prawo gosowania jest wprawdzie powszechnem, ale ju dawno
przestao by równem. Pierwotnie wprawdzie (t. j. w roku 1871) kady okrg
wyborczy mia 100,000 mieszkaców; ale od r. 1871 granic okrgów wybor-
czych nigdy nie rewidowano. Wskutek tego wyludniajce si okrgi junkierskie

nawet jeli ju poow lub wicej ni poow mieszkaców straciy przez ucieczk

*) Niestety, doda naley, e polskie dzielnice W’ zaborze pruskim s,
co do swojego spoecznego ustroju, bardzo do tych wschodnich, rdzennie pruskich
dzielnic zblione, a naj wstecznie) sze prusko- szlacheckie instytucye (obszary dwor-
skie, ordynacya subowa) i tam istniej.

**) Wedug urzdowej statystyki z r. 1901.
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ludu roboczego za morze lub do miast, wci ieszcze wybieraj po jednym pole

;

natomiast okrgom górniczym, przemysowym, szczególnie za wielkomiejskim,

chocia od r. 1871 nieraz ludno ich si podwoia, potroia nawet, ani jednego

posa nie dodano. Tak wic owe nawpó wyludnione okrgi, gdzie wszechwadni

junkrowie nieraz istnie galicyjskim sposobem „przeprowadzaj" wybory, s w
wysokim stopniu politycznie uprzywilejowane i wobec miast, i wobec okrgów
wiejskich o zdrowszych stosunkach spoecznych. Doda naley, e dynastya pru-

ska ca swoj tradycj jaknajcilej zwizana jest z junkrami
;

Wilhelm II

to ich cesarz, rzd Hohenzollernów to ich rzd, protegujcy wszdzie i zaw-

sze i za pomoc ustaw i wbrew ustawom
;
kierowanie sterem rzdu, zajmowanie

najwpywowszych i najlepiej patnych posad i w wojsku, i w subie cywilnej —
to ich przywilej. Nawet przedstawiciele najbogatszych warstw buruazyi s
przypuszczeni do wspóudziau we wadzy tylko w bardzo skromnej mierze, i o

tyle tylko, o ile, wyrzekszy si wszelkiego uczciwego liberalizmu, gorliwie ma-
puj i zwyczaje rodowitej szlachty i jej monarchistyczne uczucia. Bynajmniej

si temu nie sprzeciwia fakt, e obecny minister spraw handlowych, fabrykant

Molier, jest narodowym liberaem; albowiem na caym wiecie niema tak bez-

czelnej parodyi liberalizmu, jak ta tak zwana partya „narodowo-liberalua" w
Niemczech, któr wirtemberscy demokraci trafnie przezwali „die Nichtmehrlibe-

ralen“ ^). Przyjazne, czyli raczej lokajskie stosunki tej wstrtnej szajki z rz-

dem bynajmniej junkierskiego charakteru rzdu nie osabiaj, tak samo jak asze-

nie si Kocielskich i Radziwiów pruskiemu dworowi bynajmniej nie osabio

rzdowego hakatyzmu.

II

Rozumie si, e junkrowie, dzierc oddawna polityczn wadz w Pru-

siech, oddawna te cign ekonomiczne korzyci swego politycznego wpywu
kujc prawodawstwo takie, jakie im potrzebne byo i jest celem powikszania

dochodów, t. j. celem podwyszania renty gruntowej. Nie s oni waciwie klas

rolników, tylko klas panów ziemi. W pierwszej poowie XIX wieku, podczas

kiedy chopi pouduiowo-niemieccy, buntujc si niejednokrotnie, zdobywali ojcow-

skie zagony swoje na woln wasno, — w Prusiech wschodnioabskich junkro-

wie, upowaniani do tego dekretami królewskimi, systematycznie zagrabiali mno-

gie tysice zagonów chopskich {nie konkurencj, lecz poprostu legalnym gwa-

tem !),
zmuszajc chopów pozbawionych roli do pracy najemnej w najpodlejszych

warunkach. Ot co si po prusku nazywa wyzwolenie chopów!

Dodajmy do tego, e dobra rzdowe bywaj wydzierawiane na wcale

wygodnych warunkach nie chopom, lecz jednostkom do klasy junkrów nale-

cym lub cile z ni zwizanym; dalej premie eksportowe na cukier i wódk; z

drugiej strony za zwyczaj wysyania synów junkierskich nie do szkó agrono-

micznych, lecz na sub i hulank do puków gwardyackich
;
dalej skonno jun-

krów do hodowania kosztownych a zbytecznych koniów wycigowych
;

przede-

wszystkiem za niepohamowany pocig do „palenia cygar w stolicy", do przesia-

dywania zdaa od anów rodzinnych po jak najdroszych berliskich restaura-

cjach i t. d ,
zamiowanie w jaknajkosztowniejszych gatunkach win, likierów i

kurtyzauek — i bdziemy mieli przed ^ob obraz klasy wielkich posiadaczy ziem-

skich, yjcych ani z wasnej pracy, ani te z kapitalistycznego wyzysku pracy

najemnej, metodami nowoczesnego, postpowego pod wzgldem technicznym kapi-

talizmu na coraz wysze szczeble wydajnoci podniesionego, tylko ze sztucznego

podwyszania renty gruntowej drog prawnopolityczn. I pocó te junkrowie

) „ Ju nie-l.beray“ czyli eks-liberay.
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mieliby w pocie czoa ulepsza gospodark na wasnych polach, kiedy kraj cay
est dla nich dojn krow?

Na nieszczcie dla junkrów, cay ten system powierzchownie zmodernizo-

wanego feodalizmu ma jedn dziur. Dziura ta nazywa si — prawo wolnego

przesiedlania si (Freiziigigkeit). Od r. 1848-go i ten najbiedniejszy z ludzi,

pruski robotnik rolny, drogocenne to prawo posiada. Strejkowaó mu nie wolno

;

na dobitk pan go zazwyczaj zmusza do podpisania kontraktu na cay rok lub

cae lato, a jeli, rozgoryczony okrutnoci pana, amie ten kontrakt i ucieka,

to andarmi go cigaj i odstawiaj panu, aby ten na nowo bi go bezkarnie.

Ale jedno mu wolno : wytodrowa ! Tyle przynajmniej rewolucya 48-go roku

i dla niego wywalczya Otó prawo wolnego przesiedlania si w rolnictwie

dziaa odwrotnie ni w przemyle. Podczas kiedy w przemyle ma ono dosy
czsto ten skutek, e robotnicy opuszczaj ndzne warsztaciki drobnych majster-

ków i garn si do dobrze urzdzonych fabryk wielkich kapitalistów, *) to na
wielk wasno ziemsk osobista wolno ludu roboczego dziaa wprost zabójczo

— powoli, lecz niechybnie. Koniecznem uzupenieniem wielkiej wasnoci
ziemskiej jest poddastwo^ przykucie chopa do ziemi paskiej prawnie

ustanowion niewol. Gdzie za to prawne przykucie chopa do ziemi

ustao, tam pierwiej czy póniej rozpoczyna si masowa ucieczka ludu

roboczego z obszarów i wsi zakaonych t na wskró pasoytnicz
instytucy — wielk wasnoci ziemsk. Celem tej cichej a potnej
wdrówki ludów s w pierwszym rzdzie takie okolice lub kraje, gdzie emigran-

tom umiecha si moliwo stania si wolnymi chopami — a wic przede-

wszystkiem kolonie zamorskie o nie tropikalnym klimacie
;
w drugim rzdzie za

osady i miasta przemysowe. Im mniej wic wadze polityczne sztucznie prze-

szkadzaj emigracyi, im blisze s porty morskie, im lepsze i tasze koleje, prze-

dewszystkiem za, im wyej i szerzej w ssiednich miastach i krajach rozwija

si przemys — tern prdzej nadchoiizi chwila, kiedy nieliczni pozostali na wsi

robotnicy rolni staj si potrzebniejszymi dla dziedzica, ni dziedzic dla nich.

Wtenczas za pooenie wielkiej wasnoci ziemskiej staje si bardzo krytycznem".

Otó w Niemczech wschodnioabskich ten proces rozkadowy ju dawno
si rozpocz i doszed ju do daleko. Ale ta ucieczka ludu nietylko bezpore-

dnio junkrom szkodzi, wytwarzajc po dworach coraz dotkliwszy brak rk robo-

czych, który tylko w czasach przesile przemysowych chwilowo ustaje; i po-

rednio szkodzi im ona w dwojaki 'sposób. Z jednej strony z tych wychodców
rekrutuje si milionowy proletaryat przemysowy, który, nurtowany propagand
socyalistyczn, coraz energiczniej i coraz skuteczniej podkopuje polityczne podwa-

liny junkierstwa. Z drugiej strony za ci, którzy za morzem stali si wolnymi

chopami, pospou z innymi wychodcami podobnego rodzaju, którzy przyszli z

Anglii, z Irlandyi, z Woch, z Polski, potnie si przyczynili do rozwoju rol-

nictwa Ameryki pónocnej, Kanady, Argentyny, Brazylii poudniowej. Oni

wszyscy, nabywszy niemal dziewicz ziemi w krajach^ gdzie renta gruntowa
jest n\zk, **) przyczyniaj si do zalewania rynków niemieckich, jak wogóle
rednio europejskich, zboem dobrem a taniem, a

i
tern samem podkopuj ekono-

miczn pozycy junkrów. Zemsta tego szarego tumu maluczkich, których chci-

*) Rozumie si, e ta tendencya robotników przemysowych urzeczywistnia
si o tyle tylko, o ile chwilowa korzystna konjunktura na rynku pracy daje im
cho wzgldn moliwo doboru chlebodawcy,

*) O iiizkiej rencie gruntowej w Ameryce i jej zbawiennych skutkach
obacz wany artyku tow. Edwarda Bernsteina

:
„Zur Entwicklung der Agrar-

yerhaltnisse in den Yereinigten Staaten,, (Yorwarts, 21-go grudnia 1901).
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woci, skpstwem i brutalnoci swoj zmusili do ucieczki za morze, z poza

morza junkrów dosiga !

Prawda, e nie brak ludzi, którzy zagroonym junkrom udzielaj rónych
mdrych i zacnych rad. Obchodcie si z robotnikami nie po pasku, lecz po

przyjacielsku (tak mówi ci mdrzy i zacni doradcy), wtenczas wam nigdy nie

zabraknie rk roboczych ! A dalej
:
pamitajcie, e jak dugo coraz gorzej brnie-

cie w dugi, jak dugo coraz wicej macie do pacenia procentów od hipotek i

poyczek, tak dugo nie moecie konkurowa z chopami amerykaskimi, którzy

prawie adnych dugów nie maj! A wic zrzeknijcie si rozkosznego lecz zbyt

drogiego ycia w Sodomie nad Sprew, siedcie cicho we dworach ojcowskich

jako skromni oszczdni hreczkosieje, pacie wasze dugi, zaoszczdzonych pie-

nidzy uyjcie na zaprowadzenie najnowszych maszyn i technicznych ulepsze,

w razie potrzeby ograniczcie upraw zboa na korzy innych gazi produkcyi

rolniczej — to jeszcze wszystko na dobre wyjdzie

!

Niezawodnie, s to bardzo mdre rady
;

gdyby junkrowie ich usuchali,

kto wie, czyby nie zdoali si utrzyma jeszcze jakie dwadziecia, trzydzieci lat.

Ale junkrowie tych rad nie suchaj; nie mog ich sucha, boby to byo wbrew
ich naturze. Po przyjacielsku y z robotnikami moe taki Hans Ebhardt, dzie-

dzic na Komorowie, chop rodem i z chopk ceniony, a socyalista z przekona-

nia
;

*) ale takich dziedziców-socyalistów w Prusiech wschodnich jest bardzo

niewiele, w innych prowincyach sn wcale ich niema. Typowy junkier zai

wolaby zbankrutowa, ni przesta by panem swej suby. A co do dugów —
wszak junkrowie s podporami tronu ! Jake wic nie maj za modu suy
jako porucznicy w pukach gwardyackich, a w dojrzalszym wieku janie jako

dygnitarze? Jake nie maj tskni za obliczem monarchy, ich askawego króla,

który ich nazywa „die Edelsten der Nation“ ? **) A to wszystko pociga za

sob czste przesiadywanie w Berlinie, a Berlin taki rozkoszny — jake tu nie

robi dugów ?

A zatem junkrowie staraj si wybrn z bota innymi, mniej niewinnymi

sposobami.

(Dokoczenie w nastpujcym N.

Dr. Wadysaw Gumplowicz

*) Ebhardt jest czonkiem niemieckiej socyalnej demokracyi i przy wybo-

rach bywa stawiany jako kandydat do rady pastwa. Sam bdc niemcem, ze

wzgldu na swoich robotników polaków nauczy si po polsku i stale po polsku

z nimi rozmawia. Ku wielkiej zoci ssiednich junkrów, skróci on u siebie

dzie roboczy, zaprowadzi wspóudzia robotników w zyskach i inne reformy.

wito majowe zwyk obchodzi w gronie robotników swoich. U rzdu „rewo-

lucyjne“ pogldy jego tak wzbudziy nieufno, e mu odebrano prawa obszar-

nika.

**) „Najszlachetniejsi synowie narodu“, znany cytat z przemowy Wilhelma

[I-go do szlachty pruskiej.
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Z PRASY

Przyzwyczailimy si ju do tego, e kler katolicki w naszym kraju od-

grywa rol przedniej stray ugodowców. Nietylko w Galicyi lub w Poznaskiem,

nie mówic ju o Górnym lsku, duchowiestwo prawie bez wyjtków uprawia

polityk czysto rzdow i antyludow, nawet w zaborze rosyjskim, gdzie katoli-

cyzm jest przeladowany na kadym kroku, kler nasz w swej olbrzymiej wi-
kszoci usposobiony jest arcy ugodowo. Przegldajc roczniki pism naszych, co

chwila spotykamy si z pitnowaniem ohydnych czynów ksiy w Królestwie

i na Litwie, poczynajc od serwilistycznych ugodowców, a koczc na dobrowol-

nych szpiclach i andarmach w sutannie. Biaym krukiem jest obecnie ksidz
polski, który si omieli zaprotestowa przeciwko systemowi rzdowo-rusyfikacyj-

nemu. Do takich biaych kruków naley zaliczy obecnie biskupa wileskiego
— ksidza Zwierowicza, który zwróci si do duchowiestwa katolickiego, dyece-

zyi wileskiej z okólnikiem urzdowym, skierowanym przeciwko rusynkatorskim

szkoom cerkiewnym na Litwie. Podajemy tu za „Czasem“ krakowskim wyjtki
charakterystyczniejsze tego okólnika. Zwracajc si do podwadnych sobie ksiy,
biskup Zwierowicz mówi :

Trwoliwo ta niektórych z Was, czy te nikczemne tchórzostwo
powodujc poaowania godne zmartwienie sercu Macierzy-Kocioa, zmu-
sza mi do przypomnienia Wam obowizków Waszych jako chrzecian
w stosunku do tych zjawisk, które w cuwili c oecnej gro naszej wierze i

naszemu sumieniu.

Komu z Was nie s znane cele i kierunek szkó ludowych najnow-
szej formacyi, zaprowadzonych powszechnie w czasach ostatnich ? — Mam
tu na myli szkoy cerkiewno-parafialne i szkoy „gramoty“ (nauki czytania),
urzdzane przez cerkiewno-prawosawny urzd duchowny. Szkoy te, jak
wida z irh celu i kierunku, ze sposobu zarzdu niemi i z pogldów sa-
mych kierowników, maj zadania wrogie wzgldem wiary katolickiej i

traktuj ludno katolick jako wrogów pastwa.
Nie zwracalibymy zupenie uwagi na te szkoy, gdyby one cele

swoje urzeczywistniay w poród ludnoci prawosawnej, w stosunku do
modego prawosawnego pokolenia, jakby si tego mona byo spodziewa,
sdzc z nazwy tych szkó i, coby byo zupenie suszne i uprawnione.
Któ jednak z nas, pasterzy i wiernych, moe pozostawa obojtnym wi-
dzem przemocy szkó tych nad dziemi katolickiemi w obrbie dyecezyi
wileskiej i pod paszczykiem pastwowoci ? — Szkoy cerkiewno-prawo-
sawne oraz szkoy czytania (,,gramoty“), urzdzone przez duchowiestwo
prawosawne nawet w tych miejscowociach, gdzie niema ani jednej rodziny
prawosawnej, zmuszaj grob lub kusz obietnicami dzieci katolickie do
uczszczania do szkoy, gdzie natrzsaj si z religii katolickiej i wpajaj
w chopców i dziewczta, nie znajcych jeszcze pocztkowych nawet prawd
swojej wiary, zasady i przepisy prawosawia... A wobec tego wszelki
udzia poredni ub bezporedni katolików w sprawie popierania i rozwoju
tych szkó, posyanie do nich dzieci katolickich równa si zdradzie i od-
stpstwu od religii rzymsko-katolickiej i od Kocioa. Szkoy powysze
majc za bezporednie zadanie podkopywanie wiary katolickiej wród
katolickiej ludnoci, nie mog ludnoci tej przynosi korzyci, jak
kada wogóle szkoa daje swym wychowacom, t. j. owiat, ksztacenie
umysu przez dostarczanie mu wiadomoci naukowych, odpowiednio do
rozwoju dzieci.

Szkoy cerkiewno-parafialne i szkoy „gramoty* stosownie do prze-
znaczenia, s instytucyami czysto religijnemi, stawiajcemi na piewszym pla-
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nie nie nauk, a wychowanie w pewnym kierunku i z pewnem zabarwieniem
wszystkiego, co si w nich wykada. „Nie nauczanie stanowi powinna
zadanie gówne szkoy ludowej, a wychowanie w duchu ulegoci wadzy
cerkiewnej i administracyjnej wedle praw cerkwi prawosawnej", uchwala
zjazd kuratorów szkó cerkiewnych gub. charkowskiej. „Kochajc wia-
domie cerkiew prawosawn, nauczyciel pomaga duchownemu kierowni-
kowi umacnia w sercach uczcych si pojmowanie wielkiego znaczenia
cerkwi... Szkoa cerkiewna zwizana jest nierozcznie z cerkwi...
(Mowa towarzysza nadprokuratora w. Synodu W. K. Sablera „o znacze-

niu szkoy cerkiewnej".) Szkoy cerkiewnoparafialne s najwaniejszym
rodkiem utrwalenia prawosawia... w kraju Zachodnim... róda te

owiaty religijno-moralnej zaszczepiaj zasady rosyjskiego prawosawnego
ycia nawet dzieciom innowierców i w ten sposób nieznacznie wprowadzaj
mode innowiercze pokolenie w ustrój rosyjskiego prawosawnego ycia".
(„Stan prawosawia w zachodnich dyecezyach".)’ Wedle opinii kuratorów
tych szkó w gub. podolskiej szkoy te maj „speni w stosunku do inno
wierczej katolickiej i raskolnickiej ludnoci zadanie bardzo trudne, misyo
narskie: powróci j na ono Cerkwi prawosawnej i poczy w ten spo-

sób z narodowoci rosyjsk, nieodczn od prawosawia". Tak mówi
kierownicy szkó cerkiewnych ... Z uwagi na to, e szkoy cerkiewno-pa-
rafialue i szkoy „gramoty", bdce pod wyczuem kierownictwem ducho-

wiestwa prawosawnego, okazuj, jak to wida z powyszego, wpyw
bezwarunkowo szkodliwy na podrastajc modzie katolick, nakazujemy
najkategoryczniej caemu duchowiestwu dyecezyi wileskiej ledzi jak
najpilniej aby dzieci katolickie nie uczszczay do szkó powyszych

;
w

razie za ujawnienia podobnych faktów, o ile nie pomog perswazye i

nauki, nakazujemy nie dawa na spowiedzi rozgrzeszenia zarówno dzieciom,

uczszczajcym do szkoy, jaki rodzicom i opiekunom, posyajcym je do

Jakkolwiek czyn biskupa Zwierowicza wypywa z pobudek wycznie •

religijnych, nie za narodowych, jakkolwiek mówi w swym okólniku o konie-

cznoci „by posusznym swemu monarsze, przelewa krew za niego", to jednak

wystpienie jego posiada donioso polityczn, poniewa prawosawie w naszym

kraju oznacza rusyfikacy, a wic utrwalenie wpywów rzdowych, wszelki za
protest przeciwko propagandzie prawosawnej zwraca si bezporednio przeciwko

panowaniu najazdu.

Zapewne biskupa Zwierowicza nie minie kara zesania, ale moe jego

miay czyn poruszy sumienia zaprzedanej rzdowi wikszoci kleru katolickiego.

Przez cay miesic ubiegy patrzylimy na wstrtne zjawisko wród mo-
dziey naszej — objaw zaniku ju nie tylko zmysu i rozumu politycznego, któ

rymi, bogiem a prawd, ogó modziey warszawskiej nigdy nie grzeszy, ale nawet-

wBzelkiej uczciwoci, takiej ot sobie zwyczajnej filisterskiej uczciwoci. Nowym tego

objawem byo zachowanie si modziey warszawskiej wobec walki uczniów bial-

skich i siedleckich o religi w jzyku polskim. Szczegóy tej „Wrzeni pod

moskalem", jak szumnie zatytuowano j w odezwach modziey narodowej (demo-

nich.“

-2 2.

Warszawa, w marcu
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kracya ju z nazwy wyleciaa), do s czytelnikom znane, przypomn wic je
tylko w ogólnych zarysach, W grudniu „Warszawska modzie narodowa“ wy-
daa odezw^ wzywajc, aeby „zamkn usta“ przewrotnej Moskwie, faryzeuszów

-

sko wspóczujcej polakom pruskim, i wystpi z daniem zniesienia jzyka rosyj-
skiego przy nauce religii w tych gimnazyach, gdzie to si dotd praktykuje, t. j. na
calem prawem pobrzeu Wisy z wyjtkiem omy i Lublina. Odezwa ta’ skie-
rowana do modziey szkolnej, napisana adnie i nawet z niezwykym u tego
odamu modziey zapaem, podobaa si ogólnie i po nowym roku w kilku gim-
nazyach Królestwa i Litwy uczniowie owiadczyli, e po rosyjsku religii uczy
si nie bd. Prawie wszdzie wadze ruch ten umiejtnie zbagatelizoway
i przytumiy w zarodku, w dwóch tylko gimnazyach — w Biaej i Siedlcach
uczniowie, ufni w pomoc ogóu, trzymali si wietnie. Tam te rozpoczto su-
rowo ledztwo i teror na wiksz skal. W Siedlcach na razie zagroono wy-
daleniem stu kilkudziesiciu uczniom, w Biaej równie, przytem zaznaczy naley,
e w Biaej inteligencya z ksimi na czele zachowywaa si wprost wstrtnie^,
nakaniajc uczniów wprost do pokory i rzucajc gromy na wszelkie „bunty“!
Mimo to sprawa przecigna si na czas jaki. Dla ogóu modziey” i spoe-
czestwa kwestya stana wyranie. Mona byo przewidzie, e wobec zobo-
jtnienia na sprawy ogólne, a tchórzostwa wobec wszelkiej „rewolucyi" wród
spoeczestwa, wadze zdusz opór modocianych bohaterów i cae zajcie zbaga-
telizuj. Trzeba si byo te zdecydowa — albo pozwoli aeby wystpienie
modziey polskiej „Na Litwie i . Busi unickiej" zamienio si w fars, albo tej si wypróbowanego a jedynego w caracie rodka, wystpienie uczyni o ile
mona najogólniejszem, wykaza, e da religii po polsku nie garstka modziey
niedorosej podjudzona przez anonimow odezw, lecz cay ogó, naleao pój
dalej jeszcze — naleao wywoa powszechn demonstracy przeciwko szkole
rosyjskiej w Królestwie, i zada szkó i wszechnic polskich. Byaby to tylko
demonstracya, by moe byyby wiksze ofiary, ale te i korzy nieobliczalna.
Sam fakt, e zrobiono pierwszy krok ogólny, e spoeczestwo czynnie poparo
wystpienie modziey, ile by korzyci przyniós, rozwietlajc pojcia polityczne
zaznaczajc zerwanie z tern tchórzostwem nikczemnem, jakie cechuje nasz inte-
lipncy od dawna i chyba dugo jeszcze cechowa bdzie, byby to nd co bd
pierwszy gos ogólny, caa inteligencya wypowiedziaa by gono : chcemy pol-
skiej szkoy — precz z caratem ! Co za do ofiar to, jeeli 3 miliony podkar-
packich rusinów nie cofny si przed wysaniem na obczyzn wszystkiej swojej
modziey uniwersyteckiej dla tego tylko, aeby poprze demonstracy modziey
dajcej uniwersytetu narodowego, to chyba wicej to przystoi kilkunastu mi-
lionom lepiej o cae niebo zabezpieczonych materyalnie polaków. A trzeba zwa-
y, e do takiej ostatecznoci wobec znanego niezdecydowania wadz rosyjskich
nigdyby nie doszo. Inteligencya polska raz jeszcze dowioda, e jest nawskro
ugodowa, i e ugodowcy jedynie mog j prawnie reprezentowa. Najhaniebniej
za zachowaa si modzie warszawska. W uniwersytecie na razie zdawao si,e wybuchnie rewolueya : odezwy, biuletyny, kryy w niesychanej iloci wród
obojtnego ogóu studentów, zajtych w tym czasie jedynie karnawaem. Modzie
„narodowa" zapisywaa cae libry papieru, donoszce o tern, e cae spoeczestwo
stoi po stronie siedlczan (Bia tendencyjnie przemilczano). „Starsi koledzy"
klepali dzieln „modzie" gimnazyaln po ramieniu, chwalc j, e tak wietnie
kontynuuje „stuletni walk o wolno" no i zapewniali, e krzywdy zrobi
niedadz a stoj za nimi jak jeden m. „Polska modzie socyalistyczna" przy-
pominaa wygran walk w ryskim okrgu naukowym, gdzie, dziki solidarnoci
uczniowie znieli modlitw i nauk religii po rosyjsku i, zakoczywszy swoj
odezw sowami : tak mówi przeszo, z twarz sfinksa zwracaa si do ogóu
modziey, pytajc : „co powie przyszo" ? Jednem sowem mód upajaa si fraz-
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sami no i... to jej wystarczyo. Kiedy wreszcie po trzech tygodniach takiej zabawy
opór dzielnej modziey siedleckiej i bialskiej by ju prawie zamany, no i po
skoczeniu karnawau moliwym sta si ywszy udzia w sprawie ze strony

ogóu, zarzdzone gosowanie wykazao tak skandaliczny nastrój modziey, e
najzagorzalsi pesymici „zdbieli'‘. W odamie „narodowej modziey", która

przecie wywoaa wszelkie te zamieszki, obiecujc pomoc i przedstawiajc ca
wielko bohaterskiego wystpienia, na 428 gosujcych, za czynnem przyczeniem
si do wystpienia uczniów wypowiedziao si a 90, nie chciao wcale gosowa
120; modzie postpowa uratowaa przynajmniej honor, oddajc 150 gosów za

wystpieniem a tylko 13 przeciw. Równoczenie ruch w szkoach rednich, za-

powiadajcy si wietnie, zosta cakowicie zduszony przez agitacy narodowców.
Narodowcy za, zamiast czynnego wystpienia, przyjli zwyky swój projekt.

Zwaywszy, e modzie siedlecka dostatecznie ju zaszachowaa rzd moskie-

wski, e ruch wszelki mógby odwróci uwag spoeczestwa w inn stron,
modzie narodowa postanawia (zamalowa rzd moskiewski i w tym celu

przyp. autora)
zbiera podatek narodowy na wydalonych siedlczan“.

Charakterystycznem jest, e ten do gruntu nieuczciwy, pomimo caej swej

idyotycznoci, wniosek, zosta opracowany na zebraniu delegatów modziey narodo-

wej, gdzie na 26 uczestników tylko 1 by przeciwko niemu. W politechnice za
modzie ani sówkiem nie odezwaa si w sprawie siedleckiej, zupenie, jakby

to si dziao gdzie daleko. Za to w duej iloci rozpowszechniano tam odezwy

0 ruchu rosyjskim i zwoywano wiece z powodu niezrcznego zachowania

si inspektora. Dowodzi to, e studenci polacy w politechnice przedstawiaj naj-

zupeniej apatyczn mas. Ruchliwsi s jedynie rosyanie i ydzi „rosyjscy".

Jakby dla ironii — w kocu lutego wadza, bojc si zaburze, nieoczekiwanie

dla wszystkich politechnik zamkna „do osobawo rasporjaenja" i obok poli-

techniki postawia kozaków.

Bardzo te prdko zakoczya si sprawa w Siedlcach i Biaej. W Siedl-

cach zakoczono j polubownie
:
prefekt poda si pod grob „lania“ do dymisyi,

inni ksia wymówili si od zajcia jego stanowiska, tómaczc si brakiem do-

statecznej znajomoci rosyjskiego jzyka, a uczniowie, po wydaleniu 27 winniej-

szych, powrócili do nauki. W Biaej poszo jeszcze gorzej : pod naciskiem wadz
1 otoczenia rodzinnego i towarzyskiego uczniowie cofnli danie religii po polsku

z wyjtkiem 2 uczniów VIII kl. Wroczyskiego i Zieleniewskiego, których te
zaraz wydalono, jak równie 3 innych, ju za „dierzost’“ podczas ledztwa, po-

mimo e zgodzili si na nauk religii po^rosyjsku.

Dla zatarcia za wraenia tych zaj urzdzono 6 marca w szkoach Kró-

lestwa wspaniay obchód 50-lecia mierci Gogola z przedstawieniem w teatrze

wielkim oraz z podejmowaniem uczniów w hotelu Bristol. Wstyd powiedzie,

e w obchodach tych modzie polska wzia o wiele wikszy udzia ni naleao.

Zadaleko za nawet posuny swoj lojalno prywatne szkoy Rontalera i Trej-

dosiewicza. Druga dziki wycznie obecnemu zwierzchnikowi — polakowi Bia-

owiejskiemu.

We wszystkich tych zajciach widocznem jest jak zdemoralizowan jest

modzie nasza dziki politycznemu kierunkowi narodowców i ich organu „Ligi

narodowej", w jejobecnym skadzie. Szczepic przez duszy czas walk z rewolu-

cyjnymi kierunkami, gromadzc pod swym sztandarem cay ogó modziey, jesz-

cze tak, jak warszawska, szalenie mao inteligentnej, tpej, zidyociaej politycznie

pod wpywem filisterskiego otoczenia, przesiknitej nawskro karyerowiczowstwem

i to bezmylnem, podatnej na wszelkie hasa reakcyjne. Liga Narodowa, nie mona
przeczy, rzucia hasa polityczne w apatyczn dawniej mas, ale te musiaa przy-

tpi rewolucyjno patryotycznych jednostek energiczniejszych i zastosowa je do
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nastroju masy. Wskutek tej zbiorowej kastracji ywioów energicznych, L. N. otrzy-

maa mas, zdoln nie pój na wykady 3 maja, ale odegnywajc si od wszelkiego
czynniejszego wystpienia. Dzisiejsza modzie narodowa to najczystsza esencja opor-

tunistycznej buruazyi, bardzo mao rónica si od burszów niemieckich. Czasem,
z powodu swego maego jeszcze wyrobienia, modzie strzeli bka w rodzaju

odezwy grudniowej, wynikn skutki nieprzewidziane, ale i tego bka zaraz doj-

rzaa L. N. naprawi, tómaczc, e farsa jest wspania demonstracj, nieuczci-

wo — rozumem politycznym, a wszelka opozycja przeciwko niej — szalestwem.
No i dobrze. Bd co bd „Wrzenia pod moskalem" nadzwyczaj niesmaczn
pami po sobie zostawi, nie mówic ju o goryczy zawodu, doznanego przez mo-
dzie siedleck i bialsk, pora pierwszy rozwijajc skrzyda do lotu i wdeptanej
z powrotem w boto.

Sówko jeszcze o zachowaniu si postpowej modziey. Postpowanie jej

tu mona nazwa lamazarnem i nazbyt ju dyplomatycznem. Przegosowawszy
wystpienie, modzie postpowa jak gdyby zlka si tak strasznego kroku
i rzeczywicie wszelkie siy wytya, aeby cay zapa zmarnowa. Ca energi
wytono, aeby wymyla narodowcom, odezwy, karykatury, „kaway" w rodzaju

ogoszenia konkursu na wynalezienie „rzeczy tak patryotycznej, aeby moga sko-
ni modzie narodow do czynu" sypay si jak z rkawa. Po za tern jednak
o wystpieniu mao co mylano. Wybrany dla urzdzenia [manifestacji komitet,

przetrawestowawszy w odezwach, opatrzonych czarnymi mistycznymi inicjaami,

ca od do modoci i wykrzyknwszy par razy „Gwat niech si gwatem
odciska"

!
po tygodniu zamieni^^si na komitet do zbadania nastroju mas mo-

dziey, a po sumiennej znów caotygodniowej dziaalnoci na tern samem polu,

rozwiza si, owiadczywszy, e z takiem bydem nie ma co robi. Zebranie de-

legatów modziey postpowej przyjo to do wiadomoci z uznaniem, modzie
postpowa odetchna gboko, i czeka na now okazj do dysput, gortsi za
poczekali jeszcze tydzie, kiedy ju „spokój panowa w Siedlcach i Biaej" i znowu
rozpoczli agitacj, aeby zwoa wiec w sprawie siedleckiej. Jednem sowem
widocznym jest brak wszelkiej myli ^politycznej, wszelkiego planu, waciwie
nawet mona powiedzie : sami nie wiedz czego chc.

Korespondencj dzisiejsz zakocz wspomnieniem pomiertnem. W kocu
lutego w Otwocku zmar na suchoty Zdisaw Kowalski, student medycyny. Na-
lea on do grupy dawnych ludowców uniwersyteckich, czynny by bardzo

w „Kole" studenckiem i na polu owiaty ludowej. Chorego ju, powracajcego
z Zakopanego, aresztowano na granicy. Pobyt w cytadeli do reszty zrujnowa
jego zdrowie. By on jednym z tych nielicznych narodowców, którym nic nie

mona zarzuci pod wzgldem uczciwoci politycznej i szczeroci rewolucyjnej,

K—icz.

*
*

Sprawa wykadu religii po polsku w szkoach zahoru rosyjskiego*)

W grudniu r. z. w Warszawie i po caym kraju pomidzy modzie
szkoln w wielkiej iloci rozrzucona zostaa odezwa, podpisana przez „Warszawsk
modzie narodow". Odezwa ta wzywaa modzie do zamknicia ust obudnej
prasie moskiewskiej, rozczulajcej si nad niedol dzieci wrzesiskich, w ten

*) Wobec powszechnego zainteresowania si t spraw podajemy korespon-

dencj niniejsz, jakkolwiek znaczna cz podanych w niej faktów jestju znana
naszym czytelnikom skdind (Red.)
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Bposób, aby w szkoach, gdzie, mimo wikszoci uczniów polaków, religia wyka-
dana jest po rosyjsku, zadaa wyrzucenia jzyka rosyjskiego i nauczania reli-

gii po polsku. „Powstacie w obionie praw swoich, a cae spoeczestwo stanie

za wami i nie pozwoli wam zgin“. Taki mniej wicej by sens odezwy. We-

zwanie to, rozrzucone w ogromnej iloci wród modziey szkolnej, mocno wzbu-

rzyo uczniów i w kocu stycznia w gimnazyach ; poniewieskiem i maryampol-

skiem oraz w progimnazyum w Zamociu uczniowie zadali wykadu religii po

polsku. Zajcia te prdko wadze zatary. Gorzej wyszo w Siedlcach i Biaej.

Dnia 1 lutego w VII klasie gimnazyum siedleckiego na lekcyi religii uczniowie

owiadczyli katechecie, e uczy si chc religii tylko po pdsku. Ksidz kate-

cheta Dubiszewski chcia energicznie „ukróci samowol“, i wywoa jeszcze gorsz

awantur .
uczniowie powyrzucali rosyjskie podrczniki religii za okna i wyszli

z klasy na korytarz, gdzie do nich przyczyo si cae gimnazyum i wtedy -
danie przedstawiono dyrektorowi. Wadze zarzdziy jaknaj energiczniejszo rodki

dla wynalezienia „zaczynszczykow“ tego wystpienia i rozpoczo si ledztwo.

Dnia 5 lutego podobne zajcie odbyo si w Biaej, gdzie uczniowie równie za-

dali usunicia religii w jzyku rosyjskim. Na wiadomo o tych zajciach za-

wrzao wród ogóu modziey: posypay si odezwy, opowiadajce o tej „Wrzeni

pod moskaleir“, studenci uniwersytetu warszawskiego wydali odezw do dzielnych

siedlczan, obiecujc im swoj pomoc i wyraajc solidarno, modzie socyalisty-

czna znowu wzywaa do pomocy czynnej uczniom, przypominajc walk, jak

kilka lat temu uczniowie w prowincyach nadbatyckich i na Litwie pónocnej

prowadzili o zniesienie modlitwy w jzyku rosyjskim i któr dziki solidarnoci

•^ygrali w zupenoci.

Pierwsza te poowa lutego bya widowni dziwnego a przykrego zarazem

zjawiska ; cae tygodnie biedni chopcy siedleccy i bialscy wygldali pomocy,

wygldali wieci o ruszeniu si w ich obronie wszystkich szkó Królestwa z uni-

wersytetem warszawskim na czele. Jedyna to bya droga wyjcia. W zaborze

moskiewskim, gdzie niema praw politycznych, a rzdzi jedynie samowola urz-

dników, co nieco zdoby mona tylko demonstracyami, i>d siy energii wy-

stpienia zaley zwycistwo. Po pierwszych wydalaniach z Siedlec i z Biaej

modzie caa powinna bya wystpi: uniwersytet i politechnika, wszystkie gi-

mnazya, wszystkie szkoy rednie powinny byy jednogonie zada uniewinnie-

nia karanych uczniów i tern zawiadczy, e wybuchy w Siedlcach i Biaej nie

byy wystpieniami garstki obaamuconych modzieniaszków, e to bya myl

caego ogóu, e caa modzie tak samo myli i czuje, jak oni. Do adnego

iednak wystpienia nie przyszo, dziki nikczemnie obudnemu zachowaniu si

tutejszej demokracyi narodowej. Po zajadej agitacyi modzie narodowa w uni

wersytecie, ta sama co wezwaa uczniów do wystpienia, znaczn wikszoci

gosów (prawie 350 przeciwko 90) uradzia nie wystpowa czynnie, a tylko

poprzesta na zbieraniu skadek dla wydalonych uczniów. Projekt wystpienia,

poLny przez socyalistów, popar odam modziey postpowej, ale z powodu

maej swej liczby jak równie niedostatecznej sprystoci nic nie zdoa urz-

dzi. Kuch pomidzy uczniami gimnazyum, dziki agitacyi narodowych demo

kratów, zosta przytumiony zupenie. Na zakoczenie, tutejsza Liga Narodowa

wydaa odezw, w której chwali ogó modziey za dojrzao polityczn, mianem

szalestwa pitnuje usiowania ludzi, chccych poruszy do wystpienia ca
modzie i jakby na ironi wzywa ogó spoeczestwa, aeby okaza si godnymi

ojcami takich synów, jak uczniowie siedleccy.

Po takiem zachowaniu si ogóu modziey i spoeczestwa, wadze mo-

skiewskie atw miay robot : w Siedlcach wydalono z gimnazyum 29 uczniów,

w Biaej 4 przywódców, poczem reszta, gnbiona przez teroryzm moskiewski

i nie widzc pomocy od reszty spoeczestwa, zgodzia si na odstpienie od
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• woich da i zgodzia s’ na przywrócon e religii w jzyku rosyjskim W Siedl

cach dlatego tylko wykady odbywaj si nie po rosyjsku, e prefekt ks. Dubi

szewski poda si do dymisyi, znaglony naciskiem iiiteligencyi, a inni ksia nie

podjli si wykadu, tómaczc si brakiem dostatecznej znajomoci jzyka rosy)

skiego. Tak si skoczyo wystpienie modziey polskiej o wykad religii w j
zyku polskim.

Z tego pobienego opisu widocznem jest, jak nikczemn rol odegraa,

demokracya narodowa. Przedtem podburzya lekkomylnie modzie, zapowiada-

jc jej bóg wie jak pomoc i zapewniajc, e cale spoeczestwo stanie po jej

stronie, a póniej obojtnie patrzya, jak uczniowie, posuchawszy jej odezwy,

terorya)wani przez wadz, naciskani przez mao uwiadomiony ogó, przez trzy

tygodnie cae trzymali si, rozpaczliwie wygllajc zewszd pomocy i wreszcie

musieli powróci d ^ dawnych porzdków, upokorzeni i pozbawieni z poród siebie

dzielniejszych jednostek. A ci, co ich do wystpienia podbudzali, daj im za to

— skadki.

Esta

*
* *

Liga Narodowa a zajcia siedlecko-bialskie.

Przytaczamy najwaniejsze ustpy owej odezwy L^gi Narodowej. Po scha-

rakteryzowaniu pooenia rzeczy i wyjanieniu powodów wystpienia modziey
gimnazyalnej Liga Narodowa mówi

:
„Dwunastoletni chopcy, zarówno jak dora-

stajcy modziecy, wykazali mzk stao, spokój i wiadom celu energi.

Nie zamaa tej energii surowo wadz moskiewskich, usiujcych zaatwi spra-

w za pomoc licznych wydale. Dzielna postawa modziey pozwala oczekiwa,

e powicenie jej przyniesie skutek, e ta modzie bdzie miaa zasug osi-

gnicia zdobyczy narodowej drog zbiorowego oporu, rozumtiie utrzymanego

w granicach odpowiadajcych celowi. Nie moemy jednak pozwoli, aeby dzielne

wystpienie modziey w Siedlcach i Biaej byo zmarnowane niedorzeczuem

i lekkomylnem zachowaniem si jej rówieników, illusimy wydoby wszystko, co

jest wród nas zdrowego i silnego, do zduszenia tej awantury politvcznej. W dka
rozpoczta w celu realnym, w celu zdobycia uauki religii w jzyku ojczystym

we wschodnich powiatach Królestwa i Kraju Zabranego, musi tam trwa, d'»póki

cel osignity nie zostanie, ale musi si nim ograniczy... Potpiajc nierozwane
i szkodliwe w tym wypadku demonstracye powszechne, wzywamy wszystkich

tych, którzy zaleno sw od orgauizacyi narodowej uznaj, aeby wszelkimi

uczciwymi rodkami przeciwdziaali usiowaniom zniszczenia rozpocztego dziea,

to jest wywoaniu ogólnych rozruchów wród uczcej si modziey“. Tu nast-
puje nawoywanie do skadek na rzecz ofiar siedleckich i bialskich.

Odezwa ta, pod któr mogliby si podpisa tak dobrze galicyjscy lub po-

znascy staczycy, zrobia swoje. Dopia tego, e ruch — przykry dla rzdu,
gdyby si by rozszerzy na ca modzie — zlokalizowany, adnych wyników
nie da. Wedug ostatnich wiadomoci rzd ani myli o zmianie jzyka wykado-
wego na lekcyach nauki religii i wszystko pozostaje po staremu, tylko e mo-
dzie siedleck i bialsk znacznie przetrzebiono. Tak wic przechwaki L. N,
o „skutku“, tylko j skompromitoway. No, ale L. N. moe si pocieszy, albo-

wiem, jak pisze „Przegld Wszechpolski“, — „po tej odezwie uznano Lig
w wielu koach, w których si jej obawiano lub nie chciano uzna“. Naturalnie,
wszystkie mamusie, ciocie i babcie, drce o los swych syuóvv, naraajcych si
przez wzicie udziau w ruchu na okropn ewentualno odsiedzenia kiliau godzin
karceru, a moe nawet — o zgrozo! — wyd iloma, z wddcznosc przyjy
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odezw L. N. Ale z wiksz jeszcze wdzicznoci musiay uzna zbawienny
wpyw L. N. moskiewskie wadze, które dziki patryetycznemu „rzdo^\i narodo-

wemu“ wykrciy si sianem.

*
*

Rocznica dogrola

Pidziesit rocznic mierci pisarza rosyjskiego Gogola, uroczycie ob-

chodzon w caej Rosyi, umylono wyzyska w Królestwie dla celów rusyfika-

torskich. W dniu tym zawieszono wic wykady we wszystkich szkoach red-

nich a uczniom i uczenicom rozkazano stawi si o oznaczonej godzinie w gma-
chach szkolnych, gdzie odbywa si miay produkcye artystyczne, oprócz tego

wszystkich obdarzono biletami na przedstawienie wieczorne „Rewizora” Gogola

w teatrze Wielkim. Agitacya, przeprowadzona wycznie wród uczniów i ucz
nic daa nastpujce rezultaty. W wikszoci gimnazyów mskich uczniowie polacy

nie zjawili si na uroczysto, a bilety im ofiarowane podarli. W gimnazyach

eskich solidarno okazaa si mniejsz w kadym razie wikszo uczenie

polek nie przysza, a wszystkie odmówiy udziau w produkcyach. Szczególniej

silnie zamanifestowaa swój protest jedna ze szkó miejskich, solidarno kole-

eska pocigna bowiem za sob nawet uczniów prawosawnych i wszyscy ucz-

niowie, wychodzc ze szkoy, podarli ofiarowane im na uczczenie dnia portrety

Gogola. Ulica, zamiecona szcztkami oleodruków, oryginalny przedstawiaa

widok. W jednem z gimnazyów pokazywano obrazy niknce zycia Gogola;

przywitano je jednak takimi wrzaskami
:

„dosy”, e musiano ich zaprzesta.

W gimnazyach filologicznych manifestacy ignorowano zupenie, w eskich
odgraay si damy klasowe

;
w gimnazyum realnem za przeprowadzono naza-

jutrz ledztwo.

Z
*

4<

Rozruchy studenckie w Rosyi

Wskutek zaburze studenckich w Charkowie minister owiaty rosyjskiej,

Wannowski, jeszcze przed Boem Narodzeniem zwoa specyaln komisy, zo-
on z profesorów uniwersytetu petersburskiego celem wypracowania ustawy

„normalnej" dla organizacyi suchaczów szkó wyszych. Minister chcia przez to

okaza swoj yczliwo dla studentów i zapobiedz w ten sposób rozruchom. Pod

koniec grudnia Wannowski ogosi ustaw „normaln” dla wszystkich uniwersy-

tetów rosyjskich, pozwalajc na róne kóka studenckie i kasy zapomogowe, ale

wszystko to pod najcilejszym dozorem. Studenci poczli si burzy, uwaaj m
ca „reform” za kpiny. W Petersburgu odbya si tedy narada ministrów nad

tern, co pocz w razie powtórzenia si zaburze. Postanowiono zamkn zaka-

dy naukowe na czas duszy i zaj si gruntown ich reform. W mózgach

niektórych czynowników wylg si projekt przeksztacenia uniwersytetów na sa-

modzielne fakultety przy gimnazyach prowincyonalnych. Przeciwko demonstran-

tom postanowiono uy ostrych nabojów. Bd ofiary — smutne, ale konieczne —
tak mia si wyrazi minister sprawiedliwoci rosyjskiej —* Murawiew. Car za-

twierdzi wszystkie uchway ministrów, dodajc:
— Ja si rozprawi z tymi studentami. Oni mi buntuj robotników.

Studenci jednak, pomimo gronych pogosek, poczli wystpowa na ulic

i urzdza demonstracye. Równoczenie modzie prawie wszystkich uniwersyte-

tów rosyjskich odrzucia ustaw Wannowskiego. W Kijowie 15 i le lutego
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odbya si demonstracya uliczna, której przdbieg znany jest ju czytelnikom

„Przedwitu“. W Petersburgu studenci zwoali dnia 19 lutego wiec wbrew pi-

semnym ostrzeeniom rektora. Na wiecu tym zoyli delegaci, wybrani przed

B. N,, demonstracyjnie swoje mandaty, wród burzliwych oklasków caego wiecu,

W nocy aresztowaa policya wszystkich 15 delegatów. Uniwersytet zamknito.

Równoczenie odbyy si wiece w instytucie technologicznym, górniczym

i lenym. Wszystkie te zakady bezzwocznie zamknito. W instytucie komuui-

kacyi mia si odby wiec dnia 21 lutego, ale wadza zawczasu zamkna zakad.

Na eskich kursach wyszych wiec odby si równie.

W rocznic zaoenia uniwersytetu petersburskiego, w dniu 21 lutego

,

w ów pamitny dzie z r. 1899, od którego datuj si demonstracye akademików,

urzdzaa modzie zazwyczaj komersy (wieczerynki) po urzdowej uroczystoci

w uniwersytecie. W tym roku, jak i w dwóch poprzednich, odwoane zostay

uroczystoci w uniwersytecie, a policya zakazaa odbycia komersu. Pomimo to

zebrali si studenci i studentki w „domu ludowym“. Zapóno spostrzeono si

e policya urzdzia zasadzk. Pozamykano wszystkie wejcia; do sali wpuszczo-

no przebranych szpiclów i Stróy, którzy na dany znak rzucili si na modzie,

i poczli j straszliwie bi, nie wyczajc kobiet. Niektórzy z rozpaczy poczli

wyamywa okna, wybija szyby i wyskakiwa z wysokoci I pitra na ulic

Tych, którzy nie zdoali umkn, trzymano przez ca noc. a wreszcie odwie

ziono ich do aresztów policyjnych. Aresztowano przeszo 200 osób.

Rozpoczy si demonstracye uliczne w Moskwie, Petersburgu, Odesie,.

Jekaterynosawiu i t. d. W nastpnym numerze „Przedwitu“ podamy bardziej

dokadne sprawozdanie z przebiegu tych deraonstracyj, poniewa dotychczas wia-

domoci o nich, podawane przez pisma zagraniczne, s bardzo niepewne i niedo-

kadne. Ogólny charakter ich wyraa si w tern, e studenci w towarzystwie

robotników wychodz na ulic, rozwijaj czerwone sztandary z rewolucyjnymi

napisami, jak „Wolno“ i t. d. Policya piesza i konna rzuca si na tum, pie-

wajcy pieni rewolucyjne, odbiera czerwone sztandary i aresztuje uczestników

demonstracyi, którzy w bardzo prdkim czasie bywaj skazywani na 1-3 mie-

siczny areszt na zasadzie „ochrony wzmocnionej Zwaszcza duo osób areszto

wano w Moskwie podczas demonstracyi 22 lutego i 2 marca.^ Wzito wówczas

okoo 700 osób. Poniewa znaczna cz aresztowanych studeurów bya zaopa-

trzona w bron, przeto spotkay j wyroki bardziej surowe ni gdzieindziej. Mia-

nowicie 95 osób skazano na 2 do 5 lat wygnania do gubernii Irkuckiej, 567

osób ukarano aresztem 2—3-miesicznym, 6 osób wysano do miejsca ich urodze-

nia na przecig roku. Podobno skazani ua areszt maj go odsiedzie w Archan-

gielsku. Wiadomoci o zabiciu kilku albo nawet kilkunastu osób, jak si zdaje,

s nieprawdziwe. W kadym razie pogoski o tern, podane przez pisma zagra-

niczne, nie zostay potwierdzone. Wadze ogromnie boj si zetknicia demon-
strujcych z szerszemi sferami robotników. Podczas demonstracyi fabryki przy-

lege otoczone bywaj przez wojsko, które nie dopuszcza robotników na miejsce

demonstracyi. W Odesie naczelnik miasta Szuwaow (syn byego jenera guber-

natcra warszawskiego) zabra z portu wszystkich robotników portowych, powsa-

dza ich na statki holownicze i wysa na pene morze. Fakt ten mia wielki

wpyw na osabienie demonstracyi.

Liczne rosyjskie organizacye socyalistyczne wydaj duo proklamacyi, za-^

chcajcych do demonstrowania na ulicach. Program rewolucyjnie usposobionych

studentów, kierujcych ruchem obecnym, najlepiej odwierciadla nastpujca
uchwaa, powzita przez ogó zebranych w uniwersytecie studentów wszystkich

wyszych zakadów naukowych w Moskwie :

„Z uwagi, e nienormalny dzi ustrój akademicki jest tylko echem po-

wszechnego rosyjskiego bezprawia, porzucamy na zawsze iluzy walki akademickiei
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i wznosimy sztandar da ogólno-polityeznych, gboko przekonani, e dla pra-

widowego biegu ycia akademickiego niezbdnem jest przeksztacenie caego
spoecznego i politycznego ustroju na zasadzie przyznania jednostce praw jej

przynalenych. Jestemy przekonani, e bez tego ycie rosyjskie nie posunie si
ani o krok naprzód, e siy lepsze bd peryodycznie wyrywane z poród spoe-
czestwa, e haniebne deptanie nie skoczy si. damy wic: 1) nietykalnoci
osobistej, 2) swobody druku, 3) swobody sumienia’ 4) wolnoci zebra, 5) bezpo
redniej odpowiedzialnoci urzdników administracyjnych, 6) udostpnienia mono-
ci ksztacenia si, 7) zrównania praw narodowociowych, 8) omiu godz '11 pracy
dla robotników i 9) prawa strejku. Nie uznajc obecnego rzdu za zdolny do

zreorganizowania ustroju spoecznego na tych podstawach, zwracamy si do caej
Rosy i mylcej, uwaajcej si za dojrza politycznie, podnoszc odpowiednio
chwili dla zwoania zgromadzenia urzdzajcego. Ogólno - polityczny program
dziaania zmusza nas do wyniesienia protestu naszego na ulic, gdzie jestemy,
gotowi wraz z robotnikami i calem spoeczestwem poprze si nasze dania’*.

„Iskra“ podaje tre manifestu ogólnorosyjskiego zjazdu studenckiego

Zjazd, który si odby niedawno, przyszed do nastpujcych wniosków; I) Ruch
studencki jest ruchem politycznym. Uznajc to, zjazd chce powiedzie, e ruch

studencki Korzeniami swymi tkwi bardzo gboko we wspóczesnym ustroju spo-

ecznym Rosyi. Osignicie autonomii uniwersyteckiej staoby w jaskrawem prze-

ciwiestwie z tendency rzdu, tamujc wszelkie denia do dziaalnoci samo-

dzielnej. Dla tego walka o prawa studenteryi staje si w sposób nieunikniony

walk z rzdem. Przeciwdziaanie takiemu postawieniu kwestyi jest niemdre
i wczeniej czy póniej zostanie przez samo ycie usunite. Ruchy studenckie

bd trway, dopóki reprezentacya narodu nie da gwarancyi wolnoci osobistej,

zupenie nieistniejcej w ustroju mouarchicznym. 2) Konieczno wyp iwiedzenia

teg'> wywoana jest przez smutn wiadomo, e nie caa masa studenteryi

cakiem ja«^no przedstawia sobie fataln nieunikniono ewolucyi. Zjazd znajduje,

e wyjanienie tej kwestyi moe i powinno by prowadzo ;e w formie propagandy

w'ród studentów. Konstatujc fakt wspólnej akcyi w ostatnich czasach studen-

tów i robotników, witajc z caego serca to zjawisko, zjazd uwaa za podan
propagand idei socyalistycznych wród studenteryi w jak najszerszych rozmia-

rach. Zjazd uwaa równie za podane utworzenie przy wszystkich wyszych
zakadach naukowych staych komitetów organizacyjnych, znajdujcych si w sto-

sunkach z miejscowymi komitetami S. D. P. Rosyi, do których zjazd zwraca si

z prob o pomoc. Co si tyczy taktyki, to zjazd, ralzc i nadal nie porzuca

strejku i obstrukcyi we wszystki h ich formach, wysuwa na plan pierwszy de-

monstracye, jako najbardziej skuteczny sposób zwrócenia uwagi spoeczestwa na

nidiormalne pooenie rzeczy. Zjazd uwaa za konieczne wytworzenie ogólno

studenckiego sekretaryatu (biura centralnego), któreby uchwalio prawidowe sto-

sunki pomidzy pojedyczemi organizacyami. Biuro to ma wydawa organ

drukowany.

1

Manifest ten jest naturalnie wyrazem pogldów nie caej studenteryi ro-

syjskiej, ale tych jej ywioów socyalistycznych, które stoj blisko S. D. P.

Rosyi. Nie wiadomo wic, w jakiej mierze uchway tego zjazdu pozyskaj apro-

bat innych odamów modziey rosyj-ikiej.
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Dr. B. Limanowski. Historya Demokracyi Polskiej w epoce porozhioro-

wej. Wydawnictwo „Zjednoczenia Towarzystwa Modziey Polskiej Zaoranic”

.

II. Zurych 1901. Skad gówny „Ogniwo“, Towarzystwo Modziey, Polskiej

w Zurychu.

Nasza literatura socyalistyczna nie ol)fituje w dziea wikszej obitoci,

zwaszcza oryginalne; to te ukazanie si pracy tow. Bolesawa Limanowskiego,

w postaci grubego tomu o 500 bez*’ maa stronach, naley powita jako wypadek

niezwyky. „Demokracya“ tow. Limanowskiego jest owocem pracy rozpocztej

jeszcze \' r. 1888. Obejmuje ona okres od upadku Rzeczypospolitej a do r. 1849,

w „Zamkniciu“ za podany jest zwizy pogld na caoksztat ewolucyi idei

demokratycznej w Polsce od schyku wieku XVIII a do zluzowania resztek de-

mokracyi szlacheckiej przez demokracy proletaryatu — przez ruch socyalistyczny.

W rozdziale pierwszym sdziwy autor przechodzi od wyjanienia samego po-

jcia demokracyi i jej cech znamiennych do zobrazowania zacztków demokracyi

w Polsce, poprzedzonego ogólnym rzutem oka na rozwój spoeczny Rzeczypospolitej

w cigu wieków ubiegy(;h. Przesuwaj si tu przed oczyma naszemi takie po-

stacie jak Staszic, Hugo Kolontaj, ks. Franciszek Jezierski i inni dziaacze,

ratujcy honor spoeczestwa rozsypujcego si w gruzy pastwa polskiego. Cay
rozdzia drugi powicony jest rewolucyi kociuszkowskiej i charakterystyce tego

znaczenia, jakie posiada ona w yciu polskieml^wogóle i rozwoju naszej idei de-

mokratycznej w szczególnoci. Z rozdziaem trzecim wkraczamy w okres nowych

usiowa wydobycia si z niewoli : legionów, spisków i pracy organicznej w latach

1795 do 1807. W tym rozdziale zapoznajemy si bliej ze spiskiem Gorzkowskiego,

z tym pierwszym objawem propagandy rewolucyjnej wród ludu, w imi intere-

sów ekonomicznych i politycznych tego. Rozdzia czwarty obejmuje czasy

Ksistwa Warszawskiego, pene zgieku i wrzawy wojennej, pozostawiajce

w 8})ucinie nastpnym pokoleniom wolno osobist chopów. Rozdzia pity

maluje nam wyrazicie epok (M kongresu wiedeskiego, a do wybuchu powsta-

nia listopadowego, któremu powicony zosta rozdzia szósty. Z rozdziaem

siódmym wkraczamy w dug epok organizowania si demokracyi na obczynie

i pierwszych usiowa wywoania z zagranicy zbrojnego ruchu w kraju. Zapo-

znajemy si tu z bardzo mao dotychczas wyjanion spraw polskich zwizków
wglarskich i z szaloncm przedsiwziciem Zaliwskiego. Propaganda ludowo-

demokratyczna i)omidzy rokiem 1834 a 1840 wypenia rozdzia ósmy, którego

lwia cz powicona jest zobrazowaniu czynnoci Towarzystwa Demokratyczne-

go. Dalsze dzieje Towarzystwa Demokratycznego i zorganizowanego przeze

powstania kreli nam rozdzia dziewity. Tu spo ykamy si równie z charaktery-

styk ksidza ciegiennego, który jak gdyby wskrzesi tradycye spisku Gorzkow-

skiego. Najobszerniejszy rozdzia dziesity zajmuje si rewoluey 1848—49 roku

i na tein koczy si waciwa „Historya“. Dzieo tow. Limanowskiego obok

gruntownej znajomoci rzeczy i umiejtnego wyzyskania róde cechuje jeszcze

gbokie umiowanie przedmiotu. Jak i inne prace tow. Limanowskiego, tak i ta

wyrónia si prostym i przejrzystym wykadem. Nie sdz, aeby naleao jeszcze

specyalnie poleca czytelnikom dzieo tow. Limanowskiego. W chwili obecnej,

kiedy mask demokratyczn wkadaj na siebie ywioy reakcyjne i antyrewolu-

cyjne w rodzaju „Ligi Narodowej “ znajomo z rzeczywist demokracy tern bar-

dziej jest konieczna, Z tego te wzgldu praca tow. Limanowskiego jest jak naj-
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bardziej na czasie i z pewnoci bardzo szybko znajdzie si w rku wszystkich
tych, kogo obcliodz dzieje rozwoju iiei demokratycznych w spoeczestwie
naszem

.

O.

* *
*

Czy Górnolzak moe by centroweem? Do braci Robotników i Wo-
cian — Wydawnictwo „Gazety Robotniczej “ w Katowicach.

Bardzo ndatna broszurka agitacyjna, przystpnie i jasno tómaczca ludo-

wi górnolskiemu, jakich wrogów posiada ten ostatni w osobie centrum nie-

mieckiego i jego popleczników-katolikowców.

O.

Feliks Witkowski

W Berlinie zmar tow. Feliks Witkowski, którego nizwisko cile jest

zwizane z pocztkami ruchu socyalistyczuego w zaborze pruskim. Ol lat ju
caych z powodu cikiej choroby usun si z ycia publicznego i tylko z kilku

starymi rodakami utrzymywa przyjazne stosunki. A przecie niegdy jego naz-

wisko byo na ustach szerokich kó towarzyszów partyjnych. Byy to czasy,

kiedy ustawami wyjtkowemi cigano tysice dzielnych robotników socyalistycz-

nych za ich przekonania, kiedy policyjny minister Puttkamer otrowskimi rod-

kami usiowa zniszczy socyaln demokracy. Agent prowokacyjny, Naporra,

który przed kilku miesicami zmar w szalestwie, wdar si wówczas pod mask
przyjaciela i towarzysza partyjnego w zaufanie Witkowskiego i jego towarzyszy

niedoli : Janiszewskiego, Merkowskiego i innych ; Naporra rozrzuca socyalistyczue

pisma ulotne i stara si uchodzi midzy polskimi towarzyszami za gorliwego

zwolennika socyalnej demokracyi. Pewnego dnia policya cigna sie, zarzucon
przez Naporr, którego denuncyacye wtrciy do wizienia kilkunastu polskich

socyalistów. Mimo wszystkiego wadze pruskie posiaday tak szczupy mate-

rya dowodowy, e potrzeba byo caorocznego wizienia ledczego, aby ostate-

cznie wywoa znany poznaski proces socyalistów, który zakoczy si 30. sty-

cznia 1888 r. wyrokiem, skazujcym oskaronych ogóem na 16 lat wizienia, Wit-

kowskiego, który równie przes edzia rok w wizieniu ledczem, skazano na

naleenie do tajnych zwizków i rozszerzanie zuryskiego pisma „Socialdemo-

krat“ na dwa i pó roku wizienia. Kiedy w r. 1886 Witkowski jecha do swej

matki na Boe narodzenie do Poznania, Naporra odprowadzi go na dworzec

kolejowy, ucisn go i ucaowa. By to pocaunek, dla którego analogi trzeha

szuka w ewangelicznym pocaunku Judasza Iskarioty. I niedo na tern. Na-

porra rzek jeszcze do Witkowskiego
:

„Staraj si tylko vvl wicej ycia w
ruch w Poznaskiem !“ Przy tych sowach pruski agent prowokacyjny ukradkiem

wsun Witkowskiemu jaki karton midzy zarzutk a surdut. W drodze areszto-

wano Witkowskiego i przy rewizyi znaleziono przy nim rozmaite zakazane pisma

ulotne i kilka numerów zuryskiego „Socyaldemokrata^ Naporra zosta potem
jedn z gównych podpór gabinetu Bismarcka i Puttkamera. Podczas procesu

prokurator Martins, uznic tego szpicla za czowieka honorowego i zbawca

pastwa, mówi midzy innemi
:
„Zarzuty, stawiane temu czowiekowi s tyle

warte, co para na zwierciadle, co promie wyprzedzajcy wit !“.. . Po wyjciu

z wizienia Witkowski by czowiekiem chorym i zupenie zamanym. W murach

wiziennych wkrady si do jego organizmu zacztki suchot i pomoc lekarska

nie zdoaa ju nieszczliwemu przywróci zdrowia. Na cae lata przykua go
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ohoroba do oa, pobyt w stacyach klimatycznych nie przynosi mu ulgi w cier-

pieniach. W ostatnich 10 latach by ekspedytorem berliskiego ^Vorwartsu“, o

ile mu stan zdrowia pozwala pracowa. Witkowski zmar w 45 roku ycia,

pozostawiajc wdow i dwie sieroty; mier jego pozostanie na zawsze jednem

ze strasznych oskare bisnarkowskiej polityki gwatu i podstpu, którymi chcano

zgnbi olbrzyma — socyalizm.

Pogrzeb odby si w poniedziaek popoudniu. Witkowski zosta pocho-

wany na cmentarzu w Friedrichsfeld.

Cze jego !

'

,
Jan Jakohseii

Dnia 9.g^ marca r. d. zmar w wciskowym szpitalu w
Jan Jakobg^i/. Urodzi si w Warszawie, w czerwcu r. 1880.

Moskwie tow.

By synem wa-
ciciela ^>bryki. Po ukoczeniu wydziau chemicznego szkoy technicznej wie-
cimskiego, zajmowa miejsce modszego chemika w owickiej fabryce przetworów
chemicziiyeb, std zosta wzity do wojska. Wojskowo odbywa w Moskwie.
Oddany szczerze sprawie ludu roboczego, wczenie ju wszed do czynnych szeregów
P. P. s. i pracowa w jej organizacyi z zapaem i oddaniem si. mier niespo-

tego dzielnego czowieka pozastawia gboki al w sercach wszyst-

^;ch, kto bliej zna go jako koleg i towarzysza.

Czee jego pamici

LU^E NOTATKI
27-go gr.idnia st. st. przez Wiercholesk przejedaa zimowa partya ska-

zaców politycznych, idcych na pónoc. Partya skadaa si z 11-tu osób,

wycznie ydów. Jestto obecnie staa praktyka, e si wysza na Sybery tylko

ydów i poczci polaków
;
prawosawni id na pónoc Rosyi europejskiej. Oto

nazwiska idcych w tej partyi : 1) Kapan (stud. uniw. kijowskiego) — 5 1.

Wilujska. 2) Wilenkin (st. kij.) — 5 1. Wilujska. 3 i 4) dwaj Rbinowiee
(rob.) z Wilna. 5) Sara Brukr (roboto.) z Miska. 6) Lewin (rob.) z Miska.

7) Helfant z Wilna. 8) Krejl — z Litwy. 9) Dolecki — krawiec, z Biae-
gostoku — wszyscy na 4 lata — 3—7 do Olekmiska, 8—9 do powiatu Wier-

choleskiego. 10 i 11) Berlin (stud. kij.) z on Ró Zakind z Kijowa —
przed wyrokiem. Wszyscy, z wyjtkiem dwojga ostatnich wysyani s „ochran-

nym poriadkom“, czyli nie, jak dotychczas bywao, na podstawie rozporzdzenia

cara. Procedura ta jest o tyle uproszczona, ‘ e niema prawie wcale ledztwa,

e nie bierze w niej udziau prokuratorya, e wyroki wydaje minister spraw

wewntrznych i e wszystko idzie byskawicznie prdko. Tak n, p. N 9 by
aresztowany w maju r. 1901. N N 3 i 2 w lutym 1901 (w Warszawie, cznie
z ca mas ydów „rosyjskich"). Gówn spryn tego systemu jest Zubatow.

Wszystkim zesanym „ochrannym poriadkom" daj zapomogi rzdowej tylko 3 ss.

miesicznie, tak onatym, jak i kawalerom (jako osobom „nagannego sprawowa-

nia" — epitet dawniej stosowany i wynaleziony specyalnie dla koniokradów,

administracyjnie tu zsyanych.) Dawniej dawano po 9 rs. 50 kop., a onatym 19

rs. miesicznie, na pónocy za wicej.

*
*

*

K.
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Podczas ostatnich zaburze studenckich jio raz pierwszy ukazay si» i ukra-iskie odezwy rewolucyjne. Tak np. w nocy z d. 21 na 22 lutego rozkolporto-
wano w Poltawie 1 w caej jej okolicy a do stacyi Iskrówka proklamacye rewo-
lucyjnej ukraiskiej partyi (R, D. P.). Rozpowszechniano te odezwo odbitana rcznej -prasie a wzywajc do demonstracji w imieniu „Wolnej gromady
ukraiskiego zwizku robotniczego“.

' ” ^

*

W Batumie na Kaukazie wybuch strejk w fabryce Rotszyj^jg^
doko-

nanych aresztowaniach tum robotników zgromadzi si przed gi^achem policyi-
nym i zada wypuszczenia uwizionych, nastpnie za zaatakowa wizienie
oraz kompani wojska. To ostatnie dao ognia. Trzydziestu robc^^gp^^^ zostao
zabitych wedug danych urzdowych.

,

Ze sprawozdania komisji nadzorczej „Skarbu narodowego“
'^^''''iaduiemv

si, e rozporzdza! na cz procentów od kapitau (5.248 fr. 50 cent.) 20'staa
przyznana w caoci Lidze Narodowej. Jeli zwaymy, e znaczna cz fundu-
szów „Skarbu Nar odowego“ pochodzi ze skadek robotników polskich w
i e Liga Narodowa zwalcza z tanatyczu zaciekoci party robotnicz c,

wszystkich trzech zaborach, to „bezparryjuo“ komisji nadzorczej

rodowego“ przedstawia si w bardzo dziwnem wietle.

.Skarbu

A trzy komitety ,Bundu'' zmwbilizo >\ ay cay swój dowcip, aeby wyka-

za, i twierdzi nie nasze, (patrz N. 10 „Przedwitu“ z r. ub.) iakoby podczas

wielkiego strejku biaostockiego w r. 1898 odezwy argonowe byy wydawane
tylko jirzez P. P. S. jest „kamstwem“. Mianowicie komitet biaostocki „Bundu“

poskary si na „Przedwit“ komitetowi centralnemu „Bundu“, komitet za
centralny poleci komitetowi zagranicznemu wydrukowa w „Idyszer Arbajter“

i w Polednich Izwiestjacb“ komunikat, usiujcy zapewni czytelników, e
„Przedwit“ kamie. Kiedymy przedstawili komitetowi zagranicznemu „Buiidu“

rzeczowe dowody w posta«d samych odezw inkryminowanych z polskim podpisem

„Biaostocki Komitet Robotuiczy“, dalej zawiadomienie o wydaniu tych odezw

przez P. P. S. w „Robotniku" i t. d., komitet zagraniczny „Buiidu“ w „Pole-

dnich Izwiestiach“ wysila si na dowody, e czarne jest biatem i odwrotnie, e
„wydrukowa" nie znaczy „wyda“ i t. d. Szkoda miejsca na dalsz polemik

wobec awnej zej woli.

* *

Zubatów urzdza w Moskwie manifestacje, ale z inn tendencj anieli

studenci. Wedug „Iskry" na kilka dni przed 19 lutego (rocznica zniesienia

w Rosji paszczyzny) ajenci Zubatowa poczli agitowa pomidzy robotnikami

fabrycznymi, aeby w drrdze skadek zakupi wieniec dla zoenia na pomniku

Aleksandra II. Zakupiono wieniec srebrny. 19 lutego zgromadzio si 50.000

ludzi przed pomnikiem. Jeiiera-guberuator moskiewski, wielki ksi Sergiusz,

wypowiedzia mow, poczem zebrany lud pad na kolaua i wzuosi okrzyki od-

powiednie. Nazajutrz wszyscy robotnicy, którzy dali skadk iia wianek, otrzy

mywali od swych pracodawców pi razy tyle, ile byli dali. Wydano na to po-

dobno 100.000 rs. Wedug korespondenta „Berliner Tageblatt" mauifestac3'^a

Zubatowska miaa niezwykle uroczysty przebieg
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MIESICZNIK POLITYCZNO-SPOECZNY

organ polskiej PARTYI SOCYALISTYCZNEJ

4

Londyn;
z DRUKARNI Polskiej Partyi Socyalistycznej



Warunki prenumeraty :

Rocznie : 5 fr. — 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.) —
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedyczy : 45 centim. — 4 d. —
35 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. — 900 reisów.

Adres redakcyi i administracyi

iózef (Kaniowski, 67 §olworth §d,, (Leytonsone, ^ondon (E.

Pokwitowania
KOMITETU ZAGRANICZNEGO P. P. S.

(z powodu braku miejsca zamieszczone bd w naastpnym numerze).

Fi8ina partyjne i robotnicze

:

Przedwit — miesicznik. Londyn. Rocznie : 2 zr. 40 cent., 4 marki, 5 fr.

,

1 dolar, 4 sh.

wiato— dwumiesicznik popularno naukowy. Londyn. Rocznie 1 zlr. 20 ct. aust.,

2 m., 2 fr. 50 c., 50 cent. am., 2 sh.

Kuryerek Zakordonoiuy i Zagraniczny — miesicznik. Londyn. Rocznie

:

60 cent. austr., 1 m., 2 fr., 25 cent. amer., 1 sh.

Robotnik, Górnik, Biaostoczanin, Badomianin, odzianin, Kuryerek Ostrowie

cki — w tajnej druk. zab. ros. Arhajter (po ydowsku — w Londynie) wy-
chodz nieregularnie. Prenumerowa z góry w Londynie mona tylko

Robotnika. Cena za 10 num.; 3 zr. 50 cent., 6 mar., 7 fr. 50 cent., 1 dolar

50 cent. am., 6 sh.

Naprzód — dziennik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie w Austryi 12 zr.
Poza Austry : 28 mar., 40 fr., 7 doi. 50 cent. am., 32 szyi.

Prawo Ludu - dwutygodnik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie: 1 zr.,

2 marki, 2 fr. 50 cent., 50 cent, amer., 2 sh.

Kolejarz — dwutygodnik. Kraków, Szczepan Kurowski, 9, Mikoajska, Austrya.
Rocznie : 3 zr., 5 mar., 6 fr., 1 doi. 25 cent am., 5 szyi.

Ognisko — 3 razy na miesic — dla drukarzy. Lwów, J. Hubert, 8 Lindego,
Austrya. Rocznie : 2 zr. 40 cent., 4 m., 5 fr., 1 doi. am., 4 szyi.

Gazeta Robotnicza — tygodnik. Katowice (Kattowitz O/S), 46, Beatestrasse,

Niemcy. Rocznie ; 4 zr. 50 cent., 6 m. 40 fen., 8 fr., 1 d. 60 c. am., 6 sh.

Owiata—dwutygodnik. Pozna, W. remski, 3, Strzaowa, Niemcy. Rocz. 3 m.
Robotnik — tygodnik. Chicago, 629, Milwaukee Ave, Stany Zjedn. Pón. Ame-

ryki. Rocznie : 3 zr. 75 cent., 6 m., 7 fr. 50 cent., 1 doi. 50 cent., 6 szyi.

W ZYJDOW^ItlM:
wyszy wieo z .druku nakadem P. P. 8. :

Feigenbaum B. Jak yd staje si socjalist (Wie kumt a Jud zu So-
zializmus ?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 5 ct. amer., 2 d,

Kautsky K. Niepodlegfo Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony portretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Mot J. Kto z czego jge 2 Wydanie nowe. Cena tO centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita powinien. Cena :

15 centów austr., 30. centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Wroski A. ydzi w Polsce. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct am., 1 d.

Liebknecht w. w obronie prawdy. Z portretem autora. Cena 20
nt austr., 40 centim., 10 cent. am., 4d.
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PRZEDWI T

©mmmmm
w maju roku 1878 stanem po raz pierwszy na bruku

Warszawy. Ju dzieckiem, kiedym obok matki piewa w kijow-

skim kociele „Ojczyzn, wolno^, marzyem o Warszawie. Wszak
to z Warszawy przywoono owe druki i opowieci, których tyem
si nasucha, kiedymy to ca famili siadywali dokoa stou, do

darcia szarpi dla powstaców. Pierwszy mój nauczyciel, lub inny

jaki „koroniarz“ opowiada, czy czyta tak porywajco, em si
cay w such zamienia, a napdzony do snu, dugom zasn nie

móg, marzc o tej piknej, a tak nieuchwytnej, lecz przecie

czarujcej „ojczynie^, o której w owym czasie tyle mówiono
i tak piknie piewano. A przecie i piewy te, i owe zbiory

najpikniejszych melodyi“, zebranych w „Kosach “ i „Kwiatach
Polskich", które z takiem uczuciem wygrywa pierwszy mój na-

uczyciel muzyki, take koroniarz, wszystko to szo z Warsza-
wy. Umys wic mój i serce ksztatowao si na kulcie Warszawy,
która w mej wyobrani sza tu obok „ojczyzny". A jednak, cho
przeyem ju wier wieku, chociaem ju z niejednego pieca chleb

jada, chociaem ju by zazna i goryczy emigracyi i roskoszy

„nielegalnego ycia" — nie ogldaem jeszcze Warszawy. Teraz
dopiero, oddawszy kelnerowi hotelu Polskiego wybornie podrobiony

paszport na imi Aleksandra Pawowskiego (paszport ten suy
potem Ludwikowi Waryskiemu w Galicyi), szedem z poleceniami

petersburskiego kóka na plac Zielony pod Nr. 10 na „facyatk".

Dzie by pochmurny, lecz w duszy mej promieniaa taka jasno,
jakiej nigdy jeszcze nie odczuwaem.

Ju w Petersburgu dowiedziaem si o rozpoczynajcej si
propagandzie socyalistycznej wród robotników. Poniewa za pol-

skie petersburskie kóko socyalistów znao moje konspiracyjne ro-

boty od roku 1875, poniewa wiedziao, e miaem mono
obeznania si z robotnicz organizacy rosyjsk, em widzia ro-

bot socyalnych domokratów w Berlinie i francuskich socyalistów

w Paryu; poniewa wiedziano, e w potrzebie potrafi przywdzia
bluz robotnicz, dano mi dobr rekomendacy do Warszawy. Na
„facyatce" najserdeczniej powita mnie Ludwik Waryski: „Na
gwat trzeba nam udzi „wyrobionych" od hebla i mota. Do
mamy tu dzielnych i szczerych chopaków, lecz do pracy wród
robociarzy brak mi pomocników".
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W par godzin po przywitaniu kuferek mój by ju na „fa-

cyatce“, a gdy Ludwik dojrza w nim skórzany fartuch, wzniós
go do góry i zawoa; „Oto nasz mundur! Wida, e nieraz sta
w nim przy kowadle, a wic witaj nam!“ Z fartuchem w rku
serdecznie mnie uciska i od tej chwili b5dimy ju na „ty“.

Tego wieczora zaprowadzi mnie Ludwik na zgromadzenie
robotnicze i w ten sposób od pierwszego dnia byem ju „przy ro-

bocie

Niebawem przekonaem si, o ile warszawski robociarz wy-
szym by od rosyjskiego. Gdy w Rosyi wyjtkowi tylko robotni-

cy, z zaproszonych na kókowe posiedzenia, odwaali si przema-

wia — tu przemawiaa wikszo. Tam ograniczano si najcz-

ciej do zadawania pyta. Tu robociarz w swem przemówieniu
prostowa nieraz niedokadnoci w mowie „ inteligenta Przecitny
rosyjski robotnik pojcia nie mia o kwestyach politycznych; g-
boko by przewiadczony, e co si dzieje na wiecie ~ dzieje si
na rozkaz lub zezwolenie cara. Wszelkie niewykonanie rozkazu

lub pragnienia carskiego rosyjski robotnik uwaa za „bunt“ i g-
boko wierzy, e „matuszka Ru szapkami zakidajet“ kadego,
ktoby omieli si „l)untowa“. Pojcie solidarnoci midzynarodo-
wej byo prawie niedostpne najbardziej nawet „wyrobionym" ro-

syjskim robotnikom. Warszawski za robociarz, wzrosy na trady-

cyach wiekowych walk politycznych, chtnie wspomina opowieci
0 Kociuszce, Gowackim, Kiliskim, co „prali kozuniów"; o Kon-
stantym, który chowa si w spódnicach ony przed Belwederczy-
kami i o „cudach zrcznoci i przebiegoci" rzdu narodowego
z ostatniego powstania. O potdze moskiewskiej mawia: „silne s
dranie". A przecie, nawyky ze syszenia, a po czci z wasnego
dowiadczenia do staej niemal konspiracyjnej roboty, tskni do

niej i otacza j pewnym urokiem, a zetknwszy si z agitatorem,

wita go z zadowoleniem i mawia: „no, przecie zaczyna si co
znowu, bo to 15 ju lat byo u nas cicho".

Nie potrafi opisa swego zachwytu, gdym po raz pierwszy

usysza takie mniej wicej zdanie z ust przeszo czterdziestoletnie-

go robociarza, ojca do licznej familii, któremu po 63 roku jedno

tylko zostao oko. Lecz najbardziej podziwiaem w polskim robo-

ciarzu niezmiern atwo przyswajania, jako te gbokie zrozu-

mienie i odczucie midzynarodowej solidarnoci ludu pracujcego.

Zdaje mi si, e zasadnicz przyczyn owej atwoci przyswajania

1 odczucia midzynarodowej solidarnoci ludów jest instynktowne
przewiadczenie kadego niemal „królewiaka" o rozdwiku i sprze-

cznoci interesów rzdu a spoeczestwa. Na tern tle dopiero za-

rysowuj si szkice bratniego stosunku ludów, przez liczne le-

gendy o wspólnych walkach rewolucyjnych i sympatyi ludów do
naszych emigrantów. Korzystnie te wpywa w tym wzgldzie
zwyczaj zagranicznych wdrówek naszych rzemielników po odby-

tym terminie i „wyzwoleniu". Z takich wdrówek przynosi nieraz

polski robociarz opowieci o budzeniu si pracujcych niemców,
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francuzów, anglików i o poczuciu u nich midzynarodowej solidar-

noci znacznie wczeniej, ni si rozpocza „propaganda“, prowa-
dzona przez kóka socjalistycznej modziey. Przywoone opowie-

ci byway czasem bardzo fantastyczne, a zwykle niedokadne, jak

kade podanie
;

lecz one to, jak wszelkie podania, jak wszelka

„pie “ urabiay umysy i serca i przygotowyway je do przyjcia

wyników nauki spoecznej i ekonomicznej, która idc z zachodu
przenikaa umysy modziey polskiej, rozsianej na wschodzie, a ta

wracajc „do kraju “ dzielia si swemi zdobyczami z robociarzem

polskim. Najbardziej jednak przyczynia si do pogbienia w nas

poczucia midzynarodowej solidarnoci ludów fakt rozszarpania nas

przez rzdy zaborcze. Skonny do wdrówek polski robociarz, pra-

cujc raz w Niemczech, to znowu w Austryi, czy te w Rosyi,

wszdzie spotyka swoich, którzy jednako z obcymi s wyzyski-

wani, a wszdzie widzi, e rzdy popieraj przedewsz}"stkiem wy-
zyskiwaczy. W kadym z zaborów znajduje on poparcie nie ro-

daka przedsibiorcy, lecz spostrzega wycignit ku sobie

spracowan do innoplemiennego lub innowierczego
robotnika. Ta pogldowa nauka trwa stale i wywiera skutek

niezawodny. To te propaganda socjalistyczna nie tylko w prze-

mysowej Warszawie, lecz take w cakiem nieprzemysowej Gali-

cji odrazu padaa na znakomicie przygotowany grunt. Robotnicze
kóka „kas oporu “ rosy jak, grzyby po deszczu, nie zadawalniay
one jednak ani warszawskich robociarzy, ani gównego ich organi-

zatora Ludwika Waryskiego. Musz tu nadmieni, e nie w je-

dnej z wikszych fabryk warszawskich od bardzo ju dawna
istniay „kasy“ i „kóka wzajemnej pomocy“. Wadze fabryczne

i policja patrzya na nie przez palce, a robociarze bez osobliwego

wyboru dopuszczali kolegów do udziau w takich kasach, tern

bardziej, e wsparcia i poyczki dawano nadzwyczaj ogldnie,

a nieregularnie opacajcy podatek traci prawo do zapomogi.

Waryski pragn przedewszystkiem szybkiego wzrostu „kóek
spodziewa si, e znany ju typ „kas“ przyjmie si najatwiej,

chciao mu si jednak, aby te kasy wspieray tylko wojujcych
robotników w czasie strejków i dla tego nazwa nowe swoje kóka
„kasami oporu“. Mdwi o nowych kókach dla tego, e usiowania
przeksztacenia istniejcych ju spezy na niczem. Do tych no-

wych „kdek“ werbowano prawie tak samo jak do starych, a wic
nie czynic wyboru. W przemowach jednak cakiem zapominano
0 nazwie i sposobie werbowania. Propagowano ^ nieodzowno so-

cjalnej rewolucji, a wszelkie „Szulcedeliczowskie brednie“, do

których zaliczano te najrozmaitsze „kasy“, nazywano „buruazyj-
n obud “. Takie sprzecznoci nie mogy uj bezkarnie. Starsi

robociarze i sam Waryski, jeszcze przed moim przyjazdem ma-
wiali, e „trzeba jako inaczej prowadzi robot“, i radzili co

1 jak trzeba zmieni. Pisa te o tern Waryski do najwybitniej-

szego z ówczesnych socjalistów polskich, czonka petersburskiego

kóka, kto rego nazw przez liter A. Przed moim wyjazdem do
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Warszawy naradzalimy si z owym A w kwesty i organizacyi.

Obaj jednak zgodzilimy si, e opracowanie planu organizacyi

musi si odby na miejscu. Przyjrzawszy si warszawskiej robocie

byem zdania, e wielki ju czas pomyle o organizacyi wyranie
socyalistycznej. Zaproponowaem wic : istniejce „kóka kas opo-

ru “, do których ju si wcisno kilku „podejrzanych natychmiast
rozwiza

;
do robotniczej organizacyi dopuszcza tylko zdecydo-

wanych socyalistów, ludzi wypróbowanych, godnych bezwarunko-
wego zaufania i przewanie robociarzy, wszystkie za kóka inte-

ligentów rozsiane po kraju i w caracie winne byy, mojem zdaniem,
ogranicza si rol pomocników. „Ludwik “ i „Kazio “ zupenie zgadza-
jc si ze mn zaproponowali, abym opracowa plan organizacyi, który
te wkrótce uoyem, naradzajc si z Ludwikiem, Kaziem, Józ. Pa-
wiskim, Przewóskim, Filipin Paskowick, Dziankowskim i z kilko-

ma robociarzami, których nie nazywam, bo nie wiem co si z nimi stao.

W tym czasie, kiedymy tworzyli plan nowej organizacyi, wszystkim

„podejrzanym “, „niepewnym “ 1 niedostatecznie znanym mówio si
0 rozwizaniu wszystkich kóek i przerwaniu wszelkiej roboty. Ten
manewr ocali powstajc organizacy, a powstawaa ona jednocze-

nie z rozpoczynajcemi si rewizyami i aresztowaniami. Róne
kryy zdania o przyczynach pierwszych aresztów w Warszawie.
Najczciej jednak zapominano, e rewizye i aresztowania w War-
szawie nastpiy bezporednio po aresztowaniu kilku czonków pe-

wnego kóka wileskiego. Czonkowie tego kóka byli wielkimi

amatorami pisywania i przechowywania listów z imionami
1 adresami, i zdaje mi si, e listy te spowodoway najwicej
ofiar. W kadym razie nieostrono w listach wicej nam szkody
sprawia ni szpiegowie i zdrajcy.

Nie mog nie przytoczy tu paru faktów, wiadczcych
o sympatyi ku nam spoeczestwa.

Razu jednego id do pewnego lokatora drugiego pitra. Za-

ledwie jednak wchodz na pierwsze, otwieraj si drzwi. Niezna;

joma kobieta chwyta mnie za rk i woa bardzo wyranie i go-
no: „czy to si godzi tak o nas zapomina ?“ w teje jednak
chwili dodaje cichutko: „chod pan do pokoju“. Wchodz po-

suszny i dowiaduj si, e na górze andarmi od rana „czatuj“.

„Nikogo przecie nie zapali, bo my tu pamitamy, kto przychodzi

na gór i wszystkich ostrzegamy Gdym zacz dzikowa —
„Daj pan pokój, albo to my nie polacy? Musicie spiskowa, jeli

moskale tak si na was zawzili... szcz wam Boe!“ To nieby
odosobniony fakt, lecz charakterystyczny. Lokatorowie

a najczciej stróe, oburzeni na wieo wprowadzone blachy z na-

pisem „dwornik“, ostrzegali nas bardzo czsto przed grocem nie-

bezpieczestwem. Najlepiej chyba jednak scharakteryzuje stosunek

spoeczestwa do rozpoczynajcej si konspirac.yjnej roboty nast-
pujce zdarzenie. Kiedy mielimy ju niezbite dowody, e Wary-
skiego ju znaj i poszukuj, namawialimy go, aby wyjecha bo-

daj na jaki czas do Galicyi. Nietylko jednak niechcia nas
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usucha, lecz najspokojniej spacerowa i naznacza kolegom spotka-

nia w Saskim ogrodzie w biay dzie. Grdy tak’ pewnego razu spa-

ceruje po alei, spostrzega idcego ku niemu apacza z dwoma po-

licyantami. Zawraca i przypiesza kroku. apacz z policyantami
goni za nim i krzycz: „trzymajcie zodzieja“. — „Kamstwo! —
woa Waryski — jestem spiskowcem “ i ucieka co tchu. „Spisko-

wiec ucieka^* powtórzyo kilkadziesit gosów i w jednej chwili,

niby z pod ziemi, urós tum, oddzielajcy apacza z policyantami

od Waryskiego. Jaki nieznajomy mczyzna poda mu cylinder,

który odrazu zmieni wygld Ludwika, noszcego zazwyczaj niski

kapelusz. Waryski ucieka, a za nim i przed nim leciao z ust

do ust: „spiskowiec ucieka“. Daremnie apacze i policyanci szar-

pali si i usiowali pojma znikajc im z przed oczu ofiar. Na
kadym kroku zatrzymywani i myleni mogli tylko zwoywa prze-

raliwym gwizdaniem coraz wiksze posiki, a tymczasem Ludwik
zwalnia kroku, bo by niedaleko wyjcia. Tera^ jaka pikna,
elegancko ubrana kobieta podaje mu rami ze sowami: „chodmy,
tak bdzie bezpieczniej" i Waryski w cylindrze, w towarzystwie
szykownej damy, wychodzi z Saskiego ogrodu. Daremnie jednak
prosi sw towarzyszk, aby mu powiedziaa: „komu zawdzicza
ocalenie?" - „Boj si spiskowców" odrzeka filuternie, a rozka-

zawszy mu wsi do doroki, rzuca mu „egnam Pana" i znika.

m. n.)

Walka o chleb w Niemczech

III.

Niegdy, w pierwszej poowie XIX wieku, junkrowie pruscy byli gorli-

wymi wolnohandlowcami. Bo te wówczas niewiele zagranicznego zboa do

Prus sprowadzano, natomiast sprowadzano duo wyrobów przemysowych, bo

wasny przemys pruski, jak i ^wogóle niemiecki, by jeszcze sabo rozwinity.

Ale zmieniy si czasy; przemys niemiecki rozwin si potnie, a z nim, po

najwikszej czci przez emigracy z obszarów dworskich, rozwina si przeszo

trzydziestomilionowa ludno przemysowa, do wyywienia której wytwory swoj-

skiego rolnictwa ju dawno nie wystarczaj. A owi inni emigranci z obszarów

dworskich, którzy za morzem „na wolnej ziemi wolny lud“ stworzyli, zalewaj
rynki niemieckie coraz wzrastajcemi masami taniego zboa i taniego misa.
I otó okazao si na nowo, e waciw istot wielkiej wasnoci ziemskiej jest

nie konkurencya, ale rabunek: zamiast, na wzór wielkich przemysowców, wy-
piera obce towary moc coraz doskonalszych metod technicznych, junkrowie,

trzymajcy w swem rku klamk wadzy rzdowej, zaczli usuwa z rynku nie-

mi im konkurency zbrojn przemoc : zaczli zaprowadza w Niemczech coraz

wysze ca ochronne na zboe i inne przedmioty codziennego pokarmu. To nie-

ustanne podwyszanie ce zboowych zaczyna si ju od roku 1878 i doszo do
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takich rozmiarów, e podczas kiedy w Szwajcaryi co od stu kilogramów psze-

nicy do dzi dnia wynosi tylko 30 centymów, w Niemczech wynosi ono obecnie

3 marki 50 centymów, a wic niemal 15 razy wicej. Junkrom wic ich poli-

tyczne przywileje su na to, aby, sztucznie wykluczajc konkurentów, którzyby

przy wolnej, niesfaszowanej grze si ekonomicznych z atwoci gór nad nimi

wzili, ludnoci pracujcej chleb codzienny jak najdroej sprzedawa. A przytpi

zauway naley, e ta sztuczna droyzna ycia wanie z najuboszych warstw

ludu stosunkowo najciszy haracz ciga
;

albowiem im jaka rodzina jest

ubosza, tern wiksz cz stosunkow swoich szczupych dochodów wydaje ona

na rzeczy niezbdne do ycia, takie jak chleb. Z drugiej strony za bynajmniej

nie wszyscy rolnicy na cach zboowych korzystaj. Przeciwnie, ogromna wi-
kszo ludnoci wiejskiej (i robotników i wacicieli ziemskich) na cach zboo-

wych albo nic nie korzysta, albo wprost traci. Nie mówi ju o milionowej

klasie proletaryuszy rolnych, którzy mk dla wasnego gospodarstwa zazwyczaj

kupowa musz, a wic droyzn mki zupenie tak bolenie odczuwaj jak ro-

botnicy przemysowi
;

ale i drobni chopi zazwyczaj wytwarzaj zaledwie tyle

zboa, ile im trzeba dla wasnej rodziny oraz dla wasnego byda, nieraz za we
wasnem gospodarstwie wytwarzaj inne, cenniejsze produkta, bd to przeróne

warzywa i owoce, bd to winogrona i wino, bd to tyto lub chmiel, bd to

mleko, maso, ser, jaja, drób, miso — a zboe kupuj. A nawet zamoni chopi

w rónych czciach Niemiec s przewanie hodowcami byda, w takim razie za
niewiele zboa sprzedaj, przeciwnie kupuj wielkie iloci taniego zboa jako

pasz. Ogóem biorc, mona twierdzi, e gospodarze wiejscy posiadajcy mniej

ni 5 hektarów na cach zboowych stanowczo trac, gospodarze posiadajcy od

piciu do stu hektarów przecitnie tyle trac co korzystaj, a stanowczo korzy-

staj tylko gospodarze posiadajcy sto hektarów lub wicej. Otó wedle staty-

styki z r. 1896 W caem pastwie niemieckiem (wcznie z dzielnicami polskiemi)

gospodarstw wiejskich niej piciu hektarów byo 4,252.685 ;
gospodarstw od

piciu do stu hektarów byo 1,280.571, a gospodarstw obejmujcych sto hekta-

rów lub wicej zaledwie 25.061. Liczba ludzi, którym ca zboowe rzeczywist

korzy przynosz, jest wic drobniutk
;

junkrowie niemieccy i polscy wraz

z nieliczn warstw najzamoniejszych chopów, razem jakie 50 do 60.000 boga-

tych wacicieli, wzbogacaj si kosztem szedziesiciomilionowej ludnoci,

przedewszystkiem za kosztem robotników.

Mylaby kto, e tak szczodrze obdarzeni przywilejami junkrowie teraz

przynajmniej bd zadowoleni ze swej pozycyi ekonomicznej. A jednak tak nie

jest. Junkrowie od lat®^ju gono narzekaj, e „rolnictwo niemieckie jest za-

groone", to znaczy, e oni brn w dugi i inne trudnoci. Jest w tych skar-

gach duo przesady, ale te duo prawdy, a to z dwóch przyczyn. Po pierwsze,

poniewa od chwili zniesienia paszczyzny wielka wasno ziemska staa si
instytucy ekonomicznie nieracyonaln, a z wzrastajcym rozwojem kolei, pa-

rowców i przemysu staje si coraz bardziej instytucy ekonomiczn niemoliw:
po drugie za moc bardzo ogólnego prawa naturalnego, które brzmi, e kiesze

junkra jest dziurawa. Kadorazowe podwyszenie wartoci ich dóbr, przez sztu-

czne podwyszenie cen zboa wywoane, jednym junkrom suy po prostu do za-

cigania nowych dugów, drugim za, ju zaduonym, do sprzedawania swoich

dóbr za wysok cen, przepuszczenia czci otrzymanej sumy, a za reszr kupie-

nia nowej posiadoci, przyczem si znowu a po uszy obduaj. Sowem, to co

ich przodkowie niegdy zdobywali otwartym rabunkiem : ycie paskie, pene
splendoru i bezmylnej rozrzutnoci, to si dzisiejsi junkrowie staraj zdobywa
rodkami niby-ekonomicznymi. Jestto trudne zadanie

;
nie dziw, e junkrowie

wci o pomoc pastwow krzycz. , Obecnie znowu, wobec zbliajcego si ter-

minu odnowienia traktatów handlowych, junkrowie podnosz krzyk, e przy tak



- 127

niskich cach ua zboe, .jak SYa marek na sto kilogramów, rolnictwo niemieckie

osta si nie moe, e konkurencja zamorska oraz rosyjska zniszczy niemieckie

rolnictwo, jeli rzd nie zaprowadzi jeszcze wyszych ce

!

Jednake, poniewa zawieranie lub zrywanie traktatów handlowych z obce-

mi mocarstwami nie jest spraw prusk, tylko niemieck, wic junkrowie nie

mog zaatwi tej sprawy „w swoim domku“, na "'posiedzeniach owej obrzydej

karykatury parlamentu, zwanej sejmem pruskim. Nie, nowa taryfa celna musi

by uchwalona przez rad pastwa rzeszy niemieckiej — a poniewa rada pa-
stwa wybieran jest na podstawie powszechnego prawa gosowania, wic aby

wskóra co, trzeba zainteresowa swoj propozycj jaknajliczniejszy odam ludu.

Niemaa to trudno, kiedy chodzi o wygodzenie ludu

!

Otó trzeba przyzna, e sposób, którym junkrowie starali si pokona
t trudno, wiadczy o ich wcale pokanych zdolnociach politycznych. Z wielk
energi, zrcznoci i ruchliwoci zaczli oni wmawia w opini publiczn, jakoby

podwyszenie ce zboowych byo potrzebne nie tylko dla nich, ale dla caej lu-

dnoci rolniczej, od magnata a do komornika lub robotnika rolnego, a wic
w okrgej liczbie dla dwóch pitych cakowitej ludnoci pastwa niemieckiego.

Co wicej, junkrowie do tego stopnia zdoali wyprze si swojej pychy, e w pu-

blicznej agitacji, rzekby, chowaj si poza plecami tego miljonowego tumu nisko

urodzonych pracowników. Ci sami ludzie, dla ojców których wyraz „Bauer“

(chop) by najgrubsz obraz, dzisiaj domagaj si uwzgldnienia swoich potrzeb

ekonomicznych nie jako „szlachta", lecz jako „rolnicy", jako „chopi"; celem

poparcia swych da, stworzyli oni potn organizacj polityczn pod nazw
„Bund der Landwirte" (zwizek rolników), a do tej organizacji istotnie przyj-

muj i prostych chopów, o ile ci ostatni tylko daj si zwerbowa. Z niezmor-

dowan gorliwoci agitatorów tego „zwizku rolników" oprócz socjalistów a-
dna inna partya w Niemczech równa si nie moe

;
nikt w Niemczech goniej

i wytrwclej krzycze nie umie jak oni. Przy wyborach „zwizek rolników"

najczciej nie stawia wasnych kandydatów, ale do wszystkich kandydatów, od

których si wogóle spodziewa moe przychylnej odpowiedzi : konserwatystów,

wolnokonserwatystów, „narodowych liberaów" *), antysemitów, przedewszystkiem

za centrowców, jak nabity rewolwer stawiaj pytanie: „czy bdziesz pan goso-
wa za podwyszeniem ce zboowych, czy nie?" Tak wic, sam nie tworzc
partyi, zwizek rolników przy wyborach r. 1898 wywar i do dzi dnia wywiera

potny wpyw na przedstawicieli wszystkich partyi niedemokratycznych. Opie-

raj mu si oprócz socjalistów jedynie trzy frakcje demokracji liberalnej
:
pou-

dniowo niemiecka partya ludowa, wolnomylna partya ludowa i wolnomylne
zjednoczenie. A i te trzy frakcje liberalne chybaby si Zwizkowi rolników nie

opary, gdyby si temu ostatniemu udao zacign pod swoje sztandary cae
wociastwo. Ale w tern wanie sk.

Mimo wszelkiej agitacji, mimo wszelkiej presyi, wywartej na krocie zn-
kanych chopów przez dziedzica, landrata, pastora i nauczyciela „zwizek rolni-

ków" do dzi dnia zo.sta organizacj przewanie pask i — przewanie wscho-

dnioabsk. Liczy on obecnie okoo 220.000 czonków, z których okoo 105.000,

a wic hlizko poowa, mieszka na wschód od rzeki aby**). Poniewa za liczba

*) Nawskró reakcyjnej tej szajki niepodobna nazwa liberalnhez cudzysowa.
**) Taki stosunek liczebny poda niedawno jeden z agitatorów Zwizku

rolników; zdaje si jednak, e w tern orzeczeniu mieci si pewna dwuznaczno
na korzy Zwizku. Albowiem bardzo obszerne czci Saksonii (i królestwa sa-

skiego i zabranej przez Prusy t zw. prowincji saskiej) znajduj si ua zachodnim
brzegu aby; jednake pod wzgldem ekonomicznym i spoeczno-politycznym i te

okolice do „Ostelbii" zalicza naley.®
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samodzielnych gospodarzy wiejskich (wacicieli i dzierawców) wynosi w pastwie
niemieckiem przeszo SYg miliona, przeto czonkowie ,,Zwizku rolników*" stano-

wi niespena 4®/q wszystkich samodzielnych rolników. A przytem wkroczenie do

Niemiec poudniowych jest Zwizkowi szczególnie utrudnione, albowiem chopi

poudniowo-niemieecy oddawna maj swoje wasne organizacye polityczne, czasem

klerykalne, czasem liberalno - demokratyczne, czase m protekcyonistyczne, czasem

wolnohandlowe, ale w kadym razie nieluhice prusaków.

Jednake jakie cztery, trzy, dwa lata temu moralny wpyw, który „Zwi-
zek rolników" wywiera na wikszo chopów w caych pónocnych Niemczech,

by niezawodnie ogromny. Pomys takiej organizacyi „chopskiej", osobicie kie-

rowanej przez najwietniejszych z wietnych panów, bratajcych si z chopami,

jak niegdy magnat polski ze „szlachcicem na zagrodzie" — pomys to by zbyt

chytry i zbyt nowy, aby nie olni prostaczych umysów, ociale mylcych
i niewywiczonych w subtelnociach politycznych. Przytem niezrczna taktyka

partyi socjalistycznej wobec kwestyi chopskiej ( obacz zjazd wrocawski)

uatwiaa junkrom robot. Wszystko to odbio si na ogólnych wybo-

rach r. 1898, jak te i na wyborach uzupeniajcych, spowodowanych przez

mier lub rezygnacj pojedynczych posów w cigu nastpnych lat.

Lecz dzisiaj to si zmienio A zmienio si od chwili, kiedy w r. 1901

rzd ogosi projekt nowej taryfy celnej. Rzd niemiecki, to niestety to samo

co rzd pruski, a rzd pruski, to rzd junkrów
;
to te ten projekt nowej taryfy

celnej — to od pocztku do koca jedna niesychana bezczelno. Dotychczas

parlament uchwala tylko ca maksymalne, a rzdowi wraz z rad rzeszy (Bun

desrat *) zostawia penomocnictwo do zniania tych ce a do zera w stosunku

do takich pastw, któreby odpowiednio zniay ca na niemieckie towary
;

tym

razem za rzd sam wnosi propozycj, aby parlament z góry zwiza rzdowi

rce przez uchwalenie ce minimalnych, którycbby ju rzdowi pod adnym wa-

runkiem zniy nie byo wolno. A mianowicie ca na cztery gówne gatunki

zboa maj by podwyszone w nastpujcy sposób:

Obecne co Przysze co Przysze co
od 100 kilogramów minimalne maksymalne

Pszenica 3'50 marek 5*30 marek 6 50 marek

yto 3-50 „ 5*00 „ 6 00 „

Owies 2'20 „ 5’00 „ 6'00 „

Jczmie 2'00 „ 3'00 „
4’00 „

Jeli bierzemy pod inyag, e cena stu kilogramów^ pszenicy wynosia

w Niemczech w ostatnich latach okoo 15—20 marek, e wic proponowane cia

wynosiyby w okrgej liczbie trzeci cz obecnej ceny tow^aru, to jasnem jest

dla kadego, e byaby to poprostu szalona lichwa. Kilkomiesiczne oblenie

wszystkich wielkich miast w Niemczech nieinogoby gorzej oddziaa na ody-

wienie mas robotniczych, ni taka zbrodnicz rk w^ywoana sztuczna droyzna

Chleba, Ale na tern nie koniec. Nowy projekt taryfy okaza take, e owe pod-

szywanie si pod rzekom obron interesów chopskich gospodarstw byo niesy-

chanie bezczelnym faszem. Albowiem wszystko, co junkier sprzedaje, ma by
sztucznie podroone przez podwyszenie ca; a wdc i takie towary, które junkier

sprzedaje chopom, jak np. nasiona na posiew, a take konie, woy itd. (jedynem

*) Jestto reprezentacja rzdów^ pojedyczych stanów rzeszy niemieckiej;

czonkowie tej instytucji, penicej do wane funkcje rzdowe, mianowani s
przez rzdy pojedyczych krajów (Prus, Bawaryi, Wirtembergii itd. itd.)

Jednake skad tej „rady rzeszy" jest taki, e Prusy maj w nim zapewnion
wikszo.
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bydem, które wedug projektu bez ca do Niemiec wprowadza wolno, jest

osio); a dalej take takie materyay rolinne, które chop, hodujcy bydo, jako

pasz dla swego byda kupuje, jak n, p. kukurydza, w wielkich ilociach z za

morza do Niemiec sprowadzana, oraz róne trawy i zioa. Wszystkie tego ro-

dzaju towary chop niemiecki ma odtd kupowa wycznie u junkra, za ceny

przez junkra dyktowaue !

IV.

I oto przebraa si miarka. Nietylko, e partya socyalistyczna, z góry

przygotowana do zwalczania zamachów protekcyonistycznych, od chwili ogosze-

nia nowego projektu taryfy podwoia swoj agitacy i z jaknajpomylniejszym

skutkiem pocza podburza przeciwko lichwie zboowej ca ludno pracujc

miast i osad przemysowych
;

nietylko, e wolnomylni agituj w tym samym

duchu; zalepiony egoizm junkrów wywoa samorzutny ruch antyjunkierski po-

ród chopów niemieckich. Tak up. w okolicy zwanej Siider-Dithmarschen *)

chopi caego okrgu na publicznym wiecu owiadczyli si przeciwko com, jako

szkodliwym dla caej ludnoci pracujcej. W Oldenburgu cae wsie, od wójta

a do najmodszego parobka, podpisay petycye przeciwko com zboowym,

a ruch ten w cigu kilku tygodni ogarn cae Wielkie Ksistwo oldenburskie.

Na poudniu znowu, górale bawarskiego okrgu Berchtergaden wypowiedzieli si

w tym samym sensie; to samo uczynili chopi wirtemberscy, ba nawet wocia-

nie meklenburscy (organizowani w „Schutzverband mecklenburgiseher Land-

wirte“) i róni inni. W Zgorzelcu na Dolnym lsku sekcya „Zwizku rolni-

ków“, buntujc si przeciw szlacheckim kierownikom Zwizku, owiadczya si

przeciwko com

!

O kilka miesicy wczeniej od tego buntu chopów przeciwko szlacheckim

konserwatystom rozpocz si inny, nie mniej ciekawy bunt : bunt robotników

katolickich przeciwko ksiom-centrowcom. Wiadomo, e w katolickich okr-

gach Niemiec (w Nadrenii, Westfalii, Bawaryi górnej i niszej i t. d.), nietylko

wikszo chopstwa i drobnomieszczastwa, ale te i znaczny odam robotników

przemysowych sucha politycznego kierownictwa partyi centrum — jak to zreszt

czyni równie, lub czynia dotd, wikszo robotników polskich na Górnym
lsku. Wiadomo te, e midzy tymi katolickimi robotnikami, aby ich strzedz

przed zwizkami zawodowymi, kierowanymi przez socyalistów, kler organizuje

odrbne „zwizki chrzecijaskie“, które wprawdzie do szybko rosn, ale te
szybko przesika zaczynaj wanie tym duchem, któryby centrowcy pragnli

trzyma zdaa od swoich owieczek. Otó te zwizki katolickich robotników,

szczególnie w Nadrenii, coraz liczniej owiadczaj si przeciwko com zboowym
i domagaj si od „swoich“ posów, tj. centrowców, obrony ludu roboczego prze-

ciw lichwiarskim zamachom. Niemaa to przykro dla centrum, popieranego

i wspieranego przez magnatów o istnie ksicych posiadociach ziemskich, ta-

kich jak hr. Ballestrem. To te jeden z centrowców ju wyrzek prorocze sowo,

e „taryfa celna bdzie prochem, który centrum rozsadzi“. Jako bardzo na to

wyglda, jak gdyby ten pobony m mia racy...

*) Chopi krainy Dithmarschen (tj. zachodniego wybrzea dzisiejszego

Holsztynu) w rednich wiekach odgrywali rol pónocnych Szwajcarów — wa-
lecznego, wolnego chopstwa, które nieraz armie króla duskiego na gow po-

bio. Do dzi dnia jestto przewanie dziedzina wolnych chopów, jak zreszt
cae wybrzee morza pónocnego, od granicy holenderskiej a do duskiej.
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To wszystko odbija si coraz wyraniej na uzupeniajcych wyborach do

rady pastwa. Nie mówi o tern, e wrocawski mandat zmarego towarzysza

Schónlank’a przeszed w rce tow. Edwarda Bernsteina
;

nie jest to dla partyi

nowa zdobycz, bo zachodni okrg wrocawski oddawna ju jest zapewnion jej

dziedzin. Ale i w przewanie wiejskim okrgu Dobeln-Rosswein (w królestwie

saskiem) mandat zmarego ^narodowego liberaa" Lehr’a zdobytym zosta przez

tow. Gr1inberg’a; w innych okrgach za, jak np. w ksistwie Schaumburg-

Lippe, zwyciyli wolnomylni, poparci przez socyalistów. Kandydaci junkierscy

zwyciaj ju tylko w najbardziej zacofanych okrgach wschodnio-abskich

;

a najbardziej zacofanymi s wanie te, gdzie ywio polski lub te litewski

istnieje, ale na samodzieln polityk dotd si jeszcze nie zdoby.

Mylaby kto, e takie dowiadczenia skaniaj juukrów do skromnoci

i do zmniejszenia swoich da. Gdzie tam ! Oni wci krzycz w niebogosy,

e rzd im za mao daje; e wanie ów rzdowy projekt wygodzenia robotni-

ków i zrujnowania chopów zawiera tak niskie ca, e „zagroone rolnictwo"

w aden ywy sposób si nimi zadowolni nie moe; e gdyby tak niskie ca
przyszy do skutku, toby zaufanie „rolników" do rzdu i monarchii na szwank
wystawione zostao! Pi marek ca od stu kilogramów pszenicy — to za mao,
trzeba koniecznie uchwali siedem, osiem, bodaj dziesi marek ! ! Bardzo pra-

wdopodobnam jest, e chytrzy kierownicy „Zwizku rolników" wiadomie odgry

waj zuchwa komedy, przez któr chc zapewni przyjcie projektu rzdowe-

go, który przez kontragitacy swoj przedstawiaj w wietle projektu kompro-

misowego, na który „rolnicy" zgodzi si mog tylko dziki nadzwyczajnej

swojej ofiarnoci patryetycznej.

Ale nie uda si ta komedya! Lud si ju nie da oszuka. Przy otwarciu

jesiennej sesyi rady pastwa socyalici przedoyli petycy przeciwko com zbo-

owym, noszc przeszo trzy miliony osiemset tysicy podpisów! Byy tam
i tysice podpisów polskich, w znacznej czci przez nasz dzieln „Gazet Ro-

botnicz" zebranych.

V.

A sytuacya w radzie pastwa?
Mówiem ju, e za podwyszeniem ce owiadczaj si : konserwatyci

wolnokonserwatyci, „narodowo-liberalni", a równie, mimo rónych wykrtów
i dwuznacznoci — centrum. . Za, podwyszeniem ce zboowych jest równie
i Koo polskie, jak to przystoi na reprezentacy magnatów i obszarników pol-

skich, zupenie mylnie poczytywan przez naiwnych za reprezentacy polskiego

narodu. A wic w zasadzie wikszo dla podwyszenia ce jest zapewnion,

i to dua wikszo. Jednake materya jest ogromnie zawia (nowa taryfa celna

obejmuje 946 pozycyii), a przytem i w onie wikszoci opinie s róne: poso-

wie z aski „Zwizku rolników" domagaj si jeszcze dalej idcych podwysze,
centrowcy nadrescy, drcy o gosy robotnicze, chtnieby zniyli troszk choby
tylko ca na samo zboe. Oprócz tego nowa taryfa zawiera take podwyszenie

ce na towary przemysowe, a i tutaj interesy rónych grup kapitalistycznych

wzajemnie si krzyuj. A wic jak zwykle w podobnych wypadkach, projekt

odesano do komisyi. W tej komisyi wszystkie partye s reprezentowane, a za-

tem i wolnohandlowa lewica: socyalici oraz wolnomylni. I oto weszo w ycie

to, czem prasa socyalistyczna ju od roku prawie grozia: obstrukcya.

Nie udmy si pozorami ! Obstrukcya parlamentarna przejawia si niemal

w tylu rónych odcieniach, ile jest w Europie rónych temperamentów rasowych.

Obstrukcya irlandczyków w parlamencie angielskim — to przecige, ponuro-

acieke jeremiady, tu i ówdzie zabarwione krwaw ironi, a od czasu do czasu
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przerywane scenami formalnego buntu, scenami penemi patosu, gniewu, wcie-

koci ;
obstrukcja austryacka — to wymylanie czonkom wikszoci od krety-

nów, zodziei, ajdaków i wszelkiego rodzaju zoologii, to kocia muzyka, to obrzu-

canie przeciwników kaamarzami, a nareszcie napa na prezydyum, rozrzucanie

aktów prezydyalnych po sali i: uderzanie dzwonkiem prezydyalnym — w eb
prezydenta; obstrukcja woska — krótkotrwaa, dramatyczna, ognista, a ko-
czca si nieraz zbiorow bójk mniejszoci z wikszoci, przyczem waleczne

pary walczcych tarzaj si w kurzu na| pododze
;

obstrukcja niemiecka — to

obstrukcja na pozór chodna, przyzwoita, obstrukcja w formach niemal salono-

wych. ale najwytrwalsza i bodaj najskuteczniejsza.

W danym wypadku rachunek socjalistów (jak te i wolnomylnych, któ-

rzy im w tej sprawie wcale poczciwie sekunduj) jest prosty i pewny. Wedle

ugód midzynarodowych, najdalej na przyszy rok traktaty handlowe musz by
odnowione

;
wedle konstytucji niemieckiej, najdalej na lipiec 1903 rozpisane by

musz ponowne ogólne wybory do rady pastwa. A tymczasem projekt taryfy

ma 946 pozycji; a do kadej pozycji — czy to „ziemniaki wiee", czy te
„cukierki z kremem“, czy to „gwodzie mosine“, czy te „lalki o ruchomych

oczach", czy to „pocztówki", czy to „lokomotywy o parciu Wysokiem" — mona
wypali kilka mówek, stawi ca sery wniosków, proponowa róne poprawki,

skrelenia, uzupenienia
;

a to wszystko przy najsumienniejszem przestrzeganiu

porzdku dyskusji ! W ten sposób w cigu dwumiesicznych narad — od poo-

wy stycznia do poowy marca — komisja zaatwia zaledwie 43 pozycji, poczem

posza na wielkanocne wakacje. To znaczy, e gdyby si narady miay toczy

dalej tak jak dotd, toby upyny przynajmniej trzy lata^ nimby projekt rzdo-

wy by przedyskutowany po raz pierwszy w komisji tylko! Junkierscy czon-

kowie komisji wraz z polskim junkrem, Koraierowskim, (jednym z najskrajniej-

szych mioników lichwy zboowej), niecierpliwi si, zoszcz, szamocz, ale to

wszystko nic im nie pomaga. Socjalici i wolnomylni z niewzruszonym spokojem

godzinami caemi prawi o kadej drobnostce, a niecierpliwe okrzyki juukrów

z ironiczn uprzejmoci podchwytuj, jako przyczynki do jeszcze obszerniejszego

wysnuwania mów swoich, przeplatanych dobrodusznymi na pozór dowcipami —
a wreszcie junkrowie zrozpaczeni zamykaj posiedzenie i uciekaj do eleganckich

swoich kasyn i klubów, aby tam dla odwieenia strapionego ducha zagra

w karty! Zanudzenie wroga na mier stao si metod rewolucyjn, chronic

lud od zbrodniczej chciwoci paskiej.

Rzd wic siedzi jak mysz w puapce. Na przyszy rok zmuszonym bdzie

do prowizorycznego przeduenia na rok dotychczasowych traktatów handlowych;

a tymczasem obecna rada pastwa ^po picioletnim ywocie, normalnym dla tej

instytucji, umrze naturaln mierci, a nad jej trumn rozpoczn si ogólne wy-

bory, których hasem agitacyjnem bdzie walka o chleb! Biada wtenczas rzdo-

wi, biada junkrom, biada centrowcom nad Renem i na Grórnym lsku, biada

„narodowym liberaom" wraz z Sattlerem i innymi wilkami hakatyzmu! A biada

te i Kou polskiemu, kou wrogów ludu polskiego!

Pewnikiem jest ju teraz, e w przyszej radzie pastwa i wolnomylni,

i socjalici zasid w liczbie przynajmniej o poow zwikszonej. Kto wie nawet, czy

w tym przyszym parlamencie niemieckim socjalici nie bd najsilniejsz z partyi.

Tymczasem za narady komisji celnej tocz si dalej, jak gdyby chodzio

o najobojtniejsz rzecz w wiecie, a korespondenci gazet ju ziewa zaczynaj.

A. i poza parlamentem panuje w Niemczech spokój, dziwnie kontrastujcy z krwa-

wymi rozruchami na wschodzie i zachodzie, w Rosyi i Belgii...

Ale jestto cisza przed burz.
Dr. Wadysaw Gumplowicz
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Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi.

. I.

Uwagi wstpne.

w ostatnich czasach jestemy wiadkami niesychanie szybkiego rozrostu

prasy kierunku narodowo - demokratycznego, inaczej zwanego „wszechpolskim".

Do istniejcych dawniej „Przegldu Wszechpolskiego", „Polaka", „Pochodni"

i „Teki" przyby w ostatnich czasach szereg pism codziennych. „Dziennik Ber-

liski" w Berlinie z pisemka do bezbarwnego przeksztaca si na organ o wy-
ranych tendencyach narodowo ^ demokratycznych. Takiej sarpej metamorfozie

ulega istniejcy oddawna „Goniec Wielkopolski". We Lwowie narodowi demo-
kraci obejmuj na wasno „Wiek XX", a oprócz tego bior w swe rce „Sowo
Polskie", dotychczasowy organ demokratów galicyjskich. W ostatnich czasach ka-

towicki „Górnolzak", zaoony dla spekulacyi przez Biedermanna, przecnodzi

na wasno narodowych demokratów, którzy maj w najbliszej przyszoci
i w Dortmundzie (w Westfalii) wasny organ posi. Oceni wpywów tej prasy

nie jestemy w stanie, i jakkolwiek niektóre z tych organów pdz ywot sucho-

tniczy, liczc zaledwie po kilkaset prenumeratorów, to jednak sama ich ilo
wiadczy o do szerokiem kole ludzi, przyznajcych si do zasad narodowej de-

mokracyi.

Najwikszy wpyw ma ten kierunek wród modziey. Caa modzie anty-

socyalistyczna wyszych zakadów naukowych Europy Zachodniej i Niemiec wy-
stpuje pod firm narodowo-demokratycznej. I w zaborze pruskim, wród stu-

denteryi i najmodszego pokolenia inteligencyi zawodowej, jest sporo takich, któ-

rzy siebie do narodowych demokratów zaliczaj. W Galicyi cz modziey
uniwersyteckiej równie ideaom narodowo-demokratycznym hoduje. Narodowi
demokraci pracuj w tajnych kókach gimnazyalnych zaboru rosyjskiego

i austryackiego, wpywaj w pewnej mierze na modzie rzemielnicz w Kró-
lestwie, a rozpowszechnianie literatury nielegalnej wród chopów zaboru rosyj-

skiego gdzieniegdzie do niedawna byo ich monopolem.

Jakkolwiek tendencya do utworzenia stronnictwa, opierajcego si na
„ludzie" jest wród narodowych demokratów do silna, jednake s oni i za-

pewne nazawsze stronnictwem par excellence inteligenckiem pozostan. Chop
chtnie wydawnictwa narodowo - demokratyczne (jak zreszt wszelkie nielegalne)

czyta, ale cae jego naleenie do stronnictwa narodowo-demokratycznego ograni-

cza si wanie do tego czytania „Polaka" i chyba do pacenia jakiej kwoty
na skarb narodowy w Rapperswylu, Opiera si tedy stronnictwo wy znie na
inteligencyi i modziey.

Nie naley jednak przypuszcza, aeby wszyscy ci „narodowi demokraci",
których spotyka si obecnie na kadym kroku, byli rzeczywicie zwolennikami
pogldów „Przegldu Wszechpolskiego" i dziaaczami w myl tych pogldów.
Po za jednostkami, dziaalnoci narodowych demokratów kierujcemi i brdzo
szczup garstk wykonawców zarzdze kierowników, do „stronnictwa" zalicza

si mnóstwo osób, nie majcych’ nic wspólnego ani z duchem narodowej demo-
kracyi, an z jej dziaalnoci. Byway ju takie wypadki, e dziaacz narodowo-
demokratyczny wpada w rce andarmów jedynie z tego powodu, e pomidzy
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„zorganizowanymi" narodowymi demokratami nie znalaz si nikt, ktoby cheia

w chwili gorcej wzi na przechowanie walizk z nielegalszczyzn patryotyczn.

Takich „narodowych demokratów" jest pono najwicej, gdy obecnie firma naro-

dowo-demokratyczna ogromnie modn si staa.

Bardzo liczn kategory „narodowych demokratów'* stanowi ludzie, kry-

tykujcy zajadle wszelkie wystpienia „Przegldu Wszechpolskiego" i skwapli-

wie wyrzekajcy si wszelkiej z nim solidarnoci, nalecy za (przewanie

„duchem") do stronnictwa jedynie dla tego, e to naleenie do niczego nie

obowizuje i jednoczenie od wszelkich robót nie narodowo-demokratycznych

pozwala si usuwa. Jeszcze liczniejsz jest kategorya ludzi, sympatyzujcych

z narodow demokracy bez adnego pojcia o dnociach narodowej demokra-

cyi. Kategorya ta zwykle nie czytuje nawet wydawnictw swojej partyi i ze

zdziwieniem dowiaduje si, e „Przegld Wszechpolski" to lub owo gosi.

Do narodowej demokracyi zalicza si i ten stosunkowo do znaczny za-

stp zacnych jednostek, przewanie niewiast, które w cichoci, bez adnej rekla-

my prowadz skromn, a poyteczn prac uczenia dzieci wiejskich i robotni-

czych, szerzenia wród wocian literatury legalnej i nielegalnej, zbierania pie-

nidzy na róne cele narodowe i t. d., nie mylc bynajmniej, czy ta ich dziaal-

no zgodna jest z tym lub owym programem.

Mówiem tu o inteligencyi ju na stanowiskach. Co do modziey, to tu

firma narodowo-demokratyczna jeszcze bardziej jest modna i skupia ywioy naj-

rónorodniejsze. Obok czystej wody ugodowców i klerykaów, sympatyzujcych
z narodow demokracy jedynie z tego powodu, e ta zwalcza socyalislów, wi-

dzimy tu modzieców o temperamencie rewolucyjnym, którzy w gruncie rzeczy

sympatyzuj z ide socyalistyczn, ale naiwnie wierz oszczerstwom, rzucanym
na socyalizm polski przez tak „Tek"; widzimy tu ludzi, rwcych si do roboty

praktycznej wród ludu, obok tchórzów i niedogów, którym przynaleno do

narodowej demokracyi pozwala wykpi si od rozruchów studenckich *) lub

jakiej innej manifestacji
;

widzimy tu zwykych brukotuków i fikalskich obok
ludzi, szczerze i powanie biorcyci frazesy patryotyczne i do dziaalnoci przy-

szej gotujcych si. Jednem sowem mona tu spotka wszystkie ywioy, jakie

s wród modziey reprezentowane, nie wyczajc mistyków, zatopionych w To-
wiaiiskira, filaretów, spodzonych przez prof. W. Lutosawskiego, lub ludzi, pra-

gncych reformowa Polsk na podstawie fantasmagoryi Szczepanowskiego.

Jakkolwiek studenterya i moda inteligencya zawodowa jest t opoka, na
której narodowa demokracy buduje swój „koció**, to jednak w szeregach

narodowo-demokratycznych i -wacicieli ziemskich, i fabrykantów, i ksiy nie

brak, a wszyscy oni czuj si zupenie dobrze na gruncie programu tego stron-

nictwa...

Ta nieograniczona pojemno narodowej demokracyi stanowi jedn z zasa-

dniczych cech jej charakteru, gówne ródo jej zewntrznego powodzenia i we-
wntrznej saboci, co zreszt bd mia sposobno wykaza niej.

Sdz, e. wobec szybkiego wzrastania wpywów narodowej dem.okracji

w ostatnich czasach, naley przyjrze si bliej jej pogldom, scharakteryzowa
cilej ich istot i ostatecznie okreli miejsce tego kierunku w szeregu prdów,
nurtujcych nasze spoeczestwo. Naley to uezyni sine ira et studio, objekty-

wnie, dotychczasowe bowiem wystpienia socyalistów przeciwko narodowym de-

mokratom cechow^alo, jak mi si przynajmniej wydaje, pewne rozdranienie
pewien specyficzny ton, nie licujcy ze stanowiskiem krytyków objektywnych.

*) Zastrzegam si, e osobicie jestem przeciwnikiem udziau studentów
polaków w rozruchach ogóliio-rosyjsKich.
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Nie chc, bro Boe, twierdzi, aeby ten ton usprawiedliwionym nie by.
Kozumiem, e taktyka narodowo-demokratycznych publicystów wobec socyalizmu

i

a zwaszcza Polskiej Partyi Socyalistycznej, e wszystkie jej wiadomie pope-
niane kamstwa i oszczerstwa mog najspokojniejszych ludzi z cierpliwoci wy-
prowadzi, ale przyczyna tego rozdranienia, o którem wspominaem, zdaniem

mojem tkwi gbiej.

Wszak rónego autoramentu konserwatyci i klerykali uywaj w walce

z socyalistami niekiedy jeszcze haniebniejszej broni, anieli „Przegld Wszech-
polski", a jednak pitnujc wybryki „Czasów" czy „Krajów" lub szalbierstwa

klerykaów, publicyci socyalistyczni nie przemawiaj z tak namitnoci, jak

karcc narodowych demokratów. Tómaczy si to, zdaniem mojem, w sposób na-

turalny tym stosunkiem, jaki istnia niegdy i to nie tak znów dawno pomidzy
radykalnem skrzydem narodowców a socyalistami. Socyalici polscy, a przynaj-

mniej cz ich, wci jeszcze nie mog si rozsta ze zudzeniem, e dzisiejsi

epigonowie dawnych rewolucyjnych patryotów nie przestali by party postpo-

w, szczerze demokratyczn, rewolucyjn, powstacz. Znacznej liczbie socyali-

stów polskich dotychczas si wydaje, e narodowi demokraci to nasi — chwilowo

bdzcy — naturalni sprzymierzecy w walce o szczcie ludu polskiego. Dla

tego wszelkie, nielicujce z demokratyzmem prawdziwym, z postpem i rewolu-

cyjnocij czyny tych domniemanych „sprzymierzeców" wywouj wród socyali-

stów polskich wiksze oburzenie, anieli antysocyalistyczna dziaalno jawnie

reakcyjnych ywioów. Jednem z zada pracy niniejszej bdzie wanie rozpro-

szenie tego zudzenia za pomoc analizy szczegóowej pogldów narodowej demo-

kracyi na najbardziej ywotne kwestye naszego ycia polityczno-uarodowego.

Na wstpie naley pozna genez dzisiejszej narodowej demokracyi. Dla

uniknicia podejrze o stronniczo, bd si posikowa ródem tak niepodejrza-

nem jak „Przegld Wszechpolski" *).

„Gdy w dwadziecia lat po powstaniu Hurko obejmowa rzdy Królestwa,

ogó polski, acz nie ywicy adnego przywizania do panujcego rzdu, zacho-

wywa si wcale legalnie i mowy o jakiej zorganizowanej walce z rzdem nie

byo. Pomijamy, rozumie si, ruch socyalistyczny, pozbawiony wówczas cakiem

charakteru narodowego **)... Narodziny wszake jakiego zorganizowanego ruchu

nastpiyby prawdopodobnie nie tak prdko i rozwój jego nie poszedby w tak

Bzybkiem tempie, gdyby nie okoliczno, e postarano si o przypieszenie sprawy

ze strony rzdu. Czynnikiem przypieszajcym b}d system ostrej rusyfikacyi,

zainaugurowany przez Apuchtina i Hurk. Dziki podraniajcemu dziaaniu

organów rzdowych ruch si narodzi prdzej, zanim materya do niego dojrza.

Dlatego to wystpienia na zewntrz biorcych udzia w ruchu ywioów miay

pewne znamiona poronionego podu... Sdzc z pierwszych odezw, w których

si ten ruch wypowiedzia, mona byo doj do przekonania, e ten nowy zaro-

dek jakiego stronnictwa nie posiada adnej przewodniej myli, adnego pozyty-

wnego programu, e caa rzecz sprowadza si do gonego protestu przeciw uci-

skowi, przeciw rusyfikacyi. Nie mogo zmieni tego pogldu pewne zabarwienie

owych odezw pierwiastkami radykalno-demokratycznymi, bo i tam nie byo myli

przetrawionej, wyraajcej si w pozytywnych deniach..." („Prz. Wsz." 1897

Nr. 5). „Modzie w dobie pierwszych wystpie demonstracyjnych stanowia

*) Wogóle bardzo czsto i obficie bd wyjtki z prasy narodowo-demo-

kratycznej przytacza, gdy jestto jedyny sposób objektywnego ilustrowania mych
argumentów.

*) Jestto fasz, którego na amach „Przedwitu" nie warto nawet

zbija.
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gówn mas uczestników ruchu, ale byy tam i nieliczne jednostki starsze,

wspóczeni epoki najwikszego rozkwitu t. zw. pracy organicznej, którzy w tym
okresie politycznej jaowoci nie poszli z ogólnym prdem, nie abdykowali

z wszelkich aspiracyi, ale pracowali myl nad wysnuciem z ycia nowych wska-

za... Pod ich wpywem zacza si wród modziey umysowa fermentacya,

zrodzi si nowy, wspóczesny cakiem ruch narodowy, szukajcy oparcia w d-
eniach demokratycznych, rzucajcy haso pracy dla ludu... Modzie hasa ludo-

we przyja z zapaem i rzucia si przedewszystkiem do pracy nad owiat
ludu... Z biegiem czasu wszake ruch musia si zasila coraz nowszymi zast-

pami modziey... te nowsze zastpy modziey... usioway zaprawi ruch... teore-

tycznym socyalizmem. Std to w pierwszych objawach zewntrznych nowego
ruchu daje si czu jaka nuta socyaistyczna... Ta nie harmonizujca z caoci
nuta prdko przebrzmiaa, ale, niestety, jednoczenie jakby usunite zostay na

plan drugi spoeczne, ludowe postulaty ruchu. O ile mona byo sdzi z obja-

wów zewntrznych, wszystko si sprowadzio do walki z uciskiem, z rusyfika-

cy, do propagandy przeciwrzdowej... Po kilkoletnim okresie, w którym silnie

uwydatni si spoeczny, demokratyczno-ludowy charakter ruchu, w którym ogo-
szono „uznanie ludu za najgówniejszy skadnik spoecznoci narodowej“ i rzuco-

no haso podporzdkowania jego interesom — interesów warstw innych*), w któ-

rym zabrano si z istotnym zapaem i energi do pracy nad owiat ludnoci

wociaskiej, nastaa doba manifestacyjnych wystpie przeciwrzdowych, które

z natury swojei pochony uwag ogóln, spychajc coraz bardziej na plan drugi

dziaalno wewntrz spoeczestwa, wród ludu. Manifestacye poruszyy silnie

umysy... z drugiej wszake strony okazay si dosy kosztownemi, wywoujc
aresztowanie i wysanie z kraju paruset zdolnych i czynnych ludzi. Widocznym
skutkiem tego przerzedzenia pierwszych szeregów ruchu byo pewne jego osa-

bienie, dajce si zauway w r. 1894, w którym odbya si ju wspomniana
ostatnia z nich. W nastpstwie, gdy pod koniec tego roku day zna o sobie

ywioy lojalne, rozpoczynajc t. zw. akcy ugodow, ruch przeciwrzdowy**) nie

objawia si przez pewien czas wcale, jakby nie istnia... Wreszcie po duszem
milczeniu odzywa si z tej strony gos protestu przeciw „polityce ugodowej"

i rozpoczyna si systematyczna przeciw niej kampania.., znów pochaniajc zbyt

jednostronnie uwag". Autor artykuu cytowanego uwaa „zbytnie zaprztanie

uwagi i czasu “, walk z ugodowcami „pewnem zboczeniem z waciwej drogi".

Zboczenie to „oddziaao do pewnego stopnia szkodliwie na sam ruch, zmniejszyo

jego intensywno i wiadomo siebie, a jeli rozszerzyo sfer zwolenników, to

niewielka std korzy, pozyskane bowiem nowe ywioy s zbyt niewyrane,
zbyt niepolityczne, zanadto zblione do te] liczebnej liberalno-mieszczaskiej sfery

antyugodowej... która adnej wartoci politycznej nie przedstawia". („Prz. Wsz."
1897. Nr, 6).

W ten sposób zosta przedstawiony rozwój kierunku, którego podstaw,
wedug sów tego samego autora „jest niezachwiana wiara w siy narodowe,

w nieustanny rozwój tych si dzisiaj, pomimo trudnych warunków, w których

yjemy, wreszcie w to, e wasnemi siami zdobdzie si wszystko, co inne, wol-

ne narody maj"... Rozumie si, tak wiar moe mie tylko stronnictwo demo-
kratyczne, widzce w ludzie „najgówniejszy skadnik spoecznoci narodowej".

W tym samym artykule udowadnia si potrzeba programu, i oto w par tygodni

póniej, w tyme samym „Przegldzie Wszechpolskim" ukazuje si „Program
stronnictwa demokratyczne - narodowego w zaborze rosyjskim". Nie bd tu

omawia tego programu, poniewa w dalszym cigu, poszczególne pogldy

*) Pierwotny program dawnego „Gosu".
**) Naturalnie tylko patryotyczny.
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obecnych narodowych demokratów omawiajc, wci bd do powraca. Zaznacz
tylko, e odbija on doskonale t chwil przeomow, w jakiej powsta

;
mona w nim

znaleó i te piewiastki, jakie znamionoway ruch patryotyczny przed rokiem

1897 *), i te, które w dalszym swym rozwoju stanowi cech zasadnicz dzisiej-

szej narodowej demokracyi — takiej, jaka si odwieiciadla w „Przegldzie

Wszechpolskim“ w latach ostatnich.

Otó w pracy mej bd analizowa narodow demokracy tak, jak jest

i jak staje si po ogoszeniu swego programu i po wystpieniu w charakterze

stronnictwa zorganizowanego. Jeli za bd powoywa si na róda ^wczeniej-

sze, to jedynie w celu wykazania rónic pomidzy pierwotnym ruchem ludowo

-

opozycyjnym, kierowanym przez ludzi, skupiajcych si dokoa „Gosu“, a teraniej-

sz narodow demokracy, reprezentowan przez „Przegld Wszechpolski“, który

waciwie tylko od owego czasu jest organem stronnictwa, ponoszcego odpowie-

dzialno za wypowiadane w nim pogldy.
h. czl L. N.

Z powodu „Polityki Niewiary^.

I.

Na artyku tow. S. Karskiego w N 1 r. b. p. t. „Polityka niewiary“, wy-

mierzony specyaluie przeciw wszelkiemu najlejszemu przypuszczeniu, e przy-

sza rewoucya w Polsce mogaby zakoczy si niezupenem zwycistwem socyali-

zmu, mona, jak sdz, odpowiedzie bardzo krótko — oczywicie zostawiajc zupe-
nie po za obrbem dyskusyi ca jego „ineniery“ czy „architektur spoe-

czn**... Przedewszystkiem zauwa, e tow. S. K. widocznie sam nie ma na my-
li waciwego zwycistwa socyalizmu, czyli zamiany spoeczestwa na socyali-

styczne, zniesienia klas i prywatnej wasnoci rodków produkcyi, gdy mówi
o takiem „socyalistycznein pastwie“, w którem „klasa robotnicza ma byó“

jeszcze „osi polityki narodowej“(! ), o skonfiskowaniu majtków przedawczyków

jedynie^ a nawet o „zajciu przez drobnomieszczastwo miejsc, oprónionych przez

czynownictwo" ! Zapewne wic autor musi mie na myli conajwyej stan

„dyktatury proletaryatu“. Cho i w takim razie bezwzgldna jego pewno
obroni si nie daje. Dziwi on si, jak mona przypuszcza, e „ludzie, którzy

wyprowadz pastwo z chaosu, nie potrafi póniej znale parlamentarnej wi-
kszoci“. Jednake wzgldnie .niedawna historya francuzkiego Rzdu Obrony

Narodowej jest uderzajcym przykadem czego podobnego: radykalizm z Gam-
bett na czele ocali Francy od haby i ostatecznego pognbienia przez Niemców,

a w Zgromadzeniu Wersalskiem i póniejszym parlamencie zapanowaa a do

r. 187‘> skrajna klerykalna reakeya ! Nie mówi ju o niepowodzeniu programu

„Republiki socyalnej“, którego wyrazem by pogrom Komuny.

*) Rok ten z wielu powodów mona uwaa za przeomowy w dziejach

patryotyzmu polskiego. Wanie w tym roku, jak powiedzia najwybitniejszy

przywódca obecnej narodowej demokracyi w Zurychu podczas zjazdu modiey:
„tam w Warszawie zapado si wszystko, comy przez tyle lat budowali" —
ugoda ogarniajc inteligencj polsk pozbawia sztab narodowej demokracyi jego

armii. W tym te roku najwyraniej pokazao si podczas przyjazdu cara do

Warszawy, e si, do której naley przewodnictwo i kierownictwo w walce re-

wolucyjnej, jest w Polsce partya socjalistyczna.
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Wracajc na nasz grunt, musimy zauway : l-o e wcale nie przypu-

szczamy, jak tow. K., aby ofiary, których zadamy od naszych klas posiadaj-

cych byy tak maemi. Klasom posiadajcym wszdzie chodzi przedewszystkiem

o „kiesze", a dopiero dla obrony kieszeni o wadz polityczn. W chwili pow-

stania bd one chciay j zdoby. I gównem ródem wewntrznem, z któ-

rego wypywa wrogi stosunek Nar. Demokracyi do nas, jest i bdzie wstrt
do rewolucyi spoecznej wanie, któr my bdziemy chcieli razem z polityczn

przeprowadzi. 2-o Jednakowo nie opór klas posiadajcych przeszkadza nam
by zupenie pewnymi cakowitego zwycistwa, a inna moliwo, której tow.

S. K. zdaje si wcale nie domyla — moliwo niedostatecznej dojrzaoci

samej klasy robotniczej, miejskiej i wiejskiej. Nasz rzd rewolucyjny odda kie-

rownictwo produkcyi wraz z jej wszystkiemi korzyciami w rce robotników

samych, ale czy potrafi oni z niego skorzysta, czy nie rozpoczn niezgod

wewntrznych, które przygotuj grunt dla ekonomicznej reakcyi, za to wanie
rczy nie moemy, tembardziej, e nie mamy dzi i mie nie moe-
my organizacyi zawodowych — przygotowawczych. Ma si rozumie, e
to zalee bdzie od samego ludu. My „nie sigamy po wadz, aby mu
sw bezsilno pokaza". Nie : my zrzucimy przemoc rewolucyjn gnbice go

okowy, a ju rzecz mas bdzie umie skorzysta ze swobody, nie da
wydrze zdobytego stanowiska ekonomicznego. Nie twierdz, naturalnie, e
lud z pewnoci okae si niezdolnym do tego; przeciwnie — i ja mam nadziej,

e zgnieciemy wszelkie próby kontrrewolucyjne. Ale uwaam, e jeli nawet istnieje

pewne prawdopodobiestwo czciowego
. tylko udania si samego planu (nie

inenierskiego), to mamy nietylko prawo, ale i obowizek przystpowa
do jego wykonania. Na istnienie za takiego prawdopodobiestwa nie chc zamy-
ka oczu, raz dlatego, e wszelkie zamykanie oczu na co jest szkodliwem,

powtóre za dlatego, e jeli z tej moliwoci nie zdamy sobie sprawy i nie

wykaemy, jako nie przeszkadza ona wcale jaknajusilniej dy do Polski socya-

listycznej, to moe ona pomimo to zawadn nagle umysem tow. Karskiego
— i tedy grozi nam utrata tego na korzy czy to N. D., czy S. D. K. P...

O swoj za cnot rewolucyjn i przynaleno do P. P. S., pomimo przypuszcze-

nia moliwoci niezupenego zwycistwa socyalizmu w chwili naszej rewo-
liicyi polityczuo-narodowej, jestem najzupeniej spokojny.

Micha Lunia.

II.

Z artykuu tow. Stefana Karskiego w Nr 1 „Przedwitu“ dowiedzielimy
si o rzeczach wprost przeraajcych. Oto w* partyi naszej zagniedzia si
„wiadoma abnegacya od owoców wasnej polityki“, rozpleni si w niej „trujcy

kwiat niewiary", dziaaj w niej „politycy", którzy twierdz, e „w przyszej

Niepodlegej Polsce rzdzi bd nie socyalici, lecz jacy burua lub w naj-

lepszym razie co w rodzaju Narodowej Demokracyi". Nie do na] tern. „S
ludzie, którzy wpadaj w podniosy nastrój", syszc te twierdzenia. Wobec tego

tow. St. Karski zadra o losy socyalizmu polskiego i energicznie nawouje nie-

bezpiecznych szkodników do wystpienia z partyi. Nawouje ich do tego w imi
uczciwoci politycznej, albowiem „wzywa w imi socyalizmu po to, aby zbudo-
wa buruazyjn republik, jest to — jeMi si wzywa wiadomie— poprostu cynizm“.

Nie wiem, jakie wraenie wywaro na „polityków niewiary" nawoywanie
tow. Karskiego. Moe istotnie zawstydz si i opuszcz party, a moe i nadal

w niej pozostan — czego zreszt po „cynikach" w zupenoci mona si spo-

dziewa. Przyznam si, e iiigdy w yciu jeszcze nie widziaem adnego z tych

partyjnych „abnegatów" na punkcie rzdów socyalistycznych w zdobytej przez

nas Polsce; ze wstydem te wyznaj, e dotychczas nigdzie si nie spotykaem
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z ich przewrotn argumentacj, ale, gdybym podziela ich zapatrywania w for-

mie, oddanej przez tow. Stefana Karskiego, dowodzenie tego ostatniego mogoby
mnie chyba omieli do dalszego pozostawania w partyi. I to nie tylko z tego
powodu, e jest bardzo sabe, ale i dla tego, e jego „wiara“, stawiana innym
za przykad, opiera si nie na niezwruszonej podstawie bezwzgldnej pewnoci,
ale na przypuszczeniach, wysnutych z danych, które on dla siebie uwaa za wy-

starczajce. Zwrómy uwag na jego „wyznanie wiary“. Powiada on: „Dy-
my do zbrojnego powstania. Zgadzamy si wszyscy, e przy sprzyjajcych wa-
runkach zewntrznych powstanie to musi si uda, jeeli bdzie prowadzone drog
prawdziwie rewolucyjn. Wiemy, e pokierowa niem w ten sposób mog tylko

socjalici Albo powstanie bdzie prowadzone przez socjalistów, albo niepodle-

goci nie bdzie. Raz kwesty stawiamy w taki sposób, nie ulega wtpliwoci,
e Rzd Narodowy podczas rewolucji jest rzdem socjalistycznym... Wic przy-

szy Rzd Narodowy bdzie rzdem zwycizkim.* Dotychczas jestemy w zgodzie,

lecz otó zaczyna si rónica
;

niektórzy mówi nam, e ten zwycizki Rzd nie

bdzie si móg osta przy kierowaniu naw pastwow, gdy nasze stosunki

spoeczne nie s jeszcze na tyle rozwinite, aby partya robotnicza moga tanj-
wi t opok, na której koció przyszoci zostanie zbudowany; drobnomieszcza-
stwo, chopstwo, szlachecka inteligencja, ksia i t. d. i t. d. wszystko to bdzie
przeciwko socjalistycznemu rzdowi i rzd ten, przeprowadziwszy rewolucj, b-
dzie musia run, a bero wadzy podejm inne rce i t. d.“

Jakkolwiek, powtarzam, nie znam osobicie nikogo z tak usilnie zwalcza-
nych przez tow. St. Karskiego „cyników“, ani nie miaem sposobnoci pozna
ich teoryek, to jednak podejrzewam, e tow. Karski musia ich porzdnie skrzy-
wdzi, przypisujc im a tak naiwne pogldy. Z tern wikszem zdziwieniem
przeczytaem nastpujcy ustp jego artykuu: „.. wszystko to jest najzupeniej
moebne. Nikt nie moe wiedzie, co si stanie w przyszoci, a tern samem nie

moe przewidzie losów przyszej rewolucji polskiej" — ustp, po którym dopie-
ro uzasadnia prawdopodobiestwo tego, w co sam wierzy. A wic tu chodzi je-

dynie o prawdopodobiestwo! — zauway „cynik“ — jakiem e wic prawem tow.
St. Karski ma czoo da, aebym usun si z partyi, której program wyznaj
i dla której w miar si pracuj, jeli nie moe moim wtpliwociom przeciwstawi
nic ponad prawdopodobiestwo, wystarczajce dla niego, a niewystarczajce dla
mnie. Nie trzeba zreszt by cynikiem, aeby nie da si przekona argumentom
tow. St. Karskiego. Ani jego „inynierya“, ani jego dziwne pojcia o „niewinno-
ci" tego, co maj przeprowadzi socjalici, ujwszy w swe rce ster wadzy,
ani jego optymizm na punkcie, apetytów naszych klas uprzywilejowanych po wy-
parciu najazdu nie mog roci pretensji do ostania si wobec krytyki obje-

ktywnej *)

Koczc moj notatk, nie mog nie wypowiedzie pewnego rodzaju alu
do Redakcji, która umiecia artyku tow. St. Karskiego. Wszak wszystko to,

co stanowi warto tego artykuu, wypowiedzia ju w sposób rzeczowy i poucza-
jcy tow. B. A. J. w Nr 9 z roku 1900. A reszta — dodatki ornamentacyjne,
w jakim nad wyraz dziwnym stylu — doprawdy nie zasuguje na uwiecznienie.

Zgorzkniay **).

*) Opuszczamy tu ustp, zawierajcy te same zarzuty, co i powyszy
artykulik tow. M. Luni. Red.

) Do tego, co mówi tow. Zgorzkniay, a zwaszcza tow. Lunia, nie
duo mona doda. Chciabym tylko poruszy jeszcze jeden punkt, pominity
i przez jednego i przez drugiego. Nie przypuszczajc nawet moliwoci istnienia
w szeregach naszych ludzi, wiadomie pragncych si wyrzec owoców wasnej
dziaalnoci, sdz, e tow. Karski pad ofiar nieporozumienia. Przypuszczam,
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z KRAJU I O KRAJU
(Moskaofilstwo w zaborze pruskim. — Sprawa Zwierowicza. — Socyalizm
a prasa. — Zwizek zawodowy w Poznaniu. — Denuncyacya narodowych de-

mokratów. — Zjazd P. P. S. — Demokraci galicyjscy. Kandydatura p.
Stapiskiego. — Protesty modziey. — Bola ksiy. — Skutki okólnika Zwie-
rowicza. — Instrukcya dla stróów w Wilnie — Protesty chopskie. — Are-

sztowania. — Z X pawilonu. — Wydalania. — Nowy Nr „Robotnika’’^).

Moskalofijstwo jest obecnie w zaborze pruskim kierunkiem, bynajmniej nie

zasugujcym ua lekcewaenie, gdy przybiera ono tam w ostatnich czasach

ksztaty tak potworne, e wprost trudno si powstrzyma od podejrze co dc

czystoci pobudek tych propagatorów carosawia na gruncie poznaskim. Zape-

wne, szerzca si coraz bardziej polityka germanizatorska i wszelkie ekscesy

e w chwalebnej gorliwoci o dobro sprawy gotów jest wyszukiwa szkodników
jej nawet tam, gdzie ich wcale niema, mianowicie wród tych towarzyszy, którzy

z wiar w zwycistwo naszej sprawy cz przezorno realnych polityków, bio-

rcych pod uwag w swych obliczeniach wszelkie moliwe ewentualnoci.
Kapitan okrtu, podejmujcy si dostarczy adunku do jakiego z portów

zamorskich, byby chyba waryatem gdyby rusza na morze bez wiary gbokiej
w pomylne zaatwienie sprawy. Takim samym waryatem byby kupiec, któryby
powierzy swój towar kapitanowi, nie wierzcemu w moliwo wywizania si
z przyjtych na siebie obow.zków. A jednak ile to okrtów i towarów ginie

corocznie w morzu Dowódca, rozpoczynajcy bitw, musi wierzy w to, e j
wygra, gdy inaczej byoy zbrodniarzem. A jednak, czy kady, najgenialniejszy

jenera nie przegrywa bitew? Robotnicy rozpoczynajcy strejk, wierz w to, e
wymog spenienie wszystkich swych da, a ile to strejków przegranych na
jeden wygrany ! Wobec tego czy bdziemy uwaali za „wiadom abnegacy"
postpowanie tego kapitana który, wierzc, e pomylnie dobije do portu, zaase-

kuruje swój okrt, lub kupca, który zrobi to samo ze swym towarem? Czy
nazwiemy cynikiem tego jeneraa, który wierzc w swe zwycistwo uoy taki

plan bitwy, któryby zabezpieczy wojsko w razie poraki od klski ostatecznej

i umoliwi mu cofnicie si w porzdku? Czy skaemy na wyrzucenie z orga-

nizacyi taki komitet stre.jkowy, któryby organizujc strejk o 9-godzinny dzie
roboczy w fabryce pracujcej 10 godzin, potroszczy si o to, aby w razie po-

raki, zostao uzyskane bodaj pó godziny.

Zupenie tak samo ma si rzecz z wiar w zwycistwo naszych zasad

w przyszej Polsce, zdobytej za pomoc kierowanego przez nas powstania. Byli-

bymy waryatami, gdybymy rozpoczynali walk o co, nie wierzc w nasze

zwycistwo Ale jednoczenie zasuylibymy na surowe potpienie jako ludzie

lekkomylni, gdybymy nie dbali o to, aby niespodziana poraka wyrzdzia nam
szkody minimalne. Jeli tow. Karski nazwie tak przezorno „cynizmem“, to

z równ susznoci moe nazwa cynikiem i wyej wspomnianego kapitana

i wszystkich tych wogóle, którzy licz si z rzeczywistoci.

Takie liczenie si ze wszystkiemi moliwemi ewentualnociami moe nas

daleko atwiej doprowadzi do utrzymania steru wadzy po wypdzeniu najazdu,

anieli tania „wiara" w to, e nikt z nami nie potrafi konkurowa. Przytocz
tu tylko par przykadów. Wiara tow. Karskiego w to, e opozycya reakcyjna
(kontrrewolucya) nic nie potrafi chopom obieca, prowadzi w prostej linii do
zaniedbywania propagandy naszej i organizacyi wród ludnoci wiejskiej. Lekce-
waenie ksiy, którzy dziki swej wspaniaej organizacyi, odrazu bd mogli
wytworzy orodek kontrrewolucyi, kae nam zaniedbywa walk z klerykalizmem
we wszystkich jego postaciach i t. d. i t. d.

Red.
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hakatystów mog drog reakcyi wywoa zudzenie, e pruski bat jest gorszy od
rosyjskiej nahajki, gdy si tej nahajki bezporednio, na wasnej skórze, nie od-

czuwa
;

zapewne, wobec bezdennej naiwnoci „polityków" zaboru pruskiego,

system „straszenia prusaków moskalami" moe im si wyda niezwykle dowcipnym
i skutecznym, ale to, co wyprawia np. taki „Kuryer Poznaski" lub „Dziennik",

nie da si wytómaczy jedynie naiwnoci. Przecie chyba nie napróno w o-

statnich czasach róni „korespondenci" rosyjskich pism gadzinowych poczli si
wóczy do Poznania, ogaszajc nastpnie swe wraenia, skwapliwie przedruko-

wywane przez poznaskie organa moskalofilskie bez adnych sów protestu lub

krytyki. Trudno, ma si rozumie, zupenie stanowczo twierdzi, e moskalo-
file poznascy otrzymuj nagrod za sw gorliwo w brzczcej monecie, ale

w kadym razie ta ich gorliwo bardzo jest podejrzana.

Nadzwyczaj nieprzyjemn niespodziank dla moskalofilów bya sprawa
biskupa Zwierowicza. Z jednej strony Zwierowicz nie jest socyalist, którego
monaby wyczy za nawias spoeczestwa polskiego, z drugiej — nie podobna
jego postpowania uzna za owoc machinacyi ydów warszawskich (tak konser-

watyci poznascy nazywaj... narodowych demokratów). Zreszt uczucia kato-

lickie moskalofilów poznaskich s — trzeba to przyzna — jeszcze silniejsze od
mioci do Rosyi, i fakt przeladowania biskupa katolickiego musia ich bd co

bd oburzy. Fakt to by, zreszt, tak gony, e trudno byo go zatai, cho
druzgota on odrazu tak misternie budowany przez duszy czas gmach baiek

o polonoifilstwie cara, o ustaniu wszelkich przeladowa polskoci i katolicyzmu

przez Rosy, o sympatyach dla polaków wród najszerszych kó spoeczestwa
rosyjskiego i t. d. Moskalofilom poznaskim zrzedy miny. „Kuryer Poznaski"
zamieci notatk o wezwaniu Zwierowicza do Petersburga, trzyman w tonie

podziwu dla czynu biskupa wileskiego, ale starajc si za wszelk cen nie

dopuci do osabienia wiary w Rosy. Przytaczamy t notatk na dowód
bezczelnoci moskalofilów poznaskich, podkrelajc ustpy drastyczne

: „Smutn
wiadomo przynosz nam dzisiejsze telegramy. Bohaterski biskup wileski,

który w absolutnej Rosyi nie waha si stan w obronie dzieci katolickich, za-

groonych w swej wierze przez szkoy cerkiewne, zawezwany zosta do Peters-

burga, dla wytumaczenia si ze swego kroku. Biskupowi w tej cikiej podróy
towarzysz mody i przywizanie wiernych, a podziw i cze caego wiata kato-

lickiego, zarazem te jednak nadzieja, e w Petersburgu znajd si czynniki,

które potrafi oceni szlachetno i dzielno postpowania biskupa. W prawosA-
wnej Rosyi niema tak jak w Niemczech ogólnej niechci do wszystkiego co

polskie i katolickie, niechci, która nawet ze strony niemiecko-katolickiej tak

potnego nieraz doznaje poparcia. Owszem, w prawosawnej Rosyi walcz ze

sob pod wzgldem religijnym dwa potne prdy. Jeden reprezentowany na
zewntrz przez nadprokuratora synodu a bdcy wyrazem administracyjno-teolo-

gicznego obskurantyzmu, drugi zoony tak z ludzi gbiej mylcych w samem
onie cerkwi, jak ze zwolenników idei liberalnych. Do wzmocnienia tych ostatnich

przyczynia si te w pewnym stopniu prd sowianofilski i sympatye dla Pola-

ków, rozwijajce si w tak szerokich koach narodu rosyjskiego. Wobec tego

wykluczon nie jest nadzieja, e wpywy dodatnie zwyci w sprawie przez ks.

biskupa Zwierowicza poruszonej".

Ju w par dni potem moskalofile poznascy musieli skonstatowa, e
„sympatye dla polaków" wraz z owym, zmylonym na poczekaniu „potnym
prdem" nie dopisay. Biskup zosta skazany na zesanie. Trzeba byo przyj
cios z rki „szlachetnego monarchy" (tak stale tytuuj Mikoajka moskalofilskie

pisma poznaskie) i milcze. Ale od czegó pomysowo moskalofilska ? „Kuryer

Poznaski" ogasza niebawem „List z Petersburga" (!), wrzekomo otrzymany od

jednego ze wspópracowników powanego pisma rosyjskiego (?) jakoby za po-
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rednictwem osoby, przybyej z Królestwa. List, najwidoczniej sfabrykowany

w Poznaniu, zwala win caej sprawy Zwierowicza na... niemców. Nie do uwie-

rzenia, a jednak fakt ! Amor owego „listu“ pisze
:

„Sprawa Zwierowicza silny

wywara wpyw na stosunek polsko-rosyjski. W caej Polsce odyo znowu
przedwiadczenie o wrogich dnociach -Rosyi. Otó zastanowi si naley nad

okolicznociami, które poprzedziy nowy ten zatarg rosyjsko-polski. Krzyk cho-

stanych przez Niemców dzieci i pacz matek polskich odbiy si gonem echem

w caym cywilizowanym wiecie. Jak gorce, jak serdeczne echa odezway si

w spoeczestwie rosyjskiem, o tern wiecie. Wzruszenie i gorce wspóczucie za-

panowao w tak wysokim stopniu u nas, e starzy ludzie nie pamitaj podo-

bnego zajcia si sprawanii pobratymczego narodu sowiaskiego. Przez chwil
nawet day si unie ogólnemu prdowi sfery najbardziej niemieckiemu wpy
wowi podlegajce, sfery rzdowe. Pozwolono na skadki wrzesiskie, cenzura,

zreszt tak nieubagana, przepuszczaa artykuy, o jakich krótko przedtem na-

wet nie byoby mona marzy. Zajania jakby promyk owej wielkiej zorzy zgo-

dnoci narodów sowiaskich, do której tshni nasze spoeczestwo... A wtedy

powia te inny wiatr u nas. Mówiono sobie, e car Mikoaj II stanie na-

reszcie samodzielnie wobec swego ludu, e otrznie si z krpujcych go wizów
biurokracyi, które go chiskim murem od ludu Boego odgraniczaj.

„I sprawa wrzesiska staa si u nas popularn nietyiko w imi instynktów

pobratymczych, lecz take jako symbol jednoci cara z ludem, jako zadatek no-

wej ery upadku wpywu wszechwadnego germanofilskiego czynownictwa, pod

którego ciarem jczy wielka, potna Rosya. Rzeczywicie ruch emancypacyj-

ny od wpywów niemiecko - czynowniczych dwign si potnie. Nastpnie

wysza na jaw ohydna sprawa Grimma *). Zdawao si, e ona stanowczo szal

na korzy idei sowiaskiej przechyli. Lecz stao si inaczej. Niemcy czuwali

„Miesic temu, w mieszkaniu zamonego Niemca ‘petersburskiego zebrao

si grono osób niemieckiego pochodzenia. Byli tam Niemcy z odzi, z Warsza-

wy, miejscowi petersburscy, dwóch panów z Moskwy i jeszcze jedna osoba. Ra-

dzono nad pooeniem. Odczytywano rozmaite przywiezione przez niektórych

uczestników zebrania listy, z których wynikao, e naley koniecznie pooy
kres ruchowi sowianofilskiemu, który si wzmaga w sposób powanie niemczy-

nie zagraajcy. Zwrócono uwag na sowiaskie usposobienie monarchy rosyj-

skiego i na ostatni desk ratunku, która germanizmowi w Rosyi pozostaje, na

czynownictwo.

„Nastpnie dyskutowano dugo nad sposobem uycia go do swych celów...

Wkrótce te, jak Deus ex machina, wystpia nagle prokuratorya w. synodu,

zaostrzajc tlejcy ju od dawna pod popioem ogie sporu o szkóki cerkiewne

w gubernii wileskiej...

„Cios jest mistrzowski. Polacy wr oburzeniem. Watykan ciko i bolenie

dotknity. Rzd pchnity w tak pozycy, e albo musiaby skapitulowa, albo

te w ostre wejdzie przeciwiestwo do wszystkiego co katolickie i polskie. Ja-

ki to krzy, jaka bole dla sdziwego papiea Leona XIII, którego wielkiem,

najbliszem sercu marzeniem jest urzeczywistnienie wiekowej tradycyi Kocioa
Rzymskiego — poczenia wschodniej cerkwi z Rzymem. Jaki cios take dla

nas, tak licznych Rosyan, którzy tej wielkiej myli sprzyjamy, cho trudno nam
uprzytomni sobie posta, pod jak myl ta ksztaty rzeczywistoci przybierze

i t. d. i t. d.“

Moskalofile poznascy staraj si przedstawi Grimma jako niemca-

patryot.
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I na takie sfingowane listy „wspópracowników powanych pism rosyj-

skich“, bolejcych nad zmartwieniem papiea, daje si bra spoeczestwo po-

znaskie! Swoj drog zesanie Zwierowicza bardzo popsuo moskalofilom szyki.

Fakt ten oddziaa na moskalofilów poznaskich tak, jak demonstracye lwowskie

(z tak zacitoci potpiane przez narodowych demokratów) na polskich moska-
lofilów w Galicyi. Inne pisma, nie 'wyczajc nawet ultramoskalofilskiego

„Dziennika Poznaskiego”, nie poszy za przykadem „Kuryera” i nie usioway
wmawia w swych czytelników, e Zwierowicz pad ofiar intrygi niemców.

„Dziennik Poznaski” z rezygnacy owiadczy: „Naley sobie zda spraw z po-

oenia i powiedzie otwarcie, e ucisk Kocioa na Litwie de facto wcale nie

usta. Pozorne, nominalne raczej ni faktyczne ulgi (?) dla religii i narodowoci
naszej w Królestwie Polskiem nie wpyny w niczem' na pofolgowanie w tym
wzgldzie w krajach zabranych. adnych pod tym wzgldem nie naley sobie

robi iluzyi
;
tak jest ! Nie tylko na Litwie, ale i w guberniach unickich Kró

lestwa, uznanych za „rdzennie prawosawne” trwa dotd niczem nie stumione

przeladowanie w caej peni — tak jak zaraz byo po roku 1863. — Kocioy
zamykaj. Duchownych ograniczaj w spenianiu obowizków kapaskich, szy-

kanujc ich wszelkimi sposobami, jakimi „administracyjny porzdek”, bdcy
prostem bezprawiem, rozporzdza. Prawosawie narzucaj gwatem i bez litoci.

Opornych wi, lub transportuj w okolice ju „nawrócone” i t. d. i t. d. So-
wem, nic si nie zmienio od czasów Murawiewa”.

Od bardzo dawna nie pojawiy si w prasie moskalofilskiej takie sowa,
to te „Dziennik Poznaski” nie moe ukry goryczy zawodu i otwarcie wyrzuca

rzdowi rosyjskiemu, e swem niepolitycznem postpowaniem zepsu robot mo-
skalofilsk. Pisze on: „W chwili obecnej, bdcej bez kwestyi przeomow (?),

w momencie, który je^t niewtpliwie epok wstpn, przygotowawcz do moral-

nego zespolenia si sowiaszczyzny w jedn cao (!) — postpowanie takie

ze strony rzdu rosyjskiego jest nie tylko przeciwnem pojciu cywilizacyi, ale

stanowczo niepolitycznem i osabiajcem to rodzce si poczucie jednoci sa-
wiaskiej^.

Energiczna dziaalno naszych towarzyszy w zaborze pruskim nie na ar-

ty zaniepokoia polityków poznaskich i górnolskich. Zwaszcza wiece socyali-

styczne, zwoane przez nasz party na Górnym lsku, w Wrocawiu i w Po-

znaniu, wywary wielkie wraenie. Rzecz ciekawa, e kiedy buruazyjna prasa

galicyjska w cigu szeregu lat usiowaa ruch socyalistyczny „zabi” milczeniem,

prasa poznaska skwapliwi notuje wszystkie kroki socyalistów, podaje sprawo-

zdania z naszych wieców, przytacza ustpy przemów socyalistów, komentuje wy-

stpienia poszczególnych mówców i t. d. Ciekawem jest stanowisko polskiej

prasy wzgldem objawów ruchu socyalistycznego. Ma si rozumie, e cala

prasa uwaa ruch socyalistyczny za obc naleciao, niema tylko zgody co do

róda „zarazy” socyalistycznej. Zwaszcza cz pism z „Katolikiem” bytom-

skim na czele twierdzi, e cay socyalizm polski jest intryg ydów. „Katolik”

na poczekaniu sta si nawet niezwykle gorliwym syonist, ustawicznie nawou-
jc naszych towarzyszy pochodzenia ydowskiego, aeby si zajli agitacy syoni-

styczn. Inne pisma, jak np. „Diennik Poznaski”, twierdz o socyalizmie, e
jestto „owoc dziaalnoci hakatystów i naszych, rónego autoramentu radykaów”.

Wida we wszystkich gosach prasy wielk konsternacy
,
spowodowan wyst-

pieniami naszych towarzyszy, ale wida te, e poprostu nie wiedz, co maj
z tym fantem robi. Niektórym wydao si, e najlepszym rodkiem na „zaraz"

socyalistyczn bdzie... polski zwizek zawodowy. Przystpiono wic w Poznaniu

do zaoenia podobnej organizacyi. Jak pisze „Dziennik Poznaski”: „Na we-

zwanie komitetu stano okoo 500 rzemielników-pracobiorców z najrozmaitszych

zawodów. Powita ich p. Teodor Krause i wyjani, w jakim celu powoano ich
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do wspólnej narady. Chodzi o zaoenie zwizku zawodowo-zarobkowego na tle

polskiem, o wyswobodzenie ' rzemielników z wpywów socyalnej demokracyi,
a impulsem dla inieyatorów byy ostatnie wiece socyalistyczne, odbyte w Pozna-
niu. Poniewa gównym celem wieców socyalistycznych byo przywabienie pol-

skich rzemielników i robotników, wic, aby temu przeszkodzi, pomylano o or-

ganizacyi, która ma sparaliowa agitacy socyalistów i wyrwa z ich obj pol-

skich pracowników. Po ukonstytuowaniu biura wiecowego, p. Zenon Lewan-
dowski w obszernem przemówieniu wyjania wiecownikom znaczenie zwizków
zawodowych niemieckich, do których naley mnóstwo polaków, i w ten sposób
wasnymi, ciko zapracowanymi pienidzmi popieraj niewiadomie niemczyzn.
Czas wic najwikszy, aby polscy pracobiorcy mieli wasne zwizki i nie oddawali
pienidzy w formie skadek zwizkom niemieckim, skoro zwizki polskie równie
bardzo dobrze mog prosperowa z korzyci dla czonków, czego najlepszym

dowodem polskie Spóki zarobkowe. Jeeli za niektórzy majstrowie obawiaj
si, e zorganizowani rzemielnicy polscy stawia bd zbyt wygórowane da-
nia, to ohawy te, zdaniem p. Lewandowskiego, s ponne, gdy zwizki maj
hyc tylko biczem na wyzyskiwaczy ydowskich^.

Nie da si zaprzeczy, e polski zwizek zawodowy, zawizany w Pozna-
niu z uczciwym celem pomagania robotnikom w walce z wyzyskiwaczami, jeliby
i nie przyniós doranej korzyci robotnikom polskim, gdy organizacya zawodowa
musi tam by polsko-niemiecka, jeli ma posiada jakie znaczenie, to w kadym
razie zmusiby niemieckie zwizki zawodowe do wikszego uwzgldniania intere-

sów czonków-polaków. Natomiast komiczna karykatura zwizku zawodowego,
przedewszystkiem dbajcego o interesy majstrów polskich (a moe i niemieckich,

bo ma by „biczem dla wyzyskiwaczy ydowskich^\ pozostanie bak mydlan
i tylko skompromituje firm polsk. Dowcipniej sobie radz narodowi demokraci

na Górnym lsku. Oto w wieo nabytym od spekulanta Biedermanna „Górno-

lzaku“ pisz dosownie: „...Bytom. Socyalici zabrali si sprycie do pracy.

Ludzie jed kolejami i kolejkami, w których rozdzielaj broszurki i pimida
pomidzy robotników. Przewanie czwarte klasy kolei gównej zarzucaj „towa-

rzysze przewrotu" swemi bzdurstwami“.

Redaktorem „Górnolzaka" jest jeden z pierwszych narodowych demokra-

tów w zaborze pruskim — dr. Jan Kowalczyk, a „Górnolzak" jest obecnie

organem otwarcie narodowo-demokratycznym. Naturalnie, policya pruska nie

kazaa sobie dwa razy powtarza denuncyacyi, i pocza ledzi naszych towa-

rzyszy, jedcych kolej. Na razie denuncyacya „Górnolzaka" nie przyniosa

obfitych plonów, gdy policya przyapaa naszych towarzyszy tylko na gorcym
uczynku... dostarczania godnym wychodcom galicyjskim chleba.

Nasz zjazd partyjny zaboru pruskiego, majcy si odby na Zielone witki
zosta odroczony do Boego Narodzenia.

*
* *

We Lwowie toczy si obecnie walka o wakujcy po wyborze posa Roma
nowicza na czonka Wydziau krajowego mandat do parlamentu. Walka ta zasugu-

je na uwag ze wzgldu na jej symptomatyczne znaczenie.

Wskutek sabego rozwoju uprzemysowienia Galicyi miasta, stanowice

wszdzie gdzieindziej twierdze liberalizmu, w tym kraju wybieraj do parlamentu

albo zdecydowanych konserwatystów, rzdowców, albo t. zw. „galicyjskich demo-

kratów". Ci demokraci stanowi jedyny w swoim rodzaju okaz partyi mieszcza-

skiej, wysugujcej si na kadym kroku agraryuszom ze szkod wszelkich ywotnych

interesów mieszczastwa, które maj wrzekomo reprezentowa. Dzi, kiedy

najbardziej zaniedziali staczycy popisuj si przy wszelkiej sposobnoci fra-

zesami o potrzebie rozwoju przemysu, o koniecznoci inwestycyi na cele przem
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sowe, dzi, kiedy jeden z najbogatszych magnatów galicyjskich (hr. Andrzej

Potocki) prezyduje na zjazdach przemysowych — zgina nawet ta powieszcho-

wna rónica, jaka niegdy dzielia (w sowach, oczywicie) agraryuszy-staczy-

ków od „demokratów", deklamujcycii na cze rozwoju przemysu krajowego.

Nawet w sprawie niepodlegoci Polski staczycy mao si róni od „demokra-

tów"- Podczas wszelkiego rodzaju rocznic patryotycznych i obchodów narodo-

wych „demokraci" wicej o niepodlegoci mówi, ale nawet najbardziej patry-

otyczni z nich s ugodomcami czystej wody *J. Gdyby nawet rónili si zasadni-

czo w swych pogldach od konserwatystów, to i tak na zewntrz nie mogoby
si to wyraa niczem, chociaby tylko z tego powodu, e „demokraci", uznajc

za konieczne przestrzeganie „solidarnoci narodowej wchodz w skad „Koa",

gdzie albo peni funkcye lokajskie wzgldem staczyków, albo w najlepszym

razie usuwaj si od gosowania.

Przez czas iaki zdawao si, e wród „demokratów" znajdzie si bodaj

drobna garstka ludzi, którzy bd chcieli na seryo traktowa walk, z zatruwajc
ycie krajowe klik konserwatywn. Po krachu galicyjskiej Kasy oszczdnoci i cae-

go szeregu innych instytucyi finansowych, kiedy mieszczastwo naocznie przeko-

nao si, e gospodarka staczyków prowadzi wprost do ruiny materyalnej, do

zupenego upadku ekonomicznego, haso „koce utracyi" wszystkich ywioów
antystaczykowskich, rzucone przez tow. Daszyskiego, znalazo oddwik i wród
demokratów 'radykalniejszych. Haso „koncentracyi" stao si ogromnie pupular-

nem wród mieszczastwa i drobnomieszczastwa i jednoczenie przyczynio si
do rozkadu „lewicy" demokratycznej — tej grupy posów, którzy reprezentowali

demokratów w sejmie lwowskim.

Ten proces rozkadu lewicy demokratycznej rozpocz si waciwie ju
nieco wczeniej. Mianowicie kiedy lewica „demokratyczna" zdobya si za wnio-

sek, dajcy V kuryi dla sejmu lwowskiego, grupa najbardziej reakcyjnych „de

mokratów" z dr. Jaboskim na czele wystpia z lewicy. Nafjesieni r. 1900

jedenastu czon kówlewicy pod wodz dra A. Sokoowskiego otwarcie oddzielio si

od zwolenników „koncentracyi", zarzucajc tym ostatnim, e cz si z ywio-
ami, propagujcymi „wa stanow", e rozbijaj solidarno narodow, e nie

chc ulega centralnemu komitteowi wykonawczemu — temu najohydniejszemu

narzdziu korupcyi politycznej, susznie nazywanemu „mafi galicyjsk", albo

komitetem dla rozbojów wyborczych. Prawie równoczenie wystpia przeciwko

„skoncentrowanym" grupa posów z Maachowskim i Michalskim na czele. Zda-

wao si ju, e demokracya, oczyszczona od wszystkich ywioów reakcyjnych

i niepewnych, rozpocznie na prawd now er w yciu miast galicyjskich. A trze-

ba doda, e masy mieszczaskie i caa opinia wyborców bya po stronie „skon-

centrowanych". W ten sposób praca ich by znacznie uatwiona. Prawie wszyst-

kie miasta wypowiedziay si przeciwko komitetowi centralnemu.

Niestety najradykalniejszym demokratom starczyc usposobienia opozycyj-

nego akurat do wyborów. Przyszy wybory, rozpoczy sie konszachty demokra
tów ze staczykami, ubieganie si o ask komitetu centralnego i — w kocu —
idea „koncentracyi" pozostaa na papierze, a pp. „skoncentrowani" znaleli si
w „Kole", aeby i nadal zaprzepaszcza interesy demokracyi i mieszczastwa
w subie staczyków.

Zapanowaa sytuacya do oryginalna. Caa opinia publiczna bya za kon-

centracy ywioów opozycyjnych, miasta si burzyy, a przedstawiciele wyborców

*
) Wyjtek w prasie demokratycznej stanowi,,Nowa Reforma" krakowska

ale ta waciwie nikogo nie reprezentuje. Organami demokracyi galicyjskiej s we
waciwem znaczeniu „Dziennik Polski" (prawe skrzydo) i „Nowe Scwo Po-
skie" (lewe skrzydo).
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opozycyjnych, posowie wybrani w Krakowie i Lwowie nie tylko przez mieszczan*

stwo, ale równie przez ludowców i socyalistów, popierajcych kandydatur „skon-
centrowanych'-* jako opozycyonistów — wzmocnili reakcy w „Kole“. Mao tego

pomidzy „skonceutrowanymi“ a secesyonistami z lewicy rozpoczv si konszachty,

które miayby doprowadzi do ponownego zczenia si wszystkich ywioów
„demokratycznych“ w sejmie, ma si rozumie kosztem wyrzeczenia si przez
„skoncentrowanych“ tego wszystkiego, co ich od secesyonistów reakcyjnych

róni. Konszachty te wanie teraz doprowadzaj si do skutku.

Zmarnowanie przez „skoncentrowanych “ tego opozycyjnego nastroju, jaki

zapanowa w miastach przed ostatnimi wyborami, jest ostatecznym wynikiem ich

dziaalnoci dwuletniej, i obecnie, zdaje si, mona uzna spraw koncentracyi

za przypiecztowan
Opozycyjne usposobienie mieszczastwa i drobnomieszczastwa postanowio

wyzyska stronnictwo ludowe, które dotychczas dziaao wycznie na wsi, wród
ludnoci wociaskiej. Wybór posa Bojki, ludowca, we Lwowie pozwoli stron-

nictwu ludowemu sdzi, e i po miastach jest duo ywioów, które w braku praw-
dziwie opozycyjnych kandydatów ze strony „demokratów^ gotowi s pój za ludow-
cami. Stronnictwo wic wysuno kandydatur p. J. Stapiskiego i rozpoczo kam-
pani przeciwko „demokratom“ lwowskim, a zwaszcza przeciwko p. Rutowskiemu
— jednemu z najwstrtniejszych okazów „demokracyi“ galicyjskiej, zwykemu kar-

jerowiczowi, pragncemu zrobi interes polityczny na opozycyjnoci wyborców i je-

dnoczenie wchodzcemu w konszachty z wszelk reakcy. Polemika „Kuryera
Lwowskiego^ z organem p. Rutowskiego „Nowem Sowem PoIskiem“ przyczynia
si niepomau do rozpraszania przesdów politycznych co do rzeczywistej wartoci
„demokratów^ galicyjskich, zwycistwo p. Stapiskiego we Lwowie mogoby si
przyczyni do zupenego usunicia gruzów ,,demokracyi“ z ycia politycznego Ga-
licyi, o ile by, naturalnie, ludowcy utrzymali swoje dzisiejsze dania, z powsze-
chnem prawem wyborczem na czele.

Spónionem echem zmarnowanego przez narodow demokracy ruchu prze-

ciwko wykadowi religii katolickiej po rosyjsku*) byy wypadki w Pisku (gub
Miska). Wedug „Wieku XX“ przebieg ich by nastpujcy: „Ju od niedzieli

(16 marca) krya pogoska, e uczniowie tamtejszej szkoy realnej zamierzaj
zaprotestowa przeciwko odmawianiu modlitwy i wykadom relisrii w jzyku
rosyjskim. Nie przywykli do powanych manifestacyi mieszkacy Piska, zatrwo-

eni o przyszo dzieci, tómaczyli komu mogli bezcelowo protestu. Tak trwao
dni kilka. Pisk zaniepokojony oczekiwa ostatecznego postanowienia modziey.
Ju we czwartek rano uczniowie polacy, zebrawszy si, jak zwykle, na ogólnej

sali w celu odmówienia modlitwy, odmówili j nie po acinie, lecz po polsku.

Nastpnie odbya si lekeya religii w klasie pierwszej. Z wyjtkiem paru, inni

malcy nie chcieli wcale odpowiada po rosyjsku. To wystpienie dzieci pierwszo-

klasistów byo niespodziank nawet dla modziey. Uczniowie klas wyszych,
podziwiajc odwag modych towarzyszy, obawiali si jednak, aby 'pierwszy

zapa dzieci nie min, wic, nie czekajc nastpnej lekcyi religii, zgromadzili

si wespó z dzieciakami pierwszych trzech klas, poprosili przeoonych, by za-

wezwano dyrektora i oznajmili mu, e nie chc wykadu religii po rosyjsku, ani

modlitwy po acinie. Dyrektor, zdziwiony i oburzony, odpowiedzia, e to

niemoliwe, „tu, w rosyjskiem, piskiem gimnazjum 1“ i kaza odej wszystkim,

za pozosta jedynie buntowszczykom. I oto sal opucio 8 wystraszonych uczniów

*) Wobec pogosek, puszczonych przez N. D., jakoby sprawa siedlecka

zakoczya si zwycistwem, naley stwierdzi, e bynajmniej tak nie jest; wa-
dze obecnie poszukuj ksidza, któryby chcia wykada po rosyjsku.
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z drugiej klasy — reszta pozostaa. Dyrektor nastpnie przeczyta spis uczniów,

a przekonawszy si, e wszyscy niemal polacy s obecni na sali, zgupia. Rozpo-

cz ledztwo, celem dowiedzenia si, kto namawia, dla czego to robi i t. p.

Odpowiedzi brzmiay tak jednak, e po zapisaniu zeznania pierwszego do proto-

kuu, o innych dodawa tylko: „to samo, co pierwszy“. W zeznaniach modzie
powoywaa si na Wrzeni, na opini gazet rosyjskich i t. d. Wobec tego, e
zeznania byy jednakowe, ledztwo przerwano. W pitek, dnia 21 marca ucznio-

wie znowu odmówili modlitw po polsku; po niej przyszed na lekcy do klasy

6-tej prefekt, figura marna, utrzymujca, e naley wytrwa na stanowisku,

i wykada dalej religi po rosyjsku. Gdy rozpocz wykad religii po rosyjsku,

uczniowie opucili sal. To samo powtórzyo si i w innych wyszych kla-

sach
;
w niszych tylko nie odpowiadano po rosyjsku (z wyjtkiem owych omiu).

Wtedy dyrektor zdecydowa si zawiesi wykad religii. Kilku uczniom zabro-

niono przychodzi do szkoy. Tego dnia wieczorem rozpoczto nagonk na ro-

dziców mieszkajcych w Pisku : wezwano ich urzdownie do szkoy, w celu

zbadania kierunku myli. Prawie wszyscy, z bardzo maymi wyjtkami, odpo-

wiadali, e za swoich synów odpowiada nie mog, co za do ich pogldu osobi-

stego, to solidaryzuj si z dziemi i pochwalaj ich wystpienie. Wówczas dy-

rektor wezwa rodziców mieszkajcych na wsi, ale i ci stanli na wysokoci
zadania. Do Piska, w niedziel 23 marca, przyjecha kurator wileski Popow,

mia przemow do modziey, pen podej lisich i groby, ale gdy to nie skutko-

wao, da spokój. Inspektor, przekonywujc modzie o koniecznoci wykadu
religii w jzyku rosyjskim, w ferworze oratorskim uy zwrotu bardzo charakte-

rystycznego. I có chcecie — powiada — eby Rosya uwzgldnia wasze da-
nie, kiedy nawet taka ucywilizowana Anglia dusi burów.

Nauczyciele dokadaj wszelkich stara, by wykry gównych sprawców

oporu, nie przebierajc w rodkach
;

jeden z tych zacnych pedagogów propono-

wa malcowi z 2 kla.sy 15 rubli za wskazanie namawiajcych go do protestu.

Sprowadzono do Piska teraz prokuratora z Miska (Pisk naley do okrgu
sdowego miskiego, za pod wzgldem owiaty do okrgu wileskiego), andar-

mów i kilku dowiadczonych agentów policyjnych.

Rodzice zachowywali si na ogó bardzo dobrze (z maymi wyjtkami),

pochwalili wystpienie modziey, a nawet kto pojecha do metropolity z prob
o wstawiennictwo i zadanie od wadz wykadu religii w jzyku polskim. Dy-

rektor zawiadomiony o tym wyjedzie, chcia go wyzyska na korzy rzdu,

zwoa on modzie do sali szkolnej i powtórnie proponowa jej, aby do czasu

postanowienia ministra suchaa wykadu religii po dawnemu — po rosyjsku.

Cz modziey, nie rozumiejc kruczka dyrektorskiego, zawahaa si, starsi

jednak uczniowie, w liczbie 22, kategorycznie owiadczyli, e wykadu po ro-

syjsku sucha nie bd. Wobec tego wykad religii zawieszony i nadal.

Ksidz, pomimo powszechnego oburzenia, „na stanowisku“ chce wytrwa.
Owych 22 modzieców, z klas 4, 5, i jednego z 7-mej, usunito chwilowo do

5 kwietnia br. Poowie z nich kazano wyjecha do miejsca urodzenia.

Rocznica mierci pisarza rosyjskiego Gogola, wywoaa znowu szereg prze-

ladowa modziey gimnazyalnej, która nie chciaa wzi udziau we wstrtnej

szopce ^rusyfikacyjnej. Najpowaniej ucierpieli uczniowie gimnazyum II -go

w Warszawie i gimnazyum w Pocku. Uczniowie Il-go gimnazyum warszaw-

skiego postanowili nie bra udziau w uroczystoci. Na obchodzie zjawi si je-

den tylko ucze klasy VI — niejaki Pinakiewicz. Oburzeni tym postpkiem

uczniowie zwoali sd koleeski i skazali go na infami. Matka zasdzonego,

dowiedziawszy si o nazwiskach trzech uczestników sdu, podaa je dyrektorowi,

który ich z gimnazyum wydali. Podczas uroczystego rozdawnictwa wiadectw
wielkanocnych uczniowie zwrócili si do dyrektora, by wydalonych kolegów
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przyjto z powrotem do szkoy. Dyrektor zwymyla petentów w sposób gru-

bijaski i ordynarny. Oburzeni uczniowie rzucili si na i do mocno poturbo-

wali. Przy wyjciu z gimnazyum pobito równie jednego z najbardziej zniena-

widzonych profesorów. Rozpoczo si ledztwo, prowadzone w icie inkwizytor-

ski sposób. Rezultatem jego byo wydalenie 17 uczniów z t. zw. „wilczym
biletem" i dwudziestu kilku bez niego. Pierwsi nie bd przyjci do” adnego
z zakadów naukowych w Rosyi, przyjcie drugich zalee bdzie od dobrej woli
dyrekcyi gimnazyalnych.

W Warszawie z powodu jubileuszu Gogola ucierpiaa jeszcze szkoa rze-

mielnicza imienia Konarskiego. Modzie bya na uroczystoci, ale ju po
odczycie jeden czy dwóch uczniów gwizdno. Inspektor szkó prywatnych Gie-

jewskij poleci zarzdzi ledztwo, by winnego ukara. Wówczas inspektor

Demczenko wynalaz dziewiciu winowajców, których bezzwocznie wydali Oprócz
tych, jeszcze 11 skazano na mniejsze kary — zatem na ogóln liczb uczcej
si w szkole modziey (100) ukarano pit cz. Modzie ta przewanie bar-

dzo biedna, kara wic dla niej jest szczególnie dotkliw.

Zaszy te nieporozumienia midzy uczniami Polakami a wadz gimna-
zyaln w Chemie, 'spodziewane s wyroki na kilkunastu uczniów. Donosi o tern

„Wiek XX“.

W Pocku z powodu uroczystoci Gogola dyrektor gimnazyalny wygosi
mow, w której obok superlatywów oncyalnej elokwencyi na cze Gogola, po-
zwoli sóbie, mówic o dziele poety p. t. : „Taras Bulba“ na wycieczki, obraaj-
ce wprost polskie uczucia narodowe. Uczniowie zaczli tumnie opuszcza sal,
gono objawiajc swoje niezadowolenie. Rada pedagogiczna wydalia 23 ucz-
niów, a wyrok ten zosta zatwierdzony przez wysz wadz.

W omy modzie równie zaprotestowaa przeciwko obchodowi urzdo-
wemu. Wytoczono jej ledztwo, ale sprawa skoczya si na niczem, poniewa
dyrektor owiadczy, i zobaczy jak modzie bdzie si zachowywaa podczas
rocznicy — ukowskiego, przypadajcej niebawem i równie majcej by obcho-

dzon uroczycie. Dobry sposób wpajania w modzie polsk mioci do litera-

tury rosyjskiej i jej przedstawicieli. Zreszt nasza modzie jest obecnie wydalana
nie tylko za brak czci dla pisarzy rosyjskich. Oto np. w Lublinie kary posypay si
za niedo lojalne zachowanie si podczas nowego wymysu wadz moskiewskich
— wita sadzenia drzewek. Jak pisze „Kuryer Lwowski", w Lublinie 13 kwietnia
pedagogowie moskiewscy urzdzili wito sadzenia drzew dla modziey. Na
uroczysto zaproszono gubernatora, naczelnika andarmów, prezesa i prokuratora

sdu okrgowego i innych moskali. Modziey gimnazyalnej mskiej i eskiej,
oraz uczniom szkó elementarnych nakazano przyj na uroczysto pod grob
surowej kary. Ustawiono uczniów w kolumny, po 5 w szeregu, i popdzono za
miasto ku Bronowicom (miejsce zabaw ludowych), gdzie miano sadzi drzewa.
Konni stranicy policyjni eskortowali pochód, a na ulicach stali z bagnetami
onierze. Na Bronowicach gubernator powita modzie po oniersku; „zdraw-
fltwujtie rebiata !“ Modzie milczaa. Dla pilnowania uczniów i uczennic spro-

wadzono andarmów, nastpnie kazano modziey odpiewa hymn urzdowy.
Modzie odczua sromot tego dania i odmówia posuszestwa, hymn wic
odpiewali jedynie moskale. Po piewie przemówi gubernator o dobrodziejstwach

rzdu i zaszczycie, jaki na nas spada z powodu, e naleymy do poddanych
wielkiego cara. Podranieni i oburzeni uczniowie zaczli gwizda i syka. Wte-
dy ju kazano szybko sadzi drzewka, a waciwie na posadzonych zawiesza
deseczki z napisami rosyjskimi. Okoo 60 uczniów nie mogo wytrzyma do koca
tej hecy, zawrócili wic ku miastu. ^Pucili si za nimi w pogo policmajster

ze stranikami, w dorokach i konno. Zmczon modzie chwytano, niektórych

nawet przy chwytaniu bito, i odwoono do miasta. Zaczo si ledztwo i trwa
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ju z gór tydzie. Wynik dotychczasowych bada i przesuchiwa jest taki

:

30 uczniów wydalono z. t. zw. „wilczymi biletami", tj. bez prawa wstpowania

do innych gimnazyów, 6 wydalono z gimnazyum lubelskiego, 18 usunito ze

szkoy do czasu ukoczenia ledztwa,; kilkunastu ukarano aresztem. andarm
z polecenia gubernatora przetrzsaj cay Lublin, celem wynalezienia agitatorów.

W miecie panuje oburzenie na prefekta gimnazyum eskiego, ks. Scypiona, któ-

ry na uroczysto, pod przewodem popów urzdzon, nietylko przyby sam, ale

przyprowadzi swoje siostry.

Charakterystyczne to, e wszdzie od Piska do Lublina — obok policyi,

w mundurach pedagogów i andarmów, musi znaleó si i ksidz katolicki

polak, który peni funkcye pomocnika andarmów. My, socyalisci, oddawna przy-

zwyczailimy si do takiej roli ksiy, teraz mog si przekona o nizkim pozio-

mie naszych „duszpasterzy" i inne sfery spoeczestwa polskiego. Wszak gdyby
duchowiestwo katolickie w kraju naszym posiadao bodaj krztyn poczucia

obywatelskiego, wszystkie protesty uczniaków, caa ta „Wrzenia pod Moskalem"
byaby zbyteczna, gdy rzd nie znalazby wród kleru ludzi, dobrowolnie
wykadajcych porosyjsku, a gdyby nawet znalazy si takie nikczemne wyjtki,
ogó ksiy pogardzaby nimi, jak pogardza t. zw. „rytualistami" na Litwie

Niestety, obecnie nietylko takie sprzeniewierzanie si najelementarniejszym obo-

wizkom narodowym, ale nawet odgrywanie roli pomocników andarmskich u
nikogo wród kleru nie budzi oburzenia. Ukazaa si wprawdzie hektografowa-

na odezwa bezimienna jakich ksiy, nawoujcych do poczenia si, „by zmu-
si wszelkimi godziwymi rodkami dotycbcasowych katechetów do ustpienia

ze szkó", ale nie sycha o adnych jej skutkach. Nic dziwnego: sowa autorów

odezwy, podpisujcych si „Fratres" padn na grunt jaowy, niczyjego sumienia nie

porusz.

Ciekawe byo zachowanie si ksiy na Litwie po otrzymaniu okólnika

biskupa Zwierowicza. Bardzo nieduo proboszczów odczytao go z ambon, wi-
kszo zakomunikowaa go parafianom prywatnie, niektórzy w koca zrzucili

z siebie ten obowizek na zakrystyana lub organist. A jednak musieli przecie

rozumie, e nic im wanie nie zagraa, gdy byli lepymi wykonawcami woi
swego zwierzchnika.

Okólnik biskupa Zwierowicza oddziaa na lud bardzo dobrze. Podobno
jednego dnia odebrano ze szkóek cerkiewno-rusyfikatorskch przeszo 2000 dzie-

ci.W pewnej miejscowoci w powiecie Sokólskim doszo do zburzeuia szkoy
cerkiewnej przez ludno miejscow. Odbieranie dzieci* ze szkó cerkiewnych

trwa w dalszym cigu.

Biskupa Zwierowicza, który swem wystpieniem zmaza do pewnego
stopnia winy nikczemnego zachowywania si wzgldem rzdu, udziau w odso-
niciu pomnika Murawiewa i. t. d., powoano do Petersburga. Tam otrzyma
rozkaz, aby stawi si u ministra spraw wewntrznych Sipiagina. Ksidz Zwie-
rowicz w poniedziaek rano przyby na audyency do Sipiagina, który po krót-

kiej rozmowie owiadczy mn, e we czwartek przedoy raport carowi, a w
pitek lub w sobot zawiadomi ks. biskupa o postanowieniu carskiem. Tymczasem
ju we wtorek rano ogoszono wyrok. Wedug sów „Czasu" do gmachu akade-

mii duchownej przyby zarzdzajcy departamentem obcych wyzna ministeryum

spraw^ wewntrznych Mosoow i zaproponowa biskupowi dobrowolne ustpienie zKa
tedry wileskiej z zachowaniem cakowitej pensyi dotychczasowej i prawem obioru

miejsca zamieszkania. Ks. biskup odmówi, tomaczc si tern, e bez pozwole-

nia stolicy apostolskiej z urzdu swego rezygnowa nie moe. Wówczas rz. r. st.

Mosoow zakomunikowa mu wyrok, skazujcy go na zesanie do Tweru na czas

nieograniczony z wyznaczeniem mu pensyi w wysokoci 120 > rubli rocznie..
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O wyjedzie biskupa z Wilna tak pisze „(laz. Narodowa**: „Pacz straszny,

przecigy, jkiem przecinany, bi a w niebo, gly biskup nasz, ks. Zwierowicz,

odjeda do Petersburga. Przed paacem biskupim zebrane byy tumy og-

romne, a takie rozjczone, takie zrozpaczone, e serca si rway. Tumy te

wiody karet, wiozc ks. biskupa do dworca. Kady chcia egna ukocha-

nego pasterza, kady chcia go widzie. Okrzyki na jego saw miszay si

z woaniami rozpaczy. Karet zatrzymywano co chwil, tumy nie chciay puci
ks. Zwierowicza. Kobiety mdlay, inne modliy si w gos. Biskup, egnajc
wszystkich serdecznie i bogosawic, poleca nam opiek nad dziatw nieszcz-

liw. Policya nie umiaa sobie da rady i musiaa ustpi przed ywioow
si tumów, które odprowadziy swego pasterza a na dworzec“.

Policya wileska ma widocznie obecnie bardzo duo pracy, gdy musi przybie-

ra sobie do pomocy stróów. Nowy gubernator wileski, von Wahl, któryju zd-

y pokaza wilnianom swe pazury, wyda niedawno instrukcy dla stróów Wilna.

Instrukcya ta zawiera duo charakterystycznych szczegóów. Kady stró do-

mowy nie ma prawa zajmowa si niczem innem, jak tylko dozorowaniem powie-

rzonego mu domu. Ma by zdrów, silny i nie przekracza lat 50. Powinien

zna rozkad wszystkich mieszka, a take zna osobicie wszystkich lokatorów,

ich rodziny i zajcia. Ma surowo pilnowa, aeby kady z mieszkaców domu

meldowa si w cyrkule; o niechccych podda si temu naley zaraz donie
wadzy. Powinien bezzwocznie zawiadomi policy o wszelkich schadzkach i ze-

braniach, o wszelkich wypadkach domowych, wreszcie o „podejrzanych osobach**.

Stróe maj pilnowa, aeby w domach nie byo tajnych drukarni, Bkladów jakich

-

kolwiekbd papierów, ksiek i broni. Kady stró, na rozkaz policyi, obowizany

jest natychmiast przychodzi .jej z pomoc podczas nieporzdków ulicznych, oraz przy

chwytaniu i prowadzeniu aresztowanych. Stróe dyurni s obowizani strzedz, aby

nie rozrzucano lub nie przylepiano jakichkolwiek odezw itp. niedozwolonych przez

policy druków, eby nie podrzucano jakichkolwiekbd szkodliwych przedmiotów.

Powinni oni uwaa na wszystkie osoby, wchodzce i [iwychodzce z domów, a

w razie, gdy pojawi im si osoby nieznane, przekonywa si, gdzie i po co one

id i zawiadamia policy o kadym, kto budzi podejrzenie. Wreszcie obowiz-

kiem ich jest pilnie baczy, eby nie byo zebra podejrzanych i o wszystkich

takich zebraniach natychmiast donosi policyi, chwytajc si wszelkich moliwych
rodków, aby policj^a moga na czas winnych przytrzyma. Bramy domów naley

zamyka o godzinie 7 po poudniu od 1-go padziernika do 15-go kwietnia a o

godzinie D-tej przez czas pozostay.

Bzd postanowi przeprowadzi reform w istniejcej oddawna instytucji

obowizkowego ubezpieczenia od ognia. Reforma ta polega przedewszystkiem

na zcentralizowaniu Zarzdu, który od wiosny roku nbiegego znajduje si

w Warszawie, nastpnie na zrusyfikowaniu tej instytucyi i na przysposobieniu jej

do celów rusyfikacyi kraju, w kocu na stworzeniu nowego organu do ci-
gania podatków na wyczne cele ministeryum spraw wewntrznych. W ro-

ku ubiegym rozpoczto jeneralne przeszacowywanie wszystkich budynków w Kró-

lestwie Polskiem. Poniewa staych si na to by nie wystarczyo, przeto uyto
„wolnonajemnych taksatorów“, czsto ludzi bez adnego pojcia o rzeczy i oso-

bników z pod ciemnej gwiazdy. Tylko do otaksowania budynków wartoci
wikszej nad 100 i rs. przyjeda taksator technik, który robi szczegóowy, do
kadny obrachunek. Po wsiach, przy oszacowywaniu budynków chopskich
dziej si wielkie naduycia. Chopi poznali si odrazu na tym nowym podatku

carskim i przyjli go z wielkiem niezadowoleniem. Gdzie niegdzie doszo i do-

czynnego oporu, jak naprzykad w powiecie owickim, we wsiach : Zawady
1 Wygoda. W drugiej poowie stycznia naczelnik powiatu wezwa do siebie

chopów i próbowa sodkiemi sówkami ieh zjedna, ale bez skutku. Wówczas
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aresztowa sotysa i jednego gospodarza za szczere wypowiedzenie si o nowem
dobrodziejstwie rzdowem. Opór przybra najszersze rozmiary w powiene bial-

skim gub. siedleckiej, gdzie liczne zebrania gminne ostro wystpiy przeciwko

narzuconym ubezpieczeniom. Nasz korespondent pisze o tern co nastpuje;

Ju przed witami Boego Narodzenia sporadycznie zdarzay si tam
wypadki oporu. Urzdzano zeorania gminne, na których wyraano nieufno do

pastwowej asekuracyi, proponujc natomiast woln, wzajemn asekuracy gmin-

n, polegajc na tern, aby raty ubezpieczeniowe podug wolnej umowy skadano

na rce zaufanych gospodarzy swei wsi lub gminy, którzy nastpnie wypacaliby

poszkodowanym wynagrodzenie, odpowiadajce rzeczywistej wartoci spalonych

budynków. W ten sposób instytucy pastwow, polegajc ua wyzysku i oszust-

wie, chcieli zastpi przez wzajemne ubezpieczenie, polegajce na wolnej umo-

wie i solidarnoci gminnej. Niektóre gminy pod groz nacisku rzdowego przy-

jy asekuracy pastwow, inne okazay opór, najdzielniej za spisaa si wie
Tuczna^ zamieszkana przez drobn szlacht zagonow. Gdy przyby tam taksator

rzdowy, aby wymierzy i oszacowa budynki, owiadczono mu, e wie nie y-
czy sobie rzdowej asekuracyi, gdy za ten chcia szacowa mimo woli gospo-

darzy, poamano mu narzdzia i wyrzucono go ze wsi. Wróci wic jak niepy-

szny do Biaej i przyjecha znów; lecz i teraz nie lepiej mu si powiodo. Tum
rzuci si ua nieproszonych goci, zbi i wypdzi. Wrócili wic jeszcze raz, w
towarzystwie naczelnika powiatu, naczelnika stray ziemskiej i 12 straników. Na-

czelnik powiatu mia do ludu mow, w której przekonywa go o dobrodziej-

stwach, pyncych z asekuracyi rzdowej, i w kocu zapowiedzia, e w razie

oporu, wezwie kozaków, przyczem przypomnia o pogromie kozackim podczas spisu

jednodniowego*). W tumie odezway si gosy, e kozaków si nie boj. Przystpio-

no znowu do pomiarów pod oson policyi, lecz i tym razem napotkano opór.

Naczelnik pocz wskazywa policyi „zaczynszczyków“, rozkazujc ich aresztowa.

Wtedy tum w okamgnieniu ukry ich midzy sob
;
zato odci naczel-

nika powiatu od straników, otoczy ciasnem koem i zacz darzy gstemi sójkami.

Wreszcie naczelnik wydosta si z tumu, wydoby rewolwer i kaza stranikom

wymierzy do tumu. Tum zbi si cianiej i oczekiwa w milczeniu. Naczel-

nik zawoa
;

„Wiecie, e ja teraz bd do was strzela“? Tuin odrzek
spokojnie : „8trzelj“. Wtedy policya jak niepyszna schowaa rewolwery do

pochew. Naczelnik i stranicy wrócili do Biaej. Stamtd zatelegrafowano do

Czertkowa z zapytaniem, co robi. Czertkow kaza natychmiast uy kozaków.

Ci ju mieli wyruszy na miejsce, gdy prezes asekuracyi rzdowej uda si do

Czertkowa i przeoy mu, e nahajki kozackie zupenie zdyskredytuj w oczach

ogóu asekuracy rzdow, której przecie chodzi o zyskanie jaknajwikszego zaufa-

nia i popularnoci. Zamiast tedy kozaków wyjechali do Tucznej rozmaici dygnita-

rze, którzy usiowali zaatwi ca t spraw pokojowo. Poniewa mieszkacy

wsi, mimo o w rzeczywistoci znaj jzyk rosyjski, umiej nawet czyta i pisa

owiadczyli kategorycznie, e nie umiej ani sówka po rosyjsku, musieli zatem

dygnitarze rosyjscy, jak umieli, amanym jzykiem polskim, przemawia do ich

szkatuy. Przywieli nawet z sob instrukcy asekuracyjn, zredagowan popol-

sku (!) — pierwszy to chyba wypadek w instytucyi rzdowej — i to pod

naciskiem zzewntrz. Szlachta przyja instrukcy, wysuchaa mów dygnitarzy i

owiadczya im, aeby przyjechali do niej za tydzie, wtedy im odpowiedz stano w-
czo. Wsie ssiednie, zamieszkae przez ehopów polaków i rusinów, te stanow-

czo odmawiaj przyjcia asekuracyi rzdowej.

W rezultacie w gubernii Siedleckiej zniono taryf.

*) Tuczna bya wsi prawosawn, która podczas spisu podaa si za

katolick i w kocu zostaa za katolick uznana.
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W nocy z 16*go na 17-ty kwietnia w Warszawie zosta dokonany cay
szereg rewizyi i aresztowa wród inteligencyi ydowskiej. Co do przyczyn
tych rewizyi kouj najrozmaitsze pogoski. Zdaje si jednak, e tu nie chodzi
ani o tajn organizacy eocyalistów, ani o socyalizm, tylko o czysto kulturaln
dziaalno wród mas ydowskich. Aresztowano okoo 30 osób, rewizyi za
przedsiwzito do 80-ciu. Zrewidowano lekarzy — Henryka Nusshauma, Juliana
Schleifsteina, Aleksandra Bernsteina, Maksymiliana Warszawskiego, Maurycego
Judta, Brunera, Frenkla, Klosenberga; dentystów — Essigmana, Lipszyca, Judtai
adwokatów — Marcelego Kramsztyka i K. Jasinowskiego; rodzin Horwiców,
redaktora Sokoowa, kaznodziej Poznaskiego i wielu innych, z pomidzy któ-
rych aresztowano: doktorow Huzarsk, studenta Tanenbauma, syna redaktora
Sokoowa, Wacawa Kirszrota — syna znanego publicysty, syna historyka — Ta-
deusza Kraushara. Aresztowano równie par osób w tej samej sprawie w odzi.

Poprzednio aresztowano w przeddzie Wielkiejnocy kilkunastu akademików
i studentek, wydalonych przez wadze pruskie z Charlotenburga i Berlina. Wzito
midzy innymi Zmigrydera

,
Tyszk, Czarnomskiego

,
Majbauma i Oksuerówn

Cz ju wypuszczono.

i W Pocku aresztowano 7-miu uczniów gimnazyum. Byo par aresztowa
w Dbrowie. Zostaa tam wzita panna Boszko-Boyska,

Da. 23 marca w X pawilonie znajdowali si nastpujcy winiowie : Ba-
hicka M., Chwalewik E., Daniuszewski J., Dziewulski M., Fioek H., Frenkiel M.
Fundamentski Ilja, Gobiowski St., Grosglik W., Grzesiak; Hencel Paul."ua, Hry-

niewiecki L., Kielczewski B., Krawiecki ( Kac ) J., Kucik St., Lewandowscy A. i

W.,Lewszyn N., Magrzyk T., Marchlewskie J. i M., Miklaszewski J.,Nachamczyk S.,

Nitenberg K., Olszewski J., Owczarski B., Pitkowski St., Piechaczek W., Pra-

us F., Boso J., Roen Ch., Rca 1., Sarnecka, Stopa F, Stryjewski F., wi-
derski B., Suiewicz A., Szczechowicz L. Sztajn D., .Stajnmetz B., Szwarc W.
Trusiewicz St.. Wch. J., Zajczkowski A., Zakon Ch.,Zozu A. Oprócz tego

oskareni o wydawanie tajemnic wojskowych rzdowi pruskiemu Grimm Aleksan-

der, podpukownik rosyjski, Fitisow Adrejan, krewny Grimma, urzdnik in-

tendentury, Bergsten Serafin, Kreczetowicz i Podgornow Iwan — j,piscy",

Rupp Emil, kupiec z Warszawy.

Przewiezieni na Pawiak : Bobik Karolina, Hurko J., Kasprzak Maiyanna

Pilczycki A., Radlicki J., Rende Julianna, Seraska Karolina.

Wypuszczeni : Brandel Julia, Horbaczewski J., Sojkowicz H., Stanisawski

F., Zawadzka.

W kocu kwietnia wypuszczono dwie siostry Marchlewskie, Wydalono

je jako pruskie poddane zagranic. Przetrzymano w Kaliszu dwa dni — pra-

wie bez adnego poywienia — dodano im trzeci siostr, wypuszczon ju
wczeniej, i wytransportowano do Prus na Nieszaw, stanowic punkt wymienny

do wzajemnego wydawania sobie „przestpców".

Dn. 10-go kwietnia wyszed N 44 „Robotnika“. Artyku wstpny omawia

rocznice rewoluayjne, przypadajce na pierwsz wier roku, a wic. Proleta-

ryatczyków, powieszonych w r. 1886, powstania styczniowego
,
powstania warszaw

z r. 1794, nareszcie Komuny paryskiej. Potem idzie spis winiów X-go pawi-

lonu i artyku „Budet carski", poezyjka „Zp miara" i dzia „Zza kraty", po-

przedzajcy korespondencye z Warszawy, odzi, omy, Radomia, Kalisza, Czsto-

chowy, Zagbia Dbrowskiego, Biaegostoku i Wilna. Reszt N.;^ wypeniaj :

kronika krajowa,, ostrzeenia i pokwitowania.
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z ROSYI.

Zabicie ministra Sipiagina, mianowanie na jego miejsce Plewego, ustpienie

WanuowsKiego, bunty chopskie na Maej Rusi, zaburzenia robotnicze w okrgu

moskiewsko-wodzimierskim, demoustracye antyrzdowe w Finlandyi i, jak zwykle,

aresztowania masowe — oto najwybitniejsze fakty z ycia rosyjskiego w ostatnich

czasach. Pooenie rzdu staje si coraz bardziej kopotliwem. Ciki kryzys

przemysowy, dajcy si odczuwa dziesitkom tysicy robotników fabrycznych,

gód, którym przymieraj miliony ludu wielko i maoruskiego, niezadowolenie

znacznych kó inteligencyi, wkradajce si nawet do armii, nierozwizana kwe-

stya studencka, powstawanie coraz to nowych organizacyi socyalistycznych —
wszystko to wstrzsa panujcym w Rosyi , adem" i dyskredytuje si caratu

zagranic. Rzd jednak wcale nie myli o ustpstwach.

Nominacya Plewego na ministra spraw wewntrznych w Rosyi jest oz-

nak trwania przy dawnym systemie. Plewe naley do obozu konserwatywnego,

którego osi jest Pobiedonoscew. Co wicej, w swej dotychczasowej karyerze da

si on pozna jako szczególnie uzdolniony do tropienia i tpienia ruchu rewolu-

cyjnego w Rosyi. Urodzony w r. 1848, po skoczeniu wydziau prawnego od-

da si praktyce sdowniczej i uznany za czowieka zdolnego, szybko awansowa,

zwaszcza "w póniejszym okresie swej karyery. Z urzdu prokuratora w rónych

prowincyonalnych miastach rosyjskich przeniesiony zosta do Warszawy na stano-

wisko starszego. prokuratora izby sdowej, którego zakres dziaania rozciga si

na wszystkie sprawy polityczne.

Kiedy w Krakowie rozgrywa si w r. 1880 proces przeciwko tow. Wa-

ryskiemu i 34 towarzyszom, spowodowany denuncyacy waciciela drukarni

Koziaskiego, Plewe zjawi si w Krakowie w celach szpiegowskich. Przez 6 ty-

godni przysuchiwa si rozprawie; przy pomocy agentów ledzi nici polskiej

organizacyi socyalistycznej. Sowem, grasowa, jakby u siebie w domu. Komi-

sarzem policyjnym, prowadzcym ledztwo policyjne przeciwko oskaronym by

Kostrzewski, którego zasugi wobec rzdu moskiewskiego, nagrodzone orderem,

zostay dokadnie odsonite w iiiterpelacyi parlamentarnej tow. Pernerstorfera.

Nie dziw, i w takich warunkach wycieczka Plewego opacia mu si sowicie.

Powróciwszy do Królestwa rozpocz on cay szereg procesów przeciwko kre-

wnym i znajomym osób, o których informacye zebra w Krakowie. Jego „ener-

gia" zwrócia na uwag sfer „wysokich", tak i wkrótce potem zosta miano-

wany prokuratorem w Petersburgu. By to dowód wielkiego zaufania, gdy w

stolicy Rosyi organizacye rewolucyjne budziy wówczas postrach w otoczeniu car-

skiem i Plewe niejednokrotnie wzywany by do cara Aleksandra II dla skadania

mu dokadnych raportów. Ze stanowiska poredniego pomidzy sdowem a po-

licyjnem, jakim by urzd prokuratora, zosta Plewe w r. 1881 mianowany sze-

fem departamentu policyi — po gonej sprawie zamachu dynamitowego w pa-

acu zimowym. Za Aleksandra III zosta mianowany senatorem i pomocnikiem

ministra spraw wewntrznych.
, „ , • ,

Na tym urzdzie zainicyowa Plewe szereg ogranicze dla kriu Nadba-

tyckiego wobec ydów i wogóle ludnoci nieprawosawnej. Równie ze wzrasta-

iem coraz bezwzgldniejszej reakcyi za Aleksandra III otrzyma polecenie wy-

pracowania projektu ograniczenia samorzdu ziemstw, powstaych za Aleksandra

II i wywiza si z tego zadania, wprowadzajc do nich instytucy naczelników

ziemskich, jako paraliujcego czynnika czynowniczego. Wykazawszy w ten

psosób swój nowy talent w kierunku tworzenia ogranicze i praw wyjtkowych,
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zosta Plewe powoany na sekretarza stanu dla Pinlandyi, gdzie potrzeba byo

jego „dowiadczenia'*^ i umiejtnoci odpowiedniego komentowania praw- Na

tern stanowisku by on praw rk Bobrikowa, wysanego dla niszczenia kon-

stytucyi finlandzkiej. Plewe pochodzi z rodziny polskiej i jest rosyaninem tylko

po kdzieli. Ojciec jego, bdc w wojsku, oeni si z prawosawn, reszta jednak

tej rodziny, pochodzcej z Litwy, jest polsk, a stryj jego przed zmoskwiczeniem

szkó w Królestwie, zajmowa naczelne stanowisko w okrgu naukowym w War-

szawie. Co wicej nowy minister we wasnej osobie uczszcza do szkó w War-

szawie, i nawet pisywa w modoci artykuy polskie. Czy nasi ugodowcy nie

bd chcieli uwaa mianowania Plewego za ustpstwo dla polaków ?

Dymisya Wannowskiego jest równie potwierdzeniem trwania rzdu car-

skiego przy dawnym systemie. Jego pomysy reformatorskie zrobiy fiasko —
modziey nie zaspokoiy, a dla sfer reakcyjnych z Pobiedonoscewym na czele

byy zanadto radykalne. Rzd wic postanowi cofn si. Reforma, usuwajca

ze szkó rednich nauk jzyków martwych, zostaje zawieszona, a nowy minister

owiaty Zenger jest najskrajniejszym zwolennikiem klasycyzmu.

Zaburzenia studenckie przycichy, stumione brutaln doni wadz, ale

nie wiadomo, na jak dugo. Oczyszczanie uniwersytetów i miast uniwersyteckich

z ywioów nieprawomylnych przyjo olbrzymie rozmiary.

Grone s rozruchy chopskie. Co do przyczyn tycb rozruchów kr
rozmaite pogoski. Prasa zagraniczna drukuje ustpy z rozpowszechnianego

wród chopów podrobionego „ukazu“ cara, pozwalajcego chopom bra, co im

potrzeba, z dóbr wielkopaskich. Ruch ogarn ju guberni woronezk, kursk,

jekaterynosawsk, potawsk i charkowsk, a bezustannie szerzy si dalej.

Rozruchy rozpoczy si w gubernii potawskiej w dobrach ks. Oldenburskiego.

Lud nachodzi gromadnie dwory i bra przewanie zboe na chleb i do siewu,

poza tern nie tkn niczego i zachowywa si spokojnie. Bogatsi chopi wogóle

nie brali udziau w tych wyprawach, uboszych za sami wójtowie wypdzali ze

wsi po ywno do dworów, przyczem spisywali protokoy, e wszystko odbywa

si wedug ukazu, a take, ile kto wzi zboa. Dopiero gdy w pewnym ma-

jtku rzdca strzeli do chopów i kilku z nich zabi, rozpoczy si rabunki

i poogi. Lud gwatem teraz grabi wszystko, co mu w rce wpadnie, do czego

zreszt zachcaj go liczni agitatorowie. Wedug innego doniesienia, chopi’ gu-

bernii potawskiej spldrowali i spalili 60 dworów, wszystkie sprzty poamali

i zniszczyli, co si zabra nie dao. Ogromn ilo cukru, zabran z cukrowni,

wrzucono do wody, poniewa nie mogli go zabra. W gubernii charkowskiej

zniszczonych jest podobno 20 obszarów dworskich. W okolicy panuje ogromny

teroryzm. Obywatele ziemscy rzucaj wszystko i uciekaj. Obawiaj si, e
rozruchy chopskie przybior znaczniejsze rozmiary. W Koroiówce, w dobrach

ks. Meklemburskiego zaburzenia spowodowane zostay przez jego rzdc, który

otrzyma na zasiek dla chopów znaczn ilo zboa, lecz zatrzyma je dla

siebie.

Donosi o tern „Frankfurter Zeitung“.

We Iwowskiem „Dile“ znajduj si dwie korespondencye, charakteryzujce

bliej ruch chopski, którego widowni staa si obecnie lewobrzena Ukraina.

Z powodu rocznicy 19 lutego (uwaszczenia wocian) zapewne nikt inny,

tylko R. U. P. (rewolucyjna partya ukraiska) rozrzucia po wsiach gubernii

potawskiej broszury „Czy teraz jest paszczyzna" i ,„Diad’ko Dm5^tro“, *) gdzie

mowa o tern, skd wzia si paszczyzna, w jaki sposób zostaa usunita, jak

chopom zabrano ziemi, na co obracane s podatki, z czego yj car i jego urz-

-) Tómaczenie „Paszczyzny“ Luni i „Ojca Szymona".
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dnicy, jak lud powinien by dopuszczony do udziau w ustawodawstwie, czego

daj rewolucyonici i t. d. Broszury kocz si wezwaniem do walki z ob-

cymi wyzyskiwaczami. Korespondent „Dia“ donosi dalej, jakie wraenie robiy

te broszury po wsiach: chopi zbierali si razem, odczytywali je, komentowali,

W pewnej wsi zdarzy si wszake wypadek, i chop, któremu nadesano owe
zakazane druki, odczytawszy je wraz z ssiadami, uda si potem do wójta po

wyjanienie rónych wtpliwoci. Naturalnie powsta z tego powodu popoch :

zleciaa si policya — pristaw, uriadnik. Odebrano chopu broszury, zaczto

ugania si za niemi po wsi. Pozabierano oryginay, ale jeden z chopów pi-

miennych sporzdzi sobie odpis, który kursowa znów dalej. Z powodu tej agi-

tacyi panuje zwaszcza pomidzy modszem pokoleniem silne wrzenie, tern bar-

dziej, i w przeciwieristwie do starych, stracio ono wszelk wiar w ask car-

sk. Wielk wag posiadaj te w tym wypadku niewygase tradycye kozackie.

Jakby dalszy cig poprzedniej tworzy
,

druga korespondencya ,,Dia“, do-

chodzca od innej osoby. „Tu w Potawskiem — pisze ów korespondent —
mamy bunty chopskie. Chopi zajedaj z podwodami do „ekonomii^ (dworów)

i za zgod, lub nawet bez zgody obszarników zabieraj zboe i wioz do do-

mów. Tu i owdzie parobcy porzucaj sub. Chopi mówi ironicznie, e niema

si o co spiera, bo nowe zboe zbior oni z pola do wasnych stodó. Nastaa

teraz druga „wola“ (wol zw chopi tam czas zniesienia paszczyzny). Ziemia

przejdzie do nas — mówi — a panom co V — Ma który onk, to mu si zo-

stawi 7 dziesicin. W niektórych miejscach popodpalali chopi szpichlerze i brogi.

Chopi zachowuj si z dziwn flegm, jakby to wszystko byo rzecz zwyczajn,

cho przeczuwaj, e jak nie dzi, to jutro pokae si po wsiach wojsko. Z
Potawy wyjechali gubernator, prokurator, starszyzna andarmska, oraz IY2 puku
onierzy w róne strony gubernii. W Potawie pozostao tylko pó puku. Ruch
wybuch odrazu w kilku powiatach : potawskim, konstantynogrodzkim, ubie-
skim, oraz charkowskim (gub. charkoAvska)“.

Co do rozruchów robotniczych, to, jeli mamy wierzy doniesieniom pism

zagranicznych, skierowane s" one w znacznej mierze przeciwko cudzoziemcom,

przeciwko „dyabom cudzoziemskim". Nie wiadomo, czy nie jest to jedna z no-

wych sztuczek Zubatowa. Rozruchy w okrgu moskiewsko wodzimierskim nosz
wszystkie cechy rozpaczliwych wybuchów ywioowych. Robotnicy ami maszy-

ny, pal zabudowania fabryczne i t. d. Wysano przeciwko nim wojsko, tak

samo jak i przeciwko chopom na poudniu.

Ju podczas zaburze studenckich w Petersburgu opowiadano, e oficero-

wie gwardyj skiego puku kozaków wzbraniali si wystpowa przeciwko demon-

strantom. Obecnie donosz do pism rosyjskich, e oficerowie siemionowskiego

puku' gwardyjskiego równie otwarcie wyrazili niech i niezadowolenie z po-

wodu uywania tego puku do masakrowania bezbronnych ludzi. Oficerowie ki-

jowskiego garnizonu, przyczajc si do tego protestu, wystosowali do komen-

danta kijowskiego okrgu wojskowego prob o zwolnienie ich od obowizku

speniania funkcyi policyjnych przy ulicznych manifestacyach, gdy podobne

praktyki demoralizuj garnizon.

Nie tylko w rdzennej Rosyi, ale i w Finlandyi rzd usiuje zdusi wszelkie

objawy niezadowolenia za pomoc brutalnego gwatu. Reskrypt carski otwarcie

grozi Finlandyi skasowaniem kopstytucyi.

./ra
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„Niedziela robotnicza w Warszawie***).

W przewidywaniu manifestacyi ogoszone zostao w dziennikach rozporz-

dzenie zarzdzajcego paacami cesarskimi w Warszawie (paace te znajduj si
w obrbie parku azienkowskiego), e z powodu przeróbek park ów, przylega-

jcy do Alei, zamknity bdzie od dnia 27 kwietnia do 5 maja. Jako wyjanie-

nie doda naley, i zwykle gromadzi si tam tum osób przed pochodem.

„Przeróbki “ owe s rzeczywicie miesznym pretekstem, bo wanie dnia 27—30

kwietnia wypadaj wita wielkanocne starego stylu i adnych robót, w miejscach

publicznych w tym czasie dokonywa nie wolno. Na zaproszenia warszawskiego

komitetu robotniczego P. P. S., rozrzucone i rozlepione po caej Warszawie

w nocy z czwartku na pitek i wzywajce towarzyszów i towarzyszki na zgro-

madzenie ludowe w Alejach Ujazdowskich na godzin pit po poudniu — po-

pieszyy tumy. PoMcya i wadze równie przygotowyway si energicznie : w nocy

z pitku na sobot dokonano bardzo wielu aresztowa, a w niedziel, pomimo
wit wielkanocnych starego stylu, w domach, take przylegajcych do Alei, po-

stawiono kozaków. W koszarach skonsygnowano wojsko, w Alejach pozamykano
ogrody publiczne; w calem miecie podwojono posterunki policyjne i stróom
kazano sta w bramach domów. Ciekawem jest* rozporzdzenie policyi, aeby
kady stró mia gotowy drugi uniform dla szpicla. Aleje za Ujazdowskie,

gdzie miao si odby zgromadzenie, ju od godziny 3 otoczono kilkakrotnym

kordonem policyi, starannie segregujcej wchodzc publiczno, przyczem robo-

tników i robotnice bezwarunkowo nie puszczano. O godzinie 5 z Alei usunito

powozy i doróki, wszystkie zas przylegajce ulice zamknito baryerami i kor-

donami policyjnymi. W samych za Alejach gsto kryy patrole kozackie

i mniej wicej co sto kilkadziesit kroków byli rozstawieni konni andarmi.

Pomimo takich ostronoci sporo robotników i studentów uniwersytetu i poli-

techniki dostao si do Alei po czci w tramwajach, a po czci si. obalajc

baryery i przerywajc kordony policyjne. Od godziny SYg zaczy si utarczki

z policy i kozakami, rozpdzajcymi gromadzce si wiksze grupy, przyczem

w razie najmniejszego oporu aresztowano. W ten sposób aresztowanych zostao

kilkunastu robotników i kilku studentów, co znowu pocigno za sob bójki,

poniewa are-^ztowanych zaraz odbijano. Mimo to jednak kilka osób odwieziono

do cyrkuów policyjnych.

Koo godziny 6 pomidzy placem w. Aleksandra (Trzech krzyy) i ulic

Pikn, zgromadzi si tum liczcy 3 do 4 tysicy, który rozpocz pochód

w stron placu dla poczenia si z towarzyszami, nie dopuszczonymi w Aleje,

i gstym tumem, zalegajcym plac i ulic Nowy wiat koo restauracyi i cu-

kierni „Wersal“; na tum ten puszczono sotni kozaków. Towarzysze i towa-

rzyszki przywitali szarujc hord okrzykami: „Niech yje 1 Maja“, „Niech

yje rewolucya“ i puszczaniem w gór czerwonych baloników. Wezwano drug
sotni i rozpocza si formalna bitwa. Dzikie i przytern pijane kozactwo,

puszczone galopem „w nahajki“, niemiosiernie w cigu jakich 5 do 7 minut

tuko i tratowao manifestantów, bronicych si laskami i parasolkami, przyczem

stratowano jedn kobiet i kilkanacie osób potuczono. Wreszcie| tum zosta

wyparty z Alei. Na placu Trzech krzyy przy kociele w. Aleksandra zasza

nowa walka, przyczem policya i kozactwo próbowao wedrze si do kocioa.

) Wiadomoci tymczasowe, otrzymane w ostatniej chwili. Red.
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Trzecia wreszcie „bitwa" odbya si ju na Nowym wiecie, na rogn Alei

Jerozolimskiej, ^gdzie sotnia kozaków, w poczeniu z oddziaem andarmów kon-

nych, równie uderzyy w „nahajki“ na gromadzce si tumy robotnicze, tutaj

ju poczone z mnóstwem ciekawych, wypierajc je w Aleje Jerozolimskie, po

czci w stron ulicy Marszakowskiej, a po czci na dó na Powile. Wreszcie

koo godziny 8-mej zakoczyy si walki w Alejach, otoczonych kilkakrotnym

kordonem kozackim i penych patroli konnych, przywrócono ruch powozów, plac

w. Aleksandra równie otoczono pikietami i kordonami andarmów i policyi,

a wzdu trotuarów po Nowym wiecie wci chodziy patrole pieszej policyi,

przeplatane gsto konnymi kozakami, nie dopuszczajc do zatrzymywania si
i gromadzenia si spacerujcych. Ogóem aresztowano do 200 osób, przewanie

ludzi o wraliwej naturze, którzy chowali si po bramach, gdzie ich momentalnie

Stróe zamykali na klucz. Ogóln ilo manifestujcych tumów niemoliwem
jest okreli. Zebray si jednak masy,* gdy cay olbrzymi plac Trzech krzyy,

znaczna cz Nowego wiatu i przylegajce ulice byy pene robotników i ro-

botnic, niedopuszczonych w Aleje. Buruazyjne sfery zachoway si marnie.

W Aleje, pumimo tego, e o tej porze co niedziela wida tam niebywae tumy,
nie przyszy zupenie i manifestoway jedynie swoj ciekawo, zalegajc okna

i balkony. Niektórzy za waciciele domów w Alejach (mieszka tam wycznie
najbogatsza buruazya i arystokracja) dopucili szpiclów do swoich ogrodów i na

balkony. Dalej posun „staropolsk gocinno“ chyba niemoliwe. Kozacy
i andarmi konni biwakowali w podwórzach domów i w Alejach Jerozolimskich,

tu za Nowym wiatem, na ulicy do godziny 12 w nocy.

Ciekawy opis demonstracyi podaje lwowskie „Nowe Sowo Polskie^. Przy-

taczamy z niego gówne wyjtki, tern cenniejsze, e pochodz od osobistoci,

nieprzyjanie wzgldem manifestacyi usposobionej: „Od lat kilku „komitet ro-

botniczy polskiej partyi 80cyalistycznej“ zwouje zebrania „towarzyszów i towa*

rzyszek“, nie czekajc dnia 1 maja, ale korzystajc ze wita, dzie ten poprze-

dzajcego. To te na tydzie przedtem ów „komitet robotniczy polskiej partyi

socyalistycznej“ rozesa zawiadomienia lakoniczne zwykej treci, zwoujce „ze-

branie" na niedziel na godzin 5 po poudniu w Alejach Ujazdowskich. Zawia-

domienie to rozesane byo w tysicach egzemplarzy nietylko po wszystkich fa-

brykach, pracowniach i warsztatach warszawskich, ale take naklejane, gdzie kto

móg, ku utrapieniu policyi i stróów, czuwajcych wanie nad zapobieeniem
rozgaszania pomieuionej proklamacyi.

„Dzie rozpocz si mronym porankiem i niegiem, który o godzinie 6-tej

zrana ubieli dachy i ulice Warszawy. Zdawao si wic, e to wyjtkowe
zimno kwietniowe wpynie paraliujco na zamiary „komitetu robotniczego"

i powstrzyma od manifestacyi ywioowym trafem tych, którzy mieli pa jej

ofiar. Niestety, pomimo trwajcego w cigu dnia zimna, nie zdoao ono ostu-
dzi niewczesnych zapaów tych, którzy na przekór wszelakim ostrzeeniom lu-

dzi trzewych i rozsdnych, znaleli si przed wieczorem w Alejach Ujazdowskich,

na placu w. Aleksandra i w ulicach poprzecznych. Rozumie si, e policya,

wiedzc, co si wici, w nocy z soboty na niedziel zarzdzia ju wszelkie

przygotowania, w celu niedopuszczenia do zebrania w Alejach lub stumienia

ewentualnych zaj ulicznych. Wic w podwórzach domów zajmowanych przez

cyrkuy, skonsygnowano sotnie kozaków i przygotowano znacznie powikszone
oddziay policyi i andarmeryi. Policyanci piesi i andarmi konni obsadzili

równie od poudnia Aleje Ujazdowskie, plac w. Aleksandra i ulice boczne.

„Nad tym caym zastpem obroców porzdku publicznego obj komend
sztabs kapitan Swinarski, z którym zreszt czuwa osobicie nad wykonaniem
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swoich zawsze niedorzecznych polece, ruch uliczny regulowa majcych, ober-

policmajster Lichaczew. Obawiajc si, aeby na zebranie nie zuytkowano
parku Ujazdowskiego, zamknito do wejcia i obsadzono je policy. W kilku

domach za przy ulicy Piknej ukryto równie kozaków. O godzinie 4 po

poudniu w Aleje Ujazdowskie zacza napywa od strony placu w. Aleksandra,

nie zawsze widywana tutaj publiczno. Odwitnie poubierani robotnicy i rze-

mielnicy z dziewcztami, pracownicami rónych warsztatów i fabryk, wyrostki,

terminatorowie, gar studentów uniwersytetu i politechniki, o wiele od nich

liczniejsi uczniowie szkó miejscowych technicznych i handlowych prywatnych,

wreszcie nieliczne gromadki jednostek z poród inteligencyi. Wszystkich prze-

chodniów puszczano swobodnie z placu w. Aleksandra, oraz ulic: Wilczej, Insty-

tutowej, Piknej i Szopena w Aleje Ujaz lowskie i na razie ruchu koowego, ani

tramwajowego równie nie wstrzymano. Ale przed sam godzin 5 po poudniu

policya, obsadziwszy gciej wyloty przecznic od Alei Ujazdowskich, z poród

spokojnie trotuarami idcych ktokolwiek wydawa jej si podejrzanym, wzbra-

niaa pójcia dalej, ni do ulicy Piknej, w któr skierowywaa takie osoby,

aeby zwróci je w bok w dalsze ulice. W tej samej prawie chwili sztabs-

kapitan Swinarski, wyskoczywszy z parokonnej doroki „na gumach“, któr

objeda Aleje, niby wódz domniemane pole bitwy, wydajc tu i ówdzie jeszcze

ostatnie polecenia, wysiad i zbliy si do grupy spokojnie kroczcych uczniów

i studentów. >^;ywo gestykulujc pan sztabs-kapitan zapytuje ich widocznie, po

co tu id, i wzywa do rozejcia si, ale niedojrzaa nasza modzie szkolna nie

darmo zjawia si tam, gdzie jej wcale nie potrzeba. Jeden z uczniów, prze-

wanie zaopatrzonych w laski, stawia wyrany opór Swiuarskiemu i butnie mu
odpowiada. Kapitan kae go aresztowa najbliszemu stójkowemu i odprowadzi

do cyrkuu. Policyant ima si swej zdobyczy, ale w teje chwili midzy chopca

a niego wpada jaka kapeluszowa dama, a tymczasem kilku studentów i uczniów

bierze aresztowanego pomidzy siebie i usiuje go uprowadzi, przechodzc na

drug stron ulicy. Oczywicie kilko||pinutowe to zajcie wyradza pierwsze za-

mieszanie. Swinarski goni uciekajcego ucznia ze swymi policyantami, oddaje

go w rce dwom rewirowym, którzy odprowadzaj aresztanta Alejami d^ koszar

puku litewskiego, a nadto aresztuje studenta, ujmujcego si za modszym
sztubakiem. Tymczasem na placu Trzech Krzyy publiczno, widzc, co si
w Alejach wici, tumnie zajmuje schody pod kolumnad kocioa w. Aleksan-

dra. pragnc z tej zaimprowizowanej trybuny dojrze, co si dzia bdzie, Ale

policya i audarmerya nie toleruj ciekawoci tumów, wic po chwili schodj'' te

i okalajce kocio w. Aleksandra chodniki, zupenie „oczyszczoiie“ z rozproszo-

nych na wszystkie strony placu i ulic, do prowadzcych, warszawskich „ga-

wroszów“. Krce po chodnikach Alei Ujazdowskiej grupy, wobec wzbraniania

im przekraczania Alei po za Pikn, staj u jej wylotu, czekajc, co z tego wy-

niknie. Niebawem p. sztabskapitan Swinarski i oberpolicmajster pojawiaj si

znów tutaj i ywo wymachujc rkami, pierwszy z nich wzywa „Razojditie

gospoda“. Gwizlanie i okrzyki „Hurra“ byy jedyn odpowiedzi paruset sku-

pionych przed domem naronym Nr. 4 i naron przeciwleg will, dawniej

Raua, rzemielników, ydków chaatowych, uczniów, studentów i kobiet, w cigu
paru minut podtrzymujcych t koci muzyk. — „Oczystit’ trotuary“ — komen-

deruje Swinarski i wnet z za wga ulicy Piknej wypada w Aleje Ujazdowskie

pó sotni kozaków, zbrojnych w tradycyjne nahajki.

„Potrcajc si i przewracajc, wpadaj wic jedni w bramy domów i willi,

drudzy do mleczarni Heimeberga i ogródka, do niej przylegego, chronic si
tu za wysok baryer elazn. A kozacy rozpuciwszy szkapy swoje, galopuj

po trotuarach, machajc nahajkami. Tum jakoby rozproszony, spokój na pó
godziny. Ale korzystaj z tego inni, przechodzcy od placu w. Aleksandra
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do Wilczej manifeHtanci,d naprzód znów ku Piknej, gdzie na rogu ponownie

tworzy si zator ludzki, tym razem znacznie liczniejszy i z wikszym udziaem

modziey uniwersyteckiej. Powtarza si ta sama manipulacya sztabs-kapitana

Swinarskiego
;

zgromadzeni gwid i wrzeszcz „hurra !!“, pierzchajc, gdy

znów z ulicy Piknej wypada na nich 50 kozaków. Teraz jednak wohec zam-

knicia bram domów i willi oraz wylotów ulic, pótoratysiczne zbiegowisko

uderza gwatownie na baryery, strzeone przez stróów i koziokujc przez nie,

ucieka, pomimo stawiane zapory przez policy i andarmów, wpada w ulic

Instytutow, bd w ulic Wilcz, któremi równie goni za zbiegami batocy
kozacy. Sabsi za lub odwaniejsi fal ca rzucaj si na duy taras mleczarni

nadwidrzaskiej, w domu przy Alei Nr. 4 i, tukc przez gwatowny napor szy-

by w drzwiach sali cukiernianej, mieszaj si ze spokojnie siedzcymi przy stoli-

kach gomi mleczarni. Tych kozacy docignwszy ohili dotkliwie, wic te
modzie szkolna i uniwersytecka porywa stojce na werandzie krzesa, stoliki

marmurowe, szklanki, spodki i yki i tern wszystkiem rzuca w kozaków

z trzaskiem amanych krzese i brzkiem tuczonego szka, padajcych na cho-

dnik. Nadjeda oberpolicmajster, genera Lichaczew w chwili, kiedy pidzie-

sitka kozaków pókolem otacza taras mleczarni nadwidrzaskiej, a druga

pidziesitka nadbiega im z pomoc i wzmacnia ten kordon pod dowództwem
rotmistrza i chorego. Nadbiega jeszcze 50 polieyantów i rewirowych, z któ-

rych cz przez podwórze domu wkracza przez kuchni do lokalu mleczarni i tu

oznajmia wszystkim obecnym, e s aresztowani. Po kwadransie winiowie ci

wychodz z tarasu mleczarni na ulic, gdzie puszczaj ich w rodek zatoczonego

przez kozaków i policy piercienia. Wida w tej gromadce stu kilku osób ze

30 studentów, kilkunastu uczniów szkó handlowych, technicznych i wyrostków
rzemielniczych, kilkunastu przyzwoicie odzianych rzemielników i inteligentów,

kilkanacie pa i panien ze sfery rednio zamonej lub pracujcej. Orszak usta-

wia si do pochodu, wic przodem andarmerya konna i polieya piesza, a za ni
pókolem kozacy i wewntrz tego pókola polio,ya prowadzi gromad aresztowa-

nych ;
za pochodem tym, dcym noga*za nog, pieszo krocz oberpolicmajster,

sztabs-kapitan Swinarskl i garstka oficerów rónych póków i urzdników, zwa-

bionych zajciem w Aleje. Zanim jednak pochód ten wyruszy, uwolniono oby-

dwa chodniki od zgromadzonej publicznoci przez kozaków i andarmów konnych,

wypychajcych grupy po kilkanacie osób nacieraniem komi w boczne ulice

Z tryumfem polieya prowadzia swoich jeców do koszar litewskiego puku lejb-

gwardyi, pooonych w Alejach na rogu t. z w. Kozdroa. Tutaj zgromadzona

bya andarmerya i polieya w jeszcze wikszej iloci. Wszystkich aresztowanych

umieszczono w jadalni onierskiej, gdzie sztabs-kapitan Swinarski spisa proto-

kó caego zajcia wasnorcznie, poczem kolejno wywoywano wszystkich are-

sztowanych, zapisywano imiona, nazwiska, adres i zawód, oraz sprawdzano tosa-

mo osób, o ile kto mia przy sobie odpowiednie legitymacye. Po tej manipu-

lacyi’'! odmówieniu przez wszystkich obecnych podpisania protokou zajcia, wy-

puszczano aresztowanych pojedyczo, poddajc ich jeszcze w oddzielnym pokoju

cisej rewizyi osobistej. Kadego z uwolnionych, obrewidowanego, polieyant

wyprowadza do bramy koszar i na ulic.

„Formalnoci te zajy czas od godziny 8 do 11 wieczorem. Z zatrzyma-

nych pierwotnie stu kilku osób ostatecznie uwiziono tylko 11, co do których

polieya miaa bardziej kompromitujce podejrzenia i tych aresztowanych rozwie-

ziono dorokami do wizie ledczych, oddajc ich z t chwil do rozporzdzenia

„Ochrany". W koszarach dopiero okazao si kilku kozaków i polieyantów lej

poturbowanych, oraz kilka osób potuczonych, Najdotkliwiej ucierpia kilkuna-

stoletni rzemielnik, któremu opatrzy wybite nahajk i stracone oko felczer

wojskowy. Jednoczenie w cyrkule przy ulicy Kruczej — wezwane pogotowie
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ratunkowe opatrzyo 3 ludzi, pobitych nahajkami przez kozaków w pocigu
w ulicach Wilczej, Mokotowskiej, urawiej i na placu w. Aleksandra. Jeden

z poszwankowanych uciekajc pad pod konia andarmskiegó, który, tratujc go,

zgniót mu szczk. Ko równie uleg skaleczeniu.

,,Wobec zatamowania ruchu koowego i pieszego w caej dzielnicy miasta,

zamieszki te niedzielne w Alei Ujazdowskiej stay si lotem byskawicy wiadome
w caej Warszawie i przez cay wieczór tylko o nich wszdzie mózriono“.

--2 2-.-

„lz“. Nr 1. Kwiecie 1902. Londyn.
W r. 1901 czterech ministrów carskich zawiesio organ marksistów, wy-

chodzcy w Petersburgu — „iz“. Obecnie pismo to, uwolnione z wizów cen-

zury, odyo w Londynie. Jestto pierwsza próba w tym kierunku. Zeszyt

pierwszy (510 stron) odznacza si rozmaitoci treci i robi bardzo korzystne

wraenie. Pod wzgldem kierunku bdzie ono reprezentowao marksizm rewolu-

cyjny. Nie stanowic organu adnej z istniejcych socyalistycznych partyi rosyj-

skich, „iz“ pragu’e przyczyni si do wypracowania nowego programu S. D. P.

Rosyi i zajmuje stanowisko przyjazne wzgldem istniejcych rosyjskich grup'so-

cyalno-demokratycznych, jak równie i wzgldem organizacyi socyalistycznych

ujarzmionych przez carat ludów. „iz“ pisze
:
„Wielk przyjemno sprawia

nam ukazanie si ju w pierwszym zeszycie artykuu towarzysza-polaka, który

razem z innymi towarzyszami polskimi obieca stay udzia w „yzni“. Towa-
rzysze polscy wiedz, e sympatyzujemy z dnoci narodu polskiego do zupe-
nej samodzielnoci narodowej i nie jestemy zdolni do przeciwstawiania natural-

nemu prdowi „interesów cesarstwa rosyjskiego". „iz“ wprowadzia stay
dzia „Z ycia polskiego", prowadzony z zupen wiadomoci rzeczy. Po za

mnóstwem mniejszych artykuów i notatek Nr 1 „izni“ zawiera przekad
„Tkaczów" Hauptmana, mow Bebla na zjedzie hanowerskim, artyku Lagar-

della „Proletaryat i armia", L. Pocbockiego „ycie narodowo-polityczne zaboru

pruskiego" (45 stron), „Wolna szkoa" W. Possego, „Znaczenie sekciarstwa

w Eosyi wspóczesnej" W, Boncz-Brujewicza, z werw pisywane przegldy ycia
wewntrznego Rosyi i t. d. Numer zdobi ilustracye o tematach rewolucyjnych.

Wród istniejcych ju zagranic pism rosyjskich „izii" odrazu zaja miejsce

honorowe. yczymy szczerze zasuonego powodzenia bratniemu organowi.

B. P-in,

* «

„Socjaldiemokraticzesldj Kalendar na 1902 god." Wydanie grupy

„Bor’ba". Genewa. 1902.

Nowa rosyjska grupa' socyalistyczno-rewolucyjna „Walka" wydaa poy-
teczny zbiorek artykuów, poezyi i notatek charakteru informacyjnego w formie

kalendarza. Znajdujemy tu spis wybitnych faktów z dziedziny ruchu rewolucyj-

nego, uoony w porzdku kalendarzowym, manifest S. D. P. Rosyi, przegld

ycia rosyjskiego w r. 1901, kilka artykuów z historyi ruchu, wyjanienia

dnoci socyalistycznych, par biografii, artyku o stanie ruchu socyalistycznego

w rónych krajach i t. d. W kocu podano zbiór dokumentów (programów,

odezw i t. p.) Dzia humorystyczny, zwykle zamieszczany w kalendarzach, z po-

wodzeniem moe zastpi notatka „Polskija partii".

O.
II 1
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LUN^E notatki
w uniwersytecie charkowskim na wydziale medycznym sformowaa si

grupa nacyonalistów, którzy wysali deputacy do kuratora z prob o zakaz

ydom wstpowania na uniwersytet. Motywowali to tern, e ydzi s narodem haa-
liwym, krzykliwym, e wyksztacenie kadego dyplomowanego yda kosztuje

rzd 20 000 rubli. Na wydziale prawnym, na jednym z kursów powstaa partya

popa Joanna Kronszfadzkiego, na innym wydziale doszo do zatargów pomidzy
studentami chrzecianami a ydami. W charkowskim instytucie technologicznym

powstaa „wolna grupa swobody" modziey bez adnych zasad. Wikszo
studentów wypowiedziaa si przeciwko przyjmowaniu ydów.

*
*

W ostatnich czasach oywia si dziaalno odamu socyalistów” rosyj-

skich, wystpujcych pod jfirm „socyalistów-rewolucyonistów“. Niedawno par-

tya socyalistów-rewolucyonistów poczya si ze „zwikiem socyalistów“ w
jedn organizacy partyjnej. Organem jej jest miesicznik „Rewolucyonnaja Rossija“

(wyszy 4 N.N.) i nieperyodyczny zbiór prac wikszego rezmiaru „Wiestnik

Russskoj Rew'olucyi“. Partya ta wydaa N.1 zbiorku „Krestjanskoje Dieo.“

specyanie przeznaczonego do agitacyi wród chopów.

* *
*

Nie wymagajca adnych komentarzy próba „nwiadamiania" ludu przez

Narodow Deraokracy za porednictwem „Polaka“ ijednem sowem w wyrazie

moskal zawnera si wszystko co moe by, .byo i bdzie najpodlejszego midzy
ca przesz ludzkoci i t ptzysz, co bdzie po nas. Jeeli jakiego najgorszego

zbrodniarza podpalacza, zodzieja, morderc, witokradc, wszotecznika, gwacicie-

la chcemy nazwa jednym wJaciwem sowem, miao moemy go nazwa moskalem,

kady moskal jest tern samem i posiada takie zalety, jak wyej wymieniony

zbrodniarz. I trzeba nam wiedzie to, -kochani bracia Polacy, e aden moskal

innych zalet mie nie moe i do innych zdolny nie jest oprócz wrodzonych, a te

ju posiada i to w w3’-sokim stopniu"*

Wszyscy dotychczas przypuszczali, e rzdowi carskiemu chodzi o narzuce-

nie katolikom na Litwie jzyka rosyjskiego. Trzeba byo dopiero etnografii

„Poaka" narodowo-demokratycznego, aebymy si dowiedzieli, e tak nie

jest. ..Polak" bowiem pisze : „Usiowali wic naprzód moskale wprowadzi

swój plugawy jzyk mongolski."

Dnia 10 mnja aresztowan zostaa tow. Golde. Poprzednio

uwizieni zostali tow. Morawski (na 4 miesice) i tow. Haase (na

9 miesicy). Tym sposobem caa redakeya „Gazety Kobotniczej“

znajduje si w wizieniu. Pzd pruski wcale nie ukrywa, e idzie

mu o zgnbienie naszego organu. Towarzysze! nie dopucie do

tego! W chwili obecnej konieczn jest natychmiastowa, energiczna

pomoc pienina. Zbierajcie skadki na „Gazet Robotnicz^!

Pozdrowienie i braterstwo.

Komitet Zagraniczny Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Londyn, 14 maja 1902 r.



Ksigarnia Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie

— wieo otrzymane na skad : —

^

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,

16 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicyi. Lwów, 1899.

Cena 50 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 50 ct.

austr., 80 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Chropieski M. Szkoa Batignolska w Paryu. Lwów, 1898. Cena

30 cent. austr., 50 fen., 30 centim., 12 ceat. am., 6d.

Gierszyski H Dr. Maurycy Mochnacki portretem). Pary 1901. Cena
10 centów austr., 15 fen,, 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Hannibal. Ndza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Jak gin instytucye narodowe na emigracyi ? Pary 1896. Cena 25
cent. austr. 40 fen., 50 centim., 10 cent. amer., 5d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Konstytucya 3 maja, z uwagami kryty-

czuemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik“ z 1895 roku. Cena 20 centów austr., 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniów'ka „Robotnik“ z 1901 roku. Londyn. ‘Cena 10 ct. austr.,

16 fen.. 20 centimów, 4 centy amer., 2 d

Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
15 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht w. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.), Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Lunia M. Niepodlego Polski w programie socyalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Mac Grady T. ksidz. Socyalizm czyli sprawa robotnicza. Chicago. 1902.

Cena 25 ct. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskoff J. „Tamten*^. Sztuka w 5 aktach z ilustracyami. Cena 1 zr,,

1 m. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

Mi:DZYNARODOWA Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez

Kraków 1899.,^Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am., 5 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900, Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,
1 cent amer., 1 d.

Pochocki L. Polska Zakoidonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

30 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.

Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr.,

25 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900.

Cena 15 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Ruch narodowy w r. 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. austr
,

1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

SoMBART Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 cl

austr., 1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milreisy.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902. Cena 15 ct. austr., 25 fen.,

30 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1891. Cena 40 cent. austr,,

65 fen., 80 centim., 16 centów ameryk., 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie drugie. Londyn
I901o Cena 15 cent. austr., 25 fen., 35 centimów, 7 cent. amer., SYa d.

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer., l^/a d.

Zajczek J. Historya ruchu rewolucyjnego 1794 r. Ceua 30 cent aust.,

50 fen., 60 cent. 13 cent. amer., 6d.



Najnowsze wydawnictwa na skadzie w ksigarni P. P. S.

FRYDERYK ENGELS

Wojna Chopska w Niemczech
Cena : 75 ct. austr., 1 m. 25 fen., 1 fr, 50 centim., 30 ct. amer., 1 sh. 3 d., 3 milreisy.

ADAM MICKIEWICZ
Pisma, nie objte czterotomowem wydaniem warszawskiem

w dwóci tomach
Staraniem Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena : 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 doi., 3 sh. 6 d, 8 milreisów.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letniego iuMleuszu pisarskieg-o

BOLESAWA LIMANOWSKIEGO
Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

KAROL KAUTSKY

ZASADY SOCYALIZMU
(Program Erfuroki)

z przedmow^ dopenieniami \ i portretem autora.

Wydawnictwo Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena: 60 ct. austr., 1 m., 1 fr. 25 cent., 25 cent. amer., 1 sh.,'32V2 milreisów.

IGNACY DASZYSKI

o FORMACH RZDU
Ce^ia : 10 cent. austr., 20 fen., 25 centimów, 5 cent. amer., 2 d-, 500 reisów.

LEON WASILEWSKI

ta- NARODOWOCI ADSTRO-WCIEE -m
Cena: 5 cent. austr., 10 fen., 15 centimów, 2 cent. amer., 1 d., 300 reisów.

TRE: Ruch studencki w Rosyi. — Nasz kryzys. — Z zaboru pruskiego. —
Walka o chleb w Niemczech. — Z prasy. — Z kraju i o kraju. — Nekrologia. —
Lune notatki.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytonstons

London N E.



Nr 5 Maj 1902 Rok ZZII.

MIESICZNIK POLITYCZNO-SPOECZNY

ORGAN POLSKIEJ PARTYI SOCYALISTYCZNEJ

LONDYN
Z DSUKARNi Polskiej Partyi Socyalistycznej



Warunki prenumeraty :

Rocznie : 5 fr. — 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.) —
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedynczy : 45 centim. — 4 d. —
36 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. — 900 reisów.

Adres redakcyi i administracyi

£ózef (^aniowski, 67 §olworth (§d,, ^eytonsone, ^ondon ig.

Pokwitowania
KOMITETU ZAGRANICZNEGO P. P. S.

za czas od 9 kwietnia do 11 czerwca r. b.

Na fundusz partyjny'. Opaty czonkowskie: Bellshill Oddzia —
1 sh.; Londyn Oddzia 1 f. szterl. 18 sh. 1 d.; New-York „Zwizek Pomocy" —
15 doi. 20 cent.; Fryb. — 20 fr.; Zurych —41 fr.; Chicago F. Winiowiecki

—

1 doi.; B. Józefa — 3 fr
;

s. h. — 47 m, 15 fen. Amerykaski podatek
5-centowy otrzymane a eto od Komitetu Wykonawczego Z. S. P. w Chicago

— 10 dolarów. Skadki nadzwyczajne: Lwów: za „Robotnika" — 1 zr.,

wygrana w ora i reszk — 3 zr., Xymene z Litwy — 5 zr.; Londyn: A. B.:

pj^o — 2 sh. 6 d., nadzwyczajne — 5 sh. i kiebasa — 1 sh. 6 d. (razem

B. — 9 sh.^, H Feuer — 5 sh., sekeya ydowska Oddziau londyskiego na

wyd. argonowe — 3 f. szterl 1 sh., St. Giersz. — 17 sh. 10 d
,
W. Sikorski —

2 sh. 6 d., Walthamstow — 6 f. szterl., T. Reznik. — 3 sh. St. Os. — 10 sh.;

— nadzwycz. — 85 cent., ódka — 3 fr. i ceremonia — 1 fr. 10 cent.;

Genua ze skarbonki — 10 lirów; Pary: na ow. 1. pr. 1. Nr 11 — 70 cent. i na

f. ag. 1 . Nr 45 — 7 fr. 65 cent.; Zurych na f. ag. 1, Nr 28 — 14 f. 35 cent

M. Hendeles zebra na wyd. argonowe — 10 fr.; Chicago: F. Winiowiecki —
50 centów am. i P. Skulski — 1 doi. al. Wroski — 8 f. szterl.

Na pismo chopskie'. Pary 1. Nr 52 — 2 fr. 25 centim.; Li. — 1. Nr

33 _ 13 m. 40 fen.; New-York W. M. Gajewski - 1 dolar.

Na winiów politycznych: Londyn: Oddzia zebrane 12 kwietnia — 4 sh.

31/2 d. i 1 maja — 5 sh. oraz A. B. — 1 sh
;
Liverpool Ojciec — 2 sh. 3 d.

* Na fundusz zaboru pruskiego i D.: bony 16 m., s. h. — 68 fen.

Wydawnictwami argonowemi (Zukunft i t. p.) otrzymane: dug szew-

ca — 10 rubli i 17 sh. od ydowskiej sekcyi londyskiego Oddziau P. P. S.

W ydowhkim:
wyszy wieo z druku nakadem P. P. S. :

Feigenbaum B. Jak yd staje si socjalist (Wie kumt a Jud zu So-

zializmus ?). Wydanie 2. Cena : 10 cent austr., 20 centim., 5 ct amer., 2 d
Kautsky K. Niepodle§ro Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony portretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct austr., 10 centim., 3 ct amer., 1 d.

jMLot J. Kto z czego yje? Wydanie nowe. Cena 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita
,
powinien. Cena :

15 centów austr., 30, centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Wroski A. ydzi w Polsce, Cena : 5 ct austr., 10 centim. 3 ct. am., 1 d,

fiWr Liebknecht w. w obronie prawdy. Z portretem autora. Cena 20
cent. austr., 40 centim., 10 cent am., 4 d.



JVi- Maj ll>0^. Kole XX.II.

PRZEDWIT

(Dokoc?:enie).

Nadmieniem ju, e nowa organizacja tworzya si w czasie

rewizji i aresztowa, a w takich chwilach atwiej bywa rozpozna-

wa ludzi. Tylko zupenie „pewni energiczni i zdecydowani so-

cjalici, przewanie robociarze, tworzyli tak zwane „kóka re-

AVolucyjne“. Liczba czonków takich kóek oznaczon bya od

10 do 15. Kade z kóek rewolucyjnych wybierao skarbnika,
i organizatora. Organizatorowie tworzyli kóko organiza-
torów, decydujce wikszoci gosów o sprawach caej organiza-

cji. Kady z oro^anizatorów^ móg by upowaniony do zakadania
kóek s p e c y a 1 11 y c h z czonków lub z nie czonków partyi,

a nawet z niezupenie zgadzajc-ych si na program partyjny, lecz

gotow^ych popiera w pewien specjalny sposób robot organizacji.

Kóka te wykonyway czynnoci, wyznaczone im przez uchway
kóka organizatorów i pozostaway pod kierunkiem tworzcych je

organizatorów. Jeli organizator, w pewnej specjalnej czynnoci
udziau nie bra, — to nie zna czonków odnonych specjalnych

kóek. Z chwil powstania organizacji, zaoono nastpne kóka
specjalne : 1) propagandy midzy modzie

; 2) komunikacji

z kókami polskich socjalistów w Królestwie i caracie; [3) zdoby-

wania rodków dla organizacji
; 4) wydawniczo-literackie

; 5) urz-
dzenia granicy; 6) propagandy midzy kobietami; 7) komunikacyi
z winiami i niesienia pomocy rodzinom aresztowanych. Kady
z czonków organizacji móg zakada t. zw. kóka przygotowawcze.

W kókach takich propagowano, poznawano i dowiadczano przy-

szych czonków kóek rewolucyjnych. adne z kóek przygoto-

wawczych nic nie wiedziao o organizacji. Jeli bya mowa
o zbadaniu kandydata na czonka kóka rewolucyjnego, organiza-

tor udawa si na posiedzenie kóka przygotowawczego i przypa-

trywa si mu. Gdy organizator odnosi wraenie korzystne, za-

znajamiano kandydata z kilkoma organizatorami, dawano mu pró-

bne zlecenia i kady wywiadywa si o nim czego móg. Jeli
wraenia wszystkich zgadzay si i wykazyway, e kandydat mo-
e sta si korzystnym czonkiem organizacji, stawiano jego kan-

dydatur, bez jego wiedzy, w jednem z kóek rewolucyjnych.

Przyjmowano tylko na skutek jednomylnej zgody.
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Dopiero wtedy proponowano kandydatowi wstpienie do organiza-

cyi. [Jeli rewolucyjne kóko miao ju 3 5 czonków, to nie przyj-

mowano jednego, lecz czekano, zanim zbierze si piciu kandyda-
tów, i dopiero po przyjciu takiej liczby nowicyuszÓAV wybierano
z pomidzy siebie skarbnika i organizatora i dzielono si na dwa
kóka tak, aby kade wraz ze wieo przyjt}^mi skadao si
7. dziesiciu. Natychmiast po rozwizaniu „kas oporu" zostay za-

oone trzy kóka rewolucyjne, których organizatorami zostali

obrani: „Ludwik", „Kazio" i „Amerykanin".
Zawiadomiony o tern A przyjecha do Warszawy dla zreda-

gowania programu partyjnego. Musz tu nadmieni, e w owym
czasie odbywaa si prawdziwa pielgrzymka socyalistów polskich

z Moskwy, Petersburga, Kijowa, Podola i Litwy do Warszawy.
Wiedziano, e w Warszatvie rozpoczyna si owa „robota", do

której polscy socyalici, rozrzuceni po wszystkich zaktkach cara-

tu, przygotowywali si cd kilku ju lat. Tworzyli tam socyali-

styczne kóka ksztacce, w których studyowano i propagowano
midzynarodowy socyalizm, w^ przewiadczeniu, e tylko spraco-

wane donie, ujwszy ster ycia, potrafi zapewni indowi pol-

skiemu niepodlego i szczcie. Bujajc w sferach ideaów, nie

troszczono si zbytnio o realne rodki uskutecznienia w^ymarzonych
pragnie. Wierzono, e zapa modzieczy i wiara w suszno
sprawy „ruszy z posad bry wiata". Nie troszczono si, kto

gdzie „padnie zamany przez los surowy". Bylimy pewni, e na
ruinach starego wiata „powstanie wiat nowy". Nie rachowano
wic ani wrogo’w, ani ich si i rodków, nie rachowano te stron-

ników, tylko wznoszono si na skrzydach marze coraz wyej,
coraz wyej. Uciekano od plugawej rzeczywistoci, w której si
tarzaa przewana' wikszo modziey, czepiajca si karyery,

a krzyczca o „pracy organicznej" lub o „politycznej dojrzaoci".

Ci praktyczni polacy czyli si te w swoje kóka. Najbardziej

patryotyczni uywali pisowni „Malinowskiego" i trzymali na swych
biurkach dziea Supiskiego. Przecitni urzdzali „koleeski opa-
tek", „wspólnie dzielili jajko wielkanocne" a stoowali si u polek,

które karmiy „barszczykami", „zrazikami", „kodunkami" i t. p.

patryotycznemi potrawami. Mymy nie zawsze jadali obiady, lecz

jeli który z tak zwanych „patryotników" zapragn pozna utwo-

ry naszych wieszczów, lub dziea Lelewela, Mochnackiego, Miero-

sawskiego, to szed ich szuka do polskich socyalistów.

Chtniemy udzielali umysowej strawy panom „patryotnikom",

a ci, przychodzc po ni do nas, bardzo si nieraz gorszyli, e
„wszystko to ley obok dzie Marksa, Bakunina, awrowa". Naj-

bardziej gorszyo to tych, którzy oprócz „Przegldu Tygodniowe-

go" nic prawie nie czytywali.

Tego gatunku „rodacy", których wikszo uwaaa za do-

wód dobrego tonu traktowanie przez nog naszych „romantyków",

dalsi nam byli od postpowych moskali. Nas bowiem monaby
nazwa romantykami marksizmu, a lepsza cz mo-
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dziey rosyjskiej, niezalenie od rozmaitych, bardziej lub mniej pokre-
wnych kierunków, zostaAvala pod potnym wpywem a w r o w-
skiej etyki. Zdaniem awroAva, postp odbywa si tylko dziki
wysikom krytycznej myli, stwarzajcej n o w p o*

trzeb doskonalenia si. Aby krytyczna myl staa si
ciaem, konieczni s energiczni, fanatyczni mczennicy, którzyby
gotowi byli odda ycie, byle zapewni caej ludzkoci warunki
wszechstronnego doskonalenia si. Bez doskonalenia si bowiem—
niema moralnoci, bez moralnoci niema szczcia. Sza wic mo-
dzie „midzy lud“, bo pragnienie rozniecenia znicza szczcia
w gowach wydziedziczonych milionów, cierpicych wieczn nie-

dol, silniejszem byo nad wszelkie osobiste pragnienia, namitno-
ci, nad wszelkie ustalone wiekami zwizki. Rzucano rodziców,

siostry i braci, kochanki, ony i dzieci by, przywdziawszy siermig
lub bluz, zrzuci ze siebie ciar poczucia winy za pozostawanie

w szeregach wyzyskiwaczy. Poczucie ogromu krzywdy,
wyrzdzanej od wieków prapokoleniom, tak przygniataa ówczesn
modzie, e stokro wolaa ona stan w szeregi wyz3^skiwanych,

znosi gód, chód i przecienie prac — ni cierpie katusze

wiadomoci — e si korzysta, prawem kaduka, z cudzej pracy,

e ^dobywa si dla siebie dobrobyt, strcajc bliniego w przepa
ndzy. Wycigano wic bratni do ku wydziedziczonym i stawano
w ich szeregi do wspólnej walki. Ruch ten zaliczy naley do

najwzniolejszych porywów ludzkoci. Gdy fanatycy religijni szli

na mki, wierzyli, e poniesione katusze zapewni Avieczne szcz-
cie niemiertelnym ich duszom. Modzie idca „midzy lud“ nie

wierzya w niemiertelno duszy, nie pragna ani doczesnej, ani

wiecznej nagrody dla siebie
;
wystpowaa na ciernist drog ku

Prawdzie, wiedziona t najwzniolejsz mioci bliniego, do któ-

rej nie dorosa adna religia; t mioci, której jedyn lecz naj-

wysz roskosz jest wyiara, e si dy ku wszechludzkiemu
szczciu.

Taka mio bliniego, to jutrznia przyszego spoeczestwa,
o którem wytedy bardzo szeroko rozprawiano i w blizk przyszo
którego wierzono. W owyem przyszem spoeczestwie wszystkie

ludy miay zla si w serdecznym, bratnim ucisku. Pochód
ludzkoci ku szczciu tamoway rzdy wyyzyskiwaczy. Wypowie-
dziano wic wyojn wszelkiemu wyzyskowi i wszelkim osaniajcym
go rzdom. Niech kady walczy, mówiono, tam, gdzie go los rzu-

, lecz, kto moe wybiera, niech idzie tam, gdzie praca jego

sta si moe najskuteczniejsz — niech wic dziaa wród swego
narodu. Zgodnie z t zasad polscy socyalici dyli do kraju,

lecz kogo okolicznoci trzymay w caracie, ten poczuwa si do

obowizku przystpi do rosyjskiego socyalistycznego ruchu. W ten

sposób bardzo wielu polaków pochona rosyjska organizacya, w sta-

nowczych jednak clnyilach polacy dyli do kraju.

W lecie 1878 roku zjechao si do Warszawy nie mao so-

cyalistów\ Najulubieszem miejscem schadzek bya nieistniejca ju
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teraz restaura^ya-ogródek „Pod Filarkami “ (na Marszakowskiej).

W pewnych godzinach mona tu byo napewno spotka przynaj-

mniej kilku socyalistów. Na elaznej mielimy te jadodajni, w któ-

rej dawano bardzo tanie obiad}^., a gdzie zajwszy nieraz cay
pokój moglimy swobodnie dyskutowa, nawet nad redakcy uka-
dajcego si programu. Kady z przyjezdnych, z naleyt reko-

mendacy swego kóka, zostawa dopuszczany do takich dyskusyi.

Projekt programu zosta poddany pod obrady kadego z rewolucj^j-

nych kóek, a* gdy A wykoczy redakcy uwzgldniajc wszelkie

dania przyjto ostateczn redakcy na walnem zgromadzeniu

pod Grochowskim laskiem. Potem przesano ten program do

wszystkich istniejcych kóek w kraju i w caracie, a wszdzie zo-

sta przyjty z entuzyazmem. Wszdzie domagano si jaknaj-

pieszniejszego wydrukowania tego programu. Niestety! Cho Lu-

dwik Kobylaski i „niós waek do drukarni uiczem go nie przy-

krywajc“, lecz drukarni urzdzi nie moglimy. Trza byo wic
odesa program zagranic na rce Mendelsona, który opuci
Warszaw, skoro tylko dosza do nas wiadomo o aresztowaniach

na Litwie. Wyjedajc zapewnia, e bdzie dostarcza rodków
na druki partyjne, lub na pismo, którego redaktorem mia by A.

Na jego wic rce posano ów program i proszono o wydrukowa-
nie. Gdy Ludwik Waryski nalega, aby nakoniec przysano wy-

drukowany program, Mendelson odpisuje mu z Genewj^ 21 padzier-

nika 1878 r., e nie wie, „czy Warszawa zgodzi si na przerobiony

i dlatego jeszcze nie drukuje “. Pierwszy wic program, zredago-

wany i przyjty przez pierwsz krajow organizacy, nie zosta-

wydrukowany. Znany powszechnie, tak zwany. Brukselski program

nazywam pierwszj^m dla tego, e ojcem jego by ów prawdziwie

pierwszy program socyalistów polskich. W motywach pierwszego

programu by nastpny bardzo charakterystyczny ustp, opuszczo-

ny w tak zwanym Brukseskim: „Tryumf zasad socyalizmu
robotniczego, dcego do gruntownej zmiany obecnych sto-

sunków spoecznych na korzy pracy, jest koniecznym
warunkiem pomylnej przyszoci ludu polskie-
go, który poruszony w imi zasad socyalno- re-

wolucyjnych, okae niezwycion si i nie-

zomn energi w walce z zaborczym rzdenT‘.
Ustp ten jaknajbardziej stwierdza, jak cile pierwsi socyalici

polscy czyli patryotyzm z socyalizmem. Nie mam pod rk ani

programu Brukselskiego, ani prawdziwego pierwszego. Z listu

czcigodnego towarzysza Limanowskiego dowiaduj si, e jeden

z odpisów pierwszego programu zoony zosta do muzeum w Ba-

perswylu. M iem te, e w aktach procesu krakowskiego przeciw

Waryskiemu i towarz5^szom, a mianowicie w papierach znalezio-

nych u Inlaendera i Truszkowskiego s równie dwa odpisy tego

programu. Brak drukowanego programu nie powstrzyma jednak

rozwoju organizacyi. Prawda, e jednego z pierwszych organiza-

torów mianowicie „Kazia“, który nam zachorowa, musielimy
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gwatem niemal wyprawi zagranic. Jego miejsce zaj Jozef

Pawiski. Sza robota, e tak powiem, na wulkanie, a przecie

postpowaa stale. Niektóre kóka specjalne funkcjonoway zna-

komicie. Mono szwarcowania mielimy tak zapewnion, e nie-

raz szwarcowalimy nawet i rosyan, a zawsze bezpiecznie. Stosunki

z winiami tak byy wietne, emy nietylko dowiadywali si
0 kadem nowem zeznaniu, lecz moglimy czytywa na kókowych
zgromadzeniach „G-tos winia", wydawany w warszawskiej cyta-

deli. Dwa numery tego ciekawego ilustrowanego pisemka (rozumie

si pisanego) znajduj si w aktach krakowskiego procesu. Orga-
nizacja robotnicza rosa do szybko, chocia z kocem lata po

opisanem zajciu w Saskim ogrodzie Waryski musia opuci
Warszaw. Zgodzi si na to li tylko pod warunkiem, e rozpo-

cznie agitacj w Galicji. W Warszawie, pomimo to, emy pono-

sili nieodaowan straty, organizacja rosa. Ju w zimie 1878 r.

mielimy dziewi kóek rewolucyjnych. Prócz tego nawizay si
stosunki z dwoma kókami wieniaków w rawskiem i lubelskiem

1 z kókiem w odzi. Siy inteligencji przybyway stale z caratu

i kto wie jak dugo przetrwaaby ta pierwsza organizacja, gdyby
komisarz Kostrzewski nie wysugiwa si moskiewskiemu rzdowi
w czasie procesu krakowskiego. Prawda, e informacje jego byy
czsto mylne i niedokadne. Przecie aresztowa on jako socjali-

st p. Straszewiea

!

Bd co bd warszawska organizacja zostaa rozbit nie

przez pana Plewego, którego robociarze nazywali „ta Plewa", lecz

przez krakowskiego komisarza policji Kostrzewskiego, a waci-
wie przez nasz nieostrono. Z czasem, by moe, da si wicej
powiedzie, tymczasem jednak kocz te wspomnienia z wielu

wzgldów.

Od ostatniego kongresu w Leodyum **), Partya Robotnicza rozwina
olbrzymi dziaalno agitacyjn w celu zdobycia powszechnego i równego prawa
wyborczego. 30—40 zgromadze odbywao si regularnie co tydzie na obszarze

caego kraju. Zgromadzenia te, manifestacye, wreszcie broszurki agitacyjne wy-
woay silny prd za prawem wyborczem, który ogarn i koa liberalne, zmu-

*) Ta cz artykuu niniejszego zostaa napisana jeszcze przed wybuchem
walk ulicznych i strejku powszechnego o reform wyborcz.

**) Patrz Nr 4 „Przedwitu" z r. 1901.

Amerykanin.

Filadelfia, 4 kwietnia 1902 r.

SPRAWY BELGIJSKIE.
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szajc przywódców do zajcia bardziej okrelonego stanowiska w tej sprawie.

Skutkiem tego by sojusz, zawarty na czas tej kampanii przez trzy stronnictwa

opozycyjne: socyalistyczne, radykalne i chrzecijasko-ludowe. Liberali umiarko-

wani, zachowujcy si z pocztku odpornie, nie mogc wprost pogodzi si
z myl wspódziaania z „czerwonym kolekty wizrcem“, ostatecznie pod parciem

opinii równie owiadczyli si za reform wyborcz. Zastrzegli si przytem

przez usta Hymans’a, i bd wprawdzie dyli do usunicia obecnego pluralne-

go systemu z cenzusem majtkowym i intelektualnym, lecz zato postaraj si
uzyska podwójny gos dla ojców rodziny.

Do wywietlenia stanowiska pojedynczych stronnictw i rzdu przyczynia

si dyskusya nad wnioskiem, wniesionym w padzierniku r. z. w Izbie przez

socyalistów, zdajcym do zaprowadzenia powszechnego gosowania przy wybo-

rach do rad prowiucyonalnych i gminnych. Porednio wypowiadano si wic tu

i o reformie wyborczej do Izb prawodawczych. Rzd i jego klerykalna podpora

nie stara si nawet usprawiedliwi swego odpornego stanowiska. Powoywa si
cynicznie na^ prawo silniejszego, o adnym ruchu w kraju wiedzie nie chcia

i gównie stara si o wywoanie rozdwojenia w onie opoz-ycyi. Wniosek ten

upad. Na teme posiedzeniu wniós tow. Vandervelde projekt zmiany konstytu-

cyi w duchu reformy wyborczej, podpisany przez wszystkie stronnictwa opo-

zycyjne.

Wedug tego projektu danie] zmiany konstytucyi musz uchwali obie

Izby, poczem natychmiast zostaj rozwizane i nastpuj nowe wybory. Senat

i parlament zbieraj si nastpnie wspólnie jako Zgromadzenie narodowe, które

zmieni konstytucy moe dwiema trzeciemi gosów. W skad obecnej Izby

wchodzi 87 klerykaów i 65 posów opozycyi (31 socyalistów). Klerykali rozpo-

rzdzaj wic wikszoci 22 gosów. Liberali, chcc] spraw t pokojowo za-

atwi, udz si, e klerykalna wikszo si cofnie w ostatniej chwili, Ale ci,

dajc równe prawo wyborcze, podpisaliby wyrok mierci na siebie, bdc w kraju

faktycznie w mniejszoci, system bowiem dzisiejszy, dajcy gos podwójny, po-

trójny w miar wysokoci opacanego podatku, — daje przewag klerykalnym
masom chopskim we Flandryi, których przecitna wasno podatek wymagany
opaca. Drugie ewentualne wyjcie widz liberali w naznaczonych na maj r. b.

czciowych wyborach. Wybory te rozcigaj si przewanie aa F.andry. biorc

wic w rachub proponowane przez rzd zwikszenie liczby postów o l4-tu z po-

wodu przyrostu ludnoci (mandaty te przypadn przewanie opozycyi, gdy z na-

tury rzeczy przyrost odby si w miastach), — w najlepszym razie liczyóby

mona na równe siy... w odnowionym parlamencie. Do tego jednak socyalici

dopuci nie chc, gdy rzd, posiadajc raz uchwalony budet, czeco

dokona musi jeszcze stara Izba
,

zacznie na nowo spraw odwleka. Tak
wic jak rzeczy stoj, socyalici tak dugo zmuszeni s przeszkadza uchwaleniu

budetu, dopóki rzd nie ustpi dobrowolnie lub na danie króla.

Stronnictwa liberalne i chrzecijasko-ludowe zaznaczajc sw solidarno

z daniem socyalistów równego prawa wyborczego, postawiy za warunek wspól-

nej w tej sprawie dziaalnoci: 1) wpisanie d) konstytucyi belgijskiej systemu

reprezentacyi proporcyonalnej, który dotychczas by zwykem prawem wyda
nem przez parlament, 2) solidarne wystpienie przeciwko ewentualnemu wniosko-

wi klerykaów, dajcemu prawo wybarcze kobietom, 3) o wia leenie partyi ro-

botniczej, i pozostanie w caej tej kampanii w ramach legalnej walki, nie ucie-

kajc si do rewolucji.

Nad tymi trzema punktami wypowiedzie si mia kongres socyalistyczny.

Zanim to jednak nastpio, sojusz ten swoj dziaalno rozpocz. 19 marca

wniós tow. Vandervelde w izbie wyej wzmiankowany projekt zmiany konsty-

tucyi, podpisany przez posów wszystkich trzech stronnictw. Równoczenie
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odbyy si po wszystkich" miastach Bjgii kolosalne manifestacye, w których

goda tych trzech stronnictw obok siebie powieway. Biorcych udzia w samym
pochodzie w Brukseli ceni na pióddziesit tysicy a z gór stutysiczny tum
sucha nastpnie 14 mówców, przemawiajcych równoczenie z trybun na wiel-

kim placu Jamard.

W sprawie udziau przy wyborach kobiet wypowiedziaa si ju bya Rada
jeneraltia partyi, uchwalajc na wniosek to w. Lalli Vanlervelde porzdek dzienny,

w którym postanowiono zrzec si na razie tego równouprawnienia. Decyzya ta

wywoaa silne niezadowolenie midzy rob)tnicami fabryczaemi. Zwoany na

9 marca do Brukseli kongres kobiecy zaj si t spraw. Reprezentowanych

byo 70 organizacyi kobiecych. Przyszo d) bardzo oywionej dyskiisyi, w której

wikszo delegatek owiadczya si stanowczo przeciw wszelkim kompromisom
w tej sprawie. Na zarzut, i równouprawnienie kobiet powinno by przede-

wszystkiem owocem da uwiad )mioneg) og)u kobiet, odpowiadano susznie,

i prawa polityczne stanowi wanie szkoy, w które) kobiety wyrobi si poli-

tycznie mog, i e zarzut ten w równej mierze stosowa mona do mczyzn,
którzy przez 18 lat tolerowali rzdy klerykalne. Takie same zarzuty stawiaa

buruazya, wzbraniajc si da prawa polityczne robotnikom. Z manewru wic
klerykaów powinni raczej skorzysta posowie s )cyalistycziii. Klerykali pozo-

stan wprawdzie jeszcze na szereg lat u steru — za to rozwijajca si szybko

emancypacya kobiet tern pewniejszy ich upalek sprowadzi. Jedna z przevvodni-

czek ruchu kobiecego, tow. Gatti de Gamond, wyrazia si
:
„socyalizm to zara-

zem feminizm, nie powinno si wic mówi o pierwszeustwie“. Na szili zawayy
ostatecznie glosy mskie, które prawie bez wyjtku nawoyway do uiekrpowa
Ilia ostateczn ur^hwa decyzyi kongresu socyalistycznego, a zarazem zwracay
uwag na rozdwoje e, jakie taka uchwaa w onie partyi wywoa moe, —
zwaywszy, i wielka liczba robotników, spodziewajc si od powszechnego prawa

glosowania natychmiastowych reform spoecznych — stanowczo przeciwn jest

odsuniciu tej chwili przez dalsze rzdy klerykalne. W gloS)wanin upad wnio-

sek, identyczny z propozycy Lalli Vandervalde, a dajcy zaprzestania tym-

czasem wszelkiej agitacyi, zdajcej do uzyskania, praw kobiecych, - obalony

olbrzymi wikszoci gosów. Natomiast przeszel jednomylnie kompromisowy

wniosek, dajcy od posów socyalistycznych, by bronic przed parlamentem

praw kobiecych, gosowali w najbliszym miliwie czasie zi ich p zeprowaize

udem. Wniosek ten nazwalimy kompromisowym, gdy wypowiadajc si sta

nowczo za wprowadzeniem w ycie równouprawnienia niewiast, pozostawi kon

gresowi uznanie, czy sojusz z klerykaami tak „moliwo“ daje.

30 marca zebra si wreszcie kongres socyalistyczny w Brukseli, na któr^

zwróciy si oczy caej Bdgii. On mia wypowiedzie si przedewszystkiem

co do stosunku swego do innych stronnictw opozycyjnych, on raial w^reszcie za-

decydowa w sprawie taktyki. A taktyka^^ta w silnym stopniu zainteresowa

moga ogó, gdy z centrów górniczych szy guche wieci o gotujcym si

ogólnym strejku, tam wreszcie zaczy si szerzy zamachy dynamitowe.

Kongres by niezwykle licznie obesany. 600 delegatów zasiado w ele-

ganckiej hali zabaw „Maison dn Peuple“. Uderzao w oczy przedewszystkiem

olbrzymie pótno noszce napis: „Powszechne prawo wyborcze zblia si !“

Przewodniczy tow. Furnemont. Po zaatwieniu zwykych formalnoci, odraza

wszczyna si zaarta dyskusya nad spraw jawnoci obrad. Rada jeneralua

i wiksza cz posów da stanowczo wykluczenia jawnoci w sprawie obrad

nad taktyk partyi. Argumenty, które padaj i z których nawet przebija si
obawa, i w razie jawnoci obrad partya odrazu straci moe sojuszników, wska-

zuj, i proletaryat belgijski walk rozpoczt przeprowadzi gotóv za wszelk

cen. Ostatecznie jawno co do tego punktu obrad wykluczono.
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Rada Jeneralna zaproponowaa Kongresowi porzdek dzienu}’, który czy-

ni w pierwszych dwóch punktach zado daniom liberaów. W sprawie równo-

uprawnienia kobiet wyrazi si
:
„przysza rewizya konstytucyi ograniczy si do

równego prawa wyborczego mczyzn, w razie za gdyby klerykali do dyskusyi

wprowadzili spraw kobiec, Kongres liczy na czujno posów partyi Robotni-

czej, i ci manewr ten zdemaskuj“. Wpisanie systemu reprezentacyi proporcyo-

nalnej do konstytucyi nie spotkao zasadniczej opozycyi, cho wolanoby zachowa
go jako prawo zwyke, atwiej wic dajce si zreformowa. W praktyce oka-

zay si tu bowiem braki, przytem system ten w zastosowaniu do obecnych

©krgów wyborczych nie oddaje sprawiedliwie ustosunkowania si stronnictw

w kraju — ze szkod naturalnie dla opozycyi. Równouprawnienie polityczne

kobietjj wywoao szerok dyskusy. Skrajnie oponoway przeciw temu aktowi

sprawiedliwoci spoecznej okrgi górnicze. Staje si to czciowo zrozumiaem,

gdy si zway, e dla górników równe prawo wyborcze, to przedewszystkiem

upadek klerykaów, a wic cay szereg postpowych praw górniczych. Cige
katastrofy, wywoane rabunkow gospodark potentatów wglowych, absolutna

dowolno lyche w cigiem zmniejszaniu zarobków, przeduaniu godzin pracy

i t. d. — przyczyniy bi do tej wrzcej nienawici dla rzdu, który zdziercom

swej protekcyi uycza. To te z mów ich delegatów przebijaa zacito i silne

postanowienie chwycenia si wszystkich rodków do dopicia celu. Nie maj
ufnoci do aliansu z liberaami, którzy ich w ostatniej kampanii o to prawo
zdradzili. Std pewna niech do posów, którzy ze swej strony chc przede-

wszystkiem wszystkich pokojowych rodków uy, zanimby przyszo do krwi

rozlewu. Tacy uwielbiani wprost przez robotników ludzie jak Vandervelde,

Anseele przerywani s okrzykami niezadowolenia, gdy przedkadaj konieczno
powolnego i rozwanego postpowania.

W gosowaniu uchwalono rezolucy, proponowan przez Rad Jeneraln.

W sprawie taktyki kongres, obradujc przy drzwach zamknitych i postanowiwszy

uchway swe zachowa w tajemnicy — nie da danej przez liberaów odpowie-

dzi. Najblisza przyszo spraw t wyjani.

Dalsze obrady kongresu byy powicone sprawom wewntrznej organiza-

cyi partyi.

Siva,

* II.

Wie o ostatnich wypadkach w Belgii rozbrzmiaa szerokiem echem po

caym wiecie cywilizowanym. Przez dwa przeszo tygodnie widmo rewolucvi

unosio si ponad maym tym kraikiem. Manifestacye uliczne, krwawe utarczki

z policy i andarmery, strzelanie do tumu, barykady, trupy, zamachy dynami-

towe, strejk powszechny — wszystko 'to byo zapowiedzi jakich niezwykych

wydarze. Atoli ze smutkiem trzeba to przyzna — z wielkiej chmury spali

may deszcz, a nawet waciwiej powiedziawszy, aden deszcz. Socyalici belgij-

scy ponieli porak, to niewtpliwe i faktu tego nic obali nie zdoa. Zato

i klerykali nie maj si czego cieszy ze swego pyrrhusowego zwycistwa.

Kwestya gosowania powszechnego nie zejdzie ju w Belgii z porzdku dzienne-

go, a nie zostanie zaatwiona w duchu demokratycznym. Jestto tylko kwestya

czasu i to w dodatku niedugiego. Przebieg wypadków znacie prawdopodobnie
‘

wszyscy z gazet, podam wic stron faktyczn tylko w ogólnych zarysach.

Dla nikogo nie byo tajemnic, i natychmiast po witach wielkanocnych

rozpocznie si gwatowny ruch za reform wyborcz. Opozycya radykalno-

socyalistyczna w parlamencie robia wszystko moliwe, aeby otrzyma j w dro-

dze legalnej. Na pocztku lata zeszego roku poda wódz radykaów Pawe Janson
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projekt zarzdzenia w tej sprawie referendum ludowego
;

wniosek ten, jak wia*

domo, upad, przy czem gosowali przeciwko niemu nawet niektórzy umiarkowani

liberali. Dalej podczas ostatniej sesyi parlamentarnej postawiony by nareszcie^

po dugiej tuaczce po komisyach, wniosek Vandervelda i Hectora Denisa, za-

prowadzajcy gosowanie powszechne przy wyborach do rad gminnych i pro-

wiucyonalnych. I ten - rozumie si — upad. Ciekawe byo zachowanie si
klerykaów. Powyszy projekt przyznawa prawo wyborcze take kobietom.

Otó kiedy gosowano nad odpowiednim paragrafem, znaczna cz klerykaów
(w tej liczbie prezes gabinetu p. De Smet de Naeyer) powstrzymali si od goso-

wania, aby mie póniej na wszelki wypadek furtk otwart, jak si sami z cy-

nizmem do tego przyznawali.

Po tych dwóch wstpnych krokach zoony wreszcie zosta w marcu do

prezydyum projekt rewizyi konstytucyi, tych mianowicie jej paragrafów, które

sankcyonuj system plurany. Wniosek ten podpisali socyalici, liberali obydwóch

odcieni oraz jeden niezaleny *) demokrata chrzecijaski. Wniosek mia przyj
pod obrady parlamentu po feryach wielkanocnych w poowie kwietnia. Sdzono,

e wspaniae manifestacye, jakich wiadkami byy wszystkie wiksze miasta

Belgii, — manifestacye, urzdzone wspólnemi siami socyalistów, liberaów i de-

mokratów chrzecijaskich, day pozna rzdowi klerykanemu, jak jest wola

ludu, i e pod wraeniem tego klerykali ustpi. Wielu sdzio, e uda si
otrzyma reform wyborcz spokojnie, bez przelewu krwi, „na srebrnej tacy“,

jak si wyrazi Anseele na zeszorocznym kongresie partyjnym. Doroczny zjazd

partyjny, odbyty w Brukseli podczas wit wielkanocnych by równie nader

optymistycznie usposobiony. Nie zastanawiano si tam nad powanymi rodkami
d!a osignicia rewizyi konstytucyi, nie byo tam mowy ani o obstrukcyi parla-

mentarnej, ani nawet o organizacyi strejku powszechnego. Natomiast bardzo

duo czasu powicono sprawie gosowania kobiet i Vandervelde uy caej swej

wymowy i dyplomacyi, aeby dowie, e chwilowe puszczenie w niepami
jednego z waniejszych punktów programu socyalistycznego nie oznacza bynaj

mniej zdrady sztandaru i e ^oportunizm taki jest nieodzowny.

Dnia 8 kwietnia parlament ^powraca do pracy po feryach wielkanocnych

i uchwala rozpoczcie 16-go obrad nad projektem rewizyi konstytucyi. Socyalici

gandawscy mieli urzdzi tego; dnia bal w swej wspaniaej sali Skating Bing

i tacem rozpocz tydzie „re wizyjny ale zamiarowi temu nie sdzono byo
si urzeczywistni. Niecierpliwo mas robotniczych wezbraa ju po brzegi

i „ludu gniew “ wybuch wczeniej, ni si tego spodziewano. I otó nastpiy

krwawe „dni kwietniowe“, które okryy aob belgijsk klas robotnicz. Za-

czo si od demonstracyi przed domami deputowanych katolickich, wybijania im

szyb i t. p., byy nawet wybuchy dynamitowe, co prawda bez ofiar i urzdzone

wedug wszelkiego prawdopodobiestwa przez prowokatorów. Dnia 10 kwietnia

Rada Jeneralna Partyi Robotniczej naznacza strejk powszechny na 15 kwietnia.

Ale ju przedtem cae masy górników i metalowców porzucaj prac w górni-

czych okrgach Borinage i Centre. Dnia 11 kwietnia w Houdeng andarmerya

strzela do manifestujcego tumu, zabija Bogu ducha winn dziewczyn i mo-
dego robotnika. To byo hasem do rozruchów w caym kraju. Nazajutrz,

*) Od kilku ju at — pod wpywem widocznie encykliki papieskiej —
„Rerum novarum“ wikszo belgijskiej demokracyi chrzecijaskiej zupenie
prawie zlaa si z klerykaami. To te nazywaj ich powszechnie sugusami kle-

rysaów, „domestiques“. Mniejszo niezawisa zgrupowaa si koo ks. Daens’a

„czerwonego ksidza“ (abbe rouge). Jest ona szczerze demokratyczn, da go-
sowania powszechnego i zwalcza konserwatystów.
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12 kwietnia, odznacza si Bruksela. Tumy manifestantów oczekuj przed parla-
mentem na deputowanych socyalistycznych, aby ich odprowadzi do „Domu Lu-
dowego“. Lud zachowuje si spokojnie, gdy wtem nastpuje szara policyi.

Towarzysza Vandeivelde’a, mocno poturbowanego, aresztuje policya, ale wy-
puszcza po kilku minutach. Wieczorem robotnicy zbieraj si w okolicy „Domu
Lndowego“. Tu na ulicy Haute audarmerya uderza na tum, strzela i kadzie
trupem dwóch robotników, a przeszo dwudziestu rani. Takie same krwawe
sceny powtarzaj si na prowincyi.

Przywódcy socyalistyczni staraj si u?poko‘ó tumy |ale napróno. W Bru-
kseli i okrgu Borinage robotnicy otwarcie wyraaj im swe niezadowolenie.
Rzd tymczasem stawia cay kraj na stopie wojennej. Burmistrze zakazuj
zebra. Gwardye obywatelskie stoj stale na posterunkach na placach publicznych,
na ulicach dzielnic robotniczych etc. Wojska skonsygnowano w koszarach. Powo-
uj nawet rezerwistów. Ale ci ostatni zarówno, jak i gwanya obywatelska
niedwuznacznie wyraaj swoj sympaty manifestantom. Byo nawet kilka w^y-

padków odmowy niesienia ora, kilku gwardzistów odmówio przyjcia nabojów.
Rzd mia tak mao zaufania do gw^ardyi obywatelskich, e dawa im prawie
zawsze do a^ystencyi andarmery. W wielu miejscowociach gwardye te wraz
z manifestantami wznosiy okrzyki na cze ^gosowania powszechnego, na mi-
tyngach w salach domów ludowych widziao si gwardzistów w uniformach,
dopiero co zwolnionych ze suby. Sprzeniewierzya si tym razem tylko smutnej
pamici gwardya obywatelska miasta Lowanium. Federacya kobiet-socyalistek
wydaa pomienn odezw do onierzy, rozpowszechnion w tysicach erzempla-
rzy w koszarach

;

„Suchajcie, gosia ona — bo to wasze matki, siostry, narzeczone
przemawiaj teraz do _Was... Gdy robotnicy si spotykaj, witaj si
serdecznie, ciskaj sobie spracowane donie, bo stanowi jedn ra.«, jedn
rodzin, rodzin producentów. I teraz w dniu, kiedy lud, majc ju' dosy
krzywd, da Gosowania Powszechnego, wielkiego i’ ndka wyzwolenia
klasy robotniczej, \\y wszyscy bdziecie po stronie uciemionych prze-
ciwko ciemiycifclom. Bagamy synów naszych, braci, narzeczonych, aeby
spenili to wielkie pizykazani

,
wy'p'sane w sumieniu kadego, wypisane

w dziesic-orgu przykaza i nauce chrzeciaskiej, przykazanie, którego
Was uczyy matki, nauczyciele i ksia: Nie zabijaj!“

Kiedy „na ulicy“ lud stacza krwawe walki z pobcy, parlament by wi-
downi sownych utarczek pomidzy klerykaami a lewic. Co prawda cierano
si przez cay ten tydzie (8— 5 kwietnia) w sprawcach, bardzo mao majcych
wsptlnego z tern, co si dziao w kraju. Zosta tu jednak popeniony przez cpo
zycy bd nie do wybaczenia, b<l, któiy mia decydujcy wpyw na dalszy
bieg wypadków. Mianowicie dopucia ona do uchwalenia t. zw kredytu prowi-
zorycznego. Je.^zcze na pocztku loku izba uchwalia prowizoiyum czteromie-
siczne z pow’cdu opónienia debaty budetowej. Obecnie rzd zada prowizc-
ryum na dalsze 7 miesicy t. j. do grudnia. Susznie zupenie zauway deputo-
wany radjkalny Peron, e, zgadzajc si na co podobnego, parlament popeniby
samobójstwo, bo zrzek by si najwaniejszego ze swych praw, mianowicie kon-
troli nad budetem. Oczywicie, e rzd, majc pienidze w kieszeni, nic by ju
sobie nie robi z opozycyi, mogc w kadej chwili rozpuci parlament na wa-
kacye letnie. Socyalici wraz z radykaami (iiberali-progresici) protestowali
energicznie, ale gdy liberali umiarko\^ ani, w przystpie „t atryotyzmu“ zdradzili

ich i owiadczyli, i gosowa bd za udzideniem prowizoryum, lewica stracia
widocznie gow i dopucia do uchwalenia wniosku rzdowego. A wanie nie
naleao do tego w aden sposób dopuci, a tak to atwo moga zrobi lewica
socyalistyczna, która z takiem mistizowstwem prowadzia obstrukcy w r. 1899
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Co kierowao socjalistami w tym i nastpnych wypadkach, a waciwiej, co ich

wstrzymywao od energicznej akcyi, zobaczymy dalej.

Jeszcze 10 kwietnia Rada Jeneralna Partyi R^botaiczej jelaomylnie

uchwala rozpoczcie strejku powszechnego w dniu 15 kwietnia, wili dnia debaty

rewizyjnej. Wprawdzie odzyway s‘ niemiae glosy, e strejk nie jest wcale

przygotowany,^ e kasy syndykatów s past, ale przy^yódcy nie widzieli wi-

docznie innej rady, tembardziej, e bezrobocie rozwijao si ju samorzutnie

w pewnych miejscowociach, szczególnie w fabrykach metalurgicznych oraz ko-

palniach prowincji Hainaut (okrci Centre, Borinage, Charleroi i inne). Zraz
pierwszego dnia 100.000 robotników opucio prac, nastpnego liczba ta si
podwoia, a w trzecim dniu debaty rewizyjnej strejkujcych byo 350.000! Jess

to, jeli si nie myl, najwiksza liczba strejkujcych, jika kiedykolwiek i w
j
i-

kimkolwiek kraju zostaa os’ga'ta; i to w dodatku w kwestyi politycznej, dla

osignicia reformy wyborczej. To te fakt ten wzbudzi podziw nie tylko w ca-

ym midzynarodowym proletaryacie, ale nawet i u buruazyi. Wielu naprzykad

fabrykantów otwarcie wyrazio sw sympaty strejkujoym robotnikom. (Wprawdzie

nic ich to nie kosztowao, bo wobec powszechnoci strejku nie obawiali si kon-

kurencji).

Debata rewizyjna trwaa wszystkiego trzy dni i w porównaniu z tern, co

si dziao *na ulicy“, mao bya ciekaw. Ze strony klerykaów przemawia
tvvórca gosowania pluralnego, byy prezes ministrów Beernaert. Bi on gównie
na to, e ubliaoby godnoci parlamentu ustpowanie pod „presj ulicy“. Przy-

wódca klerykalny, „papie wiecki“ (pap laiue), jak go czsto nazywaj,

Woeste, nie widzcy w zalepieniu fanatyka; tego, co si pod samym nosem

dzieje, powtórzy po raz ju dziesity ulubione swe zdanie, e „il n’y a d’dgites

le les agitateurs“, e lud niczego nie la. Z opozycji dusze mowy mieli

Pawe Janson oraz tow. A.nseele. Wniosek rewizyjny, jak wialomo, upad go
sami prawicy klerykalnej przeciw zjednoczonej lewicy. Wynik gosowana przy-

j deputowany tow. Smeets okrzykiem: „Niech yje rewolucya !-‘ Niestety, inni

koledzy nie podzielali jego wojowniczoci.

Rida Jeneralua P. R. zbiera si tego dnia (w pitek) wieczorem i uchwali

jednomylnie kontynuowanie strajku, ale ju w 36 godiiii potem (w niedziel

rano) prawie e jednomylnie nakazuj zaprzestanie. Ostatnia t.a uchwala wzbu
dza ogromne niezado wolenie w koach robotniczych. W „czarnym kraju“, w pro-

wincyi Hainaut strejkuj jeszcze przez kilka dii specjalnie po to, aeby zapm-
testowaó przeciwko postpkiwi Ridy Jancralnej. Federacye prowincyonalne wy-

dij rezolucje, potgjiajce jej uchwal. Z równie ostrem potpieniem odywi
si o niej zagraniczna prasa socjalistyczna. Po upadku strejku wszystko si
uspokoio, naley tu jeszcze tylko wspomiie, 3 tego simego dnia, kiedy

w parlamencie rewizja wzia w eb, w Lowanium (Louwain) gwardya obywa-

telska strzelaa do bezbronnego tumu i kilka osób pooya trapem
;

kilku

otrzymao miertelne rany i zmaro póniej w szpitalu. Oiekawem jest, i z po-

midzy zabitych jeden] tylko by soeyalist, resita byli to wszystko robotn cy

katoliccy, gosujcy zawsze na tych, z których rozkazu mieró ponieli.

Nie ulega wtpliwoci, e winnymi poraki s w pierwszej linii przywódcy

socjalistyczni. Chwiejua, „zygzikowatx“ (wyraenie Vorwarts’u) ich polityka

dowodzi, e nie zdawali oni sobie dobrze sprawy ze 'stanu rzeczy, e nie przewi-

dzieli wszystkich nastpstw — a jeli nawet przewidywali, to je sobie lekcewa-

yli, e kierowa nimi jaki niezrozumiay zupenie optymizm. To varzysze bel-

gijscy auj ju teraz, e za bardzo zaufali liberaom i rzeczywicie sojusz ten

tylko im zaszkodzi. Gwoli liberaom nie urzdzili oni obstrukcji parlamentarnej

(a bya to najwaciwsza droga), gwoli lioeraom zalecali tumom spokój nawet

wtedy, kiedy si krew lala. Ale nie do tego. Jeszcze przed rozpoczciem
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debaty rewizyjnej kiedy rzeczywicie obawiano si rewolucyi, liberali umiarko-

wani owiadczyli uroczycie w izbie, e jedno jest tylko wyjcie z tego cikiego
pooenia: interwencya króla. Mianowicie moe on rozwiza parlament (wybory,

majowe s tylko czciowe, odnawia si poowa parlamentu), a przysze wybory
odby si majce pod hasem reformy wyborczej i w caym kraju, dadz pozna,

jaka jest opinia kraju. Socyalici zrazu niemiao ale potem ju odwanie uchwy-

cili t myl. I oto na szpaltach „Peuple’a“ zaczyna si osobliwe widowisko.

Ludzie, którzy zawsze i wszdzie mieni si by republikanami, którzy stale

gosuj przeciw licie cywilnej króla, którzy z trybuny parlamentarnej (!) ochrzcili

go imieniem Cleopolda (od nazwiska synnej tancerki Cleo de Merode, dobrej

znajomej króla belgijskiego), handlarza koci soniowej (Kongo) etc. zwracaj si
z poKoruemi probami do Leopolda II, powoujc si na jego inteligency, na

jego wysok kultur polityczn — „Rozwi nam izb, Najjaniejszy Panie !“

A w tym samym czasie na przedmieciach grupki robotników wesoo pi*
^'aj ulubion piosnk „modych gwardyi socyalistycznych

A bas la guerre, sabre et canon!

Vve la Republiue!

A bas le roi d’cartou

!

(Precz z wojn szabl i armat!
Niech yje Republika

!

Precz z królem kartonowym !)

Leopold II pozosta guchy na bagania wiernych poddanych i konstytucyi

nie da, przepraszam, parlamentu nie rozwiza.
Gówn win przywódców socyalistycznych byo — powtarzamy jeszcze

raz — to, e za mao liczyli si z rzeczywistoci, e nie byli przygotowani na

wszelkie nastpstwa. Trudno byo przecie da od klerykaów, aby podpisali

wasny swój wyrok mierci, bo glosowanie powszechna byoby dla nich zagad.
A tymczasem menerzy socyalistyczni myleli, e sojusz ywioów opozycyjnych

wszystkiego dokona. W parlamencie, w prasie, na mityngach woano, e to ju
„ostatnia w'alka“, deklamowano z zapaem odpowiednie zwrotki „Internationale"

(c’' est la lutte finale.,.), owiadczono, e klasa robotnicza nie zawaha si nawet

przed rewolucy, a tymczasem nie wzito pod uwag dwóch najpowaniejszych

rodków: obstrukcyi parlamentarnej oraz strejku powszechnego. O tym ostatnim

bya nawet mowa w swoim czasie, ale nikt jako nie pomyla, e taka rzecz,

jak strejk ogarniajcy kraj cay, trzeba przygotowa. Partya belgijska bdzie

miaa nauczk na przyszo.
Tymczasem wszyscy gorliwie przygotowuj si do wyborów, które si m?j

odby ju za kilka dni (25 maja). Wobec tego, e odbd si one jeszcze na

podstawie gosowania pluralnego, a gównie, e odbd si tylko w poowie

kraju z pominiciem najlepszych dla socyalistów prowincyi przemysowych
Leodyum i Hainaut*), wiele dobrego si po nich spodziewa nie mona. Socyali-

ci arliwie agituj’ ale i klerykali nie zasypiaj gruszek w popiele i w niecny

i pody sposób wyzyskuj ostatnie wypadki.

6r. Lerbag.

*) Odbd si tam tylko wybory uzupeniajce, spowodowane wzrostem
ludnoci.
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Rzecz o t. zw. Narodowej Deniokracyi.

II.

Niepodlego i powstanie.

Stronnictwo polskie, wyrzekajce si niepodlegoci ojczyzny, jako bliszego

lub dalszego celu, byoby tak potworn anomali, e poprostu nie da si pomyle
w ksztatach realnych. Nawet prd par excellence kosmopolityczny, reprezento-

wany przez kler katolicki i kierowane przeze ywioy, musi od czasu do czasu
popisywa si frazesami patryotycznymi i mówi o Polsce — w gruncie rzeczy

nic go nie obchodzcej, o ile ta nie jest narzdziem ad majorem gloriam Rzymu.
Przecie w swoim czasie ultralojalne „Koo polskie“ w Berlinie odpowiedziao
jednozgodnem milczeniem na prowokujce danie ksicia Bismarka, aeby
owiadczyo, e si ju wyrzeko mrzonek o odbudowaniu niezalenego pastwa
polskiego. A w sejmie lwowskim staczyk dr. Jordan rzuci w twarz posowi
ludowemu Bojce brutaln obelg, kiedy ten ostatni pozwoli sobie wyrazi prze-

konanie, e staczycy wyrzekliby si Polski, gdyby miaa powsta dziki usio-
waniom ludowców. Ze jedni spodziewaj si odbudowania Polski przez Pana
Boga bez adnego przyczynienia si do tego samych polaków, e drudzy widz
ratunek w zlaniu interesów Polski z interesami dynastycznymi Habsburgów, e
trzeci gotowiby upatrywa wyjcie w poczeniu wszystkich zaborów pod berem
„wielkodusznego monarchy Wszechrosyi“, nie zmienia to postaci rzeczh. Mona
si tak lub inaczej zapatrywa na drogi, prowadzce do niepodlegoci Polski,

mona t niepodlego odsuwa w bardzo dalek przyszo, mona drog do
•niej dzieli na szereg bardzo nawet fantastycznych etapów, mona w dziaalnoci
praktycznej jaknajbardziej szkodzi sprawie wyjarzmienia si kraju, a jednak nie

przestawa by gboko przekonanym, e si jest zwolennikiem niepodlegej
Polski. Na tej zasadzie wszystkie dziaajce obecnie w Polsce stronnictwa (z wy-
jtkiem chyba nawskró kosmopolitycznych klerykaów) maj prawo do nazywa-
nia si „narodowemi“, gdy, jak susznie twierdzi „Przegld Wszechpolski“

(1899, V, 263), „...nawet najgorliwsi ugodowcy i lojalici przechowuj w gbi
duszy, czsto niewiadomie, przekonanie, e Polska kiedy bdzie... “ I z pewno-
ci taki hr. Stanisaw Tarno\^ski, propagujcy trójlojalizm, lub p. Tadeusz Ro-
manowicz, zwalczajcy ten trójlojalizm w teoryi, w praktyce za popierajcy
staczyków, s przekonani, e wicej robi dla niepodlegoci Polski od „inspi-
rowanych przez masonów“ i „ydów" socyalistów, albo ludowców galicyjskich.

Wszake, pragnc oceni warto jakiej partyi dla sprawy niepodlegoci Polski
nie moemy bra za podstaw oceny wasnego zdania danej partyi o tej warto-
ci. Musimy sprawdzi, o ile dana partya traktuje haso niepodlegoci na seryo,
nie tylko jako frazes, a wic, czy posiada jasne pogldy na obowizki wypywa-
jce z przyjcia hasa niepodlegoci

;
dalej, czy siy, jakiemi dana partya rozpo-

rzdza (wzgldnie rozporzdza moe), pozwalaj jej na wypenienie przyjtych
zada i nareszcie, czy dana partya postpuje w praktyce w myl tych obowizków.
Wemy n. p. takich demokratów galicyjskich, którzy uwaaj siebie i nawet
powszechnie s uwaani za stronnictwo patryotyczne, niepodlegociowe — w prze-
ciwstawieniu do ugodowych, trójlojaluych staczyków. Otó, stosujc do nich
powyszy sprawdzian, musimy przyzna, e, jakkolwiek pomidzy demokratami
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galicyjskimi s niewtpliwie szczerzy patryoci, gotowi w razie potrzeby pój
do powstania i umrze za Polsk, to jednak niepodlego, któr tak obficie sza-

fuj podczas wszelkiego rodzaju obchodów narodowych, jest u nich jedynie i yvy-

cznie pustym frazesem; e adnych pogldów wyranych na rol sw w sprawie

zdobycia niepodlegoci nie posiadaj
;
e w praktyce niczem si nie róni od

staczyków i e — nareszcie — nie stanowi ze wzgldu na siy, jakiemi mog
rozporzdza, czynnika powanego w walce o niepodlego.

Spróbujemy obecnie zastosowa ten sprawdzian do narodowej demokracyi.

Narodowa demokracya nie stanowi wyjtku z pomidzy partyi, dziaaj-
cych w Polsce, i niepodlegoci si nie wyrzeka. Program stronnictwa owiadcza:
„Dla narodu, majcego ywe poczucie jednoci i odrbnoci swych interesów

jedyn postaci bytu politycznego, mogc go bezwzgldnie uchroni od wynaro-
dowienia i zapewni mu samoistny rozwój polityczny, jest niezaleno pastwo-
wa... Dla tego to stronnictwo szczerze narodowe i rozumiejce, co stanowi istot

narodowego ycia, nie tylko nie moe si zrzeka denia do niepodlegoci poli-

tycznej, ale, uwaajc j za warunek, przy którym jedynie jest moliwe rozwi-

nicie .ycia narodowego w caej peni, musi osignicie jej postawi, jako cel

gówny swoich usiowa“. (P. W. 1897, XI, 213). „Przysza Polska niepodlega

jest dla nas koniecznym postulatem naszego istnienia narodowego, wicej nawet
jest artykuem wiary, nie potrzebujcym uzasadnienia, wynikiem prawa przyro-

dzonego. (P. W. 1900, V, 259), „atwoby dowie, i niejednokrotnie to czy-

niono, e waciwie ani prawidowy rozwój indywidualnoci narodowej, ani pra-

widowy postp w stosunkach nie s u nas moliwe bez uzyskania niepodlegoci
pastwowej “ (P. W. 1900, VIII, 451). „Jestemy stronnictwem niepodlegocio-

wem‘: (P. W. 1901, VII, 418). „Jestemy Polakami i chcemy Polski przede-

wszystkiem dla siebie, chcemy wtedy nawet, gdyby t Polsk moglimy mie
tylko ze szkod dla wolnoci ludów i dla postpu, dla cywilizacyi i sprawiedli-

woci spoecznej'‘ (P. W. 1901, X, 581 — art. wst.)

Wszystkie przytoczone powyej wyjtki wiadcz dostatecznie, jak wielk
wag przywizuje narodowa demokracya do niepodlegoci narodowej. Ale jeli

pominiemy ostatni, ywcem zapoyczony od hakatystów pruskich *), to chtnie

Itodpisaby si pod nimi me tylko demokrata w gucie Rutowskiego lub Roma-
nowicza, ale nie jeden staczyk. Nie moemy wic uwaa tych owiadcze za

co specyficznie narodowo-demokratycznego. Poniewa za doskonale wiemy, e
uodobne, a nawet jeszcze bardziej jaskrawe owiadczenia patryotyczne, padajce

np. z ust galicyjskich demokratów na obchodach narodowych, s czczymi, do

niczego nie obowizujcymi frazesami, przeto dla poznania wartoci niepodlego-

ciowych pogldów narodowej demokracyi musimy rozpatrze je w zestawieniu

z tern, co mówi narodowi demokraci o zrealizowaniu hase niepodlegociowych.

Tylko wówczas bowiem moe si uwydatni rónica pomidzy traktowaniem

sprawy niepodlegoci przez narodowych demokratów a przez wszelkich innych

patryotów — obozu liberalnego czy konserwatywnego.

Patryoci obozu konserwatywnego czy te liberalnego, pragnc niepodlego-

ci Polski, spodziewaj si jej przyjcia rónemi drogami. Wojna europejska,

intrygi dyplomatyczne, litociwe serce monarchów-zaborców, nareszcie wola boska,

sprawiedliwo opatrznoci — oto czynniki,' majce zapewni ^Polsce niepodlegy

*) Genez tego ustpu doskonale tomaczy nam sam „Przegld Wszech-

polski", mówic. „My, Polacy, skonni jestemy do naladownictwa i pod wrae-
niem imponujcego wzrostu potgi pruskiej rozplenio si u nas sporo prusactwa

duchowego ,
mapujcego przedewszystkiem ujemne waciwoci pierw'owzoru“

(1901, I, 13).
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byt polityczny. Bardziej demokratycznie usposobieni patryoci tego rodzaju prze*

bkuj czasami co o ludzie uwiadomionym, ale jak rol' ma lud ten odebra
w przyszoci, nie moemy si dowiedzie nawet od najbardziej patetycznych

mówców na obchodach narodowych. Sukmana Kociuszki, chopskie kosy i t. p.

rzeczy w tych mowach to dodatki ornamentacyjne, nie posiadajce gbszego
znaczenia. Co do powstania bowiem, to demokraci galicyjscy tak samo odrzucaj
wszelk myl o niem, jak i staczycy. Rónica pomidzy nimi polega jedynie

na tern, e staczycy pluj na dotychczasowe powstania, uwaajc je za zbrodnie,

kiedy demokraci czcz ich tradycy, wystpujc jedynie przeciwko powstaniom

w przyszoci. Wystarczy tu powoa si na synn mow Tadeusza Rimanowi-
cza, wygoszon przed dwoma laty we Lwowie.

Jak jest w tej sprawie opinia narodowej demokracyi?

Aeby odpowiedzie na to pytanie, naley przyjrze si nie’ tylko temu,

co mówi dzi (w r. 1902) narodowa demokracya, ale co mówia wczoraj i przed-

wczoraj. Oto np. w r. 1899 „Przegl. Wszechp.'‘ pisa: „...mona powiedzie, e
t Polsk, bez wzgldu na okolicznoci, w jakich powstanie, zdoby musimy
krwi i elazem, bo innych dróg i sposobów odzyskania niepodlegoci utraconej

ani dowiadczenie historyczne nie podaje, ani rozumowanie trzewe i logiczne,

liczce si z wymaganiami rzeczywistoci, nie wskazuje“ (V, 134), „...dowiad-

czenie historyczne i zdrowy rozsdek mówi nam, e bez walki ornej nie mona
sobie przedstawi realnie odzyskania niepodlegoci Polski (V, 135'. Ten suszny

pogld nie opuszcza narodowej demokracyi i w roku nastpnym, kiedy pisze:

„...tylko krwi i elazem narody ujarzmione mog zdoby lub odzyska niepodle-

go.. .“ „Innemi sowy, odzyskanie niepodlegoci Polski moe by jedynie wy-

nikiem wojny czy to pomidzy mocarstwami zaborczemi, czy te pomidzy jednem

lub dworno z nich a innemi pastwami i skombinowanego z t wojn powstania

narodowego, tak silnego, eby nastpnie musiano si z niem liczy“ (P. W. VIII

453). W tym samym roku narodowi demokraci uwaali przygotowywanie si do

walki ornej za co tak pilnego, e pisali
:

„Zwracanie uwagi kó inteli-

gentnych spoeczestwa polskiego., na potrzeb wytworzenia kalrów lub przy-

najmniej jakiego zawizku organizacyi luojskowej, uwaamy za zadanie wielkiej

wagi i niecierpice zwoki (P. W. VIII, 454*). Poniewa organizacyi woj-

skowej nie formuje si na kilkadziesit lat przed wybuchem powstania, przeto

wnioskowa by naleao, e narodowa demokracya w r. 1900 liczya si z moli-

woci powstania najdalej za lat kilkanacie, jeli nie kilka... Nie wiadomo, na

co liczyli politycy z „Przegldu Wszechpolskiego^ w r. 1900, w sierpniu, bo oto

ju w maju roku nastpnego ten sam „Prz. Wsz.“ owiadcza, e „...ukad sto-

sunków midzypastwowych, jak pooenie naszego spoeczestwa i jego nastrój

psychiczny wykluczaj w danej chwili mono bezporedniego, chociaby tylko

przygotowawczego dt) walki o niepo llego- dziaauia“ (V, 262). Napróno za-

chodzimy w gow, co to za nadzwyczajne fakty zis^ty pomidzy sierpniem

r. 1900 a majem r. 1901 — fakty, które jakoby zmieniy nietylko ukad stosun-

ków midzypastwowych, ale i pooenie naszego spoeczestwa, nie mówic

ju o humorach pp. z „Przegldu Wszechpolskiego^? Pomimo zmienionych hu-

morów swoich redaktorów „Prz. Wsz “ p sze jednak; „...niepo llego nie spadnie

nam z nieba, ani z niczyjej aski, nie da jej nam, chociaby najintesywniejsza

i w duchu narodowym prowadzona praca organiczna i legalna, (e) zdobywao

*) Posugujc si w naszej pracy cytatami wycznie z artykuów re-

dukcyjnych „P. Wsz.“, nie chcemy skada na karb stronnictwa narodowo-demo-

kratyczuego” dziecinnego projektu formowania w Anglii legionów polskich, któ

remu „P. W.“ gocinnie udzieli swych amów (1900, 7, 400).
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si j zawsze i zdobywa krwi elazem i niema innych sposobów jej odzyska-
nia“ (ibid.). Nie moe bowiem nie uzna tej bijcej w oc^y orawdy, e „Z po-
stulatu programowego niepodlegoci wypywa konsekwentnie postulat zbrojnej
walki, pow8tania“ (ibid.). Poniewa za wanie okoo owego czasu ukazay si
w „Przedwicie^ artykuy, traktujce o przyszej naszej walce zbrojnej, przeto
i organ narodowej demokracyi zaznaczy, e „Teoretyczne wyjanienie sprawy
zbrojnego powstania, jego moliwoci i widoków powodzenia byoby ciekawem
i pouczajcem. W sprawie tej nawet wród pisarzy wojskowych panuj wrcz
przeciwne pogldy, a spoeczestwo nasze nie ma o niej adnego pojcia i po-
wtarza oklepane ale zupenie faszywe ogólniki. Powszechnemu np. u nas mnie
maniu, e w dzisiejszych warunkach militarnych powstanie ludowe jest uiemoli-
wem kam zadaj nietyiko wiee i wymowne fakty, ale i zdania wielu specyalistów.
Do sprawy tej wrócimy moe wkrótce w szeregu powiconych jej artykuów,
dzi, nie przesdzajc jej, tyle tylko zaznaczy mona i naley, e jeeli niektóre
warunki ycia wspóczesnego ogromnie utrudniaj zbrojny ruch ludowy, to na-
tomiast inne znakomicie mu sprzyjaj^ (1901, V. 263). Jakkolwiek niema tu
ju adnej mowy o „niecierpicej zwoki“ potrzebie organizowania „kadrów^‘
i o powstaniu mówi si jako o ciekawej kwestyi akademickiej, to jednak jeszcze
niema

^

mowy o jakiem potpiania powstania. Warto podnie tylko ten fakt,
e ani^ „wkrótce^, ani znacznie póniej zapowiedziany (wprawdzie bardzo
ostronie — „moe'0 „szereg“ artykuów nie pojawi si wcale. Natomiast poja-
wiy si wzmianki o powstaniu — tym „konsekwentnym wypywie postulatu
programowego niepodlegoci“ — wzmianki zupenie odmiennego charakteru.

„Zadaniem stronnictwa prawdziwie politycznego nie jest dzi popularyzo-
wanie idei powstaczej, ale, jak to ju nieraz zaznaczylimy, robota cakiem
przeciwna — mianowicie Avskazywanie uwiadomionym narodowo ywioom ludo-
wym innych dróg dziaania dla ojczyzny, wykadanie im jasno przyczyn, spra-
wiajcych, e powstanie w obecnej dobie jest niemoliwe^ (P. W. 1901, XI, 672).
Jeli skonstatujemy, e ten ustp zosta napisany w pó roku po wyej przyto-
czonym, a trzymanym w zupenie innym tonie, to znowu napróno bdziemy do
szukiwa si powodów zmiany humoru redakcyi „Prz. Wszechp.“.

Rok 1902 zastaje narodow demokracy najzupeniej zraon do powstania.
Redakcya „Prz. Wsz.“, odpowiadajc na napaci „Czasu“, zaznacza energicznie,
e „Przegld Wszechpolski^* bardzo ostro wystpuje przeciw wszelkiej agitacyi
powstaczej** (1902, III, 225). W dwa miesice póniej „P. W.“ twierdzi, e
„Dzi powstanie w stylu 63 r. jest absolutn niemoliwoci**, i dochodzi do ta-
kich melancholijnych wniosków: „...gdyby wszelka organizacya dziaalnoci nie-
legalnej miaa doprowadzi fatalistycznie do wybuchu powstania, to zaiste lepiejby
byo stara si pozosta w granicach moliwie legalnych, powstrzyma si od
wszelkiej szerszej pracy zorganizowanej na drodze tajnej** (IV, 248). Powstanie
zaegradowane zostao na stopie zabawki „pógówków socyalistycznych** „na
uytek czwartoklasistów** (IV, 249).

A wic powstanie, które jeszcze przed 11 miesicami byo jedynym spo-
sobem odzyskania niepodlegoci, dzi zostao wyrzucone do skadu starych ru-
pieci. „Rozwój** narodowej demokracyi zaprowadzi j tedy w sprawie powstania
tam, gdzie si znajduj oddawna demokraci galicyjscy i wszelkiego rodzaju
staczycy.

Wyrzekszy si ostatecznie powstania, narodowa demokracya musiaa si
znale w nielada kopocie, gdy trzeba byo na gwat szuka jakich innych
rodków walki o niepodlego wzamian tego, który przez dugi czas uwaaa za
jedyny. Poniewa za w rzeczywistoci innych rodków niema, przeto musiaa
wej na t sam drog czczych frazesów, jakimi posuguj si dajmy na to
demokraci galicyjscy. Oto „Prz, Wsz.‘* pisze: „Zaznaczalimy nieraz, e zarówuo
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w programie, iak w dziaalnoci praktycznej, nie uznajemy adnych dogmatów

nie rzdzimy si adn doktryn, nie potpiamy adnego kierunku, który zmierza

do urzeczywistniania najwyszego celu de i interesów narodowych. Wszystkie

rodki, które nas do tego celu — niepodlegoci ?olski — najatwiej, najsku-

teczniej prowadz, s politycznie uprawnione. Ugoda moe by w pewnych wa-

runkach równie uprawnion jak rewolucya" (1902, III, 229). Zobaczmy, co

wedug narodowych demokratów „najatwiej, najskuteczniej “ prowadzi do niepo-

dlegoci Polski. „Jestemy przekonani, e naród nasz jest zdolny i bdzie mia
w przyszoci mono stopniowego zdobycia caoci warunków naro owego rozwoju

w postaci zupenej niezawisoci pastwowej “ (1902, V, 327). „Liga Narodowa

i stronnictwo demokratyczno-narodowe w zaborze rosyjskim postawiy sonie za

zadanie z jednej strony pomnoenie w spoeczestwie wiadomych narodowo,

czynnych si politycznych, z drugiej za systematyczn walk z rzdem, majc
na celu zmuszenie go do zmiany systemu rzdzenia, cofnicia si w polityce

ru^syfikacyjnej, wywoanie z jego strony ustpstw na rzecz wymaga spoecze-

stwa, któremu si nale wysze formy egzystencyi jpolitycznej, sowem — nie-

legaln walk o prawo. Tak mniej wicej w ogólnych zarysach przedstawia si
program stronnictwa na chwil biec“ („P. W.“ 1902, III, 163). Zdanie to rozwi-

nite zostao ju wczeniej przez p. Narodowca w caym blasku zaiste dziecinnej

naiwnoci: „Skierowanie rozwijajcego si obecnie w rónych stronach kraju

ruchu narodowego wród mas ludowych do systematycznej pracy w chwili obecnej,

do biecych zagadnie politycznych, do zdobywania Polski niepodlegej z dnia

na dzie, temi drobnemi, niepostrzeonemi ale niezmiernie doniosemi zdobycza-

mi, ogromnie bdzie uatwione, jeeli na kadym kroku bdziemy zaznaczali

wyranie, e praca nasza — to nie jest przygotowanie nowego powstania, e
powstanie byoby niedorzecznoci, e wanie ruch nasz oznacza w polityce na-

rodowej zwrot stanowczy od programów powstaczych do organizacyi jednolitej

na trzy zabory polityki narodowej, zdobywajcej jedno i niezawiso Polski

pid po pidzi przez energiczn walk w imi interesów narodowych i konse-

kwentnem wyzyskiwaniem wszelkich sytuaeyi politycznych na rzecz narodowych

.',dobyczy“ („P. W.“ 1901, VII, 428).

Takim jest wic program polityczny obecnej demokracyi narodowej. e
go moe przyj z czystem sumieniem za swój kady czonek „Koa Polskiego^

w Wiedniu lub Berlinie, o tern niepodobna wtpi. Ale jaki zwizek maj te

dziecinne rojenia z rzeczywist walk o niepodlego, tego ju nie rozumiemy,

a zapewne nie rozumiej i sami narodowi demokraci. Nie napróno przecie pisze

ten sam p. Narodowiec: „W szeregach naszego stronnictwa i nawet, zdaje mi
si, w samych kadrach organizacyi Ligi zamao jest ludzi, dobrze rozumiejcych

program demokratyczno narodowy“... („P- W.“ 1891, IV, 209).

Wyrzekszy si powstania i owiadczywszy, e „ugoda moe by w pe-

wnych warunkach równie uprawnion jak rewolucya“, narodowa demokracya

znalaza si na pochyoci, z której niewiadomo jeszcze, jak daleko moe si
stoczy. Wszak jeszcze w r. 1900 „Przegl. Wsz.“ pisa, e datujca si od

w. XVII tradycya ogldania si na obc pomoc lub opiek jest „ohydn tradycy
niedostwa i chamstwa politycznego" (X, 578), aeby w r. nastpnym wygosi
przez usta p. Narodowca: „...znajdziemy siy zewntfzne, które w swych celach

zechc si z nami sprzymierzy, wcign nas w walk na tym lub owym fron-

cie... bdziemy umieli doczeka si odpowiedniej dla nas kombinacyi i sprzymie-

rzy si z kim, kto nietylko na nas zrobi interes, ale przy czyjej pomocy i my
swoje cele osigniemy". („P. W.“ 1901 VII, 429). A wic powracamy do bardzo

starego programu „chamstwa politycznego" — do programu konszachtów, cho-

ciaby z Moskw. Tak, nawet z Moskw, bo i dla czegóby porozumienie

z Rosy miao l>y gorszem od innych rodków ? Moe i na to przyj odpo-
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Wiednia — dla narodowych demokratów — chwila. P. Popawski pisze przecie:

^Niedawno jeszcze wprost miesznem byoby przypuszczenie, e Rosya moe si
pokusi o oderwanie od Prus Poznaskiego, bo byaby to nawet niedorzeczno

terytoryalna. Ale skoro chodzi o cztery prowincye o 1800 m. kwadratowych
i wicej ni 7 milionów ludnoci — to ju jest zdobycz, na któr i Rosya,

przyzwyczajona do poykania wielkich ksków, pokusi si moe, dla której po-

zyskania moe si wdawa w jakie konszachty z Polakami“ („P. W.“, 1902,

II, 124). Nie chc bynajmniej twierdzi, e dzisiejsza narodowa demokracya

liczy na poknicie przez Rosy zaboru pruskiego, chc tylko wskaza, do czego

moe doprowadzi oportunizm, który dzi kae narodowym demokratom wypiera
si jeszcze wczoraj goszonego programu powstaczego.

Widzielimy ju, e niepodlego, goszona przez dzisiejsz narodow
demokracy, staa si takim samym pustym frazesem, jakiego w chwilach uro-

czystych uywaj dajmy na to demokraci galicyjscy. Widzielimy, e i rodki

walki narodowej demokracyi o niepodlego po wyrzeczeniu si przez ni
powstania nie róni si niczem od rodków, zachwalanych przez wszelkiego

rodzaju oportunistów. Pozostaje nam teraz oceni waciwe siy narodowej demo-
kracji i przyjrze si jej pogldom na poszczególne kwestye naszego ycia na-

rodowego.
' b. cz L. N.

z KRAJU I 0 KRAJU
(Walka o mandat lwowski. — Zwycistwo spóki narodowo-demokratyczno-
kahalno - moskalofilskiej. — Powrót demokratów skoncentrowanych na ono
reakcyi. — Wybór Daszyskiego. — Zjazd panslawistyczny w Lublanie. —
Protesty modziey lwowskiej i krakoiaskij — Z prasy partyjnej. — Mowa
p. Kocielskiego. — „Frankfurter Zeitung''^ o nowym projekcie antypolskim. —
Stanowisko posów polskich — Aresztowania na (rórnym lsku — Echa
majowe. — Manifestacya iv Kownie. — Wypadki loileskie. — Manifesta-
cya patryotyczna. — Wizyta. — Dziki wybryk oficera. — Z wizje. —

Kowy Nr „Robotnika''^. „Arbajter“).

W poprzednim numerze pisalimy o walce, toczcej si we Lwowie z po-

wodu wyborów do parlamentu w mie}sce posa Romanowicza pomidzy zjednoczo-

n reakcy a kandyilatem ludowców p. Stapinskim, popieranym przez wszystkie

uczciwe ywioy, w tej liczbie i przez naszych towarzyszy lwowskich. Przeciwni-

kiem p. Stapiskiego by prof, Gbiski — kandydat demokratów secesyonistów,

demokratów skoncentrowanych, narodowej demokracyi, raoskalofilów, antysemitów,

ydów kahalników i staaczykieryi. Do szczupa pod wzgldem liczebnym, ale

dobrana kompania! Nawet wród krakowskich demokratów, skupiajcych si do-

koa ,,Nowej Reformy“ kandydatura prof. Gbiskiego wywoaa pewn konster-

nacy. Krakowski organ demokratyczny pyta:

„Do jakiego wic obozu politycznego zaliczy tego kandydata ? Skoro

stawia go „Sowo Polskie“, uchodzce w obecnej swej, zmienionej redakcyi, za

organ t. zw. „narodowych demokratów“, goszcych haso nieprzejednanej, czyn-

nej opozycyi przeciw bezprawiom narodowym w trzech zaborach, — to wycze-

kiwalimy, przyznamy si, czego zupenie innego od tego, co przynosi nam mowa
kandydacka prof. Gbiskiego. ‘Opuci tylko parowierszowy ustp o jego
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wstpieniu do t. zw. lewicy Koa, — a na wszyatkiem innem podpisa si moe
bez zastrzee kady z krakowskich staczyków. Przecie oni take s autono-

mistami, a taka nieokrelona dokadniej autonomia, jak naszkicowa prof. G-
biski, poparta wzmocnionym systemem kuryalnym o czysto-stanowym systemie,

oddaaby ju lud i mieszczastwo kraju na niepodzielny up tej samej koteryi,

która kraj obecnie doprowadzia do ruiny. A ten lekki odcie opozycyjny, jaki

kandydaturze swej nadaje prof. Gbiski przez zapowied, e nalee bdzie do

„lewicy“ Koa, niknie pod pierwszym promieniem krytycyzmu politycznego. Có
to znaczy ta „lewica“ ? To przecie ta sama secesya, do której nale Meruno-

wicze, Byki, Piepesy i t. p. posowie rzdowi. Wic prof. Gbiski jest po

prostu secesyonist demokratycznym z politur rzdow; ba, on jest konserwaty-

wniejszym od wielu secesyonistów, bo nie owiadczy si nawet za bezporedniem

prawem gosowania we wszystkich kuryach. Absolutnie dopatrze si niepo-

dobna w programie politycznym p. Gbiskiego tego radykalnego, pod wzgl-
dem narodowym, odcienia, jakim odznaczaj si t. zw. „narodowi demokraci“.

Jeeli objawem tego radykalizmu ma by skrajny oportunizm, nie pozwalajcy

p. Gbiskiemu na owiadczenie si za powszechnem prawem gosowania dla-

tego, bo wtedy zwikszyaby si liczba posów ruskich; to gratulujemy mu tej

otwartoci i poczucia sprawiedliwoci narodowej, ale mu ich nie zazdrocimy^.

Na murach miasta Lwowa pojawiy si afisze, zapraszajce na zgroma-

dzenie, na którem stanie jako kandydat p. Gbiski. W skad komitetu magi-

strackiego, popierajcego t kandydatur, wchodz midzy innymi: naczelnicy

korupcyi miejskiej dr. Maachowski i Michalski, osawieni wahlmacherzy Samuel

Horowitz i dr. Byk (byy i obecny prezes kahau), p. Gubrynowicz, ten sam,

który tyle czasu potrzebowa do przeprowadzenia skrutynium z VI sali i p.

Jastrzbiec-Popawski, szef stronnictwa narodowo-demokratycznego. Narodowi

demokraci, wstpiwszy z wyyn wszechpolskich na grunt galicyjski, znaleli si

w jednym szeregu z Bykiem i Michalskim...

Ostatecznie wybranym zosta prof. Gbiski, ale zaledwie nieznaczn

wikszoci 400 gosów. Poniewa za podczas tego wyboru dziay si wielkie

szwindle, a urzdnicy, którzy gosowali za kandydatem moskalofilsko-narodowo-

demokratyczno-kahalnym, zmuszeni byli do fego przez wadze, dlatego trudno

widzie w wyborze prof. Gbiskiego tryumf „idei“, reprezentowanych przez pp.

J. L. Popawskiego, Byka i Markowa. „Kuryer Lwowski" ogasza charaktery-

styczny „Przegld hufców wyborczych prof. Gbiskiego" — wyjmujemy ze
ciekawe zestawienia:

„Rzecz naturalna, e trudno dokadnie obliczy, ile gosów dla prof.

Gbiskiego kupiono, ile wymuszono. Byo jednak i jednej i drugiej kategoryi

gosów bardzo wiele. W samym gmachu magistrackim, przy sali I. tu przy

lokalu prezydyalnym, manipulowano w sposób oszukaczy kartami legitymacyj-

nemi. Osawieni macherzy „urzdujcy" przy prezydyum i Izbie rkodzielniczej,

wynosili na korytarz pliki kart legitymacyjnych, obdzielajc je z doczeniem
datku pieninego midzy rónych faktorów, którzy zaraz na sale wyborcze

wchodzili i skradzione gosy na profesora uniwersytetu' skadali! Co do presyi

urzdowej, to widzielimy szefów, którzy cay podwadny personal urzdniczy

wiedli z soh do urny. Zdaje, nam, si, e fprzekupstwo i wymuszenie gosów
wicej z pewnoci przyczyniy si do zwycistwa ligi skoncentrowanej i jej

kandydata, ni oszczerstwa, drukowane i publikowane w dziennikach, plakatami

i w ulotnych wistkach, gdy te paszkwile chyba tylko na bezmylnych wybor-

ców dziaa mogy. Nie uchybimy jednak Lwowowi, gdy wród grona wyborców

przyjmiemy bodaj 10®/o ludzi bezmylnych, których podemi sztuczkami ujto.

Z umysu obliczamy jaknajniej ten stosunek gosów bezmylnych, bo przy takim

ystemie kalumniowania, gdy jednoczenie jednym malowano Stapiskiego jako
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poplecznika Rusinów, a drugim jako ich wrog-a, jednym jako ydofila, drugiiii

jako ydoerc i antysemit, jednym jako konserwatyst, drugim jako anarchist,

a dalej przy takiem masowem kolportowaniu tych paszkwilów, przy narzucaniu

ich przymusem przechodniom, posikowanem przez ca niemal pras krajow,

zdobycie mniej, ni 500 gosów drog kamstwa i oszczerstwa przypuci nie

mona. Jeli tedy skradziono, kupiono i wymuszono, razem 1200 gosów,
paszkwilami zdobyto 500 gosów, to pozostanie profesorowi Gbiskiemu okoo
1000 gosów, oddanych „z przekonania". I tu byoby arcyciekawem dla uwi-

docznienia stosunkow'ej siy rónych partyi politycznych we Lwowie analizowa

dalej i bodaj z grubsza, w przyblieniu okreli, ile gosów na kad ze skoja-

rzonych partyi przypada, ile dali konserwatyci, ile moskalofile (na komend
„Hayczanyna"), ile demokraci skoncentrowani, ile demokraci z lewicy sejmowej,

ile demokraci narodowi, ile partya katolicko-narodowa, ile antysemici itd. Prze

citnie, liczc najmniej dziesi rónych partyj, które poday sobie rce przeciw

ludowcom, wypadaoby na kad z nich po 100 gosów, co wobec imponujcej

liczby 2280 gosów, oddanych na kandydata ludowców, stwierdza, e wszystkie

te frakaye polityczne rozsypuj si w proch".

W poprzednim numerze donosiliby o konszachtach zakulisowych, prowa-

dzonych przez demokratów skoncentrowanych z demokratami - secesyonistami.

Konszachty te obecnie zostay uwieczone podanym dla obydwóch stron skut-

kiem. Dnia 13 maja odby si we Lwowie zjazd, na którym byli obecni repre-

zentanci obydwóch odamów t. z w. „demokratów" galicyjskich. Postanowiono zla
si w jedno stronnictwo, wystpujce w sejmie i w parlamentarnem „Kole pol-

skiem" jako jedna solidarna grupa pod nazw „Stronnictwo demokratyczne pol-

skie". Zlanie si to zostao dokonane kosztem wyrzeczenia si wszystkich pier-

wiastków bardziej postpowych przez skoncentrowanych. Z urzdowej deklaracyi,

ogoszonej przez nowe stronnictwo, wynika, jak susznie wnioskuje „Kuryer

Lwowski": „1) e lwowscy koncentraci wbrew programowi koncentracyi nie

uznaj ju potrzeby staego wspódziaania stronnictw postpowych przeciw klice

konserwatywnej, 2) e raczej chc spódziaa z klik, w komitecie centralnym

dla rozbojów wyborczych i daj amnesty Sokoowskim i innym „demokratom",

którzy do roboty komitetu centralnego rk przyoyli, 3) e nie daj ju ani

pitej kuryi przy wyborach do Sejmu, ani powszecbego prawa wyborczego, a porzu-

cenie tak kardynalnego postulatu stroj obudnie w ogólne niby dania rozszerze-

nia prawa wyborczego", 4) e tedy koncentraci lwowscy co do wszystkich spornych

punktów ustpili wobec lewicy sejmowej, a zatem niema tu mowy o fuzyi dwóch
klubów, lecz o transfuzyi lwowskiej grupy koncentracyjnej do secesyi demo-

kratycznej.

Tak wic po dwóch latach chwiania si ustawicznego pp. Romanowicze,

Rutowscy, Greki znaleli si znowu w klice, speniajcej najwstrtniejsze funkcye

lokajskie w subie reakcyi...

Wypadkiem pierwszorzdnej wagi w yciu politycznem nie tylko Krako-

wa, ale i caej Galicyi jest wybór tow. Daszyskiego do krakowskiej rady miej-

skiej. Susznie pisze bratni nasz organ krakowski: „Obecnie otwaro si przed

socyaln demokracy nowe pole dziaania. Dotd moglimy tylko gminie stawia

dania i krytykowa gospodark stronnictw buruazyjnych w zarzdach gmin-

nych, nie moglimy jednak praktycznie pokazywa, czy i jak te zadania gminy,

które skadaj si na socyalis tyczny program gminny, dadz si przeprowadzi,

czy to nie s utopie, czy gmina jest w stanie im podoa itp. Z wejciem tow.

Daszyskiego do krakowskiej rady miejskiej sytuacya zmienia si na nasz ko-

rzy. Nie udzimy si, jakoby w obecnym skadzie rady miejskiej jeden, a nawet

trzech socyalistów mogo przeprowadzi nasz program gminny. I nie w tem te
tkwi znaczenie wyboru tow. Daszyskiego. Mniejszociom socyalistycznym w cia-
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ach reprezentacyjnych przypada iime zadanie : wykaza moliwo urzeczy-

wistnienia swych da i torowania w ten sposób drogfi do urzeczywistnienia

ich w przyszoci. Tak te krakowska rada miejska stanie si trybun socya-

lizmu gminnego. Socyalista w tej radzie miejskiej bdzie mia szerokie pole do

pracy, bdzie mia mono otwierania oczu ludziom na ich interesy w gminie,

bdzie móg przy kadej sprawie praktycznie pokazywa drogi i rodki do prze-

prowadzenia’'programu komunalnego socyalnj demokracyi. Zwalczajc gospodark

korupcyonistów, zdzierajc nieubaganie mask obudy z tych, którzy kosztem

dobra publicznego d do karyery, bdzie on dla caego kraju wzorem radcy

gminnego, szczerze dbaego o interesy ludu, rozumnie dcego do zmienienia

administracyi gminnej z maszyny, nakadajcej ciary i szykanujcej ludno
w prawdziw instytucy poytku spoecznego. I dlatego wybór tow. Daszyskie-

go do krakowskiej rady miejskiej ma znaczenie sigajce daleko poza mury miasta

Krakowa. Kraków dumnym moe by z tego, e wanie on, dawna stolica

Polski jest pierwsz polsk gmin, do której wkroczy socyalizm, zwiastun

odrodzenia“.

Wybór tow. Daszyskiego zosta z serdeczn radoci powitany przez

wszystkich socyalistów polskich i przez wszystkie ywioy, które pragn oczy-

szczenia atmosfery gminnej od zatruwajcych j rezultatów dziaalnoci konser-

watystów.

Zwycistwo listy demokratycznej przy wyborach z kuryi maego handlu

wprowadza do krakowskiej rafly miejskiej powany zastp dzielnych si obywa-

telskich z dr. Grossem, Fruhlingiem i Seinfeldem na czele. Stanie si wic ona

odtd aren cierania si ostrego ywioów szczerze postpowych z reakcyjnymi.

Od lat czterech uprawiana jest w Austryi wstrtna agitacya panslawi-

styczna pod firm t. zw. zjazdów dziennikarzy sowiaskich. Z wyjtkiem rusi-

nów, którzy od tych zjazdów konsekwentnie stroni, bior w nich udzia przed-

stawiciele wszystkich, nalecych do Austryi, narodowoci sowiaskich. Waci-
wie za gówn rol na nich odgryvvaj zdecydowani zwolennicy Rosy i i caro-

sawia. Naturalnie nie brak tam i szumowin dziennikarstwa polskiego, poczynajc

od ksidza Stojaowskiego i koczc na wszelkiego rodzaju Ostaszewskich, Ba-

raskich, Wodzimierzów Lewickich i t. p. indywiduach, które maj reprezento-

wa... Polsk. Tegoroczny zjazd odby si w Lublanie, w kraju Soweców.
Stawili si na, oprócz miejscowych dziennikarzy soweskich, dziennikarze

czescy, chorwaccy i sowaccy. Rosy reprezentowali „russkije galiczanie“

:

Szczawiskij, korespondent „Mcskiewskich Wiedomosti“, osawiony Wiergun,

korespondent „Nowoje Wremia“ i wydawca „Hayczauyna“, a jednoczenie ajenci

rzdu carskiego; Marków i Monczaowskij. Z polaków byli obecni; ks. Stojaow-

ski, dr. Wodzimierz Lewicki, który nawet ks. Stojaowskiego zakasowa na polu

renegacyi, prof. Zdziechowski, gówny araner manifestacyi rusofilskich w Kra-

kowie, redaktor „Czasu“ Chyliski i troch drobniejszej kanalii dziennikarskiej

w rodzaju Inlenderów, Ostaszewskich -Baraskich, Smólskich i t. p. „ozdób“

dziennikarstwa polskiego.

adnego praktycznego znaczenia zjazdy te nie posiadaj. Su one jedynie

do celów propagandy pauslawistycznej i do wzajemnego zblienia si „dziaaczy

reflektujcych na skromny zasiek z kasy rosyjskich towarzystw dobroczynnoci

i podobnych sympatycznych instytucyi. Dziennikarze polscy,’ biorcy udzia

w tych zjazdach, w gruncie rzeczy rozumiej, jak nieprzyzwoit jest ich rola,

to te w swych sprawozdaniach, wysyanych do dzienników polskich, starannie

zatuszowuj rzeczywisty charakter tych zjazdów. Pomimo to jednak nawet z tych

sprawozda wykrtnych mona wywnioskowa co nieco. Oto, co pisze „Nowy
Gos Polski“, który równie by reprezentowany w Lublanie — przez p. Lasko-

wnickiego:
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„I tak z przemowy powitalnej burmistrza Lubiany, dra Hribara, najwit^kszy

entuzyiizm w przewanej czci zebranych wywoa kocowy ustp, w którym

mówca powoa si na sowa Kolara
:
„Nie mów: ja Czech, ja Rus, ja Polak,

ale — ja Sowianin !“ Jak t wszecbslowiasko rozumie naley, wyjaniy to

póniej liczne glosy, wród których, niestety nie brako take i polskich (ks.

Stojaowski i dr. Wodzimierz Lewicki z Krakowa), a które a nadto wyranie
adresowane byy do pónocnej „oswobodzicielki Sowian" matuszki Rosyi.

Zwaszcza przemówienie dra Wodz. Lewickiego, entuzyastycznie oklaskiwane

przez rónojzycznych moskalofilów wród zgromadzenia, nawet na Polakach,

hodujcych idei sowiaskiej wzajemnoci, wywaro wraenie przygnbiajce

i spotkao si z susznem oburzeniem. Bo te p. Lewicki, czy uniesiony patosem

krasomówczym, czy moe zbyt ulegajcy wpywowi ks. Stojaowskiego, jako

monego protektora na drodze do mandatu, zapdzi si poza wszystkie granice,

nawet te, które zakrela Polakowi proste poczucie taktu i godnoci narodowej.

Uywa sobie na ugodzie do syta mieszajc w ni z <*.al swobod Mickiewicza,

którego te p Lewicki zestawi razem z Puszkinem, jako budowniczych zotego

mostu zgody midzy Moskalami a Polakami. A p. Lewicki wyobraa sobie t
zgod, jako rzecz bardzo prost i atw. Oto nie potrzeba z naszej strony nicze-

wicej, jak tylko puszczenia w niepami krzywd, nam' wyrzdzonych. „Krzywdy
wchodz do grobu razem z tymi, którzy je wyrzdzili. Niesprawiedliwo wy-
równywa si przebaczeniem" — woa z teatralnym faszem p. Lewicki, podnie-

cony gonem przytakiwaniem Wiergunów, Stojaowskich i innych wielbicieli

Wszechsowiaskiej umiowanej przez nich matuszki".

Jeli zaznaczymy, e podobne mowy wygaszano i na poprzednich zjazdach,

to obecno na nich dziennikarzy polskich, niesolidaryzujcych si z propagand
carosawia a wiedzcych, e maj brata si z Wiergunami i Stojaowskimi, jest

poprostu nikczemuoci, zwaszcza jeli nikt z nich nie protestuje przeciwko wy-
brykom moskalofilów.

Postpowa modzie, ksztacca si tak we Lwowie, jak i w Krakowie,

p stanowia zaprotestowa przeciwko propagandzie moskalofilstwa pod pokrywk
„wzajemnoci sowiaskiej". Poniewa za obecnie najbardziej czynnym dziaaczem

w tym kierunku jest prof. M. Zdziechowski, znany kleryka i wspópracownik
„Kraju", przeto modzie zwrócia si przeciwko niemu. We Lwowie udaremnia
ona odczyt p. Zdziechowskiego w „Czytelni katolickiej", za co potpi j natu-

ralnie „Przegld Wszechpolski", który wzi p. Zdziechowskiego w obron, na-

zywajc go „uczciwym pracownikiem na niwie literackiej, stojcym zdaa od

wszelkich politycznych szacherek", co jest faszem wierutnym. Postpowa mo-
dzie krakowska zsolidaryzowaa si z ^lwowsk i urzdzia specyalny wieczór

w celu omówienia ostatnich objawów panslawizmu. Referowa akademik Ma-
jewski, który doskonale wyjani spraw panslawizmu i napitnowa robot takich

Zdziechowskich i Ska. Po wyczerpujcej dyskusyi uchwalono rezolucy:

„Krakowska modzie akademicka, zebrana na komersie, wiadoma wieko-

wej walki narodu polskiego o niepodlego, potpia dziaalno samozwaczych
reprezentantów narodu, którzy kusz si frazesami o pokrewiestwie Sowian
osabi czynno i energi polskiego spoeczestwa, powoujc si na pogldy
kilku wyjtkowych pisarzy rosyjskich; uwaa wszystkie narody za bratnie

i wspóczuje z ich szlachetnemi deniami, protestuje za przeciw specyalnemu

forytowaniu ludów sowiaskich i zasklepianiu si w panslawizmie
;

wobec nie-

uchwytnej granicy midzy utopijnym panslawizmem a carofilstwem, wzywa
jednostki, uprawiajce w dobrej wierze t zabaw, aby w imi sprawy narodo-

wej zaniechali tej baamutnej i niebezpiecznej dziaalnoci
;
z oburzeniem potpia

udzia prasy polskiej w zjazdach sowiaskich; domaga si od prasy polskiej, aby

dokadniej i sumienniej omawiaa stosunki polskie pod zaborem rosyjskim. Mo-



— 183 -

dzie potpia objawy moskalofilstwa. przejawiajce si w ostatnich czasach

w Galicji w sferach staczykowskich, zarówno poród oddzielnych jednostek, jak

i w organach staczykowskiej prasy, uwaajc je za objaw wstecznictwa i uwiel-

bienia dla samo wadztwa, które to prdy mog lee w interesie sfer decyduj-

cych, w spoeczestwie jednak i wogóle u kadego postpowego czowieka mog
obudzaó tylko wstrt. Modzie solidaryzuje si w zupenoci z protestem mo-
dziey lwowskiej przeciw odczytowi prof. Zdziechow d'ego“,

„Prawo Ludu“, organ dla agitacji wród ludnoci wiejskiej, znowu pocz
wychodzi w Krakowie po pewnej przerwie. We Lwowie powsta tygodnik par

tyjny „Walka“. Tame wyszy pierwsze uumera organu argonowego „Jidysze

Volkscajtung — ydowska gazeta ludowa“.

W chwili, kiedy rzd pruski domaga si nowych milionów na cele anty-

polskie, p. Kocielski wystpuje jako patryota pruski i baga rzd pruski, aeby

nie usuwa ludnoci polskiej od „wspópracownictwa przy zadaniach pastwa“ i

pozwala mu „okazywa sw wierno“. Do jakiego zuikczemnienia i jakiego

zaniku poczucia godnoci narodowej i osobistej moe doj taki magnat wielko-

polski, wiadczy caa jego mowa. Przytaczamy tu na dowód par wyjtków :

„Bajk jest to, co si gosi o rzekomych zamiarach Polaków oderwana si od

Prus. Tylko wartogowy i to pojedyncze szalone [),iki móg . by hodowa je-

szcze takiej mrzonce. Ludno caa, lud, jako taki, tego nie czyni. Z ca sta-

nowczoci odpieramy ten zarzut, jakoby ktokolwiek rozsdny u nas myla o

tern, by co niemoebnego uczyni moliwem. Polityczne mrzonki, marzenia

nigdzie si u nas nie zaszczepiaj. Ale czyni cay lul odpowiedzialnym za to,

w czem zbdzili pojedynczy ludzie, którzy nie s odpowiedzialni, byoby zbyt

surowem i niesprawiedliwem. e zwaszcza zachcianki oderwania si nie ist-

niej, tego dowodem wytrwao, z jak ludno polska dzisiaj walczy o uzyska-

nie penych praw obywatelskich. To jest najlepszym dowodem, e nie ywi ad-

nych zachcianek odczania si, gdy nie prowadzi si uporczywej i dugotrwa

ej walki o dobra, które si zamyla porzuca^.

„Moeby doszo si do porozumienia; moeby si pokazao, e nie tak

ostre s midzy nami przeciwiestwa, jak si wydaje. Pastwu wyszoby to w
kadym razie na dobre. Panowie, dzi to jeszcze raz chc powtórzy, co tak

czsto z tego miejsca powtarzaem, e jeeli zadaj sobie tyle trudu, czynic te

uwagi, nie czyni tego ze stanowiska Polaka, lecz ze stanowiska obywatela pa-

stwa. Mniemam bowiem, i wanie interes pastwa wymaga, eby wane czci

kraju, jakiemi s przecie wschodnie kresy monarchii, nie zamieniay si w pola

dowiadczalne dla problematycznych eksperymentów, lecz, eby niemi rzdzono

wedle jednolitych, dobrych i sprawiedliwych zasad, eby ich politycznie, ekono-

micznie i socyalnie nie rozwiertowywano, jak si to dzi dzieje, k wic n i e

jako Polak, lecz jako obywatel pastwa, mam obowizek i poczuwam si

do niego, eby panom wyoy wszystko, jak tu wyoyem“.
Charakterystyczne, e koledzy p. Kocielskiego w sejmie, prusacy, mó-

wicy po niemiecku, suchali wywodów prusaka, mówicego po polsku, w na-

stroju, który bardzo rzadko panuje w sejmie pruskim Caa Izba trzsa si po-

prostu od miechu, tak e p. Kocielski musia niekiedy przerywa sw mow,

aeby przeczeka gony wybuch miechu kolegów. Sypay si te najrozmaitsze

przycinki ironiczne, na które mówca próbowa oddziaa w sposób cakiem po-

wany, wywoujc tern nowe wybuchy wesooci. miano si z patryotyzmu

pruskiego pana na Miosawiu, a Herbert Bismark by o tyle niedelikatny, e
owiadczy, i towarzystwo hakatystów powstao na wyrane yczenie cesarza.
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Tak si popisuj w sejmie „przedstawiciele" ludu polskiego, który stacza

cik walk z najazdem pruskim i nie ustpujc na krok, mnie znosi coraz

to nowe ciosy wrogich potg. Wobec coraz bardziej wzrastajcej wiadomoci
tego ludu mona patrze z otuch w przyszo, chociaby nawet pp. Kocielscy

przeksztacili si z prusaków, mówicych po polsku, na prusaków, mówicych
po niemiecku.

Co do nowego projektu antypolskiego, to nawet niemcy — i to nie tylko

socyalici — nie szczdz dla sów krytyki, uwaajc go za cakowicie chybiony.

Oto np. „Frankfurter Zeitung pisze“ :

Gdyby rzd pruski chcia uczy si z nabytego dowiadczenia, to musia-

by doj do wniosków cakiem przeciwnych przedstawionemu obecnie. Przypu-

my, e w roku 1886, gdy uchwalano pierwsze 100 milionów na niemieck ko-

lonizacy ziem polskich, mona byo wierzy w uyteczno tego przedsiwzicia;

dzi jednake po 16 latach faktami dowiedzione zostao, e by to bd ciki
Nie niemczyzna, lecz 'polonizra wzmóg si ekonomicznie od tego czasu. Ju pod

koniec 1900 roku stwierdzano w artykuach póurzdowych, e w drobnej was^
noci ziemskiej 1324 dziaki, majce 10,586 hektarów przestrzeni, przeszy z rk
niemieckich w polskie

;
w motywach za teraniejszego projektu przytoczono, e

w cigu ostatnich 5 lat w prowincyach kolonizacyjnych niemcy, potrcajc ju
ich nabytek ziemi, utracili okrge 31,000 hektarów. Jest to przecie tak wy-

rane fiasco polityki kolonizacyjnej, e lepszego trudno wymaga. Logicznie

zdawaoby si, e droga, która okazaa si faszyw, powinna by zaniechan
;

w Prusach atoli dzieje si przeciwnie. Polityka rzdu kroczy uparcie dalej w
tym samym kierunku, a dotychczasowe niepowodzenia su jej owszem za argu-

ment popierajcy.

Kontynuacya dotychczasowej polityki antipolskiej rzdu pruskiego i w
tych nieco znienionych formach, jakie nadaje jej teraniejszy projekt, z pewnoci
nie okae si skuteczniejsz, ni dotd

;
przeciwnie, sprowadzi to nieoczekiwane

skutki w rozmaitych kierunkach, i nie moe inaczej by, poniewa w pogldach

rzdu na kwesty polsk pomieszano przyczyny i skutki. .Jeli polacy wzmocnili

si gospodarczo i, wbrew caej antipolskiej polityce rzdu oraz wyprzeday zadu-

onych dóbr ziemskich, mogli swój stan posiadania ziemi zwikszy, to gówn
przyczyn tego zjawiska jest wanie ustawodawstwo wyjtkowe, skierowane

przeciw wspóobywatelom narodowoci polskiej. Przeladowanie rozbudzio y.
wioy polskie i spotgowao ich energi ekonomiczn tak dalece, e niebawem

zorganizowa one mog akcy przeciwn wasnymi rodkami'! wykupywa grunta

niemieckie. Dawniej, gdy przeciwiestwo narodowe midzy polakami a niemcami

nie byo tak ostro zarysowane, stosunki te przedstawiay si inaczej. Dzi ska-

r si na odosobnienie wspóobywateli polskich w dziedzinie gospodarczej, prze-

mysowej i spoecznej, na niekorzystn dla ywiou niemieckiego zmian sytuacyi
;

ale w pierwszym rzdzie odpowiedz alns za to s sztuczne rodki, wymierzone

przeciw polakom a wykluczajce ich systematycznie od wszelkiego uytkowania

z urzdze pastwowych. Bya to polityka zarówno nieudolna jak niesprawie-

dliwa, musiaa wic spowodowa moralne rozgoryczenie i szkody dla teje samej

niemczyzny, której pomaga miaa. Có bowiem osignito i co mona nadal

osign t drog ? Zakupiono pewn liczb dóbr polskich i obrócono na kolo-

nizacy
;
jednake w rezultacie wypado tak, e operacya ta sprowadzia nie

osabienie, lecz wzmocnienie ywiou polskiego, albowiem waciciele dóbr, któ-

rzy, bdc zachwiani, nie mogli si duej w pozycyi utrzyma, pozyskali sposob-

no spienienia swoich majtków za dobr cen, zostali przeto finansowo wzmo-

cnieni. Ten sam wpyw akcyi wykupowej uwydatni si musi w dalszym cigu.

Pastwo zakupi za drogie pienidze pewn ilo ziemi, nie reiitujcej si nale-

ycie, a sprzedajcy otrzymaj rodki zakupna w lepszych warunkach ziemi od
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wacicieli niemieckich i zrównowa w ten sposób strat. Ekonomicznie caa
ta akcya ma ten jeszcze zy skutek, e sztucznie podnosi cen ziemi, a przeciw

temu nie protestuj, poniewa od zakupu nie s wyczone i podrujnowane dobra

wacicieli niemieckich. Ostatecznie wciska si std w stosunki gospodarcze czyn-

nik niezdrowy, z którego niemczyzna nie moe mie adnej korzyci. Autor

owiadcza w dalszym cigu, e jest zwolennikiem parcelacyi i kolonizacyi grun-

tów, ale pod warunkiem, eby ona bya prowadzon wedug wskaza gospodar-

czych, a nie w usugach tendencyi politycznych. Teraniejszy projekt rzdowy
wykazuje, e polityka antipolska znajduje si ju na równi pochyej, po której

stacza si bdzie dalej. Myl zakadania dóbr pastwowych wiadczy o tern

wymownie. Im wicej zagbiamy si we wniosek, przedstawiony sejmowi, tein

silniej odbieramy wraenie', e mamy tu do czynienia z niesychanem trwonie-

niem pienidzy. Skutek za bdzie ten sam, co walki kulturalnej przeciwko

katolicyzmowi lub praw wyjtkowych dla socyalistów : wzmocnienie przelado-

wanego ywiou.
Charakterystyczne jest zachowanie si posów polskich wobec nowego pro-

jektu. Oto, zamiast wzicia udziau w dyskusyi nad nim, zamiast ostrego napi-

tnowania szowinistów niemieckich, uoyli md deklaracy, polecili jednemu z

posów j odczyta i — wynieli si za drzwi. Istni komedyanci ! Gdyby jeszcze

kto zwróci by uwag na t deklaracy, ale i to nie. I tacy ludzie reprezentuj

naród !

Dotkliwy cios wymierzono naszemu ruchowi na Górnym lsku, pozba-

wiajc go jego kierowników. W sobot 10-go maja uwiziono towarzyszk E.

Golde z Katowic i towarzysza J. Dylonga z Królewskiej Huty. Oboje znajduj

si w Bytomiu w wizieniu ledczem pod zarzutem „podburzania do nienawici

klasowej". W wizieniu ledczem w Bytomiu znajduje si równie od 9 b. m.

tow. Morawski,
,
Przeniesiono go tam z Katowic, gdzie odsiadywa czteromiesi-

czne wizienie, na które go skazano z powodu procesu o „Modlitw kapitalisty".

Otó przerwano teraz tow. Morawskiemu kar i przeniesiono go do wizienia led-

czego. Tak wic obecnie piciu naszych tow. siedzi w wizieniu: Morawski,

Strzelczyk, Golde, Dylong i Haase. Pomimo to ruchu naszego nie uda si ju
zbirom pruskim zgnbi, a „Gazeta Kobotiiicza" wychodzi w dalszym cigu i

wychodzi nie przestanie. Na wyomie stanli nowi ludzie, a gdyby i tych zam-

knito, znajd si zastpcy. Cik walk musi stacza partya socyalis tyczna w
tym zaborze, „cieszcym si" z konstytucyi

!

O

W tym roku partya nasza wydaa przed 1-ym maja odezw C. K R.

w jzyku polskim, odezw w argonie oraz kartki, zapraszajce na manifestacy.

Przytaczamy tu odezw C. K. R.:

Towarzysze i towarzyszki

!

Zblia si nasze wito, zblia si pierwszy dzie maja ! To nie

wito kocielne lub rzdowe — to w i t o ludu p r.a c u
j

c e g o,

ustanowione przez wiadomych robotników wszystkich krajów! W dniu

tym odrywamy si od trosk powszednich, od zwykego jarzma. W dniu

tym jedna myl potna, jedno uczucie ogromne ogarnia cay proletaryat

wszyscy, wszyscy, jak daleko oko siga, czymy si w jednem wielkiem

pragnieniu wyzwolenia, w jednam gorcem uczuciu bratniej solidarnoci.

Precz z uciskiem, precz z wyzyskiem! Oto haso
naszego wita. I w imi tego hasa wysoko wzuosi si sztandar czer-

wony, lni w blaskach wiosennego soca — a pod sztandarem tym gro

madz si tumy milionowe, gromadzi si niezwyciona armia walczcego

proletaryatu. Ciemizcy bledn ze strachu, bo widz, e to nowy wiat
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si rodzi, e to wiosna idzie, wiosna ludu, a zima ich panowania

ma si ku kocowi!
‘ A straszne to panowanie 1 Spójrzmy naokó 1 Wszdzie czai si

upiór ndzy, wszdzie rozlegaj si jki godu, wszdzie tumy robotników

bez pracy, bez chleba, bez dachu nad gow! Lecz to nie wszystko jesz-

cze ! Syszymy, jak huk dzia rozdziera powietrze, jak kuut wiszcz,

zgrzytaj zowrogo podwoje wizienne... mier^, rzezie, okruciestwa...

A po tern pobojowisku, po tej ruinie szczcia ludzkiego snuj si, jak

szakale, dzisiejsi mocarze i zbieraj ohydne upy. Tak wyglda panowanie

kapitalistów i rzdów ciemizkich ! Lecz w gór serca, bracia ! Bo oto

fale gniewu ludowego wznosz si coraz wyej — ttni pochód miliono-

wych tumów robotniczych — sycha zbliajc si burz, co w gruzy

rozwali gmach nieprawoci i ucisku. To wiosna idzie, wiosna ludu !

My, robotnicy polscy, ze szczególn tsknot wygldamy tej wiosny

— tych przyszych czasów wolnoci, równoci i braterstwa. Nasze kaj-

dany s stokro cisze, nasza walka stokro trudniejsza, ni w innych

krajach. Dziel nas kordony graniczne, rozcignite brutaln rk najez-

dników; nie w jednem pastwie, lecz w trzech obcych pastwach, do któ-

rych nas przykuto, musimy toczy walk. Oprócz swojskich wyzyskiwa-

czów, mamy do czynienia z obcymi ciemizcami, którzy nas okradaj, gnbi,
przeladuj na kadym kroku. Na drodze swojej potykamy si cigle o

straszne przeszkody. A jednak — idziemy wci naprzód bez trwogi, bez

wytchnienia. Z pochodni wiata w rku, z hasem wolnoci i sprawiedli-

woci, zwyciski socyalizm naciera coraz silniej na wrogów swoich,

zdobywa jedn placówk po drugiej, podkopuje despotyzm i wyzysk. a-
dne przeladowania nas nie zmog, bo w walce nie mamy nic do stracenia

oprócz kajdan swoich ! Wic na ucisk odpowiadamy nie paczliw skarg,

nie pokorn prob o ask, lecz mzkim, miaym, rewolucyjnym czynem

!

Towarzysze i towarzyszki, ludu pracujcy Polski i Litwy ! Zblia

si nasze wito — vvito majowe ! W gór serca, w gór sztandary !

Niechaj uroczysty, powany obchód tego wita zawiadczy caemu wiatu,

e wiadomi jestemy swych praw, e pragniemy zrzuci kajdany ! Nie-

chaj po caej ziemi polskiej i litewskiej rozlegnie si potny okrzyk:

Precz z najazdem! Precz z wyzy'^skiem i uciskiem!
Niech yje sprawa robotnicza!

Niech yje wito nasze

!

Centralny komitet robotniczy Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Warszawa, 19 kwietnia 1902 r.

Odezwy majowe C. K. R. naszej partyi zostay rozpowszechnione w wiel-

kiej liczbie i na Litwie, gdzie od przeszego roku zdobylimy nareszcie pewny
grunt dla systematycznej pracy organizacyjnej, tak wród chrzecian, jak i wród
ydów. W Kownie udao si nam zorganizowa pierwsz manifestacy majow,
w której wzio udzia okoo piciuset robotników, tak ydów, iak i chrzecian.

Manifestacya odbya si 28 go (n. st.) kwietnia wieczorem w Alejach. Jakkol-

wiek wadze zmobilizoway policy, andarmery i nawet wojsko, manifestantom

udao si uszykowa si w pochód uroczysty, przyczem wznoszono rozmaite

okrzyki rewolucyjne. Policya aresztowaa podczas demonstracyi 8 osób — 4

chrzecian i 4 ydów. Aresztowa dokonano i póniej, ju po demonstracyi — i

to nie tylko na ulicach, ale i po domach. Ogóem wzito przeszo 20 osób, w tern

5 ydów. Na publiczno, która, wiedzc zawczasu o gotujcej si manifestacyi

majowej, licznie wylega na ulice, wystpienie robotników wywaro bardzo silne

wraenie, i cae Kowno w cigu kilku dni nastpnych nie mówio o niczem in-

nem, jak o manifestacyi. Oczekiwano nawec jej powtórzenia.
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Tegoroczna manifestacja wileska i tragiczny jej epilog nazawsze po-

zostanie w pamici wszystkich, budzc w sercach najbardziej nawet spokojnych

ludzi uczucia nienawici do najazdu i jego dzikich siepaczy. Nowy gubernator

wileski, jenera v. Wahl, który wcigu swojej, tak jeszcze krótko trwajcej

gospodarki, postawi Wilno na stopie potrójnego stanu wyjtkowego, ogosi
publicznie, e bdzie kara wszelkie zbiegowiska uliczne w sposób jakuajbardziej

surowy. Po miecie chodziy pogoski, e v. Wahl kae strzela do robot-

ników, obchodzcych pierwszy maja manifestacj, e manifestanci zostan pod-

dani chocie i e w tym celu sprowadzono cae pki rózeg i t. d. Nie chciano

przewanie wierzy tyra pogoskom, jakkolwiek róne fakty z poprzedniej

dziaalnoci v. Wahla dowodzir, jakich okruciestw moe si ten stupajka carski

dopuszcza. Przed 25 laty, jako gubernator witebski, kaza w gmachu policji

ochlosta kiku starszych gimnazjalistów. Nastpnie, jako gnberiiator kurski,

kaza zachosta na mier kilku chopów podczas rozruchów agraruj^cb. Bdc
policmajstrem w Petersburgu, odezwa si -lo robotnic, skarcych si na marne

zarobki, — „dorabiajcie sobie prostytucj !-‘ Caa jego karyera dostarczya wa-
dzom petersburskim dowodów, e jest iiajodpowiedaiejszym na stanowisku

jednego z nastpców Murawiewa — w Wilnie. Pokaza te w cigu krótkiego

czasu^pobytu w stolicy Litwy, co umie, teroryzujc ca ludno — chrzecian

i ydów, chopów i inteligencj bez rónicy. Za najmniejsze przekroczenie

formalnoci policyjnych lub paszportowych obywatele s karani grzywn w wyso-

koci 500 rs., a ludzie ubodzy kilkomiesicznetn wizieniem. Powszechna

nienawi jest jedynem uczuciem, jakie ywi ludno Wilna dla swego satrapy.

Do manifestacji majowej gotowano si z obu stron. I Wileski komitet

P. P. S. i organizacja Bundu rozpowszechniy odezwy majowe, a v. Wahl wpro-

wadzi w miecie formalny stan oblenia. Wojsko stao pod broni, kozacy

wasali si kupkami po miecie, stróów zaopatrzono w kije i t. d. Dn. 1-go

maja (n. st.), po 7-ej wieczorem, kiedy robotnicy poczli gromadzi si na Nie-

mieckiej i ssiednich ulicach, v. Wahl skierowa tam gówne siy policji, która

zacza prowokowa robotników. Oczekiwano znaku do rozpoczcia pochodu ma-
nifestacyjuego, ale napróuo. Brak jednolitej organizacji si socjalistycznych

Wilna i tu da si odczu fatalnie. Robotnicy — ydzi nie porozumieli si na-

leycie z robotnikami chrzecianami, ci ostatni nie wiedzieli, co maj robi y-
dzi, nie nalecy do wspólnej organizacji. Jednem sowem o manifestacji powa-
niejszej nie byo mowy. Zaledwie garstka robotników — okoo 40 osób — pró-

bowaa uszykowa si w pochód, ale zostaa natychmiast po pierwszym okrzyku

rewolucyjnym opadnita przez policj i kozaków, zbita nieraiosierme i areszto-

wana, kozacy rozpoczli harce, bijc nahajkami spokojn publiczno, która

uciekaa z krzykiem.

Nazajutrz w przedsionku aresztu policyjnego odbya si scena ohydna,

cinajca krew w yach. v. Wahl w asystencji policmajstra i lekarza Michaj-

owa przez cay prawie dzie znca si nad aresztowanymi podczas demonstra-

cji robotnikami. 36 manifestantów, pomidzy którymi byo 5 chrzecian, zostao

poddanych chocie, v. Wahl sam liczy razy, których wymierzano delikwentom

od 20 do 50. Ju dawniej zauwaono, e Wahl cierpi na psychoz pciow
(psychopatia sexualis). I chyba tem zboczeniem umysowem mona sobie jedynie

wytómaczy zwierzc rozkosz, jak ten kat znajdowa w chostaniu obnaonych

ludzi. Gdy wprowadzano delikwenta, v. Wahl poczyna z szyderczym umie-
chem :

„Pozdrawiaj was z praznikom“
;
a nastpnie, wskazujc na rózgi, wola:

„a wot dla was siurpriz‘*. Nader cynicznie zachowywa si lekarz Michajow,

pokpiwajc sobie z katowanych robotników, zwaszcza ydów. Straszne krzyki

chostanych niosy si daleko, wywoujc zgroz u wszystkich. Naturalne obu-
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renie na dzik besty w mundurze jeneralskim udzielio si wszystkim miesz-

kacom Wilna. Podobno nawet andarmerya twierdzi, e v. Wahl „pieriesoli“.

Nasza organizacya wileska wydaa z powodu wyej [opisanych wypalków

-nastpujc odezw:

„Towarzysze

!

S zbrodnie tak dzikie, tak potworne, e sów brak na ich napitno-

wanie. S bestye krwioercze, pode gady, które samem istnieniem swo-

jem habi ludzko.

Carat moskiewski popenia takie zbrodnie potworne — takie krwio-

ercze bestye rzdz nami

!

Pody siepacz Wahl owiczy rózgami robotników, 'aresztowanych

podczas demonstracyi ! W tym Kubie-Rozpruwaczu tradycyjna mongolska

polityka poczya si ze zwyrodnieniem pciowem zidyocialego rozpust-

nika. Zawczasu przed demonstiacy kaza przygotowa pki rózeg —
sam osobicie kierowa egzekucy. Oczy mu wieciy spron 'rozkosz,

kiedy patrza na okrwawione, drgajce w mce ciaa ludzkie!

I pomyle, e od takich zbrodniarzy zaley wolno nasza, honor

nasz, ycie nasze! Pomylcie, e miliony ludzi oddane s na ask i nie-

ask obkanemu zbójowi

!

Carat na zbrodni si opiera — yje cig zbrodni — wadz od-

daje zbrodniarzom. Siepacze depc nogami wszelkie prawa ludzkie, nawet
na swoje wasne moskiewskie prawa nie zwaaj, kiedy chodzi o zncanie
si nad nami. Wydani jestemy na pastw ich okruciestwu, ich zwie-

rzcym chuciom

!

Litwa przesza ju straszne dowiadczenia. Murawiew-Wieszade
mia godnych siebie nastpców.

Teraz mamy Wahla-Rozpruwacza.

Towarzysze, bromy si !

Niech krzyk protestu rozlegnie si wszdzie! Niech zwierzcy po-

stpek Wahla wzbudzi we wszystkich sercach dz®zemsty ! Niechaj [pod

wpywem oburzenia ruch rewolucyjny ywiej si rozpomieni — walka z

despotyzmem i najazdem niechaj spotnieje ! Wobec gwatów rzdowych
okamy si bojownikami, którzy umiej opór stawi, którzy na gwat od

powiadaj gwatem

!

Precz z Wahlem ! Precz z caratem

!

Wileski Komitet Robotniczy Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Wilno, w maju 1902 r."

W kilka dni potem v. Wahl, wychodzc z cyrku po przedstawieniu, otrzy-

ma dwa strzay rewolwerowe. Zraniono go w rk i w nog, ale lekko, "tak,

e w tydzie potem to dzikie zwierz byo ju cakiem zdrowe. Sprawc zama-

chu — Hirsza Lekerta — aresztowano na miejscu, rozbrojono i odstawiono do are-

sztu policyjnego, gdzie go zakuto w kajdany. Jego on i kilku krewnych rów-

nie aresztowano. Wie o zamachu na spadkobierc Murawiewa wywoaa w
caem Wilnie i wszdzie, gdzie dosza, uczucie powszechnego zadowolenia. Je-

stemy przeciwnikami teroru, jako rodka, nie godzcego si z nasz taktyk

organizowania ruchu masowego, ale rozumiemy dobrze, e wobec objawów dzikie-

go okruciestwa, w rodzaju wileskich, trudno zachowa równowag i zimn

krew. W par dni po haniebnera ochostaniu robotników rozbito gow jakiem

narzdziem elaznem jednemu z asystentów v. Wahla — prystawowi Konczew-

skiemu. Lekarza szkoy chemiczno technicznej Michajowa, który by godnym

pomocnikiem v. Wahla, uczniowie tej szkoy spotkali okrzykami; „kat, szubra-

wiec, precz !“ tak, e musia ucieka.
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Dnia 3*go majT, warszawska modzie akademicka urzdzia raamfeata^y

patryotyczn. Zgromadziwszy si w kociele w. Krzya, wysza stamtd tum-

nie po skoczeniu naboestwa i skierowaa si przez Nowy wiat ku Alejom

Ujazdowskim. Policya wraz z kozakami rzucia si na t modzie, zachowujc si

zreszt zupenie spokojnie i aresztowaa kilkadziesit osób.'^Manifestacya ta nie mia-

a nic wspólnego ze stronnictwem narodowo-demokratycznem, „Przegld Wszech-

polski“ otwarcie si jej wypiera, piszc: „Od omiu lat organizowanie maaifesta-

cyi rocznicowych i obchodów wit narodowych wykrelone zostao z programu

Ligi Narodowej, jako przeszkadzajce zorganizowanej na szersz skal pracy kul-

turalnej i poli tycznej

W kocu czerwca czy te w lipcu ma si poi Warszaw odby wielka

rewia wszystkich wojsk gwardyjskicb, stojcych w Królestwie. Rewia ta ma by
„cesarsk“, poniewa odbdzie si pod okiem upenomocnionego zastpcj^ cara —
najstarszego jego stryja, wielkiego ksicia Wodzimierza. Ten ostatni, udajcy si

do Londynu na uroczystoci korotiacyjne, ma po powrocie stamtd zatrzyma si

na czas duszy w Warszawie. Oczekiwana obecno krewniaka carskiego w stoliy

kraju, nadarzajca si sposobno do popisania si sualczemi uczuciami, wprawi-

a w ruch umysy arystokracyi warszawskiej, z Guciem Potockim na czele. Sfery

te susz sobiegow nad tern, jakby tu wej w aski wielmonego ksicia i w ten

sposób zrobi jaki interes. Podobno na cze przybdy moskiewskiego ma by
urzdzony jaki festyn uroczysty, czy co w tym rodzaju.

Powszechne oburzenie wywoa dziki postpek rozwydrzonego odaka mo-
skiewskiego — niejakiego kometa dragoskiego, Prejlebeiia. Oto jak opisuje

wybryk ten korespondent „Nowej Reformy“ :

Frejleben, syn prezesa komisy i emerytalnej, radcy tajnego, jako oficerek

dragoski czsto gsto przyjeda z Wocawka do Warszawy dla hulanki. Tym
razem w towarzystwie „damy“ wsiad we Wocawku do pocigu nocnego po

do sutych libacyach i zada osobnego przedziau. Gdy jednak adnego wolnego

nie byo, zwymyla konduktora. Kiedy nastpnie ten sam konduktor poprosi o

bilety, P^-ejleben w clpowiedzi zrzuci mu czapk z gowy i znowu go zwymy-
la- Zjawi si przeto nadkonduktor Urbaski i z c.U uprzejmoci e, nawet

unionoci powtórzy danie konduktora. Jednoczenie za inni pasaerowie

wystpili z zaaleniem, e ofieer pali cygara w przedziale dla niepalcych. Ur-

baski wic proponuje Frejlebeuowi przejcie do inuego wagonu. Na to Prejle-

ben obrzuca go potokiem obelg i równie, jak konduktorowi, zrzuca mu czapk
z gowy. Urbaski, nie tracc zimnej krwi, zwraca uwag na swoje stanowisko

subowe i iia przepisy ministeryalne. Wówczas ofieer wydobywa szabli i tnie

nadkonduktora w rk. Urbaski, broczc krwi, wybiega na korytarz, a e po-

cig wanie stan na stacyi Kowale, udaie si na peron, meldujc o zdarzeniu

zawia owcy. Frejleben wypad równie na peron z obnaon szabl i ftam w
obecnoci zawiadowcy oraz andarma stacyjnego wymierza Urbaskiemu kilka

ci w gow. Nawet gly ten zalany krwi upad, nad lecym jeszcze si pa-

stwi. Podoficer audarmski nie omieli si przeszkodzi zbrodniczej swawoli

oficera, a bezbronny zawiadowca uciek. Dopiero jadcy tym pocigiem geueral-

lejtnant ks. Tumiauow, zbudzony haasem, wypad na peron i zalal od Frejle-

bena oddania szabli i rewolweru, obiecujc przeraonej subie pocigowej uspo-

kojenie go w wagonie. Nidkoaduktor Urbaski, po opatrunku przywieziony do

Warszawy, znajduje si w szpitalu w. Ducha, lekarze jednak stracili nadziej
utrzymania nieszczliwej ofiary dzikiego gwatu przy yciu. Frejleben ze swoj
„dam“ po przybyciu pocigu do Warszawy, mimo uprzedzajcych depesz o zda-

rzeniu, swobodnie dorok odjechali z dworca. Dopiero okoo poudnia Frejleben

zosta osadzony na odwachu. Jest on wszake najlepszej myli, e mu nie wiel-
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kiego nie grozi, tak ufa w protekcj ojca-dygnitarza, ja.k równie w precedensy

wielu spraw oficerskiej swawoli w tutejszym kraju.

1-go maja w wizieniu Siedleckiem znajdowali si nastpujcy winiowie
polityczni: I. ze sprawy drukarni „E,obotnika“ — Aleksander Malinowski, iny -

nier aresztowany 22 II. 1900 r. na dworcu kolejowym w odzi. Ma wyrok: 8r

lat Wschodniej Syberyi. Kazimierz Ronowski, przyrodnik, aresztowany 26 II,

1900 r. w Wilnie. Ma wyrok : 6 lat Wschodniej Syberyi, Termin wygnania

obydwom rachuje si od 26 marca 1902 r. II. Ze sprawy yrardowskiej — Andrzej

Byrger, garbarz, z yrardowa, aresztowany 12 XII. 1900 r. Ma wyrok : 1 i

pó roku v/izienia, nastpnie za jawny dozór policji w miejscowoci do wyboru,

z wyjtkiem dawnej Polski i tych miejscowoei fabrycznych Rosyi, w których

pobyt jego bdzie uznany przez ministra spraw wewntrznych za szkodliwy.

Termin wizienia koczy si 11 czerwca 1902 r.
;

Stanisaw Bartoszev/ski, robo-

tnik z fabryki yrardowskiej, aresztowany 30 I. 1901 r. Ma r/yrok : 1 r. 4 m
wizienia. Termin wizienia koczy si 30. V. 1902 r. Henryk Banek, garbarz,

aresztowany 12 XII. 1900 r. Ma wyrok : 3 1. gub. Wiackiei. Termin wygna,

nia rachuje si od 19 V. 1902. Franciszek Pogorzelski, garbarz, aresztowany

w Warszawie 10 V. 1902. Ma wyrok : 1 r. 4 m. wizienia. Termin kary ko-
czy si 10 IX. 1992 r, Henryk Hoffman, g.irbarz z /rardowa, Edmanl Szrider^

garbarz z Warszawy, Celestyn Dziciolowski, maszynista z fabryki yrardowskiej
— wszyscy otrzymali po 1 r. 4m. wizienia. III. Roman Sav^icki, oskarony o bicie

szpiclów, przemycanie towarzyszy za granic i przynaleno do P. P. S., areszto-

wany w Warszawie 6. XI. 1900 r. Ma wyrok : 3 lata gub. Archangielskiej.

Termin wygnania racbnje si od 5. IV. 1992. IV. Oskareni o przemycanie

bibuy: Kazimierz Pruszkowski, student z Krakowa, medyk L*go roku, poddany

austryacki. Zosta aresztowany 31 VII. 1901. na komorze w Michaowicach.

Znaleziono na nim transport „Proletaryatu“. Odstawiono go do Ojcowa, gdne
go bada oficer and. Korolkow. Po dwóch dniach przewieziono go do Kielc,

gdzie przebywa do 25. IX., poczem odstawiono go do X pawilonu. 23 IV odwie-

ziono do ratusza, 25-go na Zborniak, 26 za na dworzec i etapem do Siedlec.

Józef Bullak, blacharz z Warszawy, wzity przy posterunku Gorlice ('niedaleko

Michaowic) 8 XII 1900 z NN „Latarni“ krakowskiej, „Naprzodu" i t. p. Przy-

wieziony do Siedlec z Pawiaku 27 IV 1902. Józef Wch, tkacz z Warszawy,

aresztowany 19 VIII 1901 w Olkuszu z transportem „Proletaryatu" i „Raboczeje

Dieo"*. Blizko 4 tygodnie siedzia w Kielcach, potem zosta przewieziony do

X pawilonu, a 27 IV 1902 przysany do Siedlec. V. Oskarony o przemawianie iia

majówce P. P. S na Zielone witki 1909 Karol Massiuk, aresztowany na po-

grzebie piek irzi Ludwika Anlrzjowskiego wraz z 7-:nx inuyaii (Szmitem Jan'm,

stelmachem; Marcelim widrowskim, szewcem; Aleksandrem Mendlem; Karolem

Sobaskim, stolarzem; Edmundem migrodzkim, lusarzem) 13 I 1901. Poddany

austryacki. Przywieziony 19 VIII z cytadeli. VI. Oskarony o agitacj katolic-

k wród unitów Wadysaw Barwiski, syn obywatela ziemskiego z pod Biaej.

Aresztowany 29. IX. 1901 w Studziannie w Opoczyskiem. 23 III 1902 przewie-

ziony z bialskiego wizienia do Siedlec. VII. Studenci moskiewscy, skazani na

pó roku wizienia za rozruchy w uniwersytecie i w wizieniu etapowem „Bu-

tyrki“ : Andrejew Pawe, Bogdanów Aleksander, Goubiew Pawe, Wigilew Bo

rys, Zako Leontij — przyrodnicy I roku
;
Zelichowskij Aleksander — przyr. II

roku; KamiBuko Piotr, przyr. IV roku; Baryborow Sergiusz — medyk I roku.

Choodowskij Mikoaj, Diubiuk Aleksander, Jakubowskij Zenon, Pisarew Wasyl —
prawnicy I roku; Wróbel Tadeusz, matematyk I roku; Sokoow Pawe, student

akademii rolniczej
;
Wierchowskij Gleb, medyk IV roku.

Wogóle znaczn cz studeatów moskiewskich, skazanych na pó roku,

przysano do Królestwa i na Litw. W Radomiu siedz : Kobykin, Bystrow
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Borys i Kosonockij Teodor; w Kaliszu: Aleksa Jan i Rozental; w omy:
Astaurow Letv i Przybylski; w Wilnie: Iwacewicz, Kowalski, Narkiewicz, Powo

-

ockij (syn pomocnika gównodowodzcego wojskami okrgn wileskiego) i Szulc
;

w Misku: Cytowicz Wadimir, Goowaczew, Lubimow, Pilemon Robert, Rosnic-

kij Iwan, Rosnickij Wodzimierz, Smorocki Pawe.
Dnia 6-go czerwca wyszed Nr. 45 „Robotnika", zawierajcy artykuy:

„Potwór" (o okruciestwach wileskich), „Z Ukrainy" (o zaburzeniach chopskich),

„Bdmy solidarni!", obfit kronik krajow, nekrolog tow. Bamaszewa, kurye-

rek, ostrzeenia i pokwitowania. Do Nr, 45 zaczone s dwa dodatki — jeden

dla Warszawy, zawierajcy korespondeucye z fabryk i warsztatów, drugi za,

powicony witu majowemu — obchodom i manifestacyom w Warszawie, Ra-
domiu ('dfEconstracya uliczna). Lublinie, Kownie i Wilnie.

Z N 5-m, który wieo wyszed z druku, nasz ydowski organ partyjny

zmieni swój dawny charakter, bardziej odpowiedni dla pisma, wydawanego
w kraju. Odtd „Arbajter" bdzie zamieszcza artykuy agitacyjne, popularno

naukowe i wiadomoci krajowe oraz zagraniczne, z pominiciem korespoudeacyi

z warsztatów i fabryk. N 5 zawiera nastpujce artykuy: „Zadania ydowskie-

go proletaryatu"
;
„Warunki zdrowotnoci proetaryuszów"

;
„Bojkot"; „Z prze-

szoci ruchu socyalistycznego w Polsce"; „Anarchizm a socyalizm"
;
„ydzi

w Galicyi"
;
„Zwycistwo socyalistyczne"

;
„Bunty w Rosyi“ . „Niedziela robo

tnicza w Warszawie"; „Z pola walki".

—2--

KORESPONDENCYE.
Koymsk, w styczniu

Wiedzc o tern, jak interesujecie si pobytem europejczyków na dalekiej

pónocy, chc zaspokoi Wasz usprawiedliwion ciekawo i cho w ogólnych

zarysach naszkicowa warunki, w’ jakich si znajdujemy.

Do uprzytomni sobie t straszn przestrze, oddzielajc Koymsk od

cywilizowanego wiata, bezbrzene noce zimowe z krótkotrwaym witem i mróz,

mróz, kiedy to „dech w szron idzie", eby zrozumie, do jakiego stopnia te

w^arunki s cikie. Rzd mci si umie, a wyrazem tej zemsty w stosunku

do „polityków" jest zesanie Koymskie. Charakterystyczne, e kodeks karny

nie przewiduje tej kary nawet dla najwikszych zbrodniarzy i kryminalici, sdow-
nie zesani na Sybery, dopiero po powtórnym zatargu tym razem z syberyjsk

sprawiedliwoci dostaj si na Jakuty, a w wyjtkowych wypadkach trafiaj

tutaj na ten Sybir Sybiru. Sami tylko „polityczni" id tu z reguy.

Praktyka wykazaa, e wszyscy, komu przypada w udziale zesanie du-
sze, ni 5 lat, mog z wszelk pewnoci liczy na blisze zaznajomienie si

z etnografi stron tutejszych (cho czsto i 3 lata nie daj jeszcze, dostatecznej

gwarancyi, e si tak nie stanie), a b. jenera-gaberuator irkucki Goreinykiu

potrafi nawet uzasadn t praktyk. „Jeszcze mog sobie wyobrazi, e nie-

icinnego zel na lat 5, odezwa si on do pewnej, starajcej si o zesaca, osoby,

ale NN
,
jako skazany na duszy termin, nie zasuguje na pobaliwo".

A zatem 5 lat Syberyi — oto kres, do którego „rosyjska sprawiedliwo" moe
operowa nad niewinnymi, stosujc do nich system w'zgldnoci, z czego korzy-

sta nie mog „winni".
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A wina ta moe by rozmaita!

Jeden z b. zesaców, mieszkajcy w Jakucku, podchmieliwszy sobie, kiero-

wa pod bardzo wysokim adresem przeklestwa, które sycha wszdzie, dokd do-

tara mowa rosyjska, i za t „zbrodnifc“ przejecha si do Koymska na 2 lata. Niebo-

rakowi kazano zebra maiiatki i powieziono go, nie powiedziawszy nawet, dokd
go wioz i na jak dugo, czego chyba nawet Turcya nie praktykuje.

Przechodz do rzeczy I

Polityczne zesanie w Sr. Koymsku ma swoj history. Pierwszym

zesacem by rosyjski wice-kanclerz, hrabia Micha Goowkin. Przy wstpieniu

na tron cesarzowej Elbiety, on, jako stronnik Anny Leopoldówny, by aresztowany

w nocy z dn. 24 na 25 listopada (st. st.) 1741 r., oddany pod sd i skazany

na mier. Wyrok ten zosta zagodzony na doywotnie zesanie w r. Kolymsku,
zwanym .

wówczas Jarmangiem. Podró z Petersbui^ga do miejsca zesania

trwaa 2 i pó roku (od 19 st. 1742 do 8 sierpnia 1744 r.). Z Goowkiuem poje-

chaa dobrowolnie jego ona, która mnie znosia wszystkie niewygody podróy.
Senat interesowa si bardzo swoj ofiar i idal od chorego Palmsztuta mie-

sicznych raportów. Z nich dowiadujemy si, jak cikie byo pooenie Goow-
kina.' Trzymany pod kluczem i odczony od ludzi by wypuszczany je iynie

do cerkwi. Nawet popów, przychodzcych dla spowiedzi do celi, senat kaza
rewidowa, aeby wypadkiem nie dorczyli jakiego listu. Goowkin umar 10
listopada 1755 roku, a ona jego ju za panowania Katarzyny II przewioza
ciao do Moskwy.

Podanie gosi jeszcze o jakim hrabi niewiadomego nazwiska, zesanym
pod koniec XVIII stulecia do Ninie-Koymska; zesaniec ten pozostawi dobr
pami po sobie.

Póniej pewno te zdarzay si pojedycze wypadkizesania* *), ale jako

system zsyanie do Koymska rzd wprowadzi dopiero w okresie biaego teroru. W r.

1890 spotykamy tu ju przeszo 50 zesaców politycznych, przewauie ydów,
skazanych na rozmaite terminy od 3 do 10 lat. W cigu kilku lat nastpnych
przestano przysya nowych, a dopiero w roku 1894 rzd znów sobie przypom-

nia o istnieniu r. Koymska i odtJ kada zima wci powiksza koutyngeus

zesaców.
Obecnie s tu: 1) Akimowa Taisja — ze sprawy - nieudanego zamachu

w Moskwie, skazana na 3 lata twierdzy Piotra i Pawa i 10 lat zesania, _)

Borejsza Antoni (z on), b. studenti Lenego instytutu, ar. w Odesie, na lat 6-

3) Cymerman Krzysztof, osiedleniec — ze sprawy zamachu na paac Kunitzera

w odzi. 4) Cyperowicz Grzegorz, socyalny demokrata z Odesy na lat 10; 5)
Janowicz Ludwik z „Proletaryatu“, po odbyciu Szliselburga, na osiedlenie. 6)

Jegorow Micha — ze sprawy moskiewskiego zamachu skazany na 3 lata twier-

dzy i 8 lat zesania; 7) Jergin Aleksauier i 8) Jerginowa Lubow, — ze sprawy
petersburskiej grupy „Narodowoiców". On skazany na 2 lata wizienia i 8 lat

zesania, ona na §6” lat. : 9) Jones Salomon i 10) Milejkowski Mojesz —
ydzi z Wilna, skazani na'jl i pó r. Kresta i 5 lat zesania. (Jones — chory

na umyle, jednak nie^awahano si przysa go tutaj)
; 11) Mickiewicz Sergjusz **)

(z on) — lekarz z Moskwy, aresztowany w sprawie propagandy socyalno-demo-

kratycznej, zesany na lat 5 ; 12) Orów Aleksander, b. emigrant, aresztowany

w Tnrcyi, skazany>a;^2®lata. Kresta i 10 lat zesania, 13) Paliski Stanisaw

*) Podobno byli tu powstacy z 63 r*. ale nic pewnego o ich pobycie nie-

wiadomo.

*0 Mickiewicz pierwotnie by zesany do Olekmiska. Tam zaproponowano-
mu posad lekarza okrgowego, któr przyj.
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{z on) z Warszawy na lat 10; U) Stróecki Jan z Warszawy na lat 8 ,
lo)

Surowcew Dymitr po odsiedzeniu Szliselbiiri^a na osiedlenie. Przed Wierchnie-

Koymskiem zamieszkuje jeden z najstarszych moe rewoiucyonistów rosyiskich,

Wiktor Danilow, osadzony kilkakrotnie na katorg, zkd ostatecznie zbieg, aie

aresztowany w Moskwie zosta zesany na osiedlenie tutaj. Naley jeszcze

wzmiankowa o dwóch infamisach, z którymi kolonia ule utrzymuje stosunków :

1) Kasputin w Ninie-Koymsku ze sprawy moskiewskiego zamachu, renegat,

wniós podanie o uaskawienie : 2) Mielników Wodzimierz, czowiek, który i o

tego stopnia upad moralnie i zapomnia o swojej przeszoci, e postawi siebie

jako kandydata na pomocnika sprawnika lub w ostatecznoci na zasiedatiela.

j
Jak wiadomo, rzd dla zasauców wyznacza zapomog, |która w Koymsku

\Vynosi 18 rubli miesicznie dla kawalera, onaci za otrzymuj 19 rs. 16 *op.

bez wzgldu na to, czy ona dobrowolnie przyjechaa za meni, czy zes a.ia,

Do niedawna dodawano na ubranie dwadziecia kilka rubli rocznie, ale o ecnie

nastay rozmaite oszczdnoci i t pozycy zniesiono. Wedug ustawy, zapomoga

powinna by wydawana tylko tym, którzy chc pracowa i zarabia na utrzymanie,

w praktyce za bywa tak, e jak tylko w zarzdzie gnbernialnym dowiedz si

0 zarobkach zesaca, zaraz pozbawiaj go zapomogi, co w zeszym roku dotkuo

kilkudziesiciu w prowineyi Jakuekiej. Czy trzeba mówi, e zapomoga iiie

wystarcza? Wemy tylko ceny tutejsze nij niezbdniejszych produktów : mka

ytuia 4—5 rubli pud (nie zawsze dosta jej mona), miso — 3 ruble, herbata

1 rubel cega, wiece i mydo — 60 kop. funt, cukier od 60 kop. do 1 ru a

i t. d. wszystko w tym samym stosunku.

Pienidzy ze strony otrzymywa nie wolno
;
s one konfiskowane^ na rzecz

skarbu, o zarobki wobec mnóstwa ogranicze nadzwyczaj trudno, pozostaje wic

utrzymywa si z zapomogi, co dla kawalerów jest zadaniem do rozwizania < os

trudnem, dla onatych za wprost niemoliwem. Kiedy si czyta wykaz rozma-

itych zaj, wzbronionych zesacom, mimowoli powstaje pytanie,
^

co w tanin

razie wolno? Najpowaniejsze ródo zarobków — dawanie lekcyi zatamowane.

Do czuwania nad tym zakazem wezwani s popi, policya, a prócz nich zjawiaj

si ochotnicy — denuncyanci. Trzeba zna miejscowe stosunki, eby zrozumie

ca gupot podobnego zakazu. W miecie jest cerkiewno-parafialna szkoa, o

której mog uczszcza tylko chopcy. Nauczycielem jest dyak, o którego
^ ^

"

nociach pedagogicznych wiadczy fakt, e uczniowie po czterech latach ®

(Iz ze szkoy, niezbyt biegle umiejc czyta. Nie tylko nie uczy ou^ chopc w,

ale ich demoralizuje, posyajc z listami do swych kochanek, a raz^ si zdarzy o,

e dyakon, przyszedszy na lekcy, zasta w szkole pice po nocnej orgii pijane

dziewczyny. Taki okaz moliwy jest chyba tylko w Koymsku

!

Praca fizyczna politykom dozwolona, to te kto zna rzemioso, moe

liczy na jakie takie do ndzne zreszt zarobki. Obywatele miejscowi do^ „po-

lityków“ usposobieni s do wrogo, a i „politycy“ te niezbyt garn si do

nich, bo co moe czy te dwa tak odrbne, obce sobie wiaty ? Kolonia

zwykle zamyka si w sobie, stara si czemkolwiek skróci wstrtn wegetacy,

i z gorczkow niecierpliwoci wyczekuje poczty. „Poczta“, jestto magiczny

wyraz, elektryzujcy wszystkich. Nie zawiadomieuie kogo natychmiast o nadej-

ciu poczty, jest to najcisze wykroczenie przeciwko zasacizie koleestwa, jakie

tylko wyobrazi sobie mona.

Przed dwoma laty poczta dochodzia tylko trzy razy rocznie, teraz nast^

pio pewne polepszenie, bo dochodzi razy 8, ale jake to mao dla ludzi, zwizanych

wszystkiemi mylami, uczuciem, sowem caem jestestwem z odleglemi stronami?

skd zaledwie saby odgos ycia dochodzi i to po kilku miesicach. To poczu-

cie oderwania od wiata najbardziej mczy, denerwuje, dla tego te kady z nas
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woli zim z jej mrozami, ciemnoci, ale i czstsz poczt, od lata, kiedy przepa-

ciste bota czyni komunikacy niemoliw.
Kiedy mowa o poczcie, trudno nie zwróci uwagi na to bezprawie, jakiemu

ulegaj wszyscy zesacy na Jakutach. Wszelka korespondeucya podlega kon-

troli policyi, co nawet z punktu widzenia ustawy o zesacach jost pogwaceniem
prawa, które przewiduje wprawdzie podobne ograniczenia, ale tylko wyjtkowo
i w kadym poszczególnym wypadku wymaga rozporzdzenia z Petersburga, co

powinno by zakomunikowane osobie interesowanej. Ale po co te wszystkie for-

malnoci, kiedy to robi si prociej
:
poczta wszelk korespondencj wydaje policyi,

ta czyta i adne protesty, powoywanie si na „prawo“ i temu podobne 'abstrak-

cye nie skutkuj. Ograniczenie |to byo wprowadzone w r. 1889 po rzezi

Jakuckiej*), w charakterze rodka tymczasowego, ale jak wiadomo, administracyi

rosyjska niechtnie pozbywa si tak przypadajcego jej do gustu przywileju

a politycznych zesaców uwaa za ludzi, stojcych p za prawami, z którymi

mona postpowa wedug swego upodobania. Stosuue^ taki nie jest powszechny

ho i wród przedstawicieli administracyi zdarzaj si ludzie, nie szukajcy odzna-

czenia na drodze przeladowania „polityków“, ale trafiaj si równie egzemplarze,

które z szykan, czepiania si, wprost prowokacyi zrobiy sobie niemal zawód.

Wobec tego „politycy^ cigle musz stai na stray swej godnoci osobistej, co

stwarza atmosfer cik do zniesienia i tern wanie w znacznej mierze naley

tómaczj cay szereg samobójstw, jakie zdarzyy si w ostatnich czasach.

Ch dokuczania „politykom" jak szydo z worka wyazi z karlego nowego

rozporzdzenia. Jaki bo cel i seas moe mie przepis, eby politycy, dajmy na

to w Koymskii lub Wierchojasku, codziennie stwierdzali swoji obscuo wa-
snorcznymi podpisami? Naturaliie, „politypy“ zaprotestowali przeciwko tej

nowoci i rozkaz pozosta na papierze. Ale po co te podpisy, kiedy ucieczka

ztd niemoliwa, a i bez podpisu kady krok nasz jest znaiy odnonej wadzy.

Do jakiego stopnia siedz tu zesaców, niech zawiadczy ten fakt. Jeden z po-

lityków kupi w sklepie kawaek czerwonego sukna. Policya ju tego samego

duia wiedziaa o kupnie i zaraz zacza rozmyla na temat, do czego ta szmata

moe suy. Pomocnik spra wnika, awrow, znany ze swej gorliwoci w donosach,

odrazu zaopiniowa, e czerwony kolor to symbol rewolucyi, zatem zachodzi o'03-

wa, e pastwo zostanie wstrznite w swych posadach przez wy wieszen e czer-

wonego sztandaru w Koymsku. Majc t pewno, napisa arogancki, wyzywa-

jcy list, którego pazem puci nie byo mona. iwrow, widzc, e to nie

przelewki, stchórzy, cofn swe sowa i d it flii satysfakcj, ale ani dono-

sów nie zaprzesta, ani systemu szykanowania n>e zmieni.

Ledwo awrow wyjecha, aeby uszczliwia swoj osob wierchojaczy-

ków, zjawi si nowy, godny jego nastpca, zasiedatiel Iwanow. Jakut z po-

chodzenia, woywszy mundur ze szlifami, nie zna ju hamulca dla swej dzi-

kiej natury. Bi kozaków, bi mieszczan, bi osiedleców-kryminalistów i cho
sypay si na niego ze wszyskich stron skargi, jeluak wszystko uchodzio mu bezkar -

me, co jeszcze bardziej go rozzuchwalao. Zatargów z „politykami^ mia on kilka,

ale koczyy si one szczliwie, a wreszcie przebra mark jednym z „po-

lityków“ Iwanem Kaasznikowym **).

*J „Politycy", przeznaczeni do Kolymska i Wierchojauska stawili opór wa-
dzom. Z nich Notkin, Podbielski, Pik, Zofia Grjrewicz, Muchauow i Szur byli

zabici na miejscu. Ciarn Zofi Gurewicz onierze podnieli do góry na bagne-

tach. Kohan-Bernsztajn, Zotow i Hausmau zostali skazani na mier i powie-

szeni 7i» sierpnia 1889 r., a reszta (26) poszo na katorg i osiedlenie.

**) Zajcie to opisane ju byo w N 1 „Przedwitu" z r. 1901.
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Dramat ten w kolonii pozostawi gbokie, niezatarte lady. Zdarzy si

n wówczas, kiedy samobójstwo Gukowskiego *) u wszystkich byo w pamici !

W krótkim okresie czasu Koymsk pochon dwie ofiary, które skoczyy samo-

bójczo; trzecia opucia to przeklete miejsce, aeby stan przed sdem w Jakucku.

J.

Petersburg, w maju.

Duch protestu, który od roku -899 opanowa modzie akademick w
Rosy), nietyko jej od tego czasu nie opuci, lecz przeciwnie — coraz wyraniej

skierowuje akcy czynn w naleyte oysko. Nie podobna sobie wyobrazi

czego bardziej bezradnego, jak stosunek rzdu do sprawy studenckiej
;

postpuje

on jak czowiek, zaskoczony znienacka, który próbuje rónych sposobów, by-

si obroni od napacb Trzymit si wic spocztku polityki drobnych ustpstw

i wzgldnej tolerancyi, nastpnie polityki represyi i gwatów, lecz mimo to wszy-

stko rozruchy studenckie nie zostay wymazane z kroniki doby obecnej. Ta oko-

liczno bynajmniej nie potwierdza zdania rosyjskiej prasy konserwatywnej, która

s‘ara si zoy ca odpowiedzialno za rozruchy na barki zagranicznych agi-

tatorów, przysyanych przez rzdy ocienne do Rosyi. Zaburzenia studenckie,

nie posiaday nigdy (w przecigu czasu od roku 1899 do chwili obecnej) jednej

silnej orgauizacyi : centralue komitety w miastach stoecznych nie istniay, a

jeeli istniay, to tylko na papierze, o centralnym za komitecie dla caej Rosyi

mowy by nie mogo i nieliczne próby urzeczywistnienia tej myli zakoczyy si

fatalnie. A mimo to wszystko, skoro tylko stawa si wiadomym jakikolwiek

fakt, wybitnie podkrelajcy brutalny stosunek rzdu do uniwersytetów, wnet

cakiem niezalenie, w rónych punktach Rosyi zwoywano wiece studenckie,

uchwalano gromadne zaprzestanie zaj, modzie z pieniami rewolucyjnemj ale

gaa ulice, gdzie sowa pieni giny wród krzyku chostanych przez kozaków

ludzi. Rzecz cakiem zrozumiaa, e rozruchy studenckie roku biecego róniy
si wiele od poprzednich

;
trzechletnia akcya musiaa z natury rzeczy ulega

ewolucyi wewntrznej i zewntrznej. Podczas gdy w roku 1899 wszystkie zwo-
ywane wiece studenckie zastrzegay si, i nie chc bynajmniej prowadzi walki

politycznej, w roku 1900— 1901. tumy studenckie przecigay ulicami miast z

okrzykami „precz czasowe prawida!“, a w nastpnym roku podczas manifestacyi

zostay wypisane na czerwooych sztandarach hasa : „precz z samowadztwem,
niech yje wolno polityczna !“ Od tej chwili kwestya studencka zmalaa, stop-

niaa ona w szerokim porywie ku zerwaniu pt ohydnej niewoli. Tegoroczne

rozruchy studenckie rozpoczy si w Kjowie i Charkowie, spocztku miay one

tylko lokalne znaczenie, lecz bardzo prdko rozszerzyy swe dania. Nastpnie
wybuchy zaburzenia w Moskwie, Petersburgu, Rydze, Kazaniu. Aeby nie by
rozwlekym poprzestan na podkreleniu najwybitniejszych momentów; takim by
niewtpliwie wiec szeciuset studentów w Moskwie. Zajwszy przemoc aule

uniwersyteckie, studenci uchwalili rezolucy zawart w kilkunastu punktach,

z których waniejsze s : 1) danie swobody politycznej, 2) wolno sowa, 3)

habeas corpus, 4) 8-godzinny dzie roboczy 5) zupena autonomia uniwersytetów

6) wolny wstp do umiwer^ytetów bez rónicy pci i narodowoci. Najbliszym
rezultatem tego wiecu byo, i uczestników jego uwiziono, a nastpnie skazano
cz na ze*’anie do Syberyi, a reszt na wizienie od 6—8 miesicy. Mam przed

sob list jednego z uwizionych, l8-go chopaka; tchnie z niego taka wiara w

*) Grzegórz Gukowski, aresztowany w 1889 r. na danie Rosyi w Akwi-
zgranie, zosta skazany na 5 lat Kresta. Na dwa tygodnie przed kocem termi-
nu z powodu wstpienia na tron Mikoaja II zadano od niego przysigi na
wierno. Poniewa odmówi, dodano mu 5 at Koymska. Zastrzeli si ma-
ja 1899 r.
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przyszo, taka moc charakteru, niezamanego przeytemi chwilami, e nie chce

si wierzy, e s to sowa czowieka, który ze wzgldu na wiek jest jeszcze

prawie dzieckiem. Jak si obchodz w wizieniu ze studentami, niech wiadcz
0 tern nastpujce ustpy z listu

:
„gdy raz studenci podczas przechadzki zaczli

nuci pie, komisarz policyjny, polak, rozkaza im zaprzesta i, nie czekajc ani

chwili, nakaza onierzom bi zgromadzonych kolbami, co ci uskutecznili tak

gorliwie, e wielu poupadao na ziemi, otrzymawszy rany w gow; nastpnie

uwizieni, w celu wywalczenia sobie pewnych ulg. zarzdzili streik godowy
;
sko-

czy si on nader smutnie : 2-ch umaro, 2-ch dostao obkania i przeszo trzy-

dziestu poszo do szpitala, a z nich paru chorych na tyfus plamisty“ ..

W Petersburgu na wiecach w wielu zakadach naukowych postanowiono

da : l)wolnoci sowa 2) habeas corpus, 3) autonomii uniwersytetów. Pun-

ktem kulminacyjnym rozruchów bya demonstracya 3-go Marca, organizowana

wspólnie przez komitety studenckie i robotnicze : Jedna z odezw, nawoujcych
do demonatracyi, rozpoczynaa si od sów. „Jaki ciepy poudniowy podmuch

ogarn nas, przyjaciele, powiao na nas echem odlegych walk i utarczek, powiao

na nas poudniowym irern soca i odwag czynu“... W dniu 3-go Marca o go-

dzinie 12 nieprzebrane tumy zgromadziy si na Newskim prospekcie
;

studentów

stosunkowo byo niewiele. O godzinie 12 Ya nkazay si czerwone sztandary,

wtedy oddziay konnej andarmeryi z obnaonymi paaszami w rku zaatakoway
tum. Trzy razy rozpdzeni manifestanci ponownie si zbierali i przegradzali

ulice, a wreszcie poiicyi udao si ich wyprze przy pomocy szabel i nahajek

w boczne ulice, gdzie wnet zabrzmiaa pie, pikna nie muzyk dwików, lecz

t szczer modziecz nut, co si rwie ku prawdzie, jak ptak ku socu. Do
godziny 4V« rozpdzano uderzeniami publiczno na Newskim prospekcie i przy-

legych ulicach. Có moe by ciszego, jak widok pazowanego i bitego bez-

bronnego tumu i te szlochajce kobiety, zasaniajce twarz rkoma, po których

sczy si krew, lub gromadki mczyzn, szczelnie otoczonych p.zez “andarmery
1 niemiosiernie chostanych a póki cz nie upadnie — to s obrazy które mog
zatru niejedn chwil. To te wracajcych do domu ogarna jaka ponura

zaduma: widziaem jak niektórzy nerwowo zaciskali donie, inni mówili: „przyj-

dziemy za lat par, lecz z broni w rku“,,.

Trudno poda dokadn liczb uwizionych za rozruchy w Petersburgu i

zesanych na Sybery, to tylko mona powiedzie z pewnoci, i bya ona nie

mniejsza ni w Moskwie. Jak drog wybra naley w przyszoci dla walki

z rzdem, jak odpowiedzie na represye i gwaty, to s zagadnienia, które partye

rewolucyjne w Rosyi powinny jaknajprdzej rozstrzygn...

Y.

Moskwa, w kwietniu

Z ujedalni w nocy (722 — lutego) wszyscy aresztowani studenci

zostali wytransportowani do wizienia etapowego „Butyrki“. Studentów osadzono

na pierwszem i drugiem pitrze, suchaczki wyszych kursów — na 1-em oddzia-

u kobiecego. Stosunki pomidzy pitrami nie zostay przerwane : rozmawiano

przez okna, przesyano kartki na sznurze, a nieraz i sami studenci prze-

chodzili z jednego pitra na drugie. Cele przez cay dzie i noc byy
otwarte, a w. kadej znajdowao si 50 — 100 osób. Wskutek takiego toku,

jak równie aeby uciec od wiecznie godnych pluskiew, niektórzy studenci spali

na korytarzu., W korytarzu te codziennie jeden ze sklepikarzy puszcza w ruch

swój interes i dostarcza studentom wszystkiego, co im si ywnie podobao.

Codzienny podzia dnia butyrskiego przedstawia si w sposób nastpujcy i

dzie si rozpoczyna o godzinie 8-mej zrana, od chwili zjawienia si sklepikarza.

Po herbacie, o godzinie 10 — 11 ktokolwiek ze studentów odczytywa wobec

wszystkich referat (pospolicie treci spoecznej). Referat, a potem debaty zaj-



— 197 —

moway czas do godziny 2, t. j. do obiadu. Obiad zwykle skada si z dwóch

da : zupa misna albo „szczy“ i kasza (hreczana lub jaglana) Jeli kto chcia

mie obiad lepszy, dopaca 5 — lOkop. — zalenie od iloci yczcych. Wielu

cakiem nie otrzymywao obiadu, a wzamiau zato 10 kop. — t. zw. „kormowyja“.

Po obiedzie — spacer 1 i pó godziny. Na spacerze piewano, bawiono si pigu-

ami nieaemi i t. p. Spacer by wspólny dla caego pitra. Po spacerze zno-

wu przynoszono wod gorc i pito herbat; Czas do godziny 9-eJ wieczór —
do kolacyi, raczej herbaty wieczornej — spdzano w sposób najrozmaitszy : czyta-

no, piewano, grano w karty, w szachy i t. p. Po herbacie wentylacya cel i

jazda do óek.
Od czasu do czasu odbyway si zebrania literacko-wokalne i muzyczne,

na które wejcie byo patne. Dochód z wieczorków przeznaczano : na zapomogi

winiom kryminalnym oraz na zapomogi studentom wygnacom.

llozpoczto wydawnictwa peryodyczne, w których poruszano nie tylko

kwestye, tyczce si ycia wiziennego, lecz zamieszczano i artykuy treci spoe-

cznej, wiersze, sprawozdania, ogoszenia i t. p.

W ten sposób upyn niepostrzeenie miesic. Nastrój u wszystkich by

wymienity. Z niecierpliwoci tylko nadczekiwauo ogoszenia wyroku, tern b.tr-

dziej, e kryo mnóstwo najrozmaitszych plotek o przyszym losie aresztowanych,

0 czem nieraz te debatowano na wiecach butyrskich. Na jednym z takich wie-

ców posUiiowiono odmówió wszelkich zezna i, gdy si zjawili oficerowie andarm-

scy, wybrani przez studentów „starostowie", którzy suyli za poredników

w stosunkach z naczelnikiem wiziennym i innemi wadzami, wrcz zakomuniko-

wali fijoom decyzy wiecu. Zaledwie maa garstka studentów chciaa zama
solidarno i zawiadomia andarmów o swej gotowoci davvania odpowiedzi.

Lecz andarmi uwaali za stosowne da spokój i nie skorzystali z usug wiaro-

omnych kolegów.

Niejednokrotnie przywoywano prokuratora izby sdowej i dano wyroku

lecz wobec cigej odpowiedzi odmownej, postanowiono w jakikolwiokbd spos'»b

zaprotestowa. Na wiecach, zwoywanych z tej racyi, nie mona byo jednak doj
do adnych wniosków, wic bardziej niecierpliwa i zapalna mn ejazo postano-

wia urzdzi iluminacy i w ten sposób zaprotestowa przeciwko tak dugiemu

trzymaniu w wizieniu bez wyroku. Przyniesiono z podwórza wiziennego somy,

z papieru rónokolorowego wycito plakaty ze stosownymi napisami, zakomuni-

ikowano na wolno o majcej si odby iluminacyi, otrzymano groszki bengalskie

i -®/32 marca wieczorem, oblawszy poprzednio naft som i poduszki somiane,

zapalono je, jak równie ogie bengalski i na dngich kijach wywieszono plakaty.

Jednoczenie wszczto straszny krzyk i haas i piew. Na ulicy przed wizieniem

zebrao si sporo publicznoci i przygldao si tej niezwykej iluminacyi . Stra

ogniowa, zaalarmowana silnem wiatem, zjawia si natychmiast.

Ilumiuacya trwaa jakie pó godziny. Koo godziny 9-ej wesza wzmocnio-

na stra wizienna, gwatem wpdzia wszystkich do cel i pozamykaa te ostat-

nie. Za kar skazano wszystkich na „para^z" t. j. wszystkie potrzeby zmusza-

no zaatwia w celi, a nie wypuszczano ani na chwil do klozetów.

Nazajutrz wprowadzono do wizienia wojsko i postawiono siln stra.

W ten sam sposób postpiono ze studentkami, które równie haasoway i prote-

stoway. W caej tej hecy 1-sze pitro nie brao adnego udziata.

Szczególnie uciliw bya owa stra dla studentek, bo onierze cigle za-

gldali przez „judasze" i w ten sposób biedne panny musiay przez dugi czas wca-

le si nie rozbiera. Wyprowadzone wreszcie z cierpliwoci, postanowiy urzdzi

strejk godowy, wystawiajc dania: zniesienia konwoju staego na korytarzu

1 usunicia „paraszy". Nastpnego dnia przyczyli si do studentek polityczni
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siedzcy w wiey Póiaocaej *), a w dalszym ci^u i iiiai polityczni i studenci z 2-go
pitra (z pierwszego pir.r.i nie brali udziau). Glolow/ strejk trwil — u studentek
8 dni, u studentów d dni i zakoczy si wygran winiów: stra zostaa usu-
nit z korytarza, na którym si znajdoway studentki, równie zostay wyniesio-
ne „parasze“. Studentom te zrobiono pewne ustpstwa: zaczto wypuszcza na
spacer i pozwolono zraua wychodzi do klozetu, chocia drzwi pozostay zam-
knite, i stra nie zostaa usunita.

Naturalnie ten strejk godowy i surowe warunki pocigny za sob opaka
ne skutki : nastpio ogólne osabienie, zaczto chorowa, zjawiy si choroby
zaraliwe, np. tyfus plamisty, a kilku umar n Pod naciskiem opinii publicznej

wadza wizienna pozwolia wreszcie nieco oczyci z brudu cele i daa wiksz
wolno uwizionym studentom.

Wskutek te tych zaburze zniesiono pierwotny zamiar wysania wszyst-
kich studentów do Archangielska do wizienia, a postanowiono po Izieli ich na
mae grupy i rozesa do wszystkich wizie prowincyonalnych Rosyi.

W poowie kwietnia n. s. wszystkich studentów rozesano i Butyrki zno-
wu s gotowe dla innych ofiar.

^ KbL

crasCci
— —

-aj*-'

„HasIo“. Czasopy R. U. P. N 1 i 2 Czerniowce 1902.

Rewolucyjna Ukraiska Partya, która wydaa ju szereg broszur agitacyjnych
dla ukraiskiego ludu roboczego, przystpia do wydawania organu peryodycznego
w Czerniowcach (na Bukowinie), przeznaczonego dla Ukrainy rosyjskiej. Jakkol-
wiek program R. U. P. jest mniej wyrany od programu Ukraiskiej Party i so-

cyalistycznej, to jednak i on jest socyalistyczny i niepodlegociovvy. Oprócz
artykuów teoretycznych „Haso“ zawiera duo iuformacyi z ycia Ukrainy rosyj-
skiej. Na razie trudno jeszcze wyda jakie stanowcze zdanie o charakterze pis •

ma, musimy czeka przeto, a si wypowie jasno w sprawach najwaniejszych,

^
O.

HIRSZ LEKERT
Zgin mierci mczesk, powieszony dnia 10 czerwca o godzinie 3-ciej

w nocy na wzgórzach obok wizienia wileskiego. Mciciel skatowanych robotni-

ków wileskich pochodzi z gub. Kowieskiej, by z zawodu szewcem. Za odbi

janie z rk policyi towarzyszy, którzy byli schwytani podczas rozpowszechniania

odezw w Wilnie w r. 189 skazano go na 8 miesicy Kresta i dwa lata zesa-
nia do Jekaterynosawia. Zamiast do Jekaterynosawia pojecha do Wilna, gdzie

mieszka bez meldunku. Dopiero na kilka miesicy przed 1-ym maja polieya go
wyledzia i wysaa do Jekaterynosawia. Do Wilna przyby ju po demonstra-

cyi i egzekucyi nad demonstrantami. Sd trwa zaledwie cztery godziny. Na s-
dzie Lekert zachowywa si zupenie spokojnie.

Cze jego pamici!

*) Na rogach gmachu butyrskiego s wiee, do których sadza si politycz-

nych, wysyanych na daleki Wschód. Wie takich jest cztery: Pugaczowska (obecnie

siedz z braku miejsca w innych wizieniach polityczni pod ledztwem); Policyjna

(siedz kobiety polityczne); Pónocna i Czasowaja (siedz polityczni, skazani -na

wygnanie na daleki Wschód).



— 199 —

Centralnego Komitetu Robotniczego i Komitetn Zagranicznego

Polskiej Party i Socyalistycznej

za 1901 rok.

^
rrzycliody:

Dochody krajowe (zaboru rosyjskiego)

;

'Ze skadek i za wydawnictwa

Skadki zagraniczne:
Czonkowskie
Nadzwyczajne
Na winiów
Na P. P. S. zaboru austryackiego i pruskiego

Na wydawnictwo imienia J. Taskiego . . . .

Ksigarnia:
Sprzeda broszur, „Kuryerka“ itp. w zaborze austryackim .

„ „ „ „ „ „ pruskim .

„ „ „ „ „ Ameryce .

„ „ „ „ zagranic w Europie

Prze <l wit:
Prenumerata i sprzeda Przedwitu w zaborze austryackim .

„ ,, „ „ „ pruskim

„ „ „ „ „ Ameryce .

„ „ „ „ zagranic w Europie

wiato:
Prenumerata i sprzeda wiata w zaborze austryackim

,5 ^ „ „ pruskim

» „ „ „ Ameryce . . . .

„ „ „ „ zagranic w Europie .

Wydawnictwa ydowskie:
Sprzeda w zaborze austryackim

„ „ Ameryce

„ „ zagranic w Europie

Rozchody:

Deficyt z 1900 roku
Wydatki krajowe (w zaborze rosyjskim) .

Transporty wydawnictw dla zaboru rosyjskiego

do granicy

Przedwit:

Rs. kp. Rs. kp.

8256.50

961.25

1826.20

413.55
1036.75
117.40 4355.15

520.20
82.10

376.60
872.05 1850.95^

138.15

50.90

84.80

323 05 596.90

33.45

17.35

44.10
51.— 145.90

11.35

30.65

41.20 83.20

Rs. 15288.60

Rs. kp. Rs. kp.

2225.95

8819.10

579.70

Koszty druku 12 NN-ów
Redakcya » »

Ekspedycya „ „ zagranic
Lokal cz kosztów przypadajca na Przedwit .

Adininistracya cz kosztów przypadajca na Przedwit
Porto listów „ „ „ „ „

1188.-
460.80
123.65

117.15

183.10

61.25 2133.95



— 200 —

wiato:
Koszty druku N-ru 12 127.70

Redakeya » 38.40

Ekspedycya „ „ zagranic . . . ,
.

Administracya, cz kosztów przypadajca na wiato .

18.25

45.95

Lokal „ „ „ „ „ , . 29.30

Porto listów „ „ „ „ „ . . 14.90 274.50

Wydawnictwa ydowskie:
2.000 egz. Kautsky K. Niepodlego Polski 52.80

3.000 „ Feigeubaum B. Jak yd staje si socyalist? 97.40

2.000 „ Wroski Al. ydzi w Polsce .... 52.80

3.000 „ Mot J Kto z czego yje? . . .
'. 134 40 V

3.000 „ Sprawa Robotnicza 182.40

1.000 „ Arbaj ter Nr 3 42.25

1.000 „ „ „ 4 60.— 622.05

Ksigarnia:
2.500 egz. We wspólnem jarzmie 141.35

3.000 „ Wybór Poezyi tom I i III 71.50

206 „ Czytanka Socyalistyczna 14.15

5.000 „ Opowiadanie z dziejów Polski .... 192.—
3.000 Wybór Poezyi tom III 91.20

2.000 „ Za Wolno! ....... 33.60

7.000 „ Ojciec Szymon Wyd. V 72.—
2.000 „ Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu . 185 70
2.000 „ Kuryerek Nr 1—9 346.10
Ekspedycya Kuryerka, ksiek i broszur za granic 270.10

Zakupno obcych wydawnictw 1562.25

Administracya, cz kosztów przypadajca na ksigarni 549.35
Lokal „ „ „ „ „ 351.50
Porto listów „ „ „ „ „ 183.80 4064.60

Wydatki róne:
Skadki, przesane F. P. S. zaboru austryaekiego i pruskiego 1036.75
Sekretaryat Midzynarodowy rata za I pórocze . 38.10

Druki charakteru organizacyjnego . . . 40.35
Inne wydatki organizacyjne zagranic 93.25 1208.45

Drukarnia Londyska:
Zakupno czcionek ...

*

96.—

Rs. 20024.30

Zestawienie

:

Deficyt, tj. przewyka dugów nad naeuociami *)

a 1900 roku 2225.95

Rozchody w 1901 roku 17798.35 20024.30

Przychody „ „ 15288.60

Deficyt, tj. przewyka dugów nad nalenociami**)
na 1902 rok Rs. 4735.70

*) W tern Rs. 35.35 kop. wpyny za Kuryerek Zak. i Zagr.

**) Nalenoci u kolporterów nie s przy tern brane w rachub.



Ksigarnia Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie
~ wieo otrzymane na skad ; — ~

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Beb^l a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 6 ct. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicji. Wydanie 2.

Lwów, 1901. <;ena 60 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

ÓziENNiK Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 60 ct.

austr., ^0 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Chropieski M. Szkoa Batignolska w Paryu. Lwów, 1898. Cena
30 cent. austr., 50 fen., 30 centim., 12 cent. am., 6 d.

f Gierszyski H. Dr. Maurycy Mochnacki fz portretem). Pary 1901. Cena

1Q centów austr., 16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

,
I Hannibal. Ndza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Jak gin instytucye narodowe na emigracyi ? Pary 1896, Cena 25
cent. austr., 40 fen., 60 centim., 10 cent. amer., 5 d.

Janowski J, N. i W. Heltman. Konstytucja 3 maja, z uwagami kryty-

cznemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 26 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik“ z 1895 roku. Cena 20 centów austr.. 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d

Jednodniówka „Robotnik" z 1901 roku. Londyn. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
16 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d,

Liebknecht w. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.). Londyn 1901.
Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Lunia M. Niepodlego Polski w programie socjalistycznym. Pary
1900. Cena 26 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 6 d^

Mac Grady T. ksidz. Socyalizm czyli sprawa robotnicza. Chicago. 1902.
Cena 25 ct. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskofp J. „Tamten*. Sztuka w 6 aktach z ilustracjami Cena 1 zr
1 m. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

’’

Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct
austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez *
.

Kraków 1899. Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am. 5* d*
Nasi Hakatyci. Pary 1900. Cena 6 centów austr., 5 fen., 10 centimów*

1 cent amer., 1 d.
’

Pochocki L. Polska Zakordonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr
80 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.

•

Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr
26 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

’

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900
Cena 15 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Ruch narodowy w r. 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent austr
1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

* *’

SoMBART Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 cl
austr., 1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milreisy.

Szymon Konarski. Z pirtretem. Lwów 1902 Cena 15 ct. austr., 25 fen
80 centim., 6 cent. amer., 3 d.

*’ •>

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1891. Cena 40 cent austr
66 fen., 80 centim., 16 centów ameryk., 8 d. *>

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie drugie. Londvn
I901o Cena 15 cent. austr., 25 fen., 35 centimów, 7 cent. amer., 4.

^

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen
15 centimów, 3 cent. amer., lyg

’ *’

Zajczek J. Historyk ruchu rewolucyjnego 1794 r. Ceua 30 cent aust
50 fen., 60 centim.. 12 cent. amer., 6 d.

*’



Njnowsze wydawnictwa na skadzie w ksigaril*
i P. P. S.

FRYDERYK ENGELS

Wojna Chopska w Niemczech"V JL TiilrGisy.
Cena : 75 ct. austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 ot. amer., 1 sh. 3 d., 3 i 1

ADAM MICKIEWICZ
Pisma, nie objte czterotomowem wydaniem warszawskiem

w dwóch tomach
Staraniem Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena : 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 doL, 3 sh. 6 d
,
8 milreisów.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letniego iuhileuszu pisarskiegro

BOLESAWA LIMANOWSKIEGO
Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

KAROL KAUTSKY

ZASADY SOCYALIZMU
(Program Erfurcki)

z przedmow^ dopenieniami] i portretem autora.

Wydawnictwo Towarzystwa Zachty Nauk Spoecznych

Cena: 60 ct. austr., 1 m., 1 fr. 25 cent., 25 cent. amer., l sh., 272 milreisów.

IGNACY DASZYSKI

o FORMACH RZDU
Ce'a : 10 cent. austr., 20 fen,, 25 centimów, 5 cent. amer., 2 d., 500 reisów.

LEON WASILEWSKIw NARODOWOCI ADSTRO-WGIER -m
Cena: 5 cent. austr., 10 fen., 15 centimów, 2 cent. amer., 1 d., 300 reisów.

TE,Ev: Wspomnienia — Sprawy belgijskie — Rzecz o t. zw. Naro-

dowej Demokracyi II — • Z kraju i o kraju — Korespondencye —
Bibliografia — Sprawozdanie finansowe.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytonstone

London N B.
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MIESICZNIK POLITYCZNO-SPOECZNY

organ polskiej PARTYI SOCYALISTYCZNEJ

LONDYN
Z DsuKARNi Polskiej Partyi Socyalistycznej



W^arunki prenumeraty :

Rocznie : 5 fr. — 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.) —
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedyczy : 45 centim. — 4 d. —
35 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. — 900 reisów.

Adres eedakcyi i administracyi

iózef (kaniowski, 67 (§olwoh §d., geytonsone, gondon (g. g.

Pokwitowania Komitetu Zagranicznego P. P. S.

za czas od 12 czerwca do 12 lipca r. b.

Na fundusz partyjny: Opaty czonkowskie: Londyn Oddzia —
1 f. szterl.

;
Gen. — 13 fr.

;
B. Józefa — 3 fr.; s. h. — 13 m. ; Mon. J.

Koszczyc — 2 m. 30 fen.; Millbrook M. Turski — 1 f. szterl. Skadki
nadzwyczajne: Zurych 1. na ow. 1. pr. Nr 10 — 6 fr. 30 c.; K. 1. na f. ag.

Nr 33 i 34 — 23 m. 95 fen., na „wiato^ I. Nr 3 — 18 m. 20 fen.; Londyn:
sekcya ydowska Oddziau na wyd. argonowe — 1 f. szterl 3 sh., z Biaej
Kusi — 8 sh. IIY2 d*, A. B. „y“ — 1 sh., B. Herszlikowicz — 6 d.,

Sartowski — licytacya i dodatek — 13 sh., koleanka z Biaej Rusi — 5 sh.;

New-York zebrane przy stukuce od tow. tow. Bobrskiego, Czarnego, Morawskie-
go i niadowskiego — 1 doi. 60 cent.; Schodnica J. Kosteluik — 1 zr.; Meri-
den L. Ostrowski — 45 cent. am.; s. h. — 18 m. 71 fen.

Na pismo chopskie : K. lista Nr 10 — 9 m. 10.; New York K. Jasiski
1. Nr 49 — 1 doi. 66 cent. i 1. Nr 51 — 1 doi. 10 cent.; Londyn nauczyciel

ludowy z Biaej Rusi — 10 sh.; Berlin 1. Nr 15 — 11 m. 50 fen

Na ofiary lwowskie: D. — 1 marka.

Na fundusz zaboru pruskiego

:

Kraków Zr. 56.88 cent., Zr. 31.95*/^

cent., 5 m. 32 fen. i 2 rs.; D.: skarbonka — 1 m. 5i fen. i bony — Im.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letniego juMleuszu pisarskiego

BOLESAWA LIMANOWSKIEGO
Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

W A Ud O IV lE yjdowskim:
wyszy wieo z druku nakadem P. P. S. :

Feigenbaum B. Jak yd staje si socyalist (Wie kumt a Jud zu So-
zializmus ?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 5 ct. amer., 2 d.

Kautsky K. Niepodlego Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony portretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Liebknecht w. w obronie prawdy. Z portretem autora. Cena 20
cent. austr., 40 centim., 10 cent. am., 3 d.

Mot J. Kto z czego yje ? Wydanie nowe. Cena 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita powinien. Cena :

15 centów austr., 30_ centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Wroski A. ydzi w Polsce. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. am., 1 d.

EW* Rewolucya Robotnicza. Cena 7^^ centa austr, 15 centim., 5 cent.

ameryk., d.



e Ozerwieo Kole X1XII.

r

WSKAZANIA PRZESZOCI.

Nie da si zaprzeczy, e carat przeywa obecnie chwil do
cik. Dzisiejsze jego pooenie przypomina schyek omego dzie-

siciolecia wieku ubiegego, kiedy caa opinia publiczna Europy
i Rosyi jednozgodnie wróya sz}^bki upadek samowadztwa car-

skiego. Jeli porównamy epok dzisiejsz z ostatniemi latami pa- •

nowania Aleksandra II, to bdziemy musieli stwierdzi, e obie te

chwile dziejowe, pomimo licznych rónic zasadniczych, posiadaj
pewne cechy wspólne.

Obecnej Rosyi przybyy takie czynniki saboci, jakich nie

byo wówczas (potny ruch robotniczy, bunty chopskie na szerok
skal, wrzenie na „kresach^ — w Finlandyi, w Polsce), ale nato-

miast brak jej dzi niektórych istniejcych wtedy.

Przedewszystkiem dzi niema takiej potnej partyi rewolu-

cyjnej, jaka istniaa podówczas w postaci „Narodnej Woli“ — sil-

nej gównie tern. e przy swym charakterze spiskowym, zmuszaa
rzd oddzielnymi bohaterskimi czynami rewolueyonistów do prze-

ceniania siy i znaczenia tych ostatnich. Car musia dre wobec
tajemniczej garstki spiskowców, wymierzajcych raz po raz niespo-

dziane ciosy. Dzisiejszy masowy ruch robotniczy przedstawia da-

leko wiksz si rewolucyjn, anieli spiskowcy „Narodnej \Voli“,

ale carat, zwalczajc ten ruch i bojc si go, zna jego rzeczywist
si i nie moe przecenia tej ostatniej. Wie on, e obecny ruch
robotniczy, jakkolwiek wzmagajcy si ustawicznie, bardzo dugo
jeszcze nie bdzie móg wypowiedzie caratowi walki ostatecznej,

wznieci zbrojnej rewolueyi, majcej na celu detronizacy cara
i pochwycenie wadzy w rce przedstawicieli mas. O odrodzeniu
za walki terorystycznej w takiej formie, jak za czasów „Narodnej
Woli“, obecnie nie moe by mowy; zaprzepacioby to na dugi
czas robotniczy ruch masowy, a rzdu juby nie nastraszyo w ta-

kiej mierze, jak to byo pod koniec ósmego dziesiciolecia, gdy po
rozbiciu „Narodnej Woli“ prys czar tajemniczoci nie tylko jej,

ale i wszelkich moliwych jej nastpców i rzd nie moe ju obe-
cnie przecenia siy spiskowców. Pod tym wic wzgldem carat
obecnie znajduje si w daleko dogodniejszem pooeniu, anieli
przed 20 laty.
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Jeli dzi zastdj przemysowy i gód chroniczny caego sze-
regu gubernii bardzo osabiaj Rosy, budzc niezadowolenie w jak-
najszerszych masach nietylko robotników, ale ju i chopów, to nie
naley zapomina, e mocarstwowe stanowisko pastwa carów
obecnie pozwala mu na bardziej spokojne traktowanie objawów
tego niezadowolenia, ni lat temu 20. Wówczas rola Rosyi w kon-
cercie eurpejskim bya wprost opakana. Z upokorzon na kongre-
sie berliskim nie liczono si jako z mocarstwem pierwszorzdnem
kiedy dzi Eosya jest potg w koncercie europejskim, a o jej

przyja dbaj nie tylko miniaturowi wadcy pówyspu Baka-
skiego, ale i taki Wilhelm, nie zapominajc ju o Francyi. Finanse
rosyjskie nie znajduj si obecnie w stanie wietnym — to prawda*
ale, jeli porównamy obecny stan finansowy Rosyi z tern, co byo
po wojnie rosyjsko-tureckiej, kiedy nad rublem moskiewskim zn-
cali si jak chcieli bankierzy europejscy, to musimy przyzna, e
obecnie, dziki kapitaom francuskim i ekwilibrystyce finansowej
^ministra Wittego, ekonomicznie pastwo cara jest bez porównania
'silniejsze, ni pod koniec panowania Aleksandra II. Co wicej,
obecnie w Rosyi poza robotnikami i inteligency socyalistyczn
nie widzimy adnych ywioów, domagajcych si konstytucyi,
kiedy wówczas spoeczestwo rosyjskie po wieo przebytej „epoce
wielkich reform “ byo gboko przekonane, e „uzupenienie gma-
chu “ przez konstytucy nastpi musi niezwocznie, liberalny ruch
ziemstw by stosunkowo do znaczny, a andarmi podczas rewizyi
przekonywali rewidowanych, e im nic nie przyjdzie z tego, e za

10—

15 lat bd im stawiane pomniki. Jeli do tego wszystkiego
dodamy fakt niezaprzeczony, e wszechpotna biiirokracya rosyj-

ska jest obecnie daleko sprawniejsza ni przed laty 20-tu, to po-
równujc dwie te chwile dziejowe — koniec panowania Aleksandra

11-

go i czasy obecne — bdziemy musieli przyzna, e przed laty

20-tu pooenie caratu byo trudniejsze. I jeli wówczas car, ci-
gany jak dzikie zwierz przez rewolucyonistów, posiadajcy nadto
w najbliszem swem otoczeniu ludzi sprzyjajcych reformie konsty-
tucyjnej, jak w. ksi Konstanty, nie zdoby si na nic innego,

jak osawion „konstytucy Loris-Melikowa“, to nie ma powodów
do przypuszczania, aby dzi Mikoaj Il-gi, zdecydowawszy si zro-

bi ustpstwa, poszed dalej od swego dziadka. Charakterystyczne,
e w prasie zagranicznej po zabiciu przez Bamaszowa Sipiagina,

bkaa si pogoska, jakoby car kaza sobie da do przejrzenia

wanie ow „konstytucy" Loris- Melikowa. Jest to zapewne
zwyka plotka, która jednak dowodzi, e powrót do „konstytucyi"
Loris-Melikowa byby rozumiejcym si sam przez si, zupenie
logicznym.

Wobec tego warto sobie przypomnie, czem bya waciwie
owa „konstytucya", na czem polegay plany „wice- cesarza", jak
nazywano Loris-Melikowa.

Przedewszystkiem rzd mia przeprowadzi t. zw. senatorskie

rewizye w 8 guberniach. Mianowicie senatorowie, mianowani przez
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cara, mieli si uda do nastpujcych gubernii: Kazaskiej, Ko-
stromskiej, Woroueskiej, Tambowskiej, Kijowskiej, Czernihowskiej,

Saratowskiej i Samarskiej, a wic, z wyjtkiem dwóch rusiskich

i jednej, posiadajcej znaczn liczb ludnoci tatarskiej, do (-zysto

wielkoruskich. Ci senatorowie mieli zgromadzi materyay, suce
do wyjanienia rónych kwestyi dotyczcych zarzdu ogólnego,

sdownictwa, spraw ekonomicznych i owiaty ludowej. Materyay
te, razem z tymi, które mona otrzyma bezporednio od ministe-

ryów i innych instytucyi centralnych, miay by podzielone i roz-

klasyfikowane przez odnonych ministrów i pój nastpnie do spe-

cyalnych „komisy i
przygotowawczych Te ostatnie miay by

utworzone przez rzd, wedug jego wasnego wyboru, z urzdni-

ków rónych dykasteryi, jako te z osób, znowu powoanych przez

rzd, z pomidzy rzeczoznawców w rónych dziedzinach nauki,

ycia spoecznego i administracyi. Otó te „komisye przygotowaw-

cze “ miay na podstawie dostarczonego im przez ministrów mat-
ryau opracowywa projekty ustawodawcze, ale „w tym zakresie,

jaki bdzie wskazany przez wol najwysz “ cara. Ten ostatni,

wstpujc na drog reform, nie dowierza nawet mianowanym przez

siebie samego urzdnikom i rzeczoznawcom, bojc si, aeby ci

z materyaów, zebranych przez mianowanych przez cara senatorów,

nastpnie uporzdkowanych przez carskich ministrów, nie wyuskali
czego antyrzdowego.

Wypracowane przez „komisye przygotowawcze" projekty szy
do „Komisyi Ogólnej", odgrywajcej w „konstytucyi" Loris-Meliko-

wa rol parlamentu. Zobaczmy, jak mia wyglda ten parlament.

Mia si on skada przedewszystkiem z osób, wybranych przez

wadz najwysz z pomidzy czonków komisyi przygotowawczych;
nastpnie z osób wybranych przez gubernialne ziemstwa 35 gu-

bernii, posiadajcych te instytucye, jekote przez „dumy" znaczniej-

szych miast. Gubernialne ziemstwa miay wybiera jednego albo

dwóch „deputowanych", stosownie do liczby ludnoci danej guber-

nii, „dumy" za kada jednego, oprócz „dum" Moskwy i Peters-

burga, które wybieray po dwóch; w kocu z osób „mianowanych
w specyalny sposób" (w jaki — niewiadomo), majcych reprezen-

towa miejscowoci, w których ziemstw niema.

Otó wikszo w tym pseudo parlamencie mieliby urzdnicy,
mianowani przez cara, co za do „wybranych" przez ziemstwa,
(istniejce tylko w guberniach rosyjskich i kilku rusiskich, to naley
zaznaczy, e do ziemstw gubernialnych wybiera nie ludno na
podstawie cenzusu, jak to jest w ziemtwach powiatowych, lecz

ziemstwa powiatowe. W ten sposób „deputowanymi" od ziemstw
byliby ludzie, wybrani przez osoby, które same zostay wybrane po-

rednio, i do „Komisyi Ogólnej" dostayby si osoby najbardziej
uprzywilejowane z warstw uprzywilejowanych; nie tylko proleta-

ryat wiejski, ale nawet chopi posiadacze w tym „parlamencie"
nie mieliby przedstawicieli. To samo dotyczyoby robotników, po-
niewa czonkowie „dum" w Rosyi wybierani s na podstawie
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systemu trójkiasowego i cenzusu. Warstwy ludowe, nawet czysto

rosyjskie, byyby wic pokrzywdzone w sposób haniebny. O ludzie

wszelkich „kresów “ niema nawet mowy, gdy tam nawet przedsta-

wiciele klas uprzywilejowanych byliby mianowani „w specyalny

sposób“ i stanowiliby naturalnie mikroskopijn mniejszo..
Me sdmy jednak, aeby i tak przesiany przez róne sita

„parlament^‘ rosyjski mia prawa, podobne do praw najbardziej

zacofanych parlamentów europejskich. Gdzie tam! Dziaalno
jego miaa by wycznie doradcz. Mianowicie, wszystkie pro-

jekty ustawodawcze, przesane z „komisyi przygotowawczych “ do
„Komisyi Ogólnej “ musiayby by, po rozpatrzeniu przez t ostat-

ni, wniesione, za porednictwem odnonych ministrów i z ich ko-

mentarzami, do mianowanej przez cara rady pastwowej, która

moe uzna, przerobi lub odrzuci Avszelki projekt ustawodawczy
„Komisyi Ogólnej “. Wszelka jednak ustawa, uchwalona przez „Ko-
misy Ogóln“, idzie na zatwierdzenie do cara, który j odrzuca,

jeli mu si to spodoba i kwita. Dla ukoronowania caej tej kon-

stytucyi „parlamentowi“ rosyjskiemu odebrano prawo wtykania
nosa do budetu i wogóle finansowej gospodarki rzdu.

Aleksander III uzna nawet t „kcnstytucy“ za niesychanie

rad3^kaln i po parutygodniowych medytacyach, zwróci si do Po-

biedonoscewa, a ten uoy manifest, zrywajcy wszelkie nici z epok
„wielkich reform “ i wprowadzajcy Rosy na drog panujcej dzi
reakcyi. „Narodna Wola“ zostaa zduszona, saby ruch liberalny

stumiony, zaczy si obcinania wszystkich reform Aleksandra II

i Rosya za Mikoaja, II jest tak sam despoty azyatyck, jak
bya za jego „niezapomnianego^ ojca.

I sama „konstytucya“ Loris Melikowa i jej losy s dla nas

bardzo pouczajce, stanowic wskazówk przeszoci — cenn i na

przyszo.
St. 0...sarz.

Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi.

III.

Demokratyzm narodowej demokracyi.

Przechodzc od scharakreryzowania stanowiska narodowej demokracyi

wzgldem kwestyi niepodlegoci i powstania do omówienia jej pogldów na po-

szczególne zagadnienia naszego ^ycia narodowego, musimy przedewszystkiem

przyjrze si jej demokratyzmowi. S bowiom rozmaitego gatunku demokratyzmy,

poczynajc od szlacheckiego, wyraajcego si dajmy na to w tern, e Janie
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Pan hrabia zaszczyca sw obecnoci bal chrzecijaskich lokajów, i koczc iia

proletaryackim, dcym do zorganizowania w rku ludnoci pracujcej wszech-

wadzy pastwowej kosztem antyspoecznych interesów wyzyskiwaczy.

Otó, jeli zechcemy cile okreli gatunek demokratyzmu narodowej de-

mokracyi, to znajdziemy si w nader kopotiiwem pooeniu. Nie napróno

„Przegld Wszechpolski^ pisa; „W szeregach naszego stronnictwa i nawet,

zdaje mi si, w samych kadrach organizacyi Ligi zamao jest ludzi, dobrze rozu-

miejcych program demokratyczno-narodowy*. Jeli gdzie, to wanie w tej dzie-

dzinie najtrudniej zoryentowa si nawet czonkom stronnictwa, nie mówic ju

o nieczonkach. Musimy si jednak o to pokusi, a dla uatwienia sobie zadania

postaramy si osobno rozpatrze teory demokratyczn stronnictwa i osobno

praktyk tj, osobno pogldy, wypowiadane dla inteligencyi stronnictwa w „Prze-

gldzie Wszecbpnl8kim“, a osobno materya agitac3'jny dla mas ludowych, za-

warty w „Polaku“ i jego dodatku robotniczym. Jest to tembardziej konieczne,

e czsto w jednej i tej samej sprawie co innego mówi „Przegld Wszechpolski“,

a co innego ,,Polak“ .’^) — przyczem nie wiadomo, co jest waciwem, szczerem

zdaniem stronnictwa, a co jest „polityk“ czy demagogi.

Demokratyzm narodowej demokracyi jest nadzwyczaj nieuchwytny —
gównie z tego powodu, e stronnictwo to, bdc party ogólno narodow, opie-

rajc si, czyli raczej chcc oprze si na wszystkich sferach narodu, musi

z koniecznoci zaciera wszelkiego rodzaju kanty swych pogldów, pawi si we

mgle ogólników, które kady moe rozumie tak, jak sobie tego yczy. Napróno

staramy si przenikn waciwy sens caej tej ogólnikowej frazeologii, któr,

gdyby nie bya uywana systematycznie, monaby byo zoy wprost na karb

nieudolnoci autorów narodowo-demokratycznych. Nie podobna jednak nie uzna,

e wanie ta mglisto i ogólnikowo wypowiedze si narodowej demokracyi

jest najlepsz gwarancy jej siy — rozumie si pozornej. Ta to mglisto

wanie pozwala narodowym demokratom zdobywa zwolenników w najrónoro-

dniejszych sferach i nie zraa ich przez czas duszy. Wemy np. taki frazes ;

,.Nasz demokratyzm nie polega na budzeniu niszych instynktów w masach, na

rozdmuchiwaniu nienawici stanowych i klasowych, ale na pozytywnych usiowa-

niach skierowanych do zrobienia szerokich mas narodu uczestnikami narodowo-

kulturalnego ycia, opartego na zdrowych podstawach ekonomicznych. (P. W.

1902, IV, 251). Tu kady moe wyczyta, co mu si ywnie podoba. Narodowo-

demokratyczny fabrykant pod „niszymi instynktami" mas zrozumie ch robo-

tnika polepszenia swego losu za pomoc strejku o skrócenie dnia roboczego lub

podwyszenie pacy, a „zdrowemi zasadami ekonomicznemi" utrwalenie obecnego

swego stosunku do robotnika. Szlagon narodowo- demokratyczny musi przyklasn

tym sowom, bo „nisze instynkty mas" — to danie parobków, aeby ich lepiej

pacono i traktowano ich jak ludzi, a „zdrowe zasady ekonomiczne" — to np.

zakaz wychodzenia robotników rolnych do Prus. Chopi ani robotnicy „P W."

nie czytuj, wic nawet nie zachodzi adna potrzeba tómaczenia im, e „zdrowe

zasady ekonomiczne", to wanie ich dobrobyt. A co do „pozytywnoci" usiowa,

no to nawet ze szczupym zasobem fantazyi mona interpretowa ten wyraz na

wszelkie sposoby...

Naley zauway, e mglisto i ogólnikowo wypowiedze si narodowej

dercokracyi wzrasta w miar wzrostu i rozszerzania si jej wpywów. Jedui

czenie te ze wzrostem wpywów narodowej demokracyi, mglisto ta poczy la

*) W „Polaku" np. narodowa demokracya uwaaa za stosowne budzi

sympaty czytelników wzgldem burów, kiedy „Przegld Wszechpolski" zaj
stanowisko antyburskie.
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zmienia sw rol. Pierwotnie suya ona narodowym demokratom do ukrycia

wobec sfer mniej radykalnych zbyt jaskrawie-demokratycznych kantów w pogldach
stronnictwa, stopniowo iednak pocza by uywana do zatarcia ladów ewolucyi

stronnictwa na prawo.

W ogoszonym w r. 1897 programie stronnictwa narodowo-demokratycziiego

czytamy: „Stawiamy wic w spoecznych deniach naszych na pierwszem miej-

scu interesy duchowe i matóryalne warstw ludowych, podporzdkowujc, im, gdzie

tego -potrzeba^ interesy warstw innych“. („P. W.“ 97. XI. 243). W tym ustpie

powtórzone za dawnym „Gosem“ „podporzdkowanie interesów wszystkich warstw

interesom ludu“ zostao sprytnie osonite listkiem figowym w postaci sów „gdzie

tego potrzeba" naturalnie w celu zamaskowania radykalizmu spoecznego tego

zdania, które wówczas wypowiadano szczerze. Program bowiem owiadcza wy-

ranie :

„W wytworzonym przez wspóczesne stosunki ekonomiczne antagonizmie

interesów ludu i klas posiadajcych stoimy bez zastrzee po stronie pierwszego,

uwaajc jego podniesienie ekonomiczne za podstaw postpu spoecznego i ro-

zwoju narodowego ycia. Ekonomiczna emancypacya ludu przez sam lud tylko,

przez jego samoistne dziaanie odby si moe“. („P. W." 97. XI. 246). A.eby

jednak nie przestraszy zbytecznie nikogo tern zdaniem radykalnem, na tej samej

stronicy umieszczono inne — znacznie agodzce radykalizm powyszego
: „Nie

sprowadzajc rozwoju stosunków ekonomicznych do walki klas i nie uznajc za

waciwe rozarzania nienawici i zaostrzania przeciwiestw klasowych, jako

czynników nie majcych adnej wartoci dla postpu i usamodzielnienia warstw

pracujcych, uwaamy swoj drog wskazywanie tym warstwom dróg, na których

najskuteczniej o interesy swoje walczy mog, za pierwsze zadanie demokratyczne

-

narodowej dziaalnoci".

Nie naley jednak przypuszcza, jakoby narodowi demokraci nie chcieli

uzna antagonizmu i walki klas. Bynajmniej. Jeszcze w r. 1900 „P. W." pi-

sa: „Istnienie wszake klas i antagonizmu midzy niemi jest faktem, z którym

liczy si trzeba" (IV, 196). Powtarza on to samo i znacznie póniej. Nie na-

próno przecie znaczna cz obecnych kierowników narodowej demokracyi

przesza szko socyalistyczn, zanim „zmdrzaa" - jak wyrazi si jeden z me-

nerów Ligi — i zanim ogosia wiatu
:
„my adnych dogmatów, czy nazywaj

si one wiekuistemi prawdami, czy wyrazami praw przyrodzonych, czy pewnika-

mi lub ostatnimi wynikami nauk politycznych i spoecznych — nie uznajemy*

(„P. W." 900. III, 133). „Stanowisko nasze w wielu sprawach odbiega od sza-

blonów postpowoci, radykalizmu, humanitaryzmu i t, d. „P. W.“. 1900*

UL 135).

Geneza tego nihilizmu daje si wytómaczy bardzo atwo wciganiem coraz

to nowych, coraz to mniej radykalnych ywioów w sfer wpywów narodowej

demokracyi. „Nie atwo w naszych warunkach oddziaywa na lud bezporednio,

naleao wic wyzyskiwa równie wpywy porednie, przedewszystkiem wcign
du pracy tych, którzy z ludem maj styczno cig, wywieraj lub mog wy-

wiera wpyw na niego. Trzeba si byo zwróci do ksiy, do nauczycieli wiej-

skich, nawet do osawionych pisarzy gminnych". („P. W." 1899. XII, 705).

Monaby doda: i do szlagonów wiejskich, co tu wstydliwie pominito.

To wzmacnianie stronnictwa ywioami takimi, jak z jednej strony ksia,

a z drugiej szlagonerya, musiao z koniecznoci usuwa coraz dalej demokratyczne

tendencye stronnictwa, które mogyby razi nowozacinych narodowców swym
radykalizmem. Z drugiej strony stronnictwo, unikajc wszystkiego, co dzieli,

musiao podkrela jaknajenergiczniej „czc" wszystkie klasy narodu jedno
narodow. Nacyonalizm staje si stopniowo gówn, najistotniejsz treci tak
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pogldów, jak i dziaalnoci stronnictw, demokratyzm za, trccy przekltym
antagonizmem interesów klasowych, traci coraz bardziej na swem nateniu...

„Przegld Wszechpolski'',’ co prawda, w dalszym cigu nie przestaje rzu-

ca frazesów takich, jak; „w dzisiejszym naszym ukadzie spoeczno-narodowym

jedynie warstwy ludowe przedstawiaj realn si polityczn" (99. II. 68). „Jako

przedstawiciele ludu jedynymi dzi jestemy przedstawicielami interesów narodu"

(„P. W." 900. I. 5). Ale jednoczenie jaknajskwapliwiej odegnywa si od

wszystkiego, coby mogo postawi narodowych demokratów w podejrzenie, jakoby

popierali rozwój antagonizmów klasowych. „Nasz program nie jest klasowym,

wic wszystkie klasy spoeczestwa obejmowa musi" („P. W." 901. I. 22.) „De-

mokraci narodowi uznaj fakt istnienia antagonizmów klasowych, ale uznaj
górujcy nad nimi fakt jednoci narodowej. S wic oni przeciwni temu pojmo-

waniu walki klasowej, jaka panuje u socyalistów: dalej dc do uwiadomienia

ludu, musz tern samem zwalcza wszelkie formy agitacyi hajdamackiej, która

z ludu tworzy barbarzyski motoch" („P. W." 901, VIII. 511).

Odtd ten wyraz „hajdamacki", „hajdamaczczyzna" suy narodowym demo-

kratom do okrelenia taktyki podporzdkowania interesów klas posiadajcych —
interesom klas pracujcych, a sprawa walki ekonomicznej ludu ostatecznie tonie

w ogólnikowej frazeologii. Dawny demokratyzm stronnictwa szybko przeksztaca

si na akcesoryum ornamentacyjne wobec czysto nacyonalistycznej treci pogl-
dów narodowo-demokratycznych. Charakterystyczne, e modsze pokolenie naro-

dowych-demokratów, bardziej szczere od starszego, chtnie, gdzie tylko moe,
odrzuca przymiotnik „demokratyczny'", wystpujc w szacie „narodowej" tylko.

Róne np. odezwy modziey, przyznajce si do programu narodowo-demokra-

tycznego, wydawane s pod firm „modziey narodowej".

Aeby wytómaczy zmian swych dawnych pogldów demokratycznych,

narodowi demokraci staraj si upozorowa j rónymi sposobami. Mówi oni

np.: „Tam, gdzie antagonizmy spoeczne wyrastaj na gruncie nie przygotowanym

jeszcze do tego, by si mogy wyrazi w kulturalnej zorganizowanej walce eko-

nomicznej, gdzie ubieraj si one w posta bezpodnej, a ze stanowiska narodo-

wego szkodliwej nienawici do warstw innych, naley je raczej agodzi, ni
zaostrza" („P. W." 901. III. 155). Ma si rozumie, e to „agodzenie antago-

nizmów spoecznych" zawsze i wszdzie odbywa si kosztem klas ekonomicznie

sabszych. Nie mog tego nie pojmowa sami przywódcy narodowej demokracyi,

wic usiuj w sposób wykrtny uzasadni stanowisko swej partyi i wytómaczy
jej ewolucy. Podj si tego midzy innymi p. Narodowiec w szeregu artyku-

ów-^W naszym obozie". Mówi on: „Program nasz, na punkcie walki o inte-

resy ekonomiczne ludu jest bardzo ogólny, i, wystarczajc do okrelenia naszego

stanowiska zasadniczego, nie wystarczy jako dyrektywa dla naszych wród ludu

pracowników. Jest to jego sab poniekd stron, ale nie moemy si spodziewa,

ebymy bardzo prdko stanli pod tym wzgldem lepiej. Skada si na to bar-

dzo wiele przyczyn. Lud wiejski, stanowicy gówn sfer naszej dziaalnoci,

nie jest warstw pod wzgldem pooenia ekonomicznego, a std ekonomicznych

de, jednolit, dziaalno wic, majca na celu jego ekonomiczny postp, musi

by rónostronn, uwzgldniajc równolegle interesy rónych kategoryi drobnych

posiadaczy rolnych, a nastpnie licznej masy ludnoci bezrolnej, stanowicej

warstw robotników wiejskich"... („P. W." 901, III. 153).

„W dzisiejszych warunkach, zanim praktyka w polityce wewntrznej do-

prowadzi nas do naleytej organizacyi walki o interesy ekonomiczne ludu,

pierwszem naszem zadaniem jest praca twórcza i podnoszenie aspiracyi spo-

ecznych ludu przez odpowiedni owiat, uwiadamianie mu jego dzisiejszego

upoledzenia, a jednoczenie zaprawianie go do zorganizowanych form dziaania

i do zbiorowej samopomocy ekonomicznej, a w warunkach odpowiednich poma-
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gani mu w umiejtnym zbiorowym oporze przeciw krzywdzie. Nie powinnimy
równie zaniedbywa agitacyi po stronie przeciwnej, wród warstwy ziemiaskiej,

na rzecz dobrowolnych ustpstw dla ludu i jego potrzeb, dbaoci wikszej o jego

materyalny dobrobyt i poziom kulturalny, na rzecz jednem sowem t zw. reform

z góry“. („P. W.“ 901, III, 155).

Demokraci, wierzcy w dobrowolne ustpstwa szlachty i wprowadzone

przez ni „reformy z góry“ przedstawiaj zjawisko do oryginalne. Zaznaczy
jednake wypada, e waciwie p. Narodowiec w skutek agitacyi wcale nie wie-

rzy, bo mówi: „Przy poziomie poj i wyrobienia obywatelskiego naszej szlachty

niewiele na skutki takiej agitacyi liczy mona... “ (901, III. 155). Jeli wic
proponuje si co podobnego, to chyba jedynie w celu uspokojenia sumienia de-

mokratycznego.

Odsuwajc walk ludu z wyzyskiwaczami do tej nieokrelonej przyszoci,

kiedy bdzie moliwa „kulturalna, zorganizowana walka ekonomiczna”, narodowi

demokraci mówi: „najwaniejszem naszem zadaniem w chwili obecnej, w zara-

niu naszej roboty wród ludu, jest wytworzenie w ludzie poczucia jednoci naro-

dowej, oraz rozszerzenie na narodowych aspiracyi i ideaów, ywionych dotych-

czas przez owiecon cz spoeczestwa”. („P. W”. 901. XI. 669). Niema tu

ju wic mowy o obronie ekonomicznych interesów ludu. Ta wanie dno do

wytworzenia „jednoci narodowej”, czyli innemi sowami, do przekonania klas

upoledzonych ekonomicznie (bo co do uprzywilejowanych, to, jak widzielimy

wyej,f narodowi demokraci nie udz si bynajmniej), e powinny wyrzec si
obrony swych odrbnych interesów. „Z naszego stanowiska walka o interesy

spoeczne i ekonomiczne ludu nie moe by walk klasy z klas, jednej odrbnej

caoci spoecznej z drug, walk, w której jedna grupa musi drug zniszczy —
jest to walka nowych kierunków myli, nowych dnoci spoecznych ze staremi

urzdzeniami wewntrz jednolitego, organicznie spójnego spoeczestwa, walka,

w której chodzi o zdobycie tego, co jest korzystne przedewszystkiem dla caego
spoeczestwa, co stanowi istotny interes jego wikszoci”. („P. W.” 901.

XI. 670).

e za rozstrzyga o tern, co jest „korzystne przedewszystkiem dla caego

spoeczestwa” bd przy dzisiejszym skadzie stronnictwa narodowo-demokra-

tycznego nie chopi, ani robotnicy, tylko ci „którzy z ludem maj styczno ci-

g, wywieraj lub mog wywiera wpyw na niego” tj. w najlepszym wypadku

ksia ^) jeli nie szlagoni, przeto nie trudno zrozumie, e spoeczne interesy

warstw ludowych wyjd na tern bardzo marnie. Dowodów na to moe nam do-

starczy chociaby taki „Polak” wraz z dodatkiem robotniczym.

o
o o

„Polak” — organ narodowej" demokracyi, przeznaczony dla mas ludu

wiejskiego, posiada charakter bardzo dziwny. Nie mówi ju wcale o pierwszych

jego rocznikach, kiedy fizyognomia jego nie bya si jeszcze wyklarowaa,
kiedy nie utorowa by sobie jeszcze dróg w Królestwie i rozchodzi si gównie
w Galicyi. Wówczas by on pisemkiem obrazkowem, zamieszczajcem artykuy
z dziedziny geografii politycznej i historyi polskiej, róne notatki i wiadomoci,

*) Rola ksiy w dziaalnoci narodowej demokracyi wród ludu musi
zdobywa coraz wiksze znaczenie. „W tej pracy (nad uwiadomieniem ludu)

wan rol odegra musi duchowiestwo. W znacznej czci pochodzc z ludu,

obowizkami swego powoania najbardziej do niego zblione, duchowiestwo kato-

lickie coraz czynniejszy z koniecznoci musi bra udzia w pracy nad uwiadomie-
niem narodowem i politycznem tego” (P. W. 902. V 351).
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ecz nie sta si by jeszcze organem stronnictwa politycznego. Dopiero pod ko-

niec r. 1897 staje si on tern, czem jest obecnie — „Przegldem Wszechpolskim“

w wydaniu, zastosowanem do poj ludu wiejskiego. Otó w tej swojej obecnej

postaci „Polak" jest pismem katolicko-narodowem bez adnego wyranego stano-

wiska w sprawach spoecznych. Jego stanowisko katolickie mona nawet nazwa
wprost ksiem, gdy potrafi przemawia zupenie tak, jak to czyni wszelkiego

rodzaju pimida klerykalne, zatruwajce umysy ludu polskiego we wszystkich

trzech zaborach.

W kraju, gdzie religia katolicka jest tak przeladowana, jak w zaborze

rosyjskim, gdzie prawosawie jest narzdziem politycznej i narodowej rusyfikacyi,

gdzie masy ludu cierpi straszny ucisk religijny, obrona wolnoci religii jest

zupenie zrozumiaa i wszelkie stronnictwo wolnociowe musi dy do zapewnie-

nia leligii przelado\^anej zupenej toleiancyi. Wanie w interesie wolnoci

i postpu ley starganie wizów, krpujcych uciskan religi, gdy ten ucisk

potguje frnatyzm mas i pozwala klerykalizmowi wyzyskiwa uczucia religijne

ludu do celów antyspoecznych i reakcyjnych.

Odmienny jednak charakter posiada „religijno“ „Polaka“. Z jednej stro-

ny jest ona wyzyskiwaniem uczu religijnych, uczu mas do celów polityki naro-

dowej *), z drugiej za sposobem zapewnienia dla narodowej demokracyi pomocy

kleru, przyczem z biegiem czasu wzgld na pozyskanie sympatyi duchowiestwa

wysun si na plan pierwszy. Ma si rozumie, e o tej strasznej pladze, jak
stanowi dla ludu naszego zdzierstwa ksiy, w caym „Polaku" nie znajdziemy

ani sówka. W tym wypadku narodowi demokraci uznali za konieczne podpo-

rzdkowa interesy ekonomiczne ludu interesom duchowiestwa — w imi pa-

tryotyzmu. W „Polaku" karceni s ksia jedynie z powodów jawnej ju zdra-

dy narodowej i zaprzedania si rzdowi carskiemu, ale i to do rzadko, gdy —
jak mówi redakcya „Polaka" — „Nie mamy zwyczaju wystawia postpków du-

chowiestwa na hab publiczn" (^00. I. 13). W ostatnich czasach, zapewne

wskutek pomylnego werbunku dla stronnictwa narodowo demokratycznego w sfe-

rach kleru, to karcenie przybiera coraz agodniejszy charakter. „Polak" stara

si nawet usprawiedliwia niecne postpki ksiy i uniewinnia tych ostatnich.

ówic o gupim wybryku biskupa Szembeka, odzywajcego si do kurpiów z na-

gan za to, e ci czytuj Mickiewicza i Sienkiewicza, „Polak" owiadcza: „Nie

chcemy wierzy, eby z ust biskupa polskiego wyszy takie sowa" (901. VII.

108). Omawiajc spraw modów za cara w kocioach podczas galówek, „Polak"

pisze: „To pewna, e ksia na to nie poradz, nie dla tego, eby nie chcieli,

ale nie mog" (902. III. 38). Wynoszc pod niebiosa okólnik Zwierowicza **),

organ narodowej demokracyi pisze
:

„Ks. Zwierowicz, objwszy rzdy dyecezyi,

postpowa bardzo ostronie (!) i ustpowa nawet w mniejszych rzeczach rz-

dowi moskiewskiemu" (902, lY. 50). Do tych „mniejszych rzeczy" „Polak"

wlicza pewnie asystowanie Zwierowicza przy odsoniciu pomnika Murawiewowi
w Wilnie. Pragnc widocznie w swem przywizaniu do religii katolickiej

przecign „Owiat" andarmsk, która stale zamieszcza katolickie kazania

i obrazki wite, „Polak" gosi: „...pierwsz tarcz i oson daje nam nasz

* „Przegld Wszechpolski" zaznacza niedawno, e obok „zamglonych tra-

dycyi przeszoci narodowej i przyrodzonego poczucia odrbnoci plemiennej" —
uczucie religijne jest tym pierwiastkiem, na którem trzeba „budowa wiadomo
narodow" i z którego naley „wyprowadzi myl polityczn".

**) Przytoczony naturalnie, z wyrzuceniem owego ustpu serwilistycznie-

lojalnego.
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wity Koció katolicki** (901. X. 146). Potrafi on przemawia i w tonie kle-

rykaów zaboru pruskiego, owiadczajc: „Obrona wiary i mowy naszej ojczyste

jest witym obowizkiem kadego Polaka** (90 *. III. 38). To stanowisko sym-
bolicznie upostaciowuje rysunek na okadce jednego z Nr. „Polaka**: obrazek

wity króluje tam nad umieszczonym niej herbem Polski. Moskw potrafi „Po-

lak** zwalcza za to jedynie, e jest schyzmatyck, cara — e jest prawosawny
(^902. III. 38). Potrafi równie wytómaczy zabicie ministra Sipiagina przez

Bamaszowa jako „sd boski** za wywiezienie „witobliwego** biskupa Zwiero-

wicza. (902. IV. 51). Jednem sowem widzimy na kadym kroku wyzyskiwanie

uczu religijnych i fanatyzmu ludu, a jednoczenie usiowanie zaskarbienia sobie

ask kleru, midzy innem za pomoc konsekwentnego milczenia o ekonomicznych

naduyciach ksiy.

Jeszcze charakterystyczniejszym dla pisma „demokratycznego** jest fakt,

e „Polak** nigdy nie wspomina ani sówkiem o wyzysku ekonomicznym chopów
przez wacicieli ziemskich. Tu „podporzdkowanie** zostao dokonane bez a-
dnych zastrzee w interesach szlagoneryi. Na wsi wic, jeli mamy wnioskowa
na podstawie „Polaka**, panuje idealna sielanka pomidzy dworem a chat.

W r. 1900 „Polakowi** wyrwao si par gorcych zda z powodu nikczemnego

listu jakiego panka do „Dziennika Warszawskiego** z daniem zamknicia

granicy dla robotników rolnych. „Polak** pisa wówczas: „Waciciele ziemscy,

fabrykanci i wszyscy, którzy z pracy ludu yj, niechtnie a nawet z pewn trwog
patrz na to jego denie do owiaty, do polepszenia swego bytu. do wolnoci

obywatelskiej, chcieliby je powstrzyma za wszelk cen...** „Inni gotowi s
zawrze przymierze nawet z wrogami Polski przeciw ludowi polskiemu, byle

swoje przywileje, swoje znaczenie w narodzie utrzyma**. (901. III. 43) Natych-

miast jednak musia zamieci „List drobnego szlachcica** peny naciga i fa-

szów historycznych, a majcy udowodni, e tylko „w jednem szlachta ciko
zgrzeszya**, mianowicie: „Za pyszna bya. Zdao si jej, e sama wasnemi sia-

mi, jak dawniej tak i przed stu laty naród od klski osoni**. (900. V. 75).

Póniej ju nie spotykamy si w „Polaku** z krytyk nawet takich wystpie,
jak powysze, cho na brak mareryau „demokratyczna** redakcya nie moe si
chyba poskary. Do wspomnie ohydne wystpienie omyskiego lub pockie-

go towarzystwa rolniczego.

To stopniowe wyzbywanie si pierwotnego demokratyzmu jest w zwizku
ze wzrostem nacyonalizmu, jak to wykaemy w nastpujcym rozdziale.

W roku biecym odbyy si we Francyi wybory do ósmej z rzdu za

III Ezeczypospolitej legislatury. Pierwszy dzie wyborów, na mocy dekretu

rzdowego zosta wyznaczony na 27 kwietnia, za wybory cilejsze, które miay
zadecydowa o losie zawieszonych, e tak powiem, w powietrzu kandydatów do

Izby poselskiej, nastpiy w dwa tygodnie póniej t. j- 11 maja. Wyborom ci-

b. czl L. N.

Wybory we Francyi.
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lejszym podda si mianowicie musieli ci wszyscy kandydaci na deputowanych,

którzy 27 kwietnia nie otrzymali wymaganej przez prawo absolutnej wikszoci

gosów, lecz zauway tu naley, e za drugim razem w kwestyi wyboru lub

upadku kandydata decyduje ju prosta wikszo gosów.

Znamieniem charakterystycznem tegorocznej kampanii elektoralnej byo to,

e do walki o zdobycie mandatów poselskich wystpili nie — jak to zazwyczaj

bywa — drobne frakcye i frakcyjki polityczne, uprawiajce wasn swoj poli-

tyk i wrogo ku sobie wzajemnie usposobione, lecz dwa potne stronnictwa,

z których kade stanowio koalicy blizkich sobie duchem i przekonaniami ywio-

ów. — Po jednej stronie stanli zwolennicy emancypacyi i postpu spoecznego,

przezywajcy si wskutek popierania polityki dotychczasowego radykalnego mi-

nisteryum Waldecka-Kousseau — ministeryalistycznymi — a po drugiej antymi-

nisteryalni, czyli to wszystko, co Francya ma w sobie wstecznego, przeciwnego

wszelkiemu postpowi, co za najbliszy swój cel postawio rzucenie tej Francyi

w odmty reakcyi i obskurantyzmu.

Walka bya zacita i prowadzona przez obydwa stronnictwa na mier
i ycie, z t wszake rónic, e frakcya antyministeryalna uciekaa si prze-

wanie do niegodziwych rodków, byle posi wikszo w parlamencie. Celu

swego chciaa dopi za wszelk cen
,

a e rodków pieninych, odgrywaj-

cych niestety wszdzie bez wyjtku tak wan rol przy wyborach — jej niebra-

kowao, wic te najgówniejszej przyczyny jej wzgldnego sukcesu nie trzeba

szuka daleko. Przy pomocy olbrzymich sum, dostarczonych jej przez najbo-

gatsz buruazy i arystokracy
,

przy pomocy dziesitków i setek tysicy fran-

ków, otrzymanych od kongregacyi i zakonów kocielnych z funduszu propagandy

„religijnej“, udao jej si poobsadza swoimi ludmi te nawet okrgi wyborcze,

które dotychczas za twierdze postpu susznie uwaano. Lecz odniesione w tych

okrgach zwycistwo byo tylko pozornem. Za kady bowiem wydarty uczciwym

republikanom mandat, reakcya zmuszon bya czstokro w dwójnasób paci
i usuwa si, kto wie czy nie na zawsze, z tych miejscowoci, które za niepo

dzieln swoj wasno od caego lat szeregu uwaa bya zwyka. Mam tu na

myli takie choby trzy okrgi jak Gers, Algier i St. Gandeus, z których wy-
parto prawdziwe filary reakcyi i obsadzono ludmi postpu. W miejscowociach

tych kandydowali Cassagnac, Drumont i Pion — monarchista, antysemita i klery

-

kalny-nacyonalista, a wic wcielenie najskrajniejszego wstecznictwa we wszystkich

jego wstrtnych przejawach, i zostali pokonani przez uczciwych republikanów,

którzy, wystawiajc program postpu, jak wida, bardziej do gustu przypadli

mieszkacom tych okrgów.
Wogóle za przyzna trzeba, e zdrowa myl postpu coraz bardziej si

przyjmuje we Francyi, a cele, do których zmierzaj ywioy wsteczne, coraz to

czciej poddawane s nieubaganej krytyce republikaskich stronnictw, którym,

jak zawsze, przoduje stronnictwo socyalistyczne. Podczas gdy nacyonalici i solida-

ryzujcy si z nimi monarchici, klerykali oraz niektórzy republikanie z frakcyi

byego ministra Meline’a, zwcy si umiarkowanymi, wystawiaj naprzykad

w swym programie politycznym danie wzmocnienia prezydentury w drodze

plebiscytu t. j. wyboru prezydenta bezporednio przez naród, gdy prócz tego

daj wzmocnienia armii, tudzie utrzymania bez zmian dwuizbowego systemu

parlamentarnego — socyalici jako jedno z pierwszych swych da na polu re-

form politycznych wysuwaj zniesienie prezydentury i senatu, i zastpienie armii

staej p»-zez milicy. Wziem tylko dla przykadu takie trzy w oczy bijce

rónice programowe i doprawdy bardzo mao trzeba by wyrobionym, by nie do-

patrzy si tych strasznych skutków, jakie by pocigny za sob rzdy koalicyi

reakcyjnej, gdyby jej si tylko udao pochwyci wadz w swoje rce. To
pidziesit lat zaledwie mino od chwili, gdy „demokrata" Ludwik Napoleon przy
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pomocy wanie plebiscytu zosta prezydentem Rzeczypospolitej, a w 4 lata póniej,

po sawnej zbrodni 2 grudnia 1852 r,, zasiadszy na tronie Francyi, zdusi wszelk

myl wolnociow, a rozwojowi wsteczuictwa i panowaniu siy brutalnej na nowo

otworzy podwoje swojego wielkiego pastwa. On to wanie by twórc znanego

w dziejach minionego stulecia dziwolga— cesarstwa demokratycznego i na nim

to wzoruj si carscy demokraci, pragncy przekona wiat, e takie przeciwie-

stwa, jak samowadztwo i ludowadztwo, tyrania i samorzd, mog wspóistnie

i nawet rozwija si doskonale. O rónicach w pogldach obu stronnictw na kwe-

sty militarn i dwuizbowy system parlamentarny nie rozpisuj si obszerniej, bo

kwestye te ju niejednokrotnie byy rozwijane na amach pism socyalistycznych.

atwo jest przecie si domyle, jakich korzyci si spodziewaj ze staej, silnej

i karnej armii zwolennicy plebiscytu, majcy w pogotowiu najrozmaitsze egzem-

plarze pretendentów do tronu Francyi i atwo si te domyle, czemu to oni

wystpuj przeciwko zniesieniu senatu, którego jedynem zadaniem, jak powsze-

chnie wiadomo, jest wanie tamowanie prawidowego i szybszego nieco biegu

spraw pastwowych.
Na polu reform ekonomicznych i spoecznych nie mniejsze panoway rónice

programów. I tak n. p. nacyonalici i poczeni z nimi wstecznicy obiecywali

swym wyborcom w razie dostania si do Izby deputowanych zmniejszy przede-

wszystkiem ilo podatków, które od czasu zaprowadzenia we Francyi ustroju

republikaskiego wzrosy straszliwie. Wzrost ten, wedug nich, da si uczu
gównie za rzdów ostatniego ministeryum. Lecz zapominaj ci panowie, e
gównej przyczyny tak potnego wzrostu podatków nie naley nigdzie indziej

szuka, jak w ostatniej wojnie fraucusko-pruskiej, wojnie prowadzonej przez

smutnej pamici Napoleona III, którego gównymi doradcami i pomocnikami byli

ich wanie poprzednicy. Nie baczc na to, e drobny handel i drobny przemys
na mocy nieubaganych praw rozwoju ekonomicznego zostaje coraz to bardziej

pochaniany przez wielkie magazyny i wielki przemys, panowie nacyonalici

obiecuj swym drobnomieszczaskim wyborcom odrodzi obydwa i nada im dawny
ich blask. Pomagajcemu im moralnie i materyalnie klerowi przyobiecuj znie
prawa przeciwko kougregacyom, a miejskiemu proletaryatowi istny raj na ziemi,

Jednem sowem, stajc jednoczenie na gruncie wszystkich przekona politycznych

i spoecznych, myleli, e tym sposobem uda im si otumani najrozmaitsze war-

stwy spoeczestwa, specyalnie za klas robotnicz, o pozyskanie której dla

swoich celów tak bardzo im chodzi zawsze. Dla republikanów byli republikana-

mi, dla zwolenników minionego stanu rzeczy — imperyalistami, rojalistami, dla

zwolenników dyktatury wojskowej — plebiscytaryuszami, a dla robotników —
socyalistami. A jake ! Utworzy si nawet komitet „8ocyalistyczny“, w skad
którego weszli czonkowie najwyszej arystokracyi i buruazyi, a którego celem

byo przeciwdziaanie agitacyi, prowadzonej na korzy prawdziwie demokra-

tycznych i socyalistycznych kandydatów. W komitecie tym zasiadali nawet tacy

ludzie, których zbrodnicze czyny i machinacye wszystkim ywo w pamici stoj,

a jednak byli oni na tyle bezczelni, e przybierali na si maski republikanów,

ba nawet demokratów i socyalistów, chocia kady ich postpek wiadczy cigle

0 ich dnociach antyspoecznych, antyrepublikaskich.

Gównym organem wykonawczym caej tej kohorty wsteczuiczej jest tu

Liga „Ojczyzny Francuskiej“ (Ligue „Patrie Franaise)“, której prezesem i re-

prezentantem na zewntrz zosta Jules Lemaitre. Czowiek ten jest profesorem

1 czonkiem Instytutu Francuskiego, najwyszego ciaa naukowego we Francyi

i pomimo piastowania obydwóch tych godnoci, domaga si on jednak ni mniej

ni wicej, tylko zniesienia budetu owiaty, którego istnienie jest, jak powiada,

najwikszem zem we Francyi. To jedno moe zdaje si wystarczy dla scha-

rakteryzowania i oceny moralnej tego czowieka. Takimi s te mniej albo wi-
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cej ind czonkowie owej znakomitej Ligi, której gównem zadaniem jest szerze-

nie zgnilizny moralnej wród uczciwie mylcej czci spoeczestwa francuskiego,

oraz rozbudzanie najniszych instynktów szowinistycznych, których prawowitym

podem jest znany ze swoich wstrtnych objawów antysemityzm francuski.

Pomijajc owo powyej zaznaczone pozyskiwanie sobie zwolenników przy

pomocy olbrzymich sum pieninych (na koszty ostatniej kampanii wyborczej, jak

twierdz dobrze poinformowani — nacyonalici wydali 8 milionów franków),

trzeba jeszcze gdzieindziej szuka przyczyn tego wzgldnego sukcesu koalicyi

reakcyjnej. Przedewszystkiem ohydna degeneracya niektórych warstw spo-

ecznych, degeneracya, która si najlepiej objawia* podczas procesu Dreyfusa,

bya gruntem tak podatnym dla zaszczepienia demagogicznej polityki Ligi pana

Lemaitre’a, e o lepszy grunt doprawdy trudno.

Dodajmy do tego niesnaski i rozam stronnictwa socyalistycznego na dwa
wrogie wzgldem siebie obozy, z którego to rozamu niezaprzeczon korzy
odnieli przedewszystkiem^ nacyonalici, dodajmy take dziaalno anarchistów,

którzy agitowali za powstrzymaniem si od gosowania, a bdziemy mieli cako-

wity obraz podoci, na którem w caej peni rozwin si moga dziaalno
czonków i protektorów Ligi „Patrie Frauaise“.

Ta dua stosunkowo cz proletaryatu, która pozyskan bya dla sprawy

socyalistycznej i gosowaa za posami, którzy na prawd bronili jej interesów,

dajc si w ostatnich latach otumani anarchistom, propagujcym zaniechanie poli-

tyki czynnej, — idzie obecnie, e tak powiem, rka w rk z reakcy, bo, nie

biorc udziau w gosowaniu za kandydatami opozycyjnymi, ju tern samem
uatwia zwycistwo tej samej reakcyi, któraby w innych warunkach nie miaa
tak wielkich szans zdobycia wymaganej przez prawo wikszoci gosów.

Przystpujc teraz do zdania sprawy z dziaalnoci komitetów socyalisty-

cznych tudzie z tego, jak rol odegray przy wyborach do nowej Izby obie

gównie tu dziaajce partye socyalistyczne, czyli t. zw. Francuska Partya So-

cyalistyczna i Unia Socyalno-rewolucyjna, zauway przedewszystkiem musimy, e
wrogi stosunek wzajemny obydwóch tych bratnich organizacyi przybra w okre-

sie przedwyborczym niesychane rozmiary. W kadym prawie okrgu wyborczym

stawali kandydaci zarówno z jednej jak z drugiej organizacyi i z ca namitno-

ci, waciw tylko chyba francuzom zwalczali si wzajemnie. Skutek tego by
niekiedy ten, e przy pierwszem gosowaniu z dnia 27 kwietnia gosy si
rozstrzelay i aden z kandydatów socyalistycznych nie zdobywa mandatu, który

stawa si upem kandydatów reakcyjnych.

Przyczyny tego rozamu oraz obecny stosunek wzajemny obu tych partyi

s powszechnie znane. W lipcowym zeszycie „Przedwitu" z roku zeszego tow.

Lunia, opisujc przebieg obrad kongresu socyalistów francuskich, odbytego

w Lyonie w maju tego roku, spraw t ponownie poruszy.

Istnienie Unii Socyalno-rewolucyjnej datuje si wanie od owego kongresu.

Do guesdystów, którzy zerwali czno z reszt socyalistów francuskich po pa-

ryskim kongresie z r. 1900, przyczyli si w roku zeszym blanuici, niezado-

woleni z rezolucyi kongresu lyoóskiego w sprawie Milleranda i wytworzyli razem

now organizacy, nadajc jej powysze miano.

Sprawa Milleranda, jak ni bya przed trzema laty, tak równie i teraz

jest wci jeszcze jednym z gównych powodów niesuasków midzy obydwoma
odamami socyalistów francuskich. Guesdyci i solidaryzujcy si z nimi blan-

uici zajmowali stale wzgldem miuisteryum Waldecka-Rousseau stanowisko

nieprzyjazne i wskutek tego, jako frakcya antyministeryalna stanowili przeci-

wiestwo wobec reszty socyalistów, którzy z Jauresem na czele popierali polityk

rzdow, nie zawsze, co prawda, susznie i nie zawsze tak, jak na socyalistów

przystao.
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Na amach dwóch gównych organów partyjnych „La petite repuhlique“

i „Le petit Sou“, z których pierwszy by dziennikiem oficyalnym Francuskiej

Partyi Socyalistycznej, a drugi Unii S. R., po zjedzie zwoenym przez t ostatni

do Roubaix, toczya si bezustannie zaarta polemika w sprawie taktyki politycznej

obydwóch stronnictw. „Le petit sou“ nie zawsze potrafi utrzyma miar i bez-

litosnej krytyce poddawa wszystkie bez wyjtku czyny ministra Milleranda, nie

baczc na to, e niektóre z tych czynów bezsprzecznie miay warto dodatni
i okaza si mogy w dalszej praktyce jako niezmiernie poyteczne. Dzi „Petit

Sou“ nie wychodzi ju wicej. Wydawnictwa zaprzestano zaraz po ukoczeniu
kampanii wyborczej, lecz komitet redakcyjny zapowiada nowe ukazanie si dzien-

nika w jesieni tego roku. Wydawa go bd zapewne bez pomocy naczelnego

redaktora Edwardsa, który wycofa si z „interesu" dla tej wida prostej przy-

czyny, e ministeryum Waldeck - Rousseau - Millerand podao si do dymisyi,

i wszelkie napaci, przeciwko niemu skierowane, adnego skutku odnie by nie

mogy. Edwarda dla tego tylko zaoj^ „Petit Sou" i gocinnie otworzy w nim

szpalty guesdystom i blanuistom, bo móg przy ich pomocy rzuca kalumnie

i oskara czasem susznie, czasem niesusznie swego szwagra Waldecka, z któ-

rym nie cz go pewnie dobre wzy rodzinne, oraz Milleranda, z którym te
mia dawne rachunki.

Gdy okoo 20 kwietnia obydwa dzienniki ogosiy list swoich kandyda-

tów na ca Francy i kolonie, a zaznaczy tu naley, e ukadanie takich list

ley w obowizkach komitetów partyjnych na skutek kadorazowego zlecenia

zjazdu, poprzedzajcego wybory, — w'szystkie szpalty tych dzienników poczy
b5' zapeniane tylko i wycznie wzajemnemi napaciami na kandydatów, przy-

*zem polemika prowadzona bya w tak niekulturalny sposób, e z adnej strony

nie powstrzymywano |^si od wygrzebywania najwstrtniejszych rzeczy, byleby

mogy one posuy do zmiadenia przeciwnika.

Kulminacyjnym punktem tej prawdziwej orgii dziennikarskiej bya pole-

mika w sprawie kandydatury Milleranda, który si przedstawi w pierwszej cz-
ci XII okrgu Parya, i przeciwnika jego z ona Unii — fryzyera Chauvina.

Guesdyci, majc dobr okazy do poddania nowej krytyce 3-ch letni blisko

dziaalno Milleranda, jako ministra, powicili jej cay szereg artykuów, gdzie

rozpatrujc przeszo Milleranda, cytowali na poparcie susznoci swego o nim

sdu gosy prasy zagranicznej, zgodnej z nimi w zapatrywaniach na udzia Mille-

randa w rzdzie, a znów „La Petite Republiue". odwzajemniajc si piknem
za nadobne, wywleka na wiato dzienne jakie brudy i oszustwa, których

mia si dopuci w syndykatach robotniczych kandydat guesdystów — Reue

Chauvin.

Przy pierwszem gosowaniu, które odbyo si 27 kwietnia, Millerand

otrzyma 4935 gosów, za przeciwnicy jego Chauyin i dr. Pechin (uacyoualista),

pierwszy 1094 a drugi 4175 W obozie socyalistów ministeryaluych panowao
przez dugi czas przekonanie, e Millerand odrazu si przebije i zdobdzie mandat

poselski. Tymczasem wynik gosowania pokaza co innego. Niebezpieczestwo

wic byo due, zwaszcza, e kandydat nacyonalistyczny otrzyma tylko o 760

gosów mniej od Milleranda i sta si odrazu gronym przeciwnikiem. Gdyby za-

cieko guesdystów posuna si a do tego stopnia, e dla zdruzgotania Milleranda

zwróciliby si do obywateli, którzy gosowali za Chauvinem z wezwaniem oddawa-

nia przy wyborach cilejszych gosów na korzy dra Pechina, to wtpliw^oci

nie ulega, e Millerand zostaby z kretesem pobity. Tak si jednak na szczcie

nie stao
,

aczkolwiek Chaurin
,

ani te inni kandydaci z ona Robotniczej

Partyi Francuskiej nalecej do U. S. R., przez cae 2 tygodnie pozostajce do

dnia wyborów cilejszych nie rozlepili w swwch okrgach adnej odezwy o zrze-
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czeniu si swych gosów na korzy kandydatów z F. P. Socyalistycznej. Dopiero

8 czy 9 maja t. j. na 2 czy 3 dni przed ostatecznym dniem wyborów „Petit

Sou“ pomieci artyku, w którym wzywa swych zwolenników do walki

ze wspólnym wszystkim republikanom wrogiem — koalicya nacyonalistyczno-

klerykaln, dajc tym samym artykuem do zrozumienia, e wyborcy tych okr-
gów, gdzie idea republikaska moe by zwyciona, powinni gosowa za tymi

kandydatami, którzy bez wzgldu na swoje przekonania spoeczne daj rkojmi
stawania w obronie tej idei. Wezwanie to odnosio si równie do wyborców

XII okrgu Parya, gdzie prócz Cbauyina, nie wiele majcego szans zwycistwa,

pozostawa jeden tylko Millerand, jako kandydat prawdziwie republikaski.

W ten sposób Chauyin, cho nie oficyalnie, wycofa sw kandydatur, a Millerand

uzyskawszy 5692 gosów pobi Pechina. — Rzeczpospolita i socyalizm try-

umfoway !

Przejdmy teraz do cyfr. Ogólna liczba gosów, otrzymanych w tym roku

przez socyalistów wynosi wicej ni 860.000, podczas gdy niedalej jak 4 lata

temu, bo przy wyborach z r. 1898 otrzymali oni tylko 770.000. Wzrost wic
kolosalny. Wynosi bowiem okoo 100.000 gosów, a frakcja socyalistyczna b-
dzie tym razem reprezentowana w parlamencie przez 44 deputowanych. Gdy do

liczby tej dodamy deputowanych radykalnych, z których pewna cz skania
si w swych pogldach ku socyalizmowi oraz republikanów ministeryalnych,

a otrzymamy olbrzymi cyfr 338 posów, nalecych do tak zwanej Unii repu-

blikaskiej, majcej na celu skoncentrowanie ywioów postpowych dla obrony

Rzeczypospolitej przeciwko zamachom koalicyi reakcyjnej. Reakcya za skada
si bdzie z 251 deputowanych — melinistów, nacyonalistów i monarchistów,

i wskutek tego wikszo parlamentarna, bdca po stronie koncentracyi repu-

blikaskiej wyniesie 87 gosów. Cyfry te same mówi za siebie. Pomimo to

jednak wszystkie pisma reakcyjne trbi zwycistwo ywioów antyrepubli-

kaskich i pragn przekona ogó, e nie stronnictwo ministeryalue, lecz te

wanie ywioy stay si panami pooenia, i e ju blisk jest chwila, kiedy

caa Francya stanie po ich stronie.

Zdanie to wygldao na pozorn prawd w dniu 27 kwietnia, kiedy

nie wszystkie jeszcze rezultaty glosowania byy wiadome i kiedy Pary na 22

posó>v, wybranych tego dnia, wybra 16 nacyonalistów. Twierdzili wtedy na-

cyonalici, e tak samo jak Pary, to serce Prancyi zamanifestowao swoj sym-

patj^ ku nim, tak sam te sympaty obdarzy ich prowi;icya. A tymczasem
prowincya i odlege kolonie zamorskie poczy ratowa sytuacy. Horyzont si
rozjani. Zewszd napyway wiadomoci o zwycistwie radykalnych posów',

którzy cznie z socyalistami zdobyli tego dnia 250 mandatów, podczas gdy
reakcya wraz z melinistami zyskaa tylko 162 miejsca. Dzie 11 maja by dniem

jeszcze wikszego tryumfu dla Rzeczypospolitej. Odbyte wtedy wybory cilejsze

w 178 okrgach wypady przewanie na korzy radykalnych posów, których

ogólna liczba, jak to ju wyej zaznaczyem wzrosa do 338.

Z liczby 44 deputowanych socyalistycznych, majcych zasiada w nowej

Izbie — 32 naley do Francuskiej Partyi Socyalibtycznej — 11 do Unii Socyalno-

Rewolucyjnej, a jeden — tow. Sembat, deputowany z XVIII okrgu Parya,
który co do pogldów swoich i taktyki bardziej ku Unii si skania, nie jest

czonkiem ani jednej ani drugiej organizacyi. W samym departamencie Sekwany,
reprezentowanym przez 50 deputowanych, wybrano 14 socyalistów, którzy otrzy-

mali 200,000 gosów.

Liczby te bez wtpliwoci byyby wiksze i to znacznie nawet wiksze,
gdyby obie partye socyalistyczne, nie kada oddzielnie, lecz obie razem, w zwar-

tym szeregu wystpiy do walki z przeciwnikiem. Wtedy tylko byyby one t
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si, która z atwoci zdobywa moe wszelkie szace stawiane przez reakcj,
i dlatego te yczy sobie powinnimy, by to cakowite zlanie si obydwóch
organizacji nastpio w czasie moliwie najkrótszym. Starania w tym kierunku

s czynione bezustannie i kto wie, moe ju bliskim jest dzie, kiedy obydwa,
wrogie dzi sobie odamy socjalistów francuskich, pocz si w jedn wielk,
potn organizacj.

Emil.

Z dziejów ruchu robotniczego w yrardowie.

I.

Strejk w lecie 1882 r.

O ile mi wiadomo, by to pierwszy strejk w yrardowie; przynajmniej od sta-

rych robotników nigdy nie syszaem o dawniejszym strejku. Odby si w ko-
cu czerwca, czy te na pocztku lipca. Haso do strejku day kobiety — szpu-

larki. Mczyni z pocztku wcale nie brali w nim udziau, dopiero po trzech

dniach, gdy im zabrako gotowych szpulek, porzucili prac. Szpularki miay
nadzwyczaj ndzne zarobki; przy pracy od 5 rana do 7-ej wieczór najlepsza robo-

tnica moga zarobi dziennie 40 kop., a byy i takie, co zarabiay tylko 20 —
25 kop. Jednak i te zarobki wyday si dyrektorowi tkalni — Toma.szowi

Garbiemu za wysokie, w porozumieniu wic z pryncypaem Gustawem Dytrychem
oberwa szpularkom na pku przdzy 15 kop., co na dzie wynioso dla szpularki

0 5 — 6 kop. mniej. Szpularki uday si do Garbiego z prob o przywró-

cenie dawnych cen, lecz zostay wyrzucone za drzwi z kantoru. Wtedy wszystkie

szpularki w iloci 5<;0 osób opuciy fabryk. Siedziay w mieszkaniach spokojnie,

a wieczorami schodziy si jedna u drugiej w mieszkaniu i naradzay si, co

pocz dalej.

Nazajutrz pryncypa zwoa wszystkich zarzdzajcych fabryk na narad
1 zaproponowa zwróci szpularkom te 15 kop., gdy obawia si duszej prze-

rwy w pracy, a mia bardzo duo obstalunków. Propozycji tej opar si gó-
wny zarzdzajcy. Mikoaj Wtróbski i inni. Za ich rad wysano gospodarza

fabryki i lekarza Aleksandra Jowórka do robotnic, aby namawiali je do podjcia

pracy. Jednoczenie sprowadzono do kantoru par szpularek oraz ich ojców

i mów, którym zagroono natychmiastowem wyrzuceniem z fabryki i mieszka
fabrycznych, w razie jeli ich córki i ony nie pójd do pracy. Wielu wystra-

szonych robotników poczo namawia kobiety, aeby przerway strejk, i, by
moe', e rady te odniosyby skutek, gdyoy nie modzie yrardowska, przewanie

modzi tkacze. Ci ostatni oddali swe szpulki zapasowe starszym towarzyszom,

by nie mie czem robi i w ten sposób stworzyli sobie pretekst do wyjcia

za bram. Tam jli namawia szpularki do wytrwania, twierdzc, e wkrótce

musz wyj wszyscy tkacze, gdy maj ju bardzo mao szpulek zapasowych.

Wieczorem gromadzono si kupami na ulicach, poniewa mieszkania byy ju
zaciasne. Na tych zebraniach postanowiono, aby caa fabryka stana. W tym

celu powzito uchway
;
po wyjciu wszystkich tkaczy naley uda si nad staw,

jprzekopa grobl i spuci wszystk wod. Tak skoczy si dzie drugi.
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O powyszej uchwale dowiedzia si niezwocznie pryncypa. Sprowadzi
wadz i policy z powiatu i otoczy staw i rzek policy i straakami. Stra
ogniowa ju podówczas bya do liczna. Skadaa si z samych robotników, je-

dnake daa si uy zamiast odaków. Wojska podówczas w yrardowie nie

byo; byo take tylko trzech staych straników i dwóch andarmów na stacyi *)

Na trzeci dzie strejku naczelnicy powiatowi — andarmeryi, Wasiliew

i stray ziemskiej, Baron kazali zwoa wszystkie szpularki na plac ochronkowy.

Gdy si te zgromadziy w towarzystwie robotników, naczelnicy weszli na scho-

dy i zaczli si zapytywa czego daj. Tu dopiero mona si byo nasucha
rónych rzeczy. Byo mnóstwo susznych i niesusznych da, kada bya inne-

go zdania, pakano, proszono, przeklinano. Bardzo niewiele dao skrócenia

dnia roboczego i lepszej pacy. Naczelnicy nie mogli si ^oryentowa w tych

daniach, kazali wic wybra deputacy, któraby przedoya wadzy dania
ogóu. Robotnicy i robotnice zaczli si naradza i radzili do wieczora, a tym
czasem grupka strejkujcyh wci si powikszaa. Naczelnicy, którzy jedli

i pili u pryncypaa, wieczorem znowu pytali strejkujcych, czy pójd do fabryki.

Zagrozili przytem, e w przeciwnym razie wydal wszystkch z fabryki i odstawi
ciupasem do miejsca urodzenia, a Dytrych sprowadzi sobie innych ludzi. Wówczas
wystpio kilka kobiet i trzech mczyzn, którzy zadali lepszej pacy i krótsze-

go dnia roboczego. Inni domagali si, aeby niemcy zostali wypdzeni, a fabryk

obj rzd
,

ubieski lub Sobaski **). Naczelnik Baron uderzy jednego

robotnika.

Czwartego dnia tkacze ju nie mieli czem robi, zaczli wic wychodzi

z fabryki. Pryncypa lata jak wcieky, bra mczyzn i kobiety z tkalni

i stawia ich do szpulmaszyn, aby szpulowali. Nie szo to jednak tak atwo.

Niejeden tkacz nie chcia szpulowa, powiedzia: „e co mi tam!^‘ machn
rk i poszed za bram. O godzinie 10 rano ju wszyscy tkacze wyszli z fabryki.

Naczelnicy zmiarkowali, e bdzie le, wysali wic depesz do pobliskiego

miasteczka Chrzczonowo po wojsko, robotnicy za rozpoczli ukady.

W imieniu pryncypaów przemawia gówny zarzdzajcy fabryk. Mikoaj

Wtróbski, polak, wielki szubrawiec, gdy ani Hille, ani Dytrych nie mówili

po polsku. Wtróbski wychwala pryncypaów, mówi, e s oni prawdziwymi

dobrodziejami, bo daj utrzymanie tylu tysicom ludzi (podówczas pracowao

w zakadach yrardowskich 8000), dowodzi, e robotnicy nie powinni wymaga
wikszej pacy, e robotnik powinien by kontent, jak ma kartotle, chleb i ka-

sz, siennik na posanie i kouch do okrycia si, e robotnicy nie powinni ubiera si

w tak drogie suknie, jak to teraz czyni, tak e robotnice nie róni si w ubra-

niu od córek pryncypaa. Pryncypaowie nie mog przeto by odpowiedzialni

za to, e robotnikom nie wystarcza. Dalej dowodzi: fabryka wypaca tygodnio-

wo robotnikom przecitnie 35.000 rb.
;
dochód ledwo pokrywa wydatki, dawniej

kiedy wacicielem fabryki by hr. ubieski, a potem Bank Polski, to robotni-

kom pacono tylko 20 kop. dziennie i to im wystarczao i. t. d.

Ludzie oburzyli si t jego mow i odpowiedzieli, e dawniej wiartka

kartofli kosztowaa 15 kop., a dzi 90 kop. Wtróbski pobiera pensyi 18.000

rs. rocznie, zi pryncypaa Hille, pijak, nic nie robi, tylko gra w karty, pi

*) Obecnie jest ju 35 straników (z ziemskiej stray i policyi fabrycznej),

5 ciu andarmów i 2 roty onierzy; oprócz tego co rokuprzel I-ym maja zjeda
sotnia kozaków.

**) Fabryka pierwotnie bya wybudowana w dobrach ubieskich, a dzi

poi yrardowem s dobra ich spadkobierców Sobaskich. Cz domów mieszkal-

nych jest wzniesiona na ich gruncie.
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i jedzi jak waryat, a bra 35 rs. dzieanie. Na tak wielkie pensye im starczy-

o, a robotnikom nie byo z czego podwyszy mizernych zarobków.

Par miaków udao si do paacu Wtróbskiego. Wybili par szyb i mo-
eby byli zburzyli cay paac, gdyby nie proby znajdujcego si tam podówczas

ksidza Weltmana, bardzo przez lud cenionego. Nastpnie robotnicy udali «i do

mieszkania dyrektora blichu — Frankego i wybili mu wszystkie okna. Franke,

przebrawszy si w suknie ony, uciek przez ogród do fabryki. Wówczas za-

czto wszystko burzy i rozwala. Tum wpad do fabryki — najpierw do od-

dziau maszyn i kotów parowych, gdzie pootwierano krany od spuszczania wody,

co spowodowaoby niechybnie wybuch
;
zapobiegli temu palacze, którym, na ich

usilne proby, pozwolono wygarn ogie. Nastpnie tum przeszed przez

wszystkie oddziay fabryki, wypdzajc tych, którzy jeszcze pracowali, przyczem

potuczono kilka warsztatów tkackich. Niebawem fabryka zupenie opusDOSza-

a — nie pozosta w niej ani jeden robotnik. Tum uda si na blich. Tu
byo bardzo duo pótna na kwasach i chlorku; wypdzono pracujcych przy

niem robotników i pótno musiao si spali. Hille prosi, aby pozwolono pó-
tno wypuka w wodzie, ale w odpowiedzi na to otrzyma od jednego z robotni-

ków w twarz, a mu kapelusz spad z gowy. Umkn natychmiast, nie rzu-

ciwszy nawet jedynych znanych mu wyrazów polskich
:

„psia krew, gupia
polska wini Wkrótce wyjecha z Polski i wicej si ju nie pokaza.

O godzinie 3-ciej popoudniu przyszo wojsko — jedna rota piechoty.

Doroli i dzieci wybiegli na jej spotkanie, poniewa wielu jeszcze nie widziao

wojska i karabinów. Tum dochodzi do 12.000, gdy oprócz robotników byo
duo ydów i dzieci. Dowódca roty, widzc ten olbrzymi tum, sdzi, e ten

rzuci si na wojsko, rozkaza wic niezwocznie nabi bro ostrymi adunkami
wydoby paasz. Tak rota przesza midzy ludmi na plac targowy, gdzie usta-

wia bro w kozy. Niebawem nadcign cay batalion. Jaki czas wojsko

stao spokojnie, otoczone 'tumami. Wtem jeden z robotników Antoni Bunert

pozna midzy onierzami swego dawnego koleg — yrardowiaka, Wawrzyca
Koziskiego. Bunert go pozdrowi: „jak si masz Wawrzonek?“. Ten mu na

to
:

„ubirajsia k czortu buntowszczyk !‘* i uderzy go kolb. Bunert porwa
kamie z bruku, wybi nim Koziskiemu par zbowi zrobi mu dziur w twa-

rzy *). Bunerta natychmiast aresztowano (byo to pierwsze aresztowanie podczas

tego strejku), onierza za odesano do szpitala fabrycznego. Bunerta chciano

odprowadzi do aresztu gminnego, ale w drodze ludzie go odbili, przytem powsta-

a bójka midzy ludem a wojskiem. Lud rzuca kamieniami, wojsko za posugi-

wao si kolbami, nie strzelajc. Tego dnia wadze depeszoway do jenera guber-

natora. Tak si skoczy dzie czwarty.

pitego dnia przyjecha pomocnik gubernatora Martynow, przywióz on

z sob kozaków i wojsko. Kozacy rozpdzali lud nahajkami, a ci ich obrzuca-

li kamieniami. Z obydwóch stron wielu byo rannych. Sodaci leeli w szpitalu,

a ludzie po domach. Martynow zarzdzi aresztowania. Wzito 40 robotników

i osadzono ich w areszcie gminnym.
Pryncypa i jego wierni oficyalici wychylili si z ukrycia. Chodzili pomi-

dzy onierzami, karmic ich i pojc. Sodaci byli zupenie pijani. Wieczorem

oficerowie wzmocnili wart koo aresztu gminnego a sami poszli pi — mniejsi

do resursy, a wiksi do pryncypaów. Tum otoczy areszt i j si domaga
uwolnienia uwizionych. Wojsko nastawio bagnety, robotnicy uzbroili si w ko-
ki i kamienie, poczem nastpi atak na wart. Podoficer dowodzcy, widzc

e onierze musz uledz, kaza da ognia w gór raz, drugi i trzeci. Lud nie

*) Koziski nosi znak ten do dnia dzisiejszego.
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ustpowa, lecz przeciwnie jeszcze bardziej naciera. Wtedy nastpia jeszcze

raz komenda; „ognia!", ale ju w tum. onierzy na razie byo ze 40, lecz

prawdopodobnie nie wszyscy strzelali w tum, bo pado tylko trzech zabitych

i ] 5 rannych. Jeden z zabitych, ugodzony kul w czoo, nie by wcale w tumie
napadajcym. Wyszed z domu w samej bielinie i zaraz na progu upad.
Na odgos strzaów nadbieg Martynow w towarzystwie innych ofiioerów. Przy-

byo te wojsko wraz z kozakami.

Po wystrzaach tum si nie rozproszy, przeciwnie — bardziej si jeszcze

rozjuszy: wielu uzbroio si w kamienie, wyamywao koki ze sztachet i t. d.

Gdyby nie agodna perswazya, proby i natychmiastowe wypuszczenie uwizionych,

zarzdzone na rozkaz Martynowa, powtórzyby si napad na wojsko. Martynow
i inni urzdnicy chodzili midzy ludem i] prosili, bagali, aby si ten uspokoi.

Martynow mówi po polsku
:
„kochani bracia, uspokójcie si, mymy nie wyda-

wali rozkazu strzelania, oni bd odpowiedzialni i zostan oddani pod sd*).
Odpowiadano czsto wymylaniami i krzykami

:
„mordujecie naszych braci, zbro-

dniarze “. Wreszcie ludzie si rozeszli.

Szóstego dnia pryncypa ustpi. Sam chodzi wród robotników i rozda-

wa litografowane odezwy z wasnorcznym podpisem. Proponowa nastpujce
warunki : 1. dzie roboczy skróci o godzin. 2. Nie bdzie obrywa pacy i zwró-

ci szpularkom to, co oberwa. 3. Zaprowadzi fabryczne sklepy spoywcze,
w których ceny bd znacznie nisze ni gdzieindziej. 4. Okaleczonym wsku-

tek odniesionych ran da utrzymanie lub odpowiednie zajcie w fabryce a do

koca ycia. 6. Wspaniale pochowa zabitych. 6. zapaci wszystkim za dni

strejku, przyczem nikt nie bdzie wydalony i za nic nie bdzie odpowiada.

7. Dyrektora Frankego i wielu innych wydali.

Wszystkich tych warunków dotrzyma sumiennie. Nawet nie przyjmowa
ju potem dzieci, które nie ukoczyy lat 15, kiedy dawniej przyjmowano od

lat 12 tu, a jeszcze dawniej nawet od 6-ciu. Pogrzeb zabitych odby si wspa-

niale. Wzio w nim udzia kilka tysicy ludzi: pryncypa, caa jego rodzina

i wiele towarzyszy. Wszystkich trzech zabitych pochowano w jednym grobie.

Po ukoczonym strejku nikogo nie aresztowano i sprawy andarmskiej nie byo
wcale.

Wtedy byem jeszcze zupenie nieuwiadomiony, na lady jakiejkolwiek

agitacyi czy odezw nie natrafiem wcale, pomimo e si sporo ruszaem.

II.

Strejk w r. 1891.

Podówczas ju wielu robotników byo wiadomych. Zawczasu szykowano

si do witowania 1-go maja. Agitacy prowadzono energicznie. Ju w marcu

i kwietniu duo robotników wiedziao, co to jest 1-szy maja, gdy w tych mie-

sicach zjawio si bardzo duo broszur, wród których przewaay majowe.

Przez cay kwiecie atwo byo zdoby bibu. Kto chcia mie broszur, ten

potrzebowa tylko wsta rano i uwaa, a^napewno j znalaz. Kobotnicy chtnie

si dzielili broszurami, nie obawiali si jeden drugiego, nie byo tylu zdrajców

i szpiegów, co dzi. Wierszyk umieszczony w broszurze majowej: „niech si wali,

niech si pali, a my bdziem witowali^ sta si tak popularnym, e nawet

) Naczelnik stray ziemskiej, Baron, wkrótce otrzyma dymisy.



dzieciaki go pieway. Dnia 30 kwietnia zjawiy si odezwy, ale mao. Byy
one litografowane i pisane. Zrana ]-go maja broszurki mona byo znajdowa
wszdzie — na ulicach, w ogródkach, w korytarzach. Odezwami (drukowanemi)

by oblepiony cay yrardów. Rozlepiono je na domach, w skwerach fabrycznych,

alejach i na kadym niemal supie telegraficznym. Byy one naklejane tak mocno,

e policya zeskrobujc je, wyrywaa paaszami mur i kaway drzewa. Zrana
wielu wiadomych robotników chodzio po ulicach i zamiast „dzie dobry“ mó-
wili do kadego: „bracia, wszak to dzi pierwszy maja, zawitujmy, bo to nasze

wito!“ Gwizdawka wzywa do roboty, a ludzie si miej i ciesz si ze swego
zwycistwa. Istotnie z robotników miejscowych, yrardowiaków, mao kto po-

szed do pracy, pracowa tylko lud wiejski z okolicy, to jest blisko poowa robo-

tników fabryki.

Gdy smyki wyszli na niadanie, poczto ich namawia do zaprzestania

pracy prob i grob. Poskutkowao to czciowo i po niadaniu pracowaa ju
zaledwie czwarta cz ogólnej liczby robotników, zatrudnionych w fabryce.

Bramy oddziaów fabrycznych, gdzie pracowano, byy ochraniane przez policy,

a potem wojsko. Nie zwaajc jednak na t stra, mielsi z poród witujcych
wdarli si do tych oddziaów i wypdzili pracujcych (okoo 10 godziny). Z prz-
dzalni bawenianej, w której pracowao okoo 700 osób, wypdzili smyków w na-

stpujcy sposób. Przdzalnia ta bya otoczona wysokim drewnianym parkanem;

przy bramie staa policya i stranicy. Tum zebra si koo bramy i wzdu
parkanu, wyama w parkanie dziur i w ten sposób wdar si do przdzalni,

wypdzajc stamtd smyków. W kocu fabryka zupenie opustoszaa.

Pierwotny projekt bardziej uwiadomionych robotników polega na tern,

aeby zawitowa tylko na 1 maja, nazajutrz pój do pracy. Faktycznie jednak

witowano cztery dni, gdy mniej wiadomi chcieli przy tej sposobnoci posta-

wi danie podwyszenia pacy. Zaraz w pierwszym dniu przybya policya,

wojsko i kozacy. Od tego czasu dwie roty piechurów stoj stale w yrardowie,
wyczekujc skinienia fabrykantów, a co rok na 1-szy maja zjeda sotnia ko-

zaków.

Przez pierwszy dzie obie strony zachowyway si spokojnie. Oficerowie

policyjni i oficer andarmeryi" Wasiliew chodzili midzy ludmi i nakaniali ich

do pracy. Jeden z nich mówi: „Wy mnie posuchajcie dzi, a my wysuchamy
was jutro“. Wasiliew mówi: „ani jeden robotnik nie wie co to dzi za dzie,

co to znaczy pierwszy maja, po co wic witowa ? Jeli ju macie strejkowaó

lub upomina si o co, to lepiej w kadym innj^m czasie, ale nie teraz“. Robo-
tnicy mieli si z tego.

Nazajutrz rozpuszczono po caym yrardowie gste patrole piesze i ko-

zackie. Starszyzna (oficer andarmeryi Wasiliew, oficerowie policyjni i wojskowi)

zaoya gówny swój sztab na placu Targowym. Spojone przez administracy

fabryczn kozactwo apao kadego przechodzcego i prowadzio na plac Targo-

wy, gdzie starszyzna w mgnieniu oka czynia sd nad nim i jednych zatrzymy-

wano w areszcie, innych puszczano. Tych ostatnich zwykle rozcigano tu pu-

blicznie i bito nahajkami. Pewien telegrafista, przechodzc przez plac Targowy
i widzc scen bicia, krzykn: „co za barbarzystwo !“ Pochwycono go natych-

miast i stawiono przed oficerem, a ten rozkaza mu wymierzy baty. Na wsta-

wiennictwo kogo z fabrycznej administracyi zgodzi si mu przebaczy pod wa-
runkiem, e uklknie przed nim i zoy rce jak do modlitwy.

Aresztowanych naley oblicza ju nie na dziesitki, ale na setki. Wszystkie

magazyny i piwnice fabryczne byy zapchane ludmi. Prawda, e wielu wy-
puszczono,* ale kady z siedzcych przed wypuszczeniem musia przej midzy
dwoma szeregami kozaków, którzy go okadali nahajami. Zwykle zarzuca na
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gow marynark i stara si przelecie pdem *). Knutowano tak, e krew si
laa. Nie jeden przechodzi dwa i trzy razy tak ani, gdy, nim wypuszczo-

ny zdy doj do domu, kozacy go czsto aresztowali po raz drugi. Dostawali

baty czasem i tacy, którzy nic wspólnego z fabryk nie mieli. Jeli kto nie

chcia by bitym, to mówi, e idzie do pracy, a wtedy go kozacy odprowadzali

a do fabryki. Tam pracowa i przez cay dzie nie wychodzi, a fabrykanci

dawali mu je, pi, wódki i papierosy (jedzenie gotowano w fabryce), przytem

pracujcym pacono IY2 razy tyle, co zwykle. Nad wieczorem Kozacy go odpro-

wadzali do domu.

Przez cztery dni katowano ludzi tak, e wielu mdlao i dostawao choroby

w. Wita (dwóch do dzi ma j). Kobiet jednake wcale nie bito.

Robotnicy nie zachowywali si potulnie wobec kozactwa. W bardziej od-

ludne ulice kozacy omielali si zapuszcza tylko w kilkunastu. Gdy kogo na

ulicy kozacy apali, stara si nie da i umkn, jeli tylko móg. Na przykad

pewien robotnik, napadnity przez kilku kozaków, skoczy do bramy ssiedniego

domu. Kozacy popdzili za nim, ale brama ju bya zamknit przez znajduj-

cych si tam ludzi. Nadbiega policya i otworzya bram, wszyscy robotnicy

jednak ju byli umknli tyami. Czsto odbijano aresztowanych, zwaszcza gdy ich

prowadzili na tak zwany folwark, skd ju wywoono. Aby zabezpieczy swoich

urzdników, fabryka i naczelnik andarraeryi wydawali kartki. Kto mia kartk,

tego nie bito i nie aresztowano. Po dziesitej godzinie nie wolno byo chodzi,

kogo zapano, tego kozacy bili, ale na plac Targowy nie prowadzili, gdy tam

ju nie byo nikogo. Aresztowanych w dzie zwykle oskarano przed oficerami

o rzucanie w tych ostatnich kamieniami, co czasem byo prawd, czasem za
nie. Pijane kozactwo postpowao najzupeniej samowolnie.

Przy bramach fabryki zapytywano, czego strejkujcy daj. Wielu odpo-

wiadao, e chc zotego za godzin. Na to administracya odpowiadaa, e
fabryka mogaby si na lo zgodzi, ale odjaby szpital, ochronk, szko i t. d.

Wogóle jednak nie stawiano gromadnych da, bo kto tylko usta otwiera, do-

stawa baty i by aresztowany. Wielu z aresztowanych wywieziono do Skiernie-

wic i do owicza. Ogóem wywieziono przeszo 300 rodzin. Niektórzy siedzieli

w Skierniewicach po pó lub po caym roku, poczem zsyano ich do miejsca

urodzenia i na pobyt po wsiach (1—3 lata). Strejk zosta zamany i fabrykant

Dytrych cieszy si zwycistwem. W par tygodni po strejku zmniejszy jednak

dzie roboczy o godzin. W drugim roku znowu zmniejszy go o godzin

ale tylko tkaczom i szpularkom. Obecnie tkacze i szpularki pracuj od 6-tej do

6-tej, a inne oddziay do 7-mej. Dzieci przyjmuj po ukoczeniu lat 15. Kobie-

tom skasowano nocn prac. Niedawno projektowano, aeby kobiety zamne,
matki dzieci wcale nie pracoway w fabryce, ale to jeszcze nie przyszo do

skutku. Trzebaby nowego strejku.

'Robotnik.

*) Inny towarzysz twierdzi, e nic nie wie o przepdzaniu midzy szere-

gami knutujcych kozaków. Twierdzi natomiast, e skoro kogo kozacy zapali,

wymierzali mu baty natychmiast. Na Targowym placu wszyscy prawie dostawali

baty bez wzgldu na to, czy ich puszczano na wolno, czy zatrzymywano
w areszcie, czy te odstawiano do fabryki.
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Z PRASY.

„Przegld Wszecbpolski“, jak nasi czytelnicy wiedz, wystpi z gorc
obron agitatora moskalofilskiego — prof. M. Zdziechowskiego, przeciwko mo-
dziey Bocyalistycznej, która urzdzia Zdziechowskiemu demonstracy. „Przegld
Wsz.“ nazwa Zdziechowskiego „uczciwym pracownikiem na niwie literackiej,

stojcym zdaa od wszelkich politycznych szacherek“. Obecnie „Naprzód" przy-

pomina rosyjsk broszur Zdziechowskiego, wydan pod pseudonimem Ursina,

która dokadnie charakteryzuje pogldy protegowanego przez narodow demokra-
cy „uczonego".

„Zdziechowski dzieli sw prac na 3 czci — w pierwszym okre-
sie (1831—63) mówi o trzech wieszczach, Towiaskim i Bajkowskim;
w drugim za wzniosych przodowników spoeczestwa uwaa Kalink,
Szujskiego i Tarnowskiego, wzmiankujc o Dunajewskim, Klaczce, Mannie,
Komianie, hr. Dembiskim; trzeci wreszcie rozdzia, przeznaczony dla

scharakteryzowania ideaów wspóczesnych, powica apoteozie Jerzego Mo-
szyskiego (bez adnych zastrzee!) Tendencyjnie wyzyskujc okres mi-
stycyzmu naszych wielkich poetów i rozsypujc si w pochwaach dJa To-
wiaskiego, Zdziechowski przedstawia ich jako zwiastunów ery staczy-
kowskiej i duchów opiekuczych Tarnowskiego i Moszyskiego. Czyni im
zarzut tylko, e stanli na pódrodze, ulkszy si wasnych konsekwencyi
(str. 8). Jako geniusza od nich wzniolejszego przedstawia autor Towia-
skiego, którego „nauka przelaa zbawienne wiato do sumie wrali-
wych", i „rozpr szya mrok duszy". Bajkowskiego

,
„wyrywajc z swej

nienawici do rosyjskiego narodu i rzdu".
Dalej ubolewa autor nad tern, e w r. 1863 „wszelka próba pojednania

z wrogami uwaan bya za zdrad", i kreli „ideay" staczyków, nazy-
wajc ich trzewymi tómaczami poetyckich idei trzech wieszczów. „Ka-
linka, Szujski, Tarnowski usiowali pogodzi ideay poezyi z twardemi
wymaganiami rzeczy' istoci. Na tern wanie polega ich wane i domi-
nujce stanowisko w nowym okresie ycia polskiego spoeczestwa (11).

„Tarnowski bezlitonie biczuje anarchistyczne popdy Polaków, które

przeszkodziy utworzeniu si w Polsce silnej wadzy rzdowej i przez to

zgubiy kraj" (13). „miao i ostro potpia niemoralnoó i bezcelowo
wszelkich tajnych zwizków i nielegalnej dziaalnoci". Tryumfujc z te-

go, e w G-alicyi staczykierya zupenie zaprzedaa si rzdowi, ubolewa
Zdziechowski nad tern, e w zaborze rosyjskim szlachta nie ma jeszcze ku
temu okazyi. Dlatego autor uwaa za najlepszego rzecznika pogldów
polskiego spoeczestwa na stosunki polsko-rosyjskie znów hr. Tarnow-
skiego i szeroko je omawia, solidaryzujc si z nim w zupenoci w na-
stpujcem rozumowaniu: „Nie wolno nam boryka si z rzdami, ani

podkopywa si pod nie, ani nawet protestowa, lecz, o ile to dostpne,

stara si wraz z nimi rzdzi i od nich uczy si sztuki rzdzenia. Inne-

mi sowy i w Austryi dalej torami, na które tam wstpilimy, w miar
si pomaga jej we wszystkiem i przy jej pomocy wznosi swe utracone

siy, w Rosyi za utrzymywa si przy yciu, lecz i nie prowokowa rz-
du, nie stara si go oszukiwa, zachowywa si wzgldem niego uczciwie

i szczerze". Po szerokiem i wszechstronnem przedstawieniu pogldów
i tendencyi Tarnowskiego, Zdziechowski robi mu w kocu rozdziau jeden

zarzut — e by zanadto jeszcze patryotycznym, e nie wyzby si resztek

aspiracyi o niepodlegoci, e czu w nim nieco jeszcze jakby z dawnego
powstaca.
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Ostatniem za to sowem doskonaoci i reprezentantem ideaów
polskich dzisiaj ma byó hrabia Jerzy Moszyski. Powica mu Zdzie-
chowski cay rozdzia i tak czoo przed nim skania i tyle zachwytu mu
powica, e nawet Tarnowski zostaje zupenie zacieniony postaci tego
opatrznociowego ma Polski. „Religijno M. powabn jest ju przez
to, e pozbawion jest tego troch materyaluego zabarwienia jakie zauwa-
amy u jego poprzedników, np. u Tarnowskiego“. (23). ^

„Jerzy Moszyski, z charakteru swego umysu, z przekona i z ta-

lentu literackiego to jeden z najznakomitszych polskich pisarzy polity-

cznych

W takim panegirycznym tonie kreli Zdziechowski na dwóch stro-

nicach cay yciorys i „zalety“ swego ulubieca, fanatyka- carofila, którego
niedawne wystpienie po zamianowaniu biskupem pockim hr. Szembeka
wywoao oburzenie nawet w najbardziej umiarkowanych koach. Zachwy-
ty przeplatane s tu i ówdzie cytatami z ksig mdroci tego proroka loja-

lizmu, dochodzcego a do apostazyi. Przytoczymy tu zreszt par z nich,

aby da pojcie o tern, jak potworne „ideay" podsuwa Zdziechowski ca-

emu spoeczestwu polskiemu w oczach obcego czytelnika
:
„Naród polski

powinien raz na zawsze poegna si z marzeniem o moliwoci osignicia
niepodlegoci politycznej". (25). „Jeeli naród straci polityczn niepo-

dlego, to nie ma prawa sprzeciwia si woli Boga i protestowa z or-
em w rku przeciwko niesprawiedliwoci zaboru, a obowizkiem jego
jest podda si woli Boej". (26).

Polacy mog szuka warunków ku rozwijaniu swej indywidualnoci
narodowej bez naruszenia chrzecijaskiej zasady, e wszelka wadza od
Boga pochodzi. „Wszystko w wiecie zjawisk dy ku stapianiu si ma-
ych wielkoci w due masy". „Naród polski, jako czstka politycznego

organizmu rosyjskiego, powinien wspódziaa w jego rozwoju, zapoycza-
jc od Rosyi wszystko, co dobre i rozumne i oddajc jej lepsze swe siy"*

„le, e staczykom zabrako odwagi ogosi, e niepodlega Polska istnie
nie bdzie". „W walce z Rosy mamy tylko jeden potny or, jedn
siln bro przeciw jej napaciom i jeden wierny rodek ku jej nawróceniu.

rodek ten zaleci Syn Boy w nauce o mioci wrogów". (30). Zdziechowski
sam tak streszcza pogldy Moszyskiego: „Zeszy si one prawie zupenie
z nauk Tostoja o niesprzeciwianiu si zemu gwatem i potpiaj nie

tylko intrygi i spiski, co ju uczynili mesyanici, nie tylko powstania,

w czem go wyprzedzili staczycy, lecz nawet samo marzenie o niepodle-

goci". Teory M, uwaa Zdziechowski za jedyne praktyczne rozwizanie
tej „niepokojcej sprawy". Nie mylmy wszake, e p. Zdziechowskiego

opta jaki obd lojalizmu, pochodzcy ze róde marzycielskich, jak to

na jego usprawiedliwienie niektórzy przytaczaj. Owszem p. prezes so-
wiaskiego towarzystwa sam podaje i motywy „praktyczne" swego serwi-

lizmu, który za równoznaczny z chrystyanizmem uwaa, „Wszystkie ru-

chliwe i zapalone elementa wród modziey — pisze — gotowe s
obecnie rzuci si w objcia socyalizmu. Dlatego wanie, chcc ratowa
modzie od s cyalistyczuych porywów z jednej, a od nizkiego egoizmu
z drugiej strony, niezbdnem jest poprzedni idea walki za ojczyzn zast-
pi nowym, wzniolejszym i trudniejszym, chrzecijaskim ideaem".
Wic ten chrystyanizm — rodem z Targowicy — suy ma do zwalczania

socyalizmu. P. Zdziechowski dobrowolnie wyrzeka si ojczyzny i szuka

„opieki" u obcych tronów, bo go lkiem przejmuje zatryumfowanie zasad

postpu i sprawiedliwoci.

Godnie caoci brzmi i zakoczenie panegiryku na cze Tarnowskiego

i Moszyskiego zapewnieniem, e ich „ideay powstay na duchowych wy-

ynach, dostpnych tylko ludziom o wyszych moralnych celach."

Takie to indywidua broni „Przegld Wszechpolski". Nic w tern zreszt

dziwnego — wszak niedawno przeciwko kandydaturze uczciwego ludowca naro-
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dowi demokraci popierali p. Gbiskiego, czowieka, który nie tak dawno pisa^

w „Gazecie Narodowe]
„Idea Komiana staa si wasnoci nie tylko jednej warstwy, ale

zwycia i staje si wasnoci caego narodu“.

*
*

Najpowaniejszy organ S. D. P. Rosyi — ,,[skra“ — zamieszcza ciekawy

artyku, zwalczajcy pytk frazeologi tych ywioów, które w zamachach tero-

rystycznych widz jedyny niemal rodek walki z samowadztwem carskiem. Na-

wizujc rzecz do zabicia przez rewolucyonist Bamaszowa ministra spraw we-
wntrznych Sipiagina, „Iskra“ mówi

:

„Zabicie nie jest mordem ! wiadomo tej prawdy do takiego
stopnia rozpowszechnia si obecnie w Rosyi. e poczyna zagraa powa

-

nem niebezpieczestwem naszemu ruchowi wolnociowemu... Kiedy roz-

dranienie dochodzi do najwyszego stopnia, myl o walce „terorystycz-

uej“ powstaje, rzec mona, sama przez si wszdzie, gdzie wzajemne usto-

sunkowanie si spoecznych jeszcze nie pozwala myle o otwartem ma-
sowem powstaniu z broni w rku. A gdzie — jak w Rosyi obecnie —
myl ta ju wyrazia si Kilkoma czynami praktycznymi i gdzie — zno-

wu jak w Rosyi wspóczesnej — takie czyny spotykaj gorce wspó-
czucie w szerokich warstwach ludnoci, tam „teroryzm“ dy do stania

si panujc metod walki rewolucyjnej, odsuwajc na plan dalszy wszy-
stkie inne. Oznaki takiej dnoci daj si zauway nawet w naszej

sferze socyalnodemokratycznej. Niektórzy socyalni demokraci poczynaj
przebkiwa o tern, e demonstracye kosztuj zanadto drogo i e czyny
terorystyczne prdzej doprowadz do celu. Dowiadczenie dziewitego
lat dziesitka pokazao, e od takich gawd nie jest daleko i do myli o

„systematycznym terorze“. Ale w tern wanie tkwi powane niebezpie-

czestwo dla naszego ruchu wolnociowego. Gdyby ruch ten sta si
terorystycznym, toby tern samem podci sw wasn si... wiadoma cz
proletaryatu jest obecnie najbardziej pewnym szermierzem o wolno poli-

tyczn... Skad armii robotniczej jest taki, e dla niej najbardziej odpo-

wiednim i najbardziej skutecznym sposobem walki s demonstracye i wo-
góle wszelkiego rodzaju masowe ruchy uliczne. Teroryzm za jest dla

niej dostpny tylko w nadzwyczaj rzadkich i wyjtkowych wypadkach.

W naszych obecnych warunkach doprowadziby do tego, e z niej wydzie-

liyby si i zlayby si z terorystami inteligentami oddzielne jednostki i

grupy jednostek, caa za pozostaa jej masa staaby si mniej czynn,
wskutek czego tylko opóniaby si — gdyby si nie przerwaa cakowicie
— sprawa wychowania politycznego naszego proletaryatu i na dugo zo-

staby odoony upadek absolutyzmu... Car Aleksander II zgin
;
caryzm

istnieje w dalszym cigu. Aeby go zniszczy, naley zburzy jego pod-

walin. A do tego celu prowadzi jedyna droga — wychowanie polityczne

ludu i przedewszystkiem masy roboczej. Powiadaj, e teror te wycho-

wuje mas robotnicz, podniecajc j. W tern jest odrobina prawd}\ Ro-
botnicy, niezadowoleni z istniejcego adu, ciesz si z pomylnych i smuc
si z powodu niepomylnych zamachów. Podniecaj ich, naturalnie, docho-

dzce do nich wiadomoci o czynach terorys';ów. Ale ten zapa nie moe
by bodaj w drobnej mierze porównany z zapaem, wywoywanym w ro-

botnikach bezporednim ich osobistym udziaem w masowych ruchach uli-

cznych. W tym ostatnim wypadku zapa wywouje dziaalno czynn,
tymczasem kiedy sympatya do terorystów nietylko nie wycza bieranego

stosunku do ycia publicznego, ale nawet podtrzymuje go i wzmacnia,

przyuczajc ludno do zapatrywania si na party rewolucyjn jako na

dobroczynn, ale obc tej ludnoci sil, która sama wszystko robi, sama

zada cios wszystkim wrogom wolnoci i sama zagwarantuje tryumf rewo-

lucyi. Teroryzm odosabnia party rewolucyjn i tern skazuje j aa porak....

Kto uwaa wypadki przeszoroczue za „pocztek koca“, rozczarowanie
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f to jzyk ojczysty, tei wikszej i szerszej ojczyzny
;
drugi — macierzysty. Trudno

I nawet czowiekowi nieobeznanemu z tutejszymi stosunkami wyobrazi sobie cay
I ogrom strachu, jaki ogarnia t inteligency, gdy syszy o jakimkolwiek protecie
I lub mielszym kroku, wtedy gotowa wytoczy na plac boju cay arsena gupstw
: i podoci, schowa si nawet za Matk — Ojczyzn i drug Matk — koció
• (bo pokorne ciel dwie matki ssie), aby tylko nikt ich nie drani. Wtedy by
moe nie cofnliby si... nawet przed datkiem pieninym lub drobn usug policyjn.

, „iz" N 2, Maj. str. 452.

\ . Bogata tre N 2 „izni wiadczy o normalnym rozwoju tego nowego

i

organu socyalnych demokratów rosyjskich. Zamieszczone w tym N artykuy doty-

kaj najbardziej palcych kwestyi ycia rosyjskiego, omawiaj spraw narodowo-

\ ci, przez Rosy ujarzmionych i daj pogld na bieg wypadków zagranicznych. Nie-

e brak i beletrystyki, reprezentowanej przezjedno oryginalne i dwa tómaczone opowia-

- dania. Z artykuów wikszych na uwag zasuguj; „Ewolucya nastrojów poli-

l tycznych spoeczestwa polskiego po powstaniu 1863 r.“ — L. Pochockiego
;
„Poo-

^ eig>. otewskiej^szkoy ludowej"; Wród sekciarzy“ W. B. B.; „Socyalna demokra-

I
cya rosyjska a wociaóstwo“ itd, „Z ycia polskiego" stano\;»i sta rubryk. Zeszyt

r jest ozdobiony licznemi ilustracyami, pomidzy któremi znajduj si i reprodukcye

L znanego obrazu W. Kossaka „Warszawa" w 1861".

r B. P.— in.

\

'

ANTONI ROKITA
W szpitalu w Tworkach zmar w pocztkach maja, przebywajcy tam od

lat kilku towarzysz nasz, Antoni Rokita. Trudno sobie wyobrazi co bardziej

Binutnego nad jego krótkie, 27-letnie zaledwie ycie. Syn wocianina z Mirca

w Ieckiem, od.any zosta do gimnazyum w Radomiu przez rodzin, pragnc
mie z niego ksidza i patrzc na niego krzywo, gdy, nie czujc w sobie powo-

ania, po ukoczeniu czterech klas, pozosta nadal w gimnazyum. Od roku te
15 ycia Rokita zmuszony by koczy szkoy o wasny3h siach, czsto cierpic

ndz i gód. Równoczenie za przejty mioci dla braci cierpicej i hasami
’’ rewolucyjnemi uwaa za swój obowizek, wyszedszy z poród mas ludowych,

ca sw wiedz i energi ich wyzwoleniu powici. Z zapaem te i zaparciem

si odda pracy nielegalnej, kierujc kókami samoksztacenia wród kolegów gim-

. ,
nazyalnych, oraz nadajc im bardziej rewolucyjny charakter, a take szerzc gor-

liwie owiat i robot rewolucyjn wród ludu za pomoc zakadania biblioteczek

r tajnych i kolporterki wydawnictw nielegalnych po wsiach, gdzie czsto jako gu-

^ werner we dworach przebywa. Bdc nauczycielem domowym u jednego z fa-

f brykantów radomskich, Rokita zetkn si z robotnikami, ca dusz odda si
' propagandzie socyalizmu i z pomoc odszukanych przez siebie kilku robotników-

’ socyalistów zaoy ma orgfanizacyjk robotnicz. Organizacya ta, poczona
przez Kobit po dugich poszukiwaniach i staraniach z P. P. S., staa si zawi-

' zkiem póniejszego Radomskiego Komitetu Robotniczego i ogniskiem dzi pot-

f ,
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uego ruchu naszefo w Radomskiem. Po wstpieniu na uniwersytet Warszaw-
ski, zmary towarzysz energicznie dalej pracowa w szeregach naszej partyi,

prowadzc kóka robotnicze i rozbudzajc ruch rewolucyjny wród modziey,
zdemoralizowanej i rozbitej aresztowaniami po demonstracyacb kociuszkowskich
Podczas masowych aresztowa 2 Lutego 1896 r. wzito i Rokit... Zdrowie
jego, stargane kilkoletni prac nad siy i przejciami rodzinnemi, nie wytrzy-
mao warunków cytadeli. Po czteromiesicznym pobycie w X pawilonie uwol-
niono go jako obkanego i zesano pod nadzór policyi do wsi rodzinnej. Szy-

kany policyi miejscowej pogorszyy stan jego zdrowia, i po jakim czasie Rokita
zosta odwieziony do Tworek jako obkany bez nadziei wyzdrowienia. Do ob-
kania przyczya si cika choroba piersiowa i epilepsya, a wreszcie suchoty

pooyy kres picioletnim przeszo jego cikim mczarniom.
Cze pamici dzielnego towarzysza i mczennika idei i ycia !

Jan Kowalczyk i Wojciech Skrypek gajowi w widrach, oraz Jan Kozio,
kowal z cukrowni Opale otrzymali wyroki — pierwszy 4 lata, drugi i trzeci po

3 ata gub. Woogdowskiej. Oskarono ich o szwarcowanie wydawnictw pafcryo-

tycznych. Wiziono ich w Lublinie.

Towarzysze z New Bedford Mass prosz nas o ogoszenie nikczemnego
postpku kilku czonków organizacyi narodowo-demokratycznej i klerykalnej. Ci

panowie, mianowicie J. Pyek i J. Kulpa ze Zwizku Modziey Polskiej oraz

Józef Wesoy i J. Podapieski, zadenuncyowali dwukrotnie naszych towarzyszy

z Oddziau w New Bedford, jakoby ci na wycieczce zamiejskiej bezprawnie

szynkowali piwo. Na skutek tej podej denuucyacyi Sd skaza naszych towa-

rzyszy na 287 dolarów kosztów.

„Przegld Wszechpolski“ oskary „Czas" o sfaszowanie okólnika biskupa

Zwierowicza, przez wtrcenie do wyrazów lojalizmu wiernopoddaczego, któ-

rych w oryginale jakoby nie byo. Posiadamy obecnie orygina tego okólnika

i moemy stwierdzi, e tómaczenie „Czasu“ jest najzupeniej dokadne. Có
wic bdzie obecnie z szerzonemi przez narodowych demokratów pogoskami,

jakoby oni swoim wpywem wywoali ukazanie si tego okólnika.

W ostatniej chwili otrzymujemy radosn wiadomo: tow.

Aleksander Malinowski, wzity w sprawie drukarni „Rohotnika^^

w r. 1900 i skazany niedawno na 8 lat Wschodniej Syberyi,

szczliwie zbieg zagranic.

LUNE NOTA.TKI.



Ksigarnia Polskiej Partyi Sooyalistycznej w Londynie

'

~ wieo otrzymane na skad :

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centknów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Cheopieski M. Szkoa Batignolska w Paryu. Lwów, 1898. Cena
30 cent. austr., 50 fen., 30 centim., 12 cent. am., 6 d.

Daszyski Ignacy. O formach rzdu. Kraków 1902. Cena 10 cent. austr,,

20 fen., 25 centim., 5 cent. am., 2 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicyi. Wydanie 2.

Lwów, 1901. ena 60 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 50 ct.

austr., 80 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Engels F. Wojna chopska w Niemczech. Londyn 1902. Cena 75 cent,

austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 cent. am., 1 sh. 3 d.

Gierszyski H. De. Maurycy Mochnacki 'z portretem). Pary 1901. Cena
10 centów austr., 15 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Gierszyski H. Dr. Opowiadania o bitwie grochowskiej. Chicago 1890,

Gena 15 cent. austr
,
25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Gierszyski H. Dr. Ostatnie chwile powstania listopadowego. Chicago

1900. Cena 20 cent. austr., 30 fen., 40 centim., 8 cent. am., 4 d.

Gierszyski H. Dr. Powstanie Kociuszkowskie. Pary 1894. Cena 10
cent. austr., 15 fen., 20 centim., 4 cent. am., 2 d.

Hannibal. Ndza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr,,

16 fen., 2Ó centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Jak gin instytucye narodowe na emigracyi ? Pary 1896. Cena 25
cent. austr., 40 fen., 50 centim., 10 cent. amer., 5 d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Konstytucya 3 maja, z uwagami kryty-

cznemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik“ z 1895 roku. Cena 20 centów austr.. 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniówka „Robotnik" z 1901 roku. Londyn. Cena 10 ct. austr,,

16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d

Jenera Walery Wróblewski. Napisa G. Z portretem. Pary 1903,

Cena 15 centów austr., 25 fen., 30 centim., 6 centów am., 3 d.

Kautsky K. Zasady Socyalizmu. (Program Erfurcki). Z przedmow, do-

penieniami i portretem autora. Londyn 1902. Cena 60 cent. austr., 1 m., 1 fr.

25 centim., 25 cent. am., 1 sh.

Ui^ Kruk. Za Wolno. Poemat. Londyn 1902. Cena 15 cent. austr., 25 fen.,

30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
15 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht W. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.). Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Limanowski B. Historya Litwy. Chicago 1895. Cena 15 cent. austr.,

25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Lunia M. Niepodlego Polski w programie socyalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Mac Grady T. ksidz. Socyalizm czyli sprawa robotnicza. Chicago. 1902.

Cena 25 ct. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskoff J. „Tamten". Sztuka w 5 aktach z ilustracyami. Cena 1 zr,,

1 m. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez

Kraków 1899. Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am., 5 d.

Mickiewicz Adam. Pisma nie objte 4-tomowem wydaniem warszawskiem.
W dwóch tomach. Lwów 1901. Cena 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 dolar, 3 sh. 6 d.

Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900. Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,
1 cent amer., 1 d.

Pochocki L. Polska Zakordonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

30 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.



Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr.,

26 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900.
Cera 15 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Ruch narodowy w r. 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. anstr.,
1 m. 25 fen., 1 fr, 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

SoMBART Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 ci.

austr., 1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milreisy.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902 Cena 15 ct. austr., 25 fen.,

80 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Wasilewski Leon. Narodowoci Austro- Wgier. Kraków 1902. Cena
5 cent. austr., 10 fen., 2 cent. amer., 1 d.

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1891. Cena 40 cent, austr.,

65 fen., 80 centim., 16 centów ameryk., 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie drugie. Londyn
190L Cena 15 cent. austr., 25 fen., 35 centimów, 7 cent. amer., 3*/9 d.

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

16 centimów, 3 cent. amer., l^a d.

Zajczek J. Historya ruchu rewolucyjnego 1794 r. Ceua 30 cent. austr.,

50 fen., 60 centim. 12 cent. amer., 6 d.

Pisma partyjne i robotnicze :

Przedwit — miesicznik. Londyn. Rocznie: 2 zr. 40 cent., 4 marki, 5 fr.,

1 dolar, 4 sh.

wiato— dwumiesicznik popularno naukowy. Londyn. Rocznie 1 zf. 20 ct. austr.,

2 m., 2 fr. 50 c., 50 cent. am., 2 sh.

Kuryerek Zakordonowy i Zagraniczny — miesicznik. Londyn. Rocznie

:

60 cent. austr., 1 m., 2 fr., 25 cent. amer., 1 sh.

Robotnik, Górnik, Biaostoczanin, Radomianin, odzianin, Kuryerek Ostrowie-
cki — w tajnej druk. zab. ros. Arbajter ( po ydowsku — w Londynie) wy-
chodz nieregularnie. Prenumerowa z góry w Londynie mona tylko
Robotnika. Cena za 10 num.: 3 zr. 50 cent., 6 mar., 7 fr. 50 cent., 1 dolar

50 cent. am., 6 sh.

Naprzód — dziennik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie w Austryi 12 zr..

Poza Austry : .
28 mar., 40 fr., 7 doi. 50 cent. am., 32 szyi.

Prawo Ludu - dwutygodnik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie: 1 zr.,.

2 marki, 2 fr. 50 cent., 50 cent. amer., 2 sh.

Walka — tygodnik. Lwów, 8. Lindego, Austrya. Rocznie: 96 centów austr.,

2 marki, 4 fuanki, l doi. am., 4 szyi.

Idysze Folkscajtung (ydowska gazeta ludowa — po ydowsku) — tygodnik..

Lwów, 5 Sykstuska. Rocznie: 1 zr. 30 cent, 3 marki, 5 franków, 1 doi.

amer., 4 szyi.

Kolejarz — dwutygodnik. Kraków, Szczepan Kurowski, 9, Mikoajska, Austrya.
Rocznie : 3 zr., 5 mar., 6 fr., 1 doi. 25 cent. am., 5 szyi.

Ognisko — 3 razy na miesic — dla drukarzy. Lwów, J. Hubert, 8 Lindego..

Auotrya. Rocznie : 2 zr. 40 cent., 4 m., 5 fr., 1 doi. am., 4 szyi.

Oazeta Robotnicza — tygodnik. Katowice (Kattowitz O/S), 46, Beatestrasse,

Niemcy. Rocznie : 4 zr. 50 cent., 6 m. 40 fen., 8 fr., 1 d. 60 c. am., 6 sh.

Owiata—dwutygodnik. Pozna, W. remski, 3, Strzaowa, Niemcy. Rocz. 3 m.
Robotnik — tygodnik. Chicago, 692, Milwaukee Ave, Stany Zjedn. Pón. Ame-

ryki. Rocznie : 3 zr. 75 cent., 6 m.. 7 fr. 50 cent., 1 doi. 50 cent, 6 szyL

GAZETA EUDOWA
Organ P. P. S. dla pracujcego ludu wiejskiego w zaborze rosyjskim.

Wychodzi raz na 2 miesice w Londynie. Prenumerata w roku biecym

:

60 cent. austr., 1 marka, i fr., 25 cent. am., 1 szyi. Ju wyszed Nr 1.

TRE : Wskazania przeszoci. — Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi. —
Wybory we Francyi. - Z dziejów ruchu robotniczego w yrardowie. —
Z prasy. — Z kraju i o kraju. — Korespondencye. — Bibliografia. —
Nekrolog. - Lune notatki.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytoustone
1 ondon N E.
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36 feu.

ki prenumeraty :

. 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.)

T^ów. — Nr. pojedyczy : 45 centim.

20 ct. austr. — 10 ct. amer.

4d.
900 reisów.

Adees redakcyi i administracyi

£ózef (^aniowski, 67 §olworth (§d,, (eytonsone, ^ondon

Pokwitowania Komitetu Zagranicznego P. P. S.

za czas od 13 lipca do 18 sierpnia r. b.

Na fundusz -partyjny: Opaty czonkowskie: Fryb. — 28 fr. 50
cent.; B. Józefa — 3 fr.; Lihue Kauai — Helena i Jakób Manieccy — 4 doi.

50 cent.; Br. C. Wolski — 3 m 20 fen; s h. — 2 m. 38 fen.; Londyn Odlzi. -

11 sh.
;

s. a. III — 31 zr. 50 cent. Skadki nadzwyczajne: Lon lyn

:

kurczak — 1 sh. 6 d., na chopca — 6 d.. Sartowski: spór -- 2 d. i licyt icya —
4 sh. 7 d., sekcya ydowska Oddziau na wyd. argonowe — 1 f. szten ; Al.

Wroski 12 f. szterl.; Lie. za przeczytanie „Robotn^ka“ — 3 fr. 50 cent.: Fryb.:

zebrane — 4 fr. i Micha dla socyalistów — 50 Cint.; D-y Z. Cham — 18 zr.

10 cent.; Chicago Fr. Winiowiecki: wasne — 50 cent., zaoszcztjdzone — 41 cent.,

nieprzyjte — 25 cent., od tow. P. Skulskiego — 50 cent.; Zur. z balu — 82

fr
;
Lwów: z festynu na P. P. S. — 97 zr 50 ct.’ i za kuajp — 1 zr. 50 cent.

Na pismo chopskie : New York K. Jasiski 1. Nr 50 — 1 doi., Lie —
lista Nr 38 — 27 fr. 50 cent.

Na winiów politycznych: Fryb. 4 fr. 50 cent. i Bern — 20 fr. 50

cent.; Lihue Kauai — J. Mauiecki 1 doi. 52 cent.; Brooklyn F. M. — zebrane

na wycieczce — 3 doi. 16 cent
;
Treblas — 3 fr. 75 cent.; Kraków — 1. Nr 12,

15 i 16 — 15 zr. 80 ct. i 50 kop.

Na fundusz zaboru pruskiego: D. — bony — 2 m.; Kraków —
ne — 43 zr.; Lwów — 12 zr. 50 ct.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letniego jubileuszu pisarskiego

BOLESAWA LIMANOWSKIEGO
Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

W A.ROOTVIE YJDOWSKIM
wyszy wieo z druku nakadem P. P. 8.

:

• Feigenbaum B. Jak yd staje si socyalist (Wie kumt a Jud zu So-
zializmus ?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 5 ct. amer., 2 d.

Kautsky K. Niepodlego Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony portretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Liebknecht w. w obronie prawdy. Z portretem autora. Cena 20
cent. austr., 40 centim., 10 cent. am., 3 d.

Mot J. Kto z czego yje? Wydanie nowe. Cena 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita powinien. Cena :

15 centów austr., 30 centimów, 10 ceiir. amer., 3 d.

Wroski A. ydzi Polsce. Cena : 5 ct. austr., 10 centim. 3 ct am., 1 d.

Rewolueya Robotnicza. Cena 7V« centa austr, 15 centim., 5 cent.

ameryk., 1^2 d.

Di^bski Al. Stanisaw Kunicki. (Biografia z portretem). Cena: 5 cent.

austr., 10 centim., 3 ct. am.. 1 d.
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PRZEDWIT

LUDWIK JANOWICZ.

Smiitna nad wyraz wie nadesza z Jakucka. Jeszcze jedna

ofiara przemocy carskiej, wyczerpana cierpie^.mi kilkunastoletniego

wizienia i zesania, opucia nas na zaws^^<* Towarzysz Ludwik
Janowicz, jeden z najczynniejszych czonków b. partyi „Proleta-

taryat“, za-

koczy y-
cie samobój-

stwem dnia

30-go maja,

zostawiajc
list, w któ-

rym mówi:
„Zabija mi
rzd rosyj-

ski — niech

wic na
spadnie od-

powiedzial-

no za mo-

j mier

,

tak samo
jak za zgu-

b niesko-
czonego sze-

regu innych

moich towa-

L. Jano-
wicz pocho-

dzi z za-

monej ro-

dziny oby-

watelskiej
,

osiadej da-

wno w Sza-

welskiem
na Litwie.

Urodzi si
w 1858 ro-

ku. Do gi-

mnazyumu-
czszcza w
Szawlach,
nastpnie

przenióssi
doszkoy re-

alnejwWil-
nie, skd w
roku 1879
uda si do

Piotrowsko - Razumowskiej akademii
rzyszy‘‘.

Moskwy, gdzie wstpi do

agronomicznej.

W Moskwie bra czynny udzia w yciu studenckiem i zbli-

y si z rewolucyonistami rosyjskimi.

W r. 1881 wyjecha zagranic, by na kongresie midzynaro-
dowym w Chur, potem w Paryu, po powrocie za do kraju prze-

szed na nielegalnego i odtd powici wszystkie swe siy i zdol-
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noci partyi „Proletaryat“. Zajmuje si organizowaniem robotni-

ków, agituje, ukada odezwy, dostarcza partyi rodków materyal-

nych i t. d. Niestety, niezbyt dugo móg si powica organizacyi

partyjnej, gdy ju w r. 1884 zostaje aresztowany.

Dnia 30-go lipca w mleczarni Henneberga w T^arszawie (na

rogu Nowego wiata i Wareckiej) zeszli si trzej czonkowie
„Proletaryatu“: Dbski, Janowicz i Sawiski. Ajent tajnej poli-

cyi Lambert wszed do mleczarni wraz z sekretarzem komisarza

Oe w zamiarze aresztowania Sawiskiego i jego towarzyszy.

Gdy Lambert oznajmi im, e s aresztowani, Janowicz wydoby
rewolwer, ale Lambert natychmiast go pochwyci za rce. Widzc
to, jeden z towarzyszy zapa Lamberta za szyj, chcc go odci-
gn. Otrzymawszy jednak uderzenie paasza kapitana Oe, zmu-
szony by 'cofn si, tembardziej, e w tej chwili rozlegy si
strzay i Lambert pad na ziemi. Wówczas Dbski i Sawiski,
obaliwszy Oe, zbiegli do ogrodu. Oe rzuci si za nimi, ale,

nie chcc si naraa na kule rewohverowe powróci. Tymczasem
Janowicz boryka si z Lambertem, którego zrani dwa razy

w brzuch. Lambert wytrci mu z rki rewolwer - i wówczas
Janowicz usiowa zbiedz. Niestety, zosta jednak przytrzymany
z pomoc policyantów, którzy nadbiegli na odgos strzaów.

Przy Janowiczu znaleziono przeszo 700 rs., rewolwer, szty-

let, kilka egzemplarzy „Proletaryatu^", notatki i korespondency.
Gdy go prowadzono do cyrkuu wznosi okrzyki na cze „Prole-

taryatu“.

Nastpiy dugie miesice mczcego pobytu w cytadeli wraz
z innymi towarzyszami, pociganymi do odpowiedzialnoci w spra-

wie naleenia do „Proletaryatu“. Warunki, w jakich znajdowali

si nasi winiowie, byy nadzwyczaj cikie, to te cay szereg

winiów cierpia na chwilowy rozstrój psychiczny. Przez jaki
czas ofiar tego ostatniego by i Janowicz.

Nareszcie rozpocz si proces „Proletaryatu“, zakoczony
strasznymi wyrokami mierci lub dugoletniej katorgi. Janowicz,
którego oskarano o cakiem fantastyczne zbrodnie (jak np. o przy-

gotowanie zamachu na Jankulia i Siekierzyskiego), zosta skazany
na 16 lat katorgi...

W kocu lutego 1886 by ju wraz z Waryskim w Trubec-
kim Bastyonie fortecy Piotra i Pawa w Petersburgu, skd 15-go

marca przeniesiono go do Szlisselburga.

W tej strasznej bastylii carskiej przesiedzia z gór lat 10.

Dopiero na zasadzie manifestu z r. 1896 skrócono mu termin ka-

torgi o trzeci cz. Na pocztku grudnia 1896 r. wywieziono
go do Syberyi Wschodniej i osadzono w rednim Koymsku.

Dziesi lat pobytu w Szlisselburgu nie zamao Janowicza.
Odzyskawszy mono komunikowania si z towarz}^szami, pragn
nawiza ni brutalnie przerwanej dziaalnoci i bodaj piórem su-y w dalszym cigu sprawie socyalizmu polskiego. Ju w lutym
1898 r. „Przedwit^ drukuje pierwszy jego artyku o Szlisselburgu.
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Po tym poszy iuue: „Ludwik Kobylaski i Ludwik Waryski^
(1898. XII); „ Wspomuienia“, dotyczce ostatnich chwil skazanych

n*’ mier proletaryatczyków (1899. l.j; „Ze wspomnie Szlissel-

burczyka“ 1901, 1, II). W rkopisie pozostawi obszern prac,

stanowic uzasadnienie ekonornksLue denia do niepodlegoci

Polski. l3o przekonania o koniecznoci wysunicia tego postulatu

w naszym programie Janowicz przyszed samodzielnie podczas po-

bytu w JSzlisselburgu.

femier Ludwika bya dla nas wszystkich niespodziank.

Jeszcze w Xr 5 „Przedwitu “ drukowalimy jego korespondency,

pisan w styczniu, a wszystkie wiadomoci, jakie od czasu do czasu

otrzymywalimy od towarzyszy niedoli Janowicza, brzmiay w ten

sposób, e nie /wtpilimy, i jeszcze kiedy powitamy Ludwika
w naszem gronie.

Niestety, stao si inaczej. Zdenerwowanie i zmczenie wy-
czerpao ostatecznie siy tego elaznego czowieka. Przywieziony

ze redniego Koymska do Jakucka jako wiadek w sprawie Jer-

giua, zastrzeli si. Pochowano go na cmentarzu Nikolskim, a wród
wieców, jakie zoyli towarzysze na grobie mczennika, by i polski

wieniec od P. P. S.*).

WOJSKO I REWOLUCYA**).

Kiedy w Belgii tum robotników zaleg ulice i strejk powszechny zosta

ogoszony, socyalista Vaudervelde woa w Domu ludowym do zebranego tumu:
„Zachowujcie si spokojnie, có bowiem pomog wasze rewolwery i kije na ka-

rabiny armii liuiowej“. Kiedy rewolucya wybucha w Barcelonie, drobne sto-

sunkowo oddziay andarmów i piechoty wystarczyy do umierzenia buntu. To
samo dziao ei przed kilku laty w Medyolauie, to samo powtarza si przy

kadym rozpaczliwym strejku na caej przestrzeni kuli ziemskiej, tak w nowym,
jak i w starym wiecie. Midzy zorgaiiizowanem„ karnem, dobrze uzbrojonem

wojskiem, a midzy doprowadzonym do rozpaczy tumem mowy o walce byó nie

moe. Jedna kompania dobrze wywiczonego onierza pokona tysice cae rewo-
lucyonistów, gdy ci jedynie z goemi rkami wystpi do boju.

Jaki wysnu std wniosek ? S tacy, co z rozpaczliw rezygnacy radz :

„Czekajcie! Rozprzestrzenienie parlamentaryzmu, systematyczna walka z wojsko-

*) Ograniczajc si na razie t krótk notatk, mamy nadziej zamieci
wkrótce obszerniejsze wspomnienie o Janowiczu, napisane przez jednego z jego
wspótowarzyszy z „Proletaryatu“.

**) Podajc niniejszy artyku jako ciekawy przyczynek do wyjanienia
obchodzcej ogó towarzyszy kwestyi, nie bierzemy na siebie adnej odpowiedzial-
noci Zci pogldy i wnioski autora. Red.
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woci usunie kiedy militaryzm i wtedy nic ju sta nie bdzie na przeszkodzie

dla przeprowadzenia reformy dzisiejszego ustroju spoecznego^. le tómaczony

we Francyi samej, a nadewszystko poza jej granicami, tryumf postpowców fran-

cuskici nad pretoryastwem przyczynia si nie mao do rozpowszechnienia pe-

nych iluzyi i dziecinnej wiary nadziei na przyszo. Komedya pokojowa, urz-

dzona pod patronatem carskim w Hadze, zawrócia gow nawet niepolednim

umysom, nie mówic ju o “mnocych si naiwnie ligach pokojowych. James
(z innych wzgldów co prawda) na jednem z pierwszych posiedze nowej izby

francuskiej zupenie seryo porusza kwesty rozbrojenia powszechnego.

Brakiem chyba znajomoci stosunków, panujcych w caej Europie, a na-

dewszystko we Wschodniej, mona sobie wytumaczy optymizm ludzi, którym

lada car moe gow zawróci, albo którym zdaje si, e socyalizm tak silnie

przenikn ju ludzko, e mona mówi o bliskiem urzeczywistnieniu podobnych

zamiarów.

Wojna jest dzisiaj niemoliwa — twierdz niektórzy; sprowadziaby ruin
doszcztn pastw, któreby j prowadziy, rewolucye wewntrzne, kryzysy eko-

nomiczne i t. p. Nadto armie dzisiejsze nie skadaj si z onierzy z rzemiosa

jak niegdy, a wobec takich warunków militaryzm jest zachwiany i obalenie tej

bezcelowej machiny moe by kwesty niedalekiej przyszoci.

e podobne rozumowanie, do powszechne, niestety, najlejszej nie wy-

trzymuje krytyki, to zawiadczy moe kady, co przypatrzy si zbliska dzisiej-

szej organizacyi wojskowej i chociaby jako prosty onierz suy czas jaki
w szeregach.

Czy wojna jest dzi moliwa czy nie wobec coraz bardziej midzynarodo-
wego urzdzenia instytucyi, podtrzymujcych obecne spoeczestwo, a wic kre-

dytu, wielkiego przemysu i handlu, wobec midzynarodowej nauki i t. d., nad tern

wiele monaby przeprowadzi dyskusyi i na razie oderwaoby nas to zupenie
od przedmiotu. Nawiasem mówic, fakt, e wojna prowadzona na jednej pókuli,

moe si odbi natychmiast na drugiej w postaci bankructw, kryzysów ekcno-

micznyrb, rozruchów godowych i t. p., nie przemawia dostatecznie przeciw mo-
liwoci wojny — równie jak przepowiednie wielkich rzezi i strasznego wylewu
krwi. — Przy dzisiejszej taktyce jeden z przeciwników moe zamatowa dru-

giego, zanim ten jednego utraci onierza i wielkie zmiany mog si odhyioa
po maej stosunkowo iloci porusze *).

Ale dla uproszczenia kwestyi przypumy nawet, e pokój bdzie trwa
jeszcze dugie lata, albo e wogóle wojny midzypastwowej ju nie bdzie.

Wtedy rzdy spokojne o to, e nieprzyjaciel zewntrzny si nie ruszy, bd mie
rce wolne wobec „nieprzyjaciela wewntrznego“ jak raczy si wyraa Wilhelm
II' gi, a wic wobec wszelakiego postpu i opozycyi.

Niedawno dzienniki francuskie poday wiadomo, e prefekt policyi pa-

ryskiej Lepine poczy telefonicznie gówne biuro swoje z biurami wszystkich

poszczególnych kwartaów i dzielnic, te za w podobnem poczeniu znajduj si
z odwachami (postes). Jeden za poste przypada na kilka zaledwie ulic i to

obstawionych policy. W przecigu wic paru minut w miecie, liczcem przeszo

2^2 miliona mieszkaców, prefekt policyi jest natychmiast uwiadomionym o kadym
wypadku w jakiejkolwiek stronie miasta. Kady nienormalny objaw, najbardziej

ukrywana manifestacya, o której nie wiedz jeszcze mieszkacy w ssiednim
kwartale, moe by zalan skoncentrowanemi siami wojska i policyi. — Gdy
zwaymy, e wojsko | jest równie] sprycie zorganizowanem jak policya, to

*) W r. 1870, w miesic po pierwszych utarczkach caa armia francuska —-

300.000 ludzi przeszo — bya ju w niewoli pruskiej.
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drobny .ten przykad, rozszerzony na cay kraj, wykae jasno, jak cile nas

opasuje zewszd armia, penica w czasie pokoju sub policyjn. Postpy dzi-

siejszej techniki, koleje, wynalazki wszelkiego rodzaju, telegrafy i telefony, nie-

dugo telefoty i balony sterowane — wszystko jest na usugach tego polipa,

wszystko coraz silniejsz obrcz ciska wyrywajc si do lepszych ustrojów

ludzko.
Zmobilizowanie kilkuset tysicy ludzi na jednym punkcie i to w cigu

paru dni zaledwie jest dzisiaj dla kadego pastwa zabawk. Wszystko jest tak

dokadnie obliczone w tym olbrzymim mechanizmie, e armie pómilionowe w ci-
gu kilku dni mog wyró w trójnasób i czwórnasób. Ksigi mobilizacyjne, gdzie

miejsce pobytu kadego onierza z rezerwy jest oznaczone, zarówno jak i miej-

sce, gdzie mu si uda wypada w razie mobilizacyi
;

rozsypane wszdzie skady
broni, odzienia, ywnoci i adunków a nadto wystarczaj na utrzymanie tych

mas i, jeeli, mimo to wszystko, z wydaniem wojny nikt si nie kwapi, obawia-

jc si kosztów i skutków dalszych operacyi, zgniecenie najwikszego nawet ro-

koszu najmniejszych nie moe przedstawia trudnoci. Jeszcze w wojnie prusko

-

francuskiej na wystrza armatni potrzeba byo trzech minut czasu. Dzi armaty
daj do 11 wystrzaów na minut. Karabiny nios na 2 tysice metrów i wicej.

Wynaleziono dynamit i cztery razy straszniejszy od dynamitu melinit i liddyt*).

Armaty marynarskie szczególnie s takimi arcydzieami] balisty hi, e mona
z nich przecina niewidzialne dla oka liny okrtowe na kilka mil morskich

odlegoci przy pomocy nader prostych oblicze. Jeeli wemiemy pod uwag,
e jeden onierz moe wystrzeli 6,-8 nabojów na minut, moemy sobie

wyobrazi, jak ulew oowiu i elaza nakry moe pewien okrelony punkt
w cigu jednej minuty oddzia, zoony z 1,000 ludzi (batalion — jednostka

taktyczna).

Ale, pomijajc nawet udoskonalone rodki zniszczenia, bomby, co pkajc
w powietrzu, cae oddziay nakry mog gradem kul i t. d., powinnimy przy-

pomnie sobie, e inynierya wojskowa postpuje naprzód równolegle z cywiln,

e koleje Decauwille, roboty ziemne, fortyfikacye poow, budowa mostów do

przepraw i t. d. i t. d., s dzi udoskonalone jak nigdy; e reflektory potne,
rakiety wietlne nawet w nocy odsaniaj plac boju, e mrok nawet nie moe
ju przerwa strzelaniny, e mapy topograficzne, oznaczajce kade drzewo,

kad ciek, kady krzy przy drodze, najlejsze chociaby marszczenie si
gruntu, pozwalaj taktykom wspóczesnym porusza armiami bez ogldania nawet
terenu. Jak szachici, znajdujcy si w odlegych od siebie krajach, naczelni

wodzowie posuwaj milionami, co si tocz na granicach, majc jedynie na

wzgldzie zamatowanie przeciwnika.

I to nie wszystko jeszcze. onierz dzisiejszy jest tak wyekwipowany, e
10 ludzi pod wodz kaprala tworzy ju spoeczestwo, które — nawet odcite od

konwojów i bagay — moe sobie czas jaki wystarczy. W umundurowaniu

onierza obliczonem jest, e najmniejszy rzemie przenajrozmaitsze moe znaleó

zastosowania, i namiot swój, ubranie, konserwy i ca kuchni poow— wszystko

to z atwoci onierz nosi ze sob*). Nosi oprócz tego rydle i opaty do robót

*) W wojnie Francuzów z howasami na Madagaskarze jedna bomba na-

bita melinitem, zburzya cay paac w Tauanariwie. — Pod Chartumem, gdzie

Kitchener pobi Derwiszów, znajdowano miejscami kupy po 60 trupów, spioruno-

wanych wybuchem jednego naboju. Ciaa nie byy nawet dranite, zabia ich

sia eksplozyi.

**) Ca batery kuchenn : rondle, wiadra poow, kocioki, maszynki
do kawy i t p., posiada kada dziesitka (zug, eskuada). — Rondle i koty
z blachy aluminiowej niezmiernie mao wa.
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ziemnych. Kada kompania w cigu kilku godzin moe si okopa, zbudowa
sobie schronisko z tymi jedynie rodkami, jakie ma pod rk. Podobnych atu-

tów, które w imi chociaby samego instynktu samozachowawczego spajaj o-
nierzy w jedn cao, atutów, na zdobycie których skaday si cae wieki pra-

ktyki, nie zdoa wytworzy sobie aden rokosz, aden najbardziej ywioowy
bunt chopski. ad wojska bdzie zawsze tryumfowa nad nieadem ruchawki*).

Specyalna sztuka, zwana taktyk, wyrabia w tym aglomeracie komórek nie tylko

spoisto, ale gitko i sprysto, zdolno do nadzwyczaj prdkiego ciskania

si i rozcigania. Tysice ludzi mog si porusza wygodnie jak jeden czowiek
i to w najrozmaitszych kierunkach, w najrozmaitszych szykach, a jeden drugie-

mu w drog nie wejdzie, jeden drugiemu nie przeszkodzi w pochodzie.

Naleaoby wspomnie jeszcze o intendenturze wojennej, która z nie-

zmiern szybkoci dostarcza moe milionom ludzi ywnoci, odzienia i amuni-

cyi. To take jedna z gównych arteryi wojskowego organizmu — podobnie jak

dyplomacya sztabów gównych, biura szpiegostwa i koutrszpiegostwa. Cho po-

kój panuje, midzy armiami wre ustawiczna wojna. Departament szpiegowski, to

jedna z najpowaniejszych podstaw dzisiejszej wojskowoci. Kady sztab gówny
ma po za granicami swych tajnych ajentów, oficerów i cywilnych, co staraj si
wykra przeciwnikowi plany mobilizacyi, plany fortec, nowe wynalazki wojenne
i t. d. Bajeczne sumy id na przekupywanie wyszych i niszych oficerów. —
Kontrszpiegostwo, zorganizowane przy kadem ministeryum, stara si w bd
wprowadzi przybyych na zwiady szpiegów, obdarzy ich faszywymi dokumen-
tami i od nich samych si czego dowiedzie. Aresztowa bowiem trudno hra-

biów, ksit i wszelakiego rodzaju wyszych oficerów, co trudni si tern rze-

miosem na przyjciach oficyalnych, w miejscach kpielowych, domach gry
itd. itd.

Jak tu wobec tego wszystkiego robi rewolucye, jak wierzy cho chwil
w moliwo wojny lub powstania — jak wyrwa si z tego elaznego ucisku?
Kady na to zaamie rce bezradny, o ile jest szczerym z samym sob, o ile nie

chce udzi innych i siebie, nadziej legionów albo wojen, przy których by si
udao upiec wasn piecze. A nie zdobdzie si na odpowied dlatego jedynie,

e staje wobec kwestyi palcej, nad któr si nigdy nie zastanawia, wobec kwe-
styi, któr przywyk traktowa jako rzecz powszechnie znan. Pewne etyczne

przeczulenie, zbyt silnie zakorzeniona iluzya, e zniky ju przyczyny wojen, e
mord nie jest w naturze ludzkiej, argumenty parlamentarne, ogaszane jako pod-

stawy .etyki, sowa majce jedynie chwilow warto, wtaczane w ycie jako
dogmaty — wszystko to sprawia, e opozycye krzycz

:
„nie chcemy si mor-

dowa“ i myl, e krzykiem tym obal armie, jak ydzi mury Jerycha.

Wszystkie instytucye, na których opieraj si wspóczesne spoeczestwa,
badaj skrztnie dzisiejsi politycy, wojsko tylko pozostaje dla nich ierra inco-

gnita. Niczem nie wytómaczony przesd, e wystarczy odgrodzi si od niego

murem chiskim, aby upado to haso chwili biecej.
Odwraca si tyem do przeciwnika, uzbrojonego od stóp a do gowy,

zamiast szuka, czy nie ma jakiej pity achilesowej, defaut de cuirasse, przez

które by go mona miertelnie ugodzi, uczyni nieszkodliwym — to rezultaty

leniwego mylenia, to luka w dzisiejszej taktyce rewolucyjnej.

W Niemczech socyalici pocieszaj si, e w wojsku maj 507o zwolenni-

ków. We Francyi w czasie sprawy Dreyfusa tak mao zdawano sobie spraw

Ciekawem polem do obserwacyi powinny by dla socjologa te mae
spoeczestwa, gdzie kady onierz opatrzony w to zaledwie, co najkonieczniejsze

do ycia, potrafi dokona cudów przycinity koniecznoci. Charakterystycznem,

e w chwilach cikich nikt nie odwaa si usun od pracy, któr towarzysze

musieliby za niego odrobi.
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z tego, co to jest wojsko, e dzienniki j>ostpowe pisay: „kiedy bdzie potrzeba,

wyjdziemy na ulice“, a Jaures grozi rewolucy’ w „Petite Kepublique“. —
Nikt nie zastanawia si nad tern, jak komiczne wraenie sprawia ten przesta-

rzay okrzyk „wyj na ulic“ w dzisiejszych warunkach. U nas niedawno jeszcze

„Przegld Wszechpolski" porusza cakiem seryo myl formowania legionów pol-

skich w Anglii dla budzenia ducha narodowego (sic) *).

pierwszym dzisiaj, a nieodzownym warunkiem, aby módz zaatakowa armi,
jest pozbycie si przekazanych nam przez tradycy i history mrzonek o baryka-

dach, partyzantce, legionach, o rewolucyjnym nastroju onierzy i t. p. Miny
ju bezpowrotnie czasy, kiedy to Garibaldi móg wyldowywa w 1000 ludzi

w Marsali i zdobywa Sycyli, a rewolucyonici 30 r. wywraca trony za pomoc
walki ulicznej. — Nawet demonstracye zbrojne, jak nasze nieudae powstanie

styczniowe, niemoliwemi s do powtórzenia dzisiaj. onierze, majc do wyboru

midzy natychmiastowem prawie zdziesitkowaniem, a wicej ni problematycznym

rezultatem rozruchów, mog co najwyej odmówi tu i ówdzie strzelania, ale i to

nie na dugo.

Bogata literatura wojskowa polska, jaka si rozwina po 1830 r. na

emigracyi, wiadczy o wysikach rewolucyonistów ówczesnych i pracy przygoto-

wawczej do powstania. Mielimy wtedy tysice oficerów, rozsypanych po caej

kuli ziemskiej, wprawiajcych si do rzemiosa wojennego — biorcych udzia

w rewolucyach na caym globie
;
szkoy wojskowe

;
genialnych taktyków i stra-

tegów.J Wydawano regulamina dla trzech broni, kursa sztuki wojskowej przed

46 i przed 63 r. Ksztacono wszdzie, gdzie tylko byo mona, onierzy dla

przyszej wojny. Dziea wojskowe Mierosawskiego po dzi dzie s czytywane

w akademiach wojennych, jako pomniki literatury wojennej. Polacy orga-

nizowali armi belgijsk i wgiersk, dowodzili we Prancyi, dowodzili we
Woszech i Turcyi, w Niemczech nawet. — A jednak, gdy przyszo do wprowa-
dzenia w ycie; tych planów wojskowych w r. 1863, wszystko rozbio si, sto-

pniao na fars. Bo oficerowie, wyksztaceni w takich laboratoryach, jak armie

regularne, artyci wojny, wierzyli, e znajd w Polsce posusznego onierza,

który w imi ojczyzny, rewolucyi spoecznej, czy czegokolwiek wyty swe siy,

zapali si do ich planów, dopomoe im wprowadzi w ycie wielkie strategiczne

kombinacye. Znaleli tymczasem niesforn mód szlacheck, której nic wyto-
maczy nie mogli,’' która sdzia, e wystarczy umie jedzi konno i strzela

celnie, aby by onierzem; e wojna jest zwyka sobie bijatyka, gdzie silne pi-

ci wystarcz, a nie sztuka pena kombinacyi, dostpna tylko dla specyalnie

wyksztaconych umysów. Sdzili, e zd na prdce wymusztrowa onierzy
i uy ich do wielkiej wojny, tymczasem niesforne oddziay do partyzantki za-

ledwie nadawa si mogy. „Ja nie na musztr, ale na wojn przyszedem" —
woa tu i ówdzie rozindyczony szlagon, wród potakiwa towarzyszy. W takich

warunkach dowódcy albo opucili rce, albo z tern co byo ginli z honorem.

Nikt nie chcia zrozumie, e armiom regularnym w przyblieniu przynajmniej

naleao przeciwstawi podobnie zorganizowane masy, a luki dopenia wyszym
nastrojem rewolucyjnym, atmosfer wojenn kraju, a wic partyzantk, pospoli-

tem ruszeniem i t. d. Kady wola co atwiejsze, co przekazaa tradycya, co

nie wymagao kombinacyjnego zmysu i umysowego wysiku.

I dzi mniej wicej w tern samem znajdujemy si pooeniu. Trzewiejsi

wprost w moliwo rewolucyi nie wierz i radz czeka, a j zrobi proletaryat

na zachodzie (kiedy i jak?), inni, bardziej zapaleni, byle jakich gotowi chwyci

*) Widocznie neo - czartoryszczycy chcieli odnowi prób niedoszych
w 1833 roku legionów polskich w Portugalii, któremi to Adam I, król de facto,

mia zbawia Polsk.
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si rodków, nie baczc, e podobnej kwestyi po dyletancka traktowa nie mona.
A jednak dzi bardziej ni kiedykolwiek moemy myle o wyzyskaniu wojska
dla naszych celów. Dzi bardziej ni kiedykolwiek przychodzi czas na zuytko-
wanie tej siy na korzy rewoluoyi. Bo podobnie jak wzrost wielkiego przemy*

'su przyczyni si do rozszerzenia agitacyi wród robotników, do zorganizowania

proletaryatu i midzynarodowej walki z kapitaem, skupiajc setki tysicy ludzi

w wielkich centrach, podobnie wojsko z ca sw organizacy dzisiejsz uatwia
prac rewolucyonistom przyszoci.

Dawniej gdy zaczynano rewolucye i powstania, trzeba byo uczy rekru-

tów i musztry i strzelania, i obrotów wojennych, a na to czasu nie byo dosy
nawet w 1830 r., gdy wasn jeszcze mielimy armi. Dzi rzdy podjy si tej

roboty, co niegdy przypadaa w udziale rewolucyjnym oficerom.

Rezerwy, które s powoywane co lat kilka na wiczenia, to spoeczestwo
cae, to wszystkie klasy spoeczne, które przeszy przez szko i yj wród nas,

myl, rozwijaj si, pracuj, a którym wystarczy da bro i mundur, aby mie
tylu onierzy, obeznanych z nowoczesn taktyk. Rezerw tych w kadym kraju

jest 3 do 4 razy tyle, co staego wojska. Rewolucya moe znale jeszcze kilka

razy wicej onierza. — Z jednej Francyi Carnot wydoby przeciw koalicyi

eurpejskiej 13 armii jedn po drugiej,

Otó wic jedna z najwikszych, z tych fundamentalnych kwestyi —
ksztacenie onierza, przygotowanie materyau do wojny — zostaa usunita

raz na zawsze. Pozostaje nam teraz zastanowi si, jak uzbroi w najkrótszym

moliwie czasie (1—2 tygodni) te masy, jak je zorganizowa w brygady, dywi-

zye i korpusy, jak obsadzi kadry zdolnymi oficerami, jak dostarczy im amuni-

cyi i t. d. I t trudno usuwa dzisiejsza organizacya wojskowa.

Po wszystkich krajach rozrzucone s w punktach mobilizacyjnych skady
broni i amunicji, odzienia i ywnoci, które zaspokoi mog pierwsze potrzeby *)

insurekcji. e opanowanie iutendentury, mobilizacji i t. d. i zastpienie siarego

personalu nowym, rewolucyjnym, jest rzecz moliw, na to dowody znale
mona w historyi Komuny paryskiej. Dawne dywizje, brygady i puki równie
w tym samym mog pozosta skadzie. Oficerów niszych stopni zastpi starsi

podoficerowie armii czynnej i oficerowie rezerwy. — Komendy wysze obejm
nisi oficerowie armii czynnej. Sk gówny w tern, jak poruszy równoczenie

wszystkie spryny, jak ubiedz w koncentracji nieprzyjaciela'^).

Pozornie zdaje si to niepodobnem do przeprowadzenia, ale z jednej strony

historya, z drugiej strony psychologia wojskowa ucz nas, e spiski i rewolucye

w wojsku byy wywoywane zawsze przez nader ma liczb ludzi, e w 1830 r.

jedna szkoa podchorych wywoaa powstanie, e w Rosyi nawet kilku zaledwie

rewolucyjnym oficerom omao nie udao si obali cara (dekabryci). Najbardziej

typowym wszake jest spisek jeneraa Malet, który w czasie pobytu Napoleona I

w Moskwie z kilku zaledwie towarzyszami o may wos nie obali cesarstwa i nie

przywróci rzeczypospolitej.

*) Nie powinnimy w tern miejscu zapomnie, e gdy dawniej proch i kule

sam kady móg sobie przygotowa, dzi tylko w fabrykach specjalnych mona
wyrabia naboje. — Opanowanie takich fabryk, wzgldnie szybkie ich zaoenie
jest kwesty ycia i mierci dla powstania. Dzisiejsze karabiny — to arcydzieo

balistyki. Chocia kade patwo ma ich w czasie pokoju dostateczn ilo, aby

uzbroi niemi najdalsze swe rezerwy, niszczej one jednak tak prdko, e z wy-
powiedzeniem wojny wszystkie fabryki maj rozkaz wyrabiania tysicy nowych
dla zastpienia tych, co si psu bd w czasie kampanii.

*) Wspominalimy ju, e sztaby dzisiejsze mog koncentrowa setki

tysicy ludzi w jednym punkcie w cigu kilku dni.
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Dzi przy kompletnej centralizacyi, przy zawisoci, w jakiej si znajduje

najmniejszy oddzia wojska od ministeryum wojny, spiski wojskowe z iniera

kadym staj si moliwsze, z dniem kadym coraz atwiej bdzie je uskuteczni.

Wyobramy sobie, e wszystkie kompanie, sekcye, plutony, zarówno jak korpusy
i dywizye poruszane s z jednego «*.entralnego punktu, którym w kadem pastwie
jest rezydujcy w stolicy sztab gówny ministeryum wojny, poczony z drugo-

rzdnymi centrami, stolicami okrgów wojennych. Bez punktów tych, z których

kady wychodzcy rozkaz jest czci jednego i tego samego planu, wojsko staje

si natychmiast ciaem bez gowy, haastr zbrojn, niezdoln do ruchu. Opano-
wa jedynie zbrojne centra, uj w rce arfeerye caego organizmu, stan tam,

gdzie wola daje nerwom rozkazy — to opanowa wojsko, stworzy sobie czas do
wasnej kompletnej organizacyi, dezorganizujc równoczenie przeciwnika

,
to

zapewni sobie zwycistwo bez boju.

Podobn rewolucy przeprowadzi moe tylko spisek wojskowy, tylko

ludzie obeznani z organizacy wojskow, podtrzymani na zewntrz przez rewo-

lucyjn organizacy cywiln i wiksz cz spoeczestwa (ten warunek jest

niezbdnym u nas), mog si pokusi o zawadnicie armi na korzy powstania.

Nie mamy dzi oficerów — mówi niektórzy — na to zgoda, ale moemy ich

mie bardzo prdko *), a wystarczy zajrze do historyi, aby si przekona, e
wojny zwyciskie prowadziy nie te kraje, co miay rutynowanych oficerów —
oficerów co zjedli zby na strategii i taktyce, ale te, w których nowe prdy prze-

nikny kad komórk organizmu spoecznego, a wic poruczników i kapitanów

zarówno jak onierzy.

Kiedy w czasie wojen pierwszej republiki z koalicy wodzowie przeciwnych

armii spotykali si czasem dla omówienia warunków chwilowego zawieszenia broni,

dziwili si osiwiali," okryci zmarszczkami jeneraowie niemieccy czy austryaccy,

gdy ze strony francuzów wyjeda na ich spotkanie 24 letni jenera, w którego

sztabie najnisi oficerowie po lat 19 nieraz liczyli. A jednak ci wanie mokosi
bili uczonych starych wojowników. Bo uczeni starzy wojownicy mieli tylko

zapas dobrze wymusztrowanych onierzy i gruntowne wiadomoci, ale jedynie

z taktyki i strategii. Wszystko, co si dziao w ich wasnem spoeczestwie,

byo dla nich nieznanem.

Dzi, gdy wiemy, jak kada nauka jest cile zwizana z innemi, rozu-

miemy dobrze, dlaczego zwyciali jeneraowie francuscy jak Carnot i Drouot —
sawni matematycy, Desaix — myliciel i filozof, Napoleon ~ wytrawny polityk,

Kleber**) wzór szlachetnoci i zaparcia si siebie, Junot i Lassalle — szalecy,

którzy zawsze wbrew strategicznym prawidom walczyli (czego przypuszcza nie

móg aden rozumny taktyk). Kady jenera koalicyi zna swoje rzemioso, ale

adnemu nie mogo przyj na myl, aby filozofia, polityka, matematyka, a prze-

dewszystkiem szalestwo mogy w jakikolwiek sposób wchodzi w rachub
w sztuce wojskowej. A jednak na tern ogólnem wyksztaceniu, które kady
z wodzów rewolucyjnych posiada, na tej znajomoci nawet filozofów XVIII w.,

nawet „Umowy spoecznej" polegaa wyszo ich nad przeciwnikiem.

I my, skoro tylko zaczniemy wnosi co nowego do midzynarodowej cy-

wilizacyi i my znajdziemy i oficerów i jeneraów, jak rewolucya wielka przed

*) Z chwil, gdy poziom caego spoeczestwa idzie w gór, trudno przy-
puszcza, aby oficerowie polacy, co su lub suy bd w wojskach najezdni-

czych, pozostawali jedni ciemni jak tabaka w rogu.
**) Kleberowi Konwent, podbechtany przez intrygantów, grozi gilotyn

w nagrod za jego usugi. Kleber zanadto wierzy jednak w sam ide rewo-
lucyi, aby mia j opuszcza z powodu nietaktu tych, co j reprezentowali na
razie. Ofiarowywa on Dbrowskiemu swe usugi na wypadek wojny w Polsce.
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stu laty. Proletaryat na zachodzie wita nas po 30 i po 60 roku jako rycerzy

wolnoci, bo my podalimy mu siln do na wschodzie.

Dzi nie pieszy on do nas, jak nie pieszy ani do Belgii ani do Hiszpa-

nii, cho mu byo blisko wysa chociaby delegatów. — A nie pieszy nie dla-

tego, e nie chce, ale dlatego jedynie, e si ruszy nie moe. — Parlamentarny

rozwój, powolny rozwój zachodu czyni egzystency jego znoniejsz od naszej,

ale odbiera mu równoczenie sprysto w ruchach, ochot do ywszych skoków.

Mówi on wprawdzie o zniesieniu militaryzmu, narzeka na budety, ale sam ru-

szy si nie moe. Czeka na nas, chocia o nas nie wie. — Bewolucyi on nie

zrobi, aby nas oswobodzi, nie udmy si; sam u siebie zaledwie daje sobie

rad, ale zobaczymy, czy pozwoli on wyruszy armiom na zgnbienie nasze.

Pokamy tylko w kadym objawie ycia spoecznego, e nie jestemy
narodowo-demokratyczno-szowinistycznym narotlkiem, co sam skary si na ha-

kat niemieck, na barbarzystwa moskiewskie, a u siebie chce uprawia ohydn
bismarkowsk polityk. Niech kady postpek nasz, niech postawa nasza bdzie

wzorem nie tchórzostwa i niedostwa, ale wiadomego marszu do ogólnych

celów. — Niech niemiec kady uwierzy, sdzc z naszych czynów, e udanie

si rewolucyi u nas skuteczniej rozwie kwesty rozbrojenia, anieli jakie tam

carskie konfeyencye w Hadze, niech ma gwarancy, e niepodlega Polska nie

bdzie jednym wicej przytukiem dla reakcyi w Europie, a wtedy zobaczymy. —
Wszyscy uwierz w nasze wysiki, gdy te z krainy marze przejd w sfer

realnych przedsiwzi. Gdy zamiast rozmyla o tern, jakim sposobem proleta-

ryat zachodni nas wyzwoli, sami bdziemy myle nad tern, jak siebie i jego

oswobodzi.

Spisek wojskowy wtedy bdzie móg doj do skutku, gdy bdziemy mie
odpowiedni ilo wyksztaconych oficerów, ludzi z nauk i z temperamentem,

posiadajcych sztuk wojskow.
Wspomniaem ju wyej, e ci i na niszych stopniach, dostpnych dla

Polaków, wyksztaci si mog. W którym z zaborów warunki bd najodpo-

wiedniejsze do podobnej kombinacyi, na razie jest to hipotetycznem, a stanie si
jasnem wtedy, gdy polityka polska przybierze bardziej okrelony kierunek i d-
enia do irredenty bardziej jeszcze przenikn kraj, co, zdaje si, jest rzecz nie-

dalekiej ju przyszoci.

Mao mamy wojska polskiego w Galicyi. Prawda. Ale energiczni ofice-

rowie bd mogli liczy na poparcie innych sowiaskich oficerów, w razie zama-

chów niemieckiej Hakaty *). W Królestwie niema polskiego wojska. Tak,

ale przypomnijmy sobie, e przed 63 r. w Modlinie rozstrzeliwano rosyjskich ofi-

cerów za spiski wojskowe, e w czasie manifestacyi warszawskich przedpowsta-

niowych — rosyjscy oficerowie amali szpady przed frontem, gdy dawano im
rozkaz strzelania do ludu**), e po manifestacyach garnizon warszawski (rosyjski)

przeniesiono w gb kraju, jako niepewny. — Dzi, powiedz niektórzy, stosunki

s odmienne. — Tak, przed 63 r. mielimy w rosyjskiem wojsku takich oficerów

jak Bosak' Hanke, Jarosaw Dbrowski, Sierakowski, Chmieleski i t. d., o któ-

rych postpowoci i wyksztaceniu nikt zapewne dzisiaj nie wtpi. ycie ich

cae i mier tomaczy wpyw, jaki mieli na swych rosyjskich kolegów, i fakt,

e wielu z nich pocigno do powstania.

*.) W 1863 r. cae szwadrony wgrów zbiegay z Galicyi do powstania.

A garybaldczyk Carboni przyprowadzi w Sandcmierskie oddzia wochów, nale-

cych do stojcego w Krakowie garnizonu. — Kada energia magnetycznie
przyciga inne.

**) Kilku rozstrzelano za podobne czyny. Nazwiska ich wspomina Kornel
Ujejski w swoich „Przemówi eniach“, patrz wydawu. im. St. Staszyca. Lwów.
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I dzi nie mamy oficerów polskich w Warszawie, s za to gdzieindziej.

Rewolucjonici polscy od 1825 r. nieraz ju dawali inicjatyw w gbi Rosy i

do rewolucyjnych ruchów. I polscy oficerowie w gbi Rosyi nawet mog orga-

nizowa spiski wojskowe. Przy dzisiejszym rewolucyjnym nastroju trzy tylko

mog by kategorye oficerów: ci, których mona zaagitowa, ci, których mona
przekupi, i ci, których naley zgadzi.

Ale to ju szczegóy, które zauway kady, co si bliej z t kwesty
zapozna, Tylko, powtarzam raz jeszcze: musimy si zaj kwestyami wojskowe-

mi, mie pewn ilo wyksztaconych w tym kierunku fachowców. Kiedy

Wróblewski w 1871 r. radzi Komunie, aby zabraa bank francuski, bank Rot-

schilda i inne instytucje, stanowice cay majtek Francji, lekcewaono jego

rady, uwaano, e to nie zgadza si z etyk rewolucyjn, jakby jedyn etyk,

obowizujc dla rewolucji, nie byo zwycistwo. Cudzoziemców nie chciano

sucha, a francuskich oficerów, coby zrozumieli donioso tej sprawy, nie byo
wcale. Strzemy si, aby to samo nie powtórzyo si u nas. •

Spisek wojskowy nie jest celem ani zadaniem rewolucji, jest on rodkiem,

jedn z dwigni wyzwolenia si od ucisku nie tylko politycznego, ale i spoeczne-

go. Moliwym za staje si do urzeczywistnienia jedynie przy udziale caego spo-

eczestwa, a przynajmniej powanej jego czci.

Kiedy on u nas bdzie moliwym, przeczuwa mog to ci, co zdaj sobie

spraw z tego, jak olbrzymimi krokami postpuje naprzód nie tylko Polska, ale

Austrya, caa nawet Rosya. — Niech ci, co pamitaj chociaby tylko warunki,

w jakich rozwija si u nas socjalizm przed 10 laty i porównaj tamte czasy

z dzisiejszymi, niech przekonaj mnie, e ruchy wszelkie, majce gbokie mo-

ralne i ekonomiczne podstawy, nie rozwijaj si w stosunkach kwadratowych, e
w jednym roku dzisiaj nie robi si wicej, ni dawniej przez 5 lat, e wysiek-

ten sam coraz wikszych nie przynosi rezultatów, a zgodz si na to, e rewo-

lucja u nas nie jest rzecz bliskiej przyszoci... ale e i za sto lat nikt jej nie

zobaczy.

Tylko powinnimy zerwa raz na zawsze z mrzonkami o strejkach po-

wszeehnych, barykadach i t. p. rzeczach, bo w obecnych warunkach jest to non-

sens. Nie na przekazanych przez tradycj przykadach wycznie, ale na jasuem

zdaniu sobie sprawy z dzisiejszych warunków powinnimy opiera nasz taktyk
rewolucyjn.

Nie zapominajmy przytem, e nie jestemy ogonkiem Zachodu, ale czoem
Wschodu, i e przez to samo taktyka zachodnia u nas stosowan by nie moe *).

Czas wielki przej od lepego naladownictwa do twórczoci na tern polu.*|

*) Charakterystyczne jest, e narodowcy litewscy równie zajmuj ai

kwesty ruchu zbrojnego i umieszczaj w tej sprawie artykuy w swoich
pismach.

Oficer piechoty.
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Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi.

IV.

,
Nacyonalizm narodowej demokracyi.

W poprzednim rozdziale zgromadzilimy nie mao dowodów na to, e
demokralyzm stronnictwa demokratyczno-narodowego jest w niem ywioem dru-

gorzdnym, w dodatku coraz bardziej zanikajcym, w miar tego jak patryotyzm

„starej daty“ przeksztaca si u kierowników i zwolenników „Przegldu Wszech-

polskiego“ na nacyonalizm typu pruskiego. e cech najbardziej znamienn dzi-

siejszej narodowej demokracyi jest nacyonalizm, tego bynajmniej nie myl
si wypiera sami narodowi demokraci. Oto n. p. Narodowiec powiada: „..rdze-

niem naszego programu jest nacyonaliz m...; stronnictwo nasze jest demo
kratyczno-narodowem, albo krócej narodowem, my za narodowcam i“.

(„P. W.“ 1901. I. 25.)

Jak jest istota tego „rdzenia“ programu narodowej demokracyi? Jakim
jest jej patryotyzm? Chcc odpowiedzie na te pytania, musimy zada sobie

duo pracy, aeby wyowi z powodzi niesychanie czczej frazeologii jaki mate-

rya konkretny, na którym monaby si oprze. Wszak „patryotyzm“, „twórcza

praca narodowa“, „szersza myl narodowa“, „interes narodowy“, „dusza narodo-

wa“, sama nawet
,,
polsko", a wic wszystkie te pojcia, jakiemi po prestidigi-

tatorsku operuj publicyci narodowo-demokratyczni, stanowi co tak nieokre-

lonego, niecisego, nieuchwytnego, e znaczenie ich i tre zmienia si usta-

wicznie, stosownie do tego, kto i w jakim celu je puszcza w obieg. Wobec tego
zmuszeni jestemy do pominicia zupenego caego tego balastu frazesów, jakimi
narodowi demokraci imponuj swym zwolennikom, zwaszcza szczerej, naiwnej
modziey. Poprzestaniemy na przytoczeniu ustpów moliwie najbardziej wy-
ranych.

W r. 1899 „Przegl. Wszechpolski" pisa: „Dla nas istot patryotyzmu...

stanowi nietylko ywe poczucie jednoci, ale, i przedewszystkiem, wiadome d-
enie do utrwalenia i rozwoju naszej odrbnoci, naszej indywidualnoci narodo-

wej". „Istotnie narodowe stanowisko musi polega na deniu do tego, aeby
samoistny nasz dorobek cywilizacyjno-narodowy jak najbardziej powikszy, indy-
widualnoci naszej kulturalnej jaknajwiksz tre nada i siom narodowym
jaknajszersze pole dziaania otworzy". (V. 258).

Nie jest i to, co prawda, zbyt wyrane, ale zawsze zawiera jak tre
istotn. Wyraniejszem jest ju to, co pisa organ narodowej demokracyi w dwa
lata póniej : „jestemy... stronnictwem narodowem, pragncem obj w swym
programie i w swej dziaalnoci* praktycznej cao interesów i de narodo-
wych, czciowo i wycznie przez inne stronnictwa przedstawianych" (1901 V
258) lub:

’ *

„Nie jestemy grup ludzi, którzy si poczyli dla jakich specyalnych
czynnocij ale stronnictwem narodowem dcem do stworzenia systemu polityki
obejmujcej wszystkie narodowe interesy, i do wytworzenia silnej, jednolitej,
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armii, na którejby si stanowcza, konsekwentna akcya polityczna oprze moga“.

(1901, XII. 724). Ale i tu jeszcze mamy do czynienia z ywioami patryotyzmu

„starej daty“, z którego tak pokpiwaj obecnie „nowoczeni polacy“ z „Przegldu

Wszechpolskiego".

Dopiero w najnowszych czasach spotykamy si z cakiem ju wyranem
okreleniem patryotyzmu narodowych demokratów w jego dzisiejszej postaci.

Zawdziczamy je p. p. Narodowcowi i Dmowskiemu. Przytaczamy wic ustpy

odnone z artykuów tego ostatniego, najzupeniej zreszt solidarnego z pier-

wszym: „Przedmiotem tego patryotyzmu, albo, cilej mówic, nacyonalizmu, nie

jest pewien zbiór swobód, które dawniej ojczyzn nazywano, ale sam naród, jako

ywy organizm spoeczny, majcy sw, na podstawie rasowej i historycznej rozwi-

nit, odrbno duchow, sw kultur, swe potrzeby i interesy. Polega on na

przywizaniu do tej narodowej indywidualnoci, do jzyka, kultury, tradycyi, na

odczuciu potrzeb narodu, jako caoci, na zespoleniu si z jego interesami. Jego

rola nie koczy si z blisz lub dalsz chwil odzyskania niepodlegoci ta

jest dla niego jedynie etapem, po za którym praca i walka trwa dalej, posiku-

jc si nowemi narzdziami, now broni. Jednostka tu nie wystpuje, jako

walczca o wolno jedynie — gównym jej celem jest rozszerzenie zakresu na-

rodowego ycia, pomnoenie materyalnego i duchowego dobra narodu, zdobycie

dla tej caoci spoecznej, do które] naley, moliwie wysokiego stanowiska

w szeregu ludów".

„Patryotyzm ten nietylko obowizuje do okrelonego stanowiska wzgldem

rzdów zaborczych, wzgldem ciemizców narodu, ale nakazuje broni dobra na-

rodowego od uszczerbku przeciw wszystkim, którzy na nie czyni zamachy, zaj-

muje on odporne stanowisko wzgldem uroszcze ruskich lub litewskich, prze-

ciwdziaa usiowaniom rozkadowym ydowskim i tak dalej’; zachowuje on si

wrogo wzgldem kierunków, starajcych si interesom klasowyna, kastowym,

wyznaniowym da przewag nad narodowymi; równolegle za przejawia si on

musi w pracy twórczej, podnoszcej warto narodu na wszystkich polach, prze-

dewszystkiem w pracy okoo zdobycia nowych si narodowych przez wcignicie

w sfer narodowego ycia tych warstw, które w niem dotychczas udziau nie

bray, okoo podniesienia wartoci i wytwórczoci narodu na polu ekonomicznem,

cywilizacyjnem, okoo pomnoenia si jego umysowych, podniesienia poziomu mo-

ralnego i t. d...." „Patryoci i demokraci starej daty, którzy si^ zyli przez

dugie lata z pojciem, e walka narodowa — to jedynie walka o wolno, e
sprawa polska — to sprawa wszystkich ucinionych, to nawet sprawa wszystkich

ludów, uznaj potrzeb walki z obcymi, zaborczymi rzdami, ale nie mog si

pogodzi z myl, eby sprawa narodowa moga wymaga uycia siy wzgldem

ludów, eby dla jej dobra trzeba byo narzuca si innym wbrew ich woli“.

(1902. V. 356-358).

W tak sformuowanem pojciu patryotyzmu, czyli cilej, nacyonalizmu,

mona odróni dwa pierwiastki — stosownie do tego, w jakim kierunku zwraca

si dziaalno patryoty, w ten
,
sposób rozumiejcego nacyonalizm — czy do

podniesienia narodu drog rozwijania i potgowania jego wasnych si wewntrz-

nych, czy te do rozszerzenia jego przewagi kosztem ywioów innych, wbrew

ich woli. Przygldajc si bliej dziaalnoci (ciociaby tylko publicystycznej)

narodowej demokracyi dzisiejszej, niepodobna nie spostrzedz, e wanie ten

ostatni pierwiastek wybuja niesychanie, odsuwajc pierwszy na plan dalszy.

Bo te w jaki sposób stronnictwo polityczne w naszych warunkach moe
„rozszerzy zakres narodowego ycia,“ pomnaa materyalne i duchowe dobra

narodu", zdobywa dla narodu „moliwie wysokie stanowisko w szeregu ludów",

podnosi „warto i wytwórczo narodu na polu ekonomicznem, cywilizacyjnem",

pomnaa jego „siy umysowe" i t. d. i t. d. Prawie wszystko to moe by
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wytworem caleg^o szeregu najzupeniej od jakiejkolwiek partyi niezalenjeh oko-

licznoci. Niezalen od programów i dziaalnoci partyjnej jest wiksza po-
dno polaków poznaskich ni niemców, zapewniajca pierwszym mono zwy-
cienia ostatnich; niezalenym od usiowa jakiejkolwiek polityki jest rozwój

przemysu na lsku Cieszyskim, wywoujcy wypieranie ywiou czeskiego

przez polski; niezalenem od wszelkich komhinacyi partyjnych jest przede-

wszystkiem ukazywanie si w danym narodzie wielkich poetów, uczonych, arty-

stów i t. d. To te partya, stawiajca sobie takie zadanie jako cele do których

dy bezporednio, moe wzbudza tylko umiech politowania.

Istotnie, któ bez miechu moe czyta wynurzenia niedoszych okietków
i Kazimierzów z „Przegldu Wszechpolskiego", kiedy sdz, e jakie artykuy
dziennikarskie mog cofn lub przypieszy ywioowy rozwój zjawisk ekono-

micznych i przeksztaci w cigu paru lat wyniki kilku stuleci dziejów. Zadania
partyi politycznych s cakiem inne. Mog one gorzej lub lepiej zrozumie logik
rozwoju wypadków ywioowych i umiejtnie j wyzyskiwa dla swych celów,

ale rola ich — i to partyi opozycyjnych, nie posiadajcych w rku wadzy —
sprow^adza si do bardzo skromnych rozmiarów. Polskie stronnictwo opozycyjne,

w jakimkolwiekbd z zaborów dziaa, moe jedynie uwiadamia w swoim duchu
te ywioy, na które wpyw wywiera i w ten sposób n. p. caa dziaalno naro-

dowej demokracyi ogranicza si do budzenia specyficznego patryotyzmu wród
modziey, drobnomieszczastwa i chopów, przyczem bardzo dzielnymi pomocni-
kami jej s wszystkie te ywioy, które, gnbic polsko, uatwiaj wbrew swej
woli jej zadanie.

Rozpatrujc wic dziaalno narodowej demokracyi w kierunku „pomna-
ania materyalnego i duchowego dobra narodu“, de facto przygldamy si jedy-

nie temu, co robi to stronnictwo dla budzenia wiadomoci narodowej i spoeczno^
politycznej wród modziey i ludu. Odkadajc do dalszych rozdziaów chara-

kterystyk narodowej demokracyi w jej stosunku do modziey, zwrómy uwag
na to, jak „uwiadamia“ pod wzgldem narodowym lud, waciwie chopów.

Niezaprzeczon zasug narodowej demokracyi jest rozpowszechnianie za

pomoc „Polaka“ wiadomoci ogólnych charakteru geograficzno - historycznego

o Polsce. Chop, czytujcy „Polaka“, bd co bd dowiaduje si czego o dzie-

jach Polski, o yciu polskiem w rónych stronach kraju, o wybitnych posta-

ciach z historyi i historyi literatury polskiej. Jakkolwiek materya ten jest

specyalnie dobrany, jakkolwiek prawda historyczna czsto jest wykoszlawiona

na korzy teadencyi spoecznie niezbyt czystych, to jednak „Polak“ budzi po-

czucie narodowe u chopa i przeciwdziaa rusyfikacyi oraz wpywom takiej

„Owiaty" carskiej, tak samo jak „Kraj" petersburski, prenumerowany na Li-

twie, przeciwdziaa swemi wiadomociami wszechpolskimi wpywom „Swieta“.

Jednake nawet to budzenie wiadomoci i poczucia godnoci narodowej

nie moe mie znaczenia wielkiego, gdy z jednej strony idzie w parze z zu-

penem zaniedbaniem interesów spoecznych ludu, a z drugiej — zamiast budzi
nienawi do wszelkiego ucisku, do wszelkiej przemocy i w ten sposób podnosi
etycznie tego chopa, wyzyskuje jego fanatyzm religijny i budzi instynkty nisze,

szerzc szowinizm. W „Polaku“ co chwila spotykamy si z takimi kwiatkami,

jak; „moskiewski obraz „ikona“, przed którym katolikowi nawet grzech si prze-

egna“ (1899, X. 155); „plugawy jzyk mongolski" 1902, III, 44); „przeklta

kacapska mowa" (1901, XII, 179) i t. d. O niemcach chop dowiaduje si z „Po-
laka”, e to jest „pody naród, który o sprawiedliwoci i uczciwoci nie ma na-

leytego pojcia" (1901, VII, 110); uczy si uznawa nawet tych, którzy walcz
z caratem, o ile s rosyanami, za bezwzgldnych wrogów: „Prawda, e moskale

sami wystpuj przeciw rzdowi i przez to popieraj nasz spraw narodow.
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Z tego moemy by tylko zadowoleni, kiedy sami wrogowie nasi te si oburzaj

na swego cara i czynowników jego, jak wida z rozruchów w Moskwie, Peters-

burgu, Kijowie i t. d. (1902, V, 73).

Tak wyglda „podnoszenie poziomu moralnego“ narodu przez narodow

demokracy. Mamy tu ju do czynienia z tym pierwiastkiem nacyonalizmu, który

rozwin si w caej peni przedewszystkiem w traktowaniu przez narodow de-

mokracy ywioów etnograficznie niepolskich dawnej Rzeczypospolitej: rusinów,

litwinów i ydów. Ten to pierwiastek w swym rozwoju pochon nie tylko

resztki radykalizmu spoecznego dawnych „gosowców“, ale jednoczenie wszelk

ich przyzwoito polityczn.

O nacyonalizmie narodowej demokracyi pisano w ostatnich czasach nie

mao. Jeszcze w r. 1900 wysza w Paryu broszurka, energicznie zwalczajca

hakatyzm „Przegl. Wszechp.“ ze stanowiska demokratycznego. „Przedwit^

niejednokrotnie zabiera gos w tej sprawie, zwaszcza z powodu stanowiska na-

rodowych demokratów wzgldem rusinów. Przeciwko szowinizmowi narodowych

demokratów wystpowaa i radykalna „Krytyka“ krakowska i, zwaszcza, nasz

„Naprzód”, który, jako dziennik, moe natychmiast karci wszelkie wybryki ta-

kich „Wieków XX“, „Sów Polskich” i t. p. organów polskiego hakatyzmu.

Wobec tego nie uwaam za konieczne zbyt dugo zatrzymywa si przy nacyona-

lizmie narodowych demokratów; podkrel tylko jego cechy najbardziej znamienne

i wska na analogi jego do hakatyzmu wszechniemieckiego.

Wedug zapewnienia publicystów narodowo-demokratycznych polityka ich

kierowana jest wycznie przez „interes narodowy**, ale co jest waciwie tym

interesem narodowym", okreli mog tylko oni sami — narodowi demokraci,

gdy tylko oni posiadaj monopol prawdziwej, niepodrobionej, jedynej i nieomyl-

nej polskoci, „...interes narodowy polski jest w czci interesem kadego, kto si

polakiem czuje, kto polsko, ducha polskiego, kultur polsk rozumie, komu do

osobistego szczcia szerokiego ycia narodowego potrzeba" — twierdzi p. Naro-

dowiec. („P. W.” 1901, I, 25). Naturalnie, aden socyalista ;[czu si Polakiem

nie moe i ducha polskiego nie rozumie. Bez maa tak samo le jest z inteli-

geney polsk pochodzenia ydowskiego: „...ydzi, najlepsi nawet i najlepiej

spolszczeni, narodowo ani nie myl, ani nie czuj... Dla najlepszych nawet y-

dów ~ nie mówic o moliwych wszdzie wyjtkach — narodowa polityka jest

obc, a std jest im obojtn, lub, co si czciej zdarza, nienawistny* („P. W.”

901, I, 29), Nie zapominajmy, e oprócz ydów s jeszcze mniej lub wicej

zydziali Polacy, „od których roi si zwaszcza Warszawa”. „Wpyw ydów na

opini dziaa i bdzie dziaa rozkadajce. O uytkowaniu go dla celów polityki

narodowej mowy niema, bo zawsze otwarcie, czy pod oson bdzie on przeciw-

narodowym. Jedynem naszem wzgldem niego zadaniem jest zwalczanie go

wszelkimi moliwymi sposobami, zabezpieczenie opinii, naszej od jego inwazyi”

(,,P. W.” 901. VI, 346). Pozostaj jeszcze osoby, nie majce nie wspólnego

ani z socyalizmem, ani z ydami. Ale przeciwko tym w razie potrzeby naro

dowi demokraci wysuwaj argument, zapewne jak piorun dziaajcy na... czytel-

ników „Teki” z pierwszych trzech klas gimnazyalnych. Oto taki „polak nowo-

czesny” owiadcza kategorycznie, e ten a ten dziaacz polityczny, majcy bezczel-

no przyznawania si do polskoci, pos ada dusz „austryack”, albo nawet, jak

Tadeusz Romanowicz, „yczakowsk” zamiast polskiej. No i porad e co tu na

to! Szczciem, nie cae spoeczestwo polskie skada si z trzecioklasistów,

nalecych do stronnictwa narodowo-demokratycznego i takie baznowanie nie

robi wraenia na%ikim. Traktujc- humorystycznie „narodowych polaków” wraz

z ich monopolem polskoci, musimy bliej przyjrze si reprezentowanemu przez

nich „interesowi narodowemu”.
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Narodowi demokraci powiadaj; „Nasze ter}’^toryum etnogreficzne, wcza
jc do niego cay zabór pruski z Górnym lskiem i Prusami Wschodniemi, zaj-

muje obszar, nie majcy nawet 5,000 mil kwadratowych. Na takim obszarze,

w naszych warunkach przyrodzonych, nie moe rozwija si naród wielki i wie-
rzcy w przyszo swoj. Na wschodzie tylko mamy obszar odpowiedni do
rozwoju naszej potgi, naszej twórczoci narodowej^. („P. W.“f,902, I, 44).

Poniewa narodowi demokraci z pewnoci nie maj tu na myli ani
wschodu azyatyckiego, ani waciwej Rosyi, przeto pod tym „wschodem" naley
rozumie tylko Ru i Litw. Gdy jednak na tych obszarach mieszkaj i stano-
wi kady na swem terytoryum olbrzymi wikszo ludnoci dwa narody o ca-
kiem ustalonej odrbnoci narodowo-kulturalnej — jeli ju pominiemy biaorusi-
nów, przedstawiajcych surowy materya etnograficzny, z którego niewiadomo
jeszcze, co ulepi historya - to „rozwój potgi i twórczoci narodowej" wzgldem
litwinów i rusinów mona rozumie dwojako. Albo ci litwini i rusini maj by
usunici i zastpieni przez ywio polski, w drodze polityki eksterminacyjnej

y

albo maj dobrowolnie uledz polityce i kulturalnym wpywom polskoci, nie
przestajc by litwinami i rusinami. Jak z tych dróg zmierzaj narodowi de-
mokraci ? Mówi oni

:
„Nazywano nas nieraz szowinistami i hakatystami polski-

mi, marzcymi o poarciu Rusinów i Litwinów... Nie mylimy o polszczeniu
Rusinów przedewszystkiem dla tego, e spolszczy ich nie moemy. Nie mogli-
bymy, gdybymy byli nawet pastwem niepodlegem w tych granicach — myle
o zasymilowaniu, inaczej mówic o spolszczeniu 15 milionowej ludnoci ruskiej,

Tymbardziej w dzisiejszych warunkach myl o spolszczeniu ludnoci ruskiej byaby
po prostu niedorzeczn mrzonk" („P. W". 901, XII, 710—711). Takie same
zapewnienia i wzgldem litwinów moaaby znale w „Przegl. Wszechpolskim*^.
A jednak caa taktyka narodowych demokratów wzgldem niepolskiej ludnoci
dawnej Rzeczypospolitej znajduje si w racej sprzecznoci z temi zapewnienia-
mi ich^organu, wobec czego musimy im przyzna tak sam warto, jak posia-
daj zapewnienia organów rzdu rosyjskiego lub pruskiego hakatyzmu, e o ru-
syfikacyi wzgldnie germauizacyi polaków nikt nie myli. Czytajc pilnie
wszystko ..to, co pisali narodowi demokraci np. w sprawie rusióskiej, moemy
przeprowadzi w najdrobniejszych szczegóach analogi pomidzy ich taktyk
a taktyk hakatystów pruskich*).

Przedewszystkiem nasi narodowi demokraci posuguj si zupenie tern sa-
mem sownictwem, co i hakatyci niemieccy. Wzi chociaby wyraz „stan po-
siadania", co chwila powtarzajcy si w wydawnictwach narodowo-demokratycznych.
Wszak to nic innego jak ów synny „Besitzstand" niemiecki, oznaczajcy zdoby-
cze tak miecza jak i kultury niemieckiej na ludnoci polskiej i sowiaskiej wogóle.
Niemieccy szowinici zaarcie wystpuj przeciwko wszelkiemu rozwojowi samo-
dzielnej kultury polskiej w zaborze pruskim lub na lsku austryackim, dlatego^
e postpy polskoci eo ipso podkopuj niemiecki „stan posiadania". Narodowi
demokraci wystpuj przeciwko rusinom z tego samego powodu:

„Ruch narodowy ruski, we wszystkich swoich formach i kierunkach zwraca
si bezporednio przeciw przewadze polskiej i porednio j podkopuje... polityka
polska nie powinna i nie moe dy do wynarodowienia Rusinów. Ale rozwój

*) Prof. Wincenty Lutosawski, mówic o niektórych autorach, propagu-
cych „egoizm narodowy" (specyainie o p. p. Zygmuncie Balickim i Romanie
Dmowskim), twierdzi, e „zbyt si przejli duchem audarnJSw"; („O wychowa-
niu narodowem" str. 29) ;

uznajc w pewnej mierze suszno tego twierdzenia,
sdzibym jednak, e nacyonalizmowi „Przegldu Wszechpolskiego" jest bardziej
pokrewny hakatyzm pruski.
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odrbnoci narodowej ruskiej z koniecznoci uszczupla yolsM stan posiadania^
(„P. W.“ 902, IV, 256).

„Postpy Rusinów s niewtpliwie niezbyt wielkie, ale kady z nich jest

poczony z nasz szkod“. („P. VV.“ 901, XII, 715).

e polakom, albo innym sowianom, rozwijajcym swe siy narodowe, nie

jest przyjemne to utrwalanie niemieckiego Besitzstandu, to niemców nie powinno
wcale martwi, gdy musz szerzy niemczyzn bez ogldania si na uroszczenia

innych — oto zasada hakatystów. Narodowi demokraci mówi zupenie to samo:
„...zadaniem tej pracy powinno by utrzymanie i rozszerzanie polskiego stanu

posiadania. Nic nas obchodzi nie powinno, czy si to rusinom podoba, czy nie,

jedynem wskazaniem musi by dla nas nasz interes narodowy... W polityce na-

szej nie powinnimy dzi wcale uwzgldnia de narodowych Rusinów" („P. W.‘"

1901, XII, 716).

Zdaniem niemców hakatystów polacy, dcy do tego, aeby posiada gi-

mnazya i uniwersytety polskie tam, gdzie dzi istniej niemieckie, i gdzie, jak na
lsku, inteligencya jest niemiecka, s zwykymi zbrodniarzami przeciwko kultu-

rze. Zdaniem narodowych demokratów „Rusini, którzy chc zakada szkoy
wyszego typu z jzykiem wykadowym ruskim w kraju, w którym wysze formy

ycia tworzy ludno polska, którzy, zakadajc je, chc tern samem pozbawi
ludno polsk potrzebnych jej szkó — bo wydajno finansowa kraju na po-

trzeby szkolne jest cile ograniczona — wcale nie s tak bardzo oddaleni

w istocie swego pogldu na szko od Moskali, narzucajcych ludnoci polskiej

szko rosyjsk" („P. W.“ 1902, III, 182).

W swej zapamitaoci nacyonalistycznej narodowi demokraci zdaj si
wprost nie rozumie tego, co mówi, gdy zdanie powysze, w zastosowaniu do

stosunków polskich na lsku austryackim musiaoby brzmie : „Polacy, którzy

chc zakada w Cieszynie gimnazyum polskie... wcale nie s tak bardzo oddaleni

w istocie swego pogldu od Moskali, narzucajcych ludnoci polskiej szko ro-

syjska“. A jednak narodowi demokraci zbieraj skadki na gimnazyum cieszy-

w daleko wikszym stopniu niemieckim ni wschodnia Galicya polsk. Tak, ale

narodowi demokraci rzdz si „etyk egoizmu narodowego“ czyli etyk tego

buszmana, który na zapytanie, co jest dobrem, a co zem, odpowiedzia
:
„dobrem

jest, kiedy ja komu ukradn on, zem — jeli kto mnie to uczyni".

Wszystkie argumenty, jakie przytoczyli hakatyci lscy przeciwko gimna-

zyum cieszyskiemu, skwapliwie zostay powtórzone przez narodowych demokra-

tów przeciwko rusinom, dajcym nowych gimnazyów lub uniwersytetu. Gimna-

zya ruskie to „swego rodzaju zbytek" i „dziki ruskiemu jzykowi wykadowe-
mu przedstawiaj wtpliw warto" („C. W." 902, III, 186 ''j.

Ciekawym rysem taktyki hakatystów jest odgraniczanie „sympatycznej,

uczciwej, lojalnej i t. d." ludnoci polskiej od przewrotnych agitatorów, baamu-
ccych i podburzajcych lud przeciwko niemcom. Ten rys znajdujemy i u na-

szych hakatystów: „...nietylko nie mamy obowizku, ale moe nawet nie mamy

*) Najnikczemniejsze kalumnie moskalofilów przeciwko gimnazyum rusi-

skiemu narodowi demokraci w lot podchwytuj, a podczas kampanii przeciwko

uniwersytetowi rusiskiemu „Przegld Wszechpolski" dzielnie sekundowa „Hay-
czaninowi". Ta solidarno z moskalofilami kae „Przegldowi Wszechpolskiemu"

zastanawia si „Czy naleao popiera per fas et nefas narodowców ruskich prze-

ciw t. zw. moskalofilom, którzy z pewnoci wyrzekliby si zbyt daleko idcych

sympatyi rosyjskich, gdyby im za to wypacono odpowiednie odszkodowanie w wa-
lucie austryackiej i w posadach urzdowych". (1900, III, 138).
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prawa oddawa w rce ruskiej „inteligencji* tego nieszczsnego ludu, który,
baamucony, oszukiwany, podszczuwany, a najczciej teroiyzowany przez swoje
duchowiestwo, jeszcze niechtnie czsto zwraca si przeciw nam lub nawet si^
swym „opiekunom* opiera; e wzgldem niego mamy zacignite podobne dugi,
co wzgldem naszego ludu, e powinnimy pomaga mu podwign si, ucywili-
zowa i uspoeczni... W kadym razie, przy wszelkiej nowej kwestyi, przy
wszelkiem nowem ustpstwie, o które si woa ze strony ruskiej — powinnimy
rozway, ,czy to jest potrzebne dla ludu ruskiego, czy te wycznie dla tej
„kasty“, która „naród ruski“ przedstawia („P. W.“ 902, IV, 289).

Jakie mog by skutki tej polityki ? Oczywicie, nie inne, jak w zaborze
pruskim lub na lsku austryackim. Ci, których si traktuje w ten sposób,
musz czu coraz bardziej wzrastajc nienawi do „obroców- stanu posiada-
nia“ - nienawi, wykluczajc zupenie wszelk mono porozumienia, a wic
i dobrowolnego ulegania politycznym i kulturalnym wpywom polskoci. Poniewa
za narodowi demokraci nie posiadaj adnych rodków, pozwalajcych im pro-
wadzi eksterminacyjn polityk wzgldem rusinów i litwiuów, przeto caa ich
taktyka jest politycznie nadzwyczajnie gupia, nie mówic ju o tern, e etycznie
jest tak samo, jak niemiecko-hakatystyczna, nikczemna. Jeli niemieccy hakaty-
ci, rozporzdzajcy milionowymi funduszami kolonizacyjnymi

,
ca machin

pastwow i poparciem bogatego spoeczestwa, s wstrtni, ale zarazem groni,
to nasi hakatyci od „Przegldu Wszechpolskiego“ s tylko mieszni. Dla pol-
skoci za i jej wpywów politycznych i kulturalnych s wprost szkodliwi tak na
Rusi, jak i na Litwie, gdzie narodowców litewskich traktuj jako uszczuplaj-
cych polski „stan posiadania* ajentów Moskwy. Najzupeniej mona zgodzi si
z tern, co mówi w 1900 r. autor pewnego artykuu (naturalnie nie redakcyj-
nego) w „Przegldzie Wszechpolskim* — artykuu, gruntownie zapomnianego
przez dzisiejszych „polaków nowoczesnych*: „Najboleniejsz jednak krzywd
wyrzdzaj Litwinom, zarzucajc im sojusz z rzdem przeciwko Polakom i wo-
góle polskoci.. Taktyka przeciwników Litwinów moe rzeczywicie poprowa-
dzi do separatyzmu litewskiego: doznajc bowiem od nas ucisku nie mniej ni
od Moskali

;
widzc w nas wrogów wszystkiego co litewskie, mog krzykn

w rozgoryczeniu: „Jeli nie mamy zosta Litwinami, to wszystko nam jedno,
czy bdziemy Polakami czy Rosjanami. W granicach monoci Polacy gnbi
nas nie mniej ni Rosjanie — precz wic tak samo z Lachami, jak z Moska-
lami!* Do takiego okrzyku rozpaczy moe doprowadzi ich ten skrajny, litwino-

erczy duch, panujcy u nas dosy czsto. Wymiewani, pokrzywdzeni w swych
uczuciach i prawach narodowych, moe by ju dawno rzucili si w rozpostarte
ramiona rzdu, gdyby nie wrodzona ich ludowi cierpliwo, rozwaga i wstrt do
paktowania z najedcami przeciwko wspóbraciom we wspólnej wierze, wspólnej
niedoli. Taka rozterka pumidzy dwoma narodami uciemionymi moe wyj
tylko na poytek ciemizcy, który atwiej da sobie rad z kadym narodem po-
jedyczo, ni z obu naraz, mioci zczonym* („P. W.“ 1900, VII, 405—409^

W miar tego jak nacjonalizm stawa si rdzeniem istoty narodowej de-
mokracji, demokratyzm tej ostatniej musia topnie z przeraajc szybkoci.
Chcc bowiem przeciwdziaa naturalnemu rozwojowi ludnoci niepolskiej w celu

zachowania „Besitzstandu* polskiego, narodowa demokracja musi si oprze
przedewszystkiem na najbardziej reakcyjnych ywioach — wacicielach wielkiej

posiadoci ziemskiej, biurokracji i klerze*). „Najwiksz nasz si polityczn

*) Ciekawe, e w skad programu dziaalnoci narodowej demokracji na
Rusi wchodzi i „pomnoenie liczby kocioów i parafii rzymsko-katolickich, oraz.

powoanie duchowiestwa do pracy narodowej* („P. W.“ 902, IV, 257).
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na Litwie i Kusi jest szlachta, innymi sowy klasa wacicieli ziemskich"...

„Jestto jeszcze powana podstawa dla dziaalnoci obywatelskiej i o to chodzi
powinno przedewszystkiem, aeby j, o ile si da, utrzyma w rozmiarze dotych-

czasowym", mówi „Przegld Wszechpolski" (902, VI, 432).

„Drugim czynnikiem przewagi polskiej (na Rusi halickiej) jest inteligencya

miejska, zoona przewanie z urzdników i przedstawicieli t. zw. zawodów libe-

ralnych"... („P. W." 902, IV, 257). Opieranie si na obszarnikach i na polskich

komisarzach policyi dla partyi demokratycznej jest czem popro tu niesychanem,

ale nacyonalici, którym chodzi jedynie o obron politycznego „Besitzstandu"

inaczej postpowa nie mog. Albowiem, o ile o charakterze etnograficznym

danego kraju rozstrzyga jedynie lud wiejski i miejski, a wszelka reforma demo-

kratyczna (np. prawa wyborczego) coraz bardziej uwydatnia przewag tego ludu,

to — skoro chodzi o przewag polityczn mniejszoci — jest ona wynikiem

przywileju i wszelka reforma demokratyczna, uszczuplajc przywilej mniejszoci,

narusza i niszczy t przewag. Tak np. lsk, kraj etnograficznie polski (resp.

czeski) pod wzgldem politycznym stanowi niemiecki stan posiadania. Reforma

prawa wyborczego do sejmu czy te do rad gminnych, przeprovvadzona w duchu

demokratycznym, musi cakowicie zniszczy przewag niemieck. Wobec tego

nacyonalici niemieccy z natury rzeczy s i musz by przeciwni wszelkim re-

formom demokratycznym i opiera si na bogatych wacicielach niemieckich,

stanowicych najbardziej uprzywilejowan cz ludnoci, oraz na niemieckiej

biurokracyi, stojcej na stray przywilejów buruazyi. To; samo jest i w Gali-

cy! Wschodniej, gdzie wielka posiado ziemska, przy pomocy biurokracyi pol-

skiej, zachowuje sw przewag polityczn nad ludnoci rasisk dziki przywi-

lejom. Wszelka reforma w duchu demokratycznym, uszczuplajca te przywileje,

wychodzi na korzy ludnoci rosiskiej (jakote i ludowi polskiemu Wschodniej

Oalicyi), ale przewag polskiej szlachty i biurokracyi amie — innymi sowy
niszczy polityczny „Besitzstand" polski.

Nazywajcy si wic „demokratami" nasi nacyonalici, wystpujc w obronie

„Besitzstandu" polskiego, musz prowadzi w Galicyi polityk nawskró reakcyjn,

o czem zreszt bdziemy mieli sposobno mówi szerzej przy charakteryzowaniu

trójzaborowoci narodowej demokracyi.

Kwestya narodowociowa a socyalici rosyjscy.

Rewolucyonici * rosyjscy, zwaszcza za socyalni demokraci, bardzo mao
dotychczas zajmowali si kwesty narodowociow i pomijali j w swych wy-

dawnictwach prawie zupenem milczeniem. Daje si to wytomaczyó przede-

wszystkiem mglistoci poj socyalistów rosyjskich na punkcie polityki. Wszak

nawet kwestya tak zasadnicza, jak sprawa walki o zdobycie na samowadztwie

carskiem swobód politycznych, do niedawna jeszcze bya kwesty sporn, wywo-

ujc zawzite polemiki w obozie socyalno-demokratycznym. Wobec tego szcze-

góowe okrelenie stosunku do narodowoci, przez carat ujarzmionych, mogo si

h. czl L. N.
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im wydawa rzecz maej wagi. Nastpnie brak w Rosyi scentralizowanej partyi

socjalistycznej, któraby moga w imieniu caego rosyjskiego ruchu socyalistycznego

wchodzi w porozumienie z organizacyami innych narodowoci, wchodzcych
w skad caratu, odsuwa w przyszo praktyczne rozwizanie tej sprawy, a wic
i samo szczegóowe zaznaczenie stanowiska w kwestyi narodowociowej czyni
mniej pilnem.

Wobec tego socjalni demokraci rosyjscy zadawalniali si posiadaniem

w swym programie punktu, gwarantujcego kadej narodowoci, wchodzcej
w skad Rosyi, prawo stanowienia o swym losie, de facto jednak z tym nawet,

do nieokrelonym punktem, rachowali si mao.
Tymczasem na terytoryach, zagrabionych w cigu wieków przez rozbójni-

cz polityk caratu, powstaway coraz to nowe orodki ruchu socyalistycznego

o charakterze nierosyjskim. Po Polsce i Litwie przysza kolej na otw, Fin-

landy, Kaukaz, wreszcie Ukrain — a stosunek socyalnych demokratów do

wszystkich tych ruchów pozosta zupenie nie wyjaniony. Mao tego — im

bardziej samodzielnym by ruch jaki, tern mniej znajdowao si o nim wiadomo-

ci w wydawnictwach rosyjskich.

Dopiero w ostatnich czasach i rosyjska prasa socyalistyczna musiaa si
zaj spraw narodowociow, przedewszystkiem z powodu najnowszej polityki

caratu wzgldem Finlandyi, nastpnie za ze wzgldu na ewolucj w kierunku

narodowociowym „Bundu“. Organy socyalno-demokratycznej prasy rosyjskiej

poczy zwraca uwag swych czytelników na ucisk narodowociowy i jego

przyczyny.

Petersburska „Raboczaja Mysl“ zamiecia w Nr 14 specjalny artyku pt.

„Kwestya narodowa“, z którym warto zapozna si bliej jako z pierwszem wy-
powiedzeniem si jednego z powaniejszych organów S. D. P. Rosyi, w dodatku

przeznaczonem dla szerokich mas robotniczych.

Organ petersburskiego komitetu zaznacza, e „wród robotników s ludzie,

którzy s na kadym kroku przeladowani i leni nie tylko jako robotnicy, ale

jeszcze jako czonkowie pewnej narodowoci. Takimi s robotnicy, nalecy do

narodowoci uciskanych — np. polacy i ydzi u nas w Rosyi. Otó wród tych

robotników obok kwestyi spoecznej powstaje kwestya równouprawnienia obywa-

telskiego. Musz walczy nie tylko z ekonomicznym i politycznym uciskiem,

ale i z narodowym; musz wszystkiemi siami zdobywa prawo mieszkania wsz-
dzie, gdzie im si podoba, prawo zajmowa posady pastwowe i publiczne na

równi z rosyanami“. Dziwna tu jest ch sprowadzenia ucisku narodowociowego

jedynie do przeladowania robotników, ale i ta tendencja nie jest przeprowadzona

konsekwentnie, gdy ze sów artykuu wynikaoby, e robotnicy polscy albo

litewscy np., którzy mog mieszka w caej Rosyi, najbardziej cierpi ra tern, e
nie s dopuszczani do zajmowania stanowisk urzdowych.

W dalszym cigu „Raboczaja Mysl“ powiada: „...Jeli spojrzymy prawi-

dowo na spraw, to waciwie jest to nie tyle (?) walka narodowociowa o ja-

kiekolwiek przywileje dla danej narodowoci, ile walka z uciskiem narodowocio-

wym rzdu wspóczesnego. Czy istotnie np. ydzi daj jakich specjalnych

praw i przywilejów? Naturalnie — nie, oni daj jedynie elementarnej spra-

wiedliwoci, aeby ich traktowano tak, jak traktuje si wszystkich innych. To
samo jest i z kwesty równouprawnienia obywatelskiego. Powstaa ona nie na

skutek de ydów np. do jakich specjalnych praw narodowych, ale z powodu

nacjonalistycznych przeladowa ydów ze strony rzdu... Polacy i ydzi pac
te same, a niekiedy i wiksze podatki, peni te same obowizki, co my, i byoby
niesprawiedliwem, gdyby nie posiadai wszystkich tych praw obywatelskich, z ja-

kich my korzystamy... Mie nadziej na to, e nasz rzd samowadczy nagle

poczuje poszanowanie wzgldem sprawiedliwoci i obdarzy równouprawnieniem
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obywatelskiem wszystkie narody zamieszkujce Eosy, niepodobna... To dosko-

nale rozumiej nasi towarzysze polacy i ydzi i zaspokojenie swych da
maj nadziej otrzyma nie natychmiast, lecz w chwili, kiedy rzd samowadczy,

zachwiany pod] ciosami walczcej armii rewolucyjnej, bdzie zmuszony zrobi

ustpstwa. Chwila ta, prawda, nie jest blizka, ale bd co bd nastpi i musi

nastpi “.

Z powyej przytoczonych ustpów mona byoby wnosi, e „Raboczaja

Myl“ widzi ostateczne rozwizanie kwestyi narodowociowej w zapewnieniu

wszystkim narodom „równouprawnienia narodowociowego". Tak jednak nie jest.

Przytacza ona przykad Niemiec konstytucyjnych, gdzie polacy s uciskani pod

wzgldem narodowociowym, i twierdzi, e „mniej wicej to samo mona widzie

w Austryi w stosunku do czechów i rusinów“, Przychodzi wic do wniosku, e
„tego samego moemy oczekiwa i w stosunku do innych narodowoci w przy-

szej Rosyi, kiedy na gruzach samowadztwa pow^stanie rzd konstytucyjny".

Wniosek najzupeniej suszny, tak samo, jak i nastpujce po nim wy-

janienie, e „w krajach, gdzie jedna narodowo panuje nad drug, gdzie jeden

jzyk jest pastwowym, pokojowe wspóycie narodów jest niemoliwe. W ta-

kich krajach nieunikniona jest walka narodów, walka, zaciemniajca wiadomo
klasow masy robotniczej i w znacznej mierze utrudniajca zjednoczenie robotni-

ków. Robotnicy narodowoci uciskanej czuj si obcymi w takich krajach, ich

jzyk, z którym zwizane tysice wspomnie, usunity na ostatnie miejsce, ich

zwyczaje, obyczaje, gusty, wyrobiono w cigu caych stuleci, nie s uznawane,

ich osobisto jest traktowana z pogard".

Zdawaoby si, e po tern wszystkiem „Raboczaja Mysl“ uzna, i jedynem

wyjciem dla narodowoci uciskanych jest niepodlego — czy to w formie zu-

penej samodzielnoci pastwowej dla narodowoci wikszych, czy to w formie

bodaj jakiej autonomii dla drobnych ludów. Napróno bymy jednak czekali

tego owiadczenia. „Raboczaja Mysl“ twierdzi, e zapobiedz walce narodowocio-

wej mona tylko przez obdarzenie wszystkich narodów „zupenem równouprawnie-

niem narodowem". „Niech kada mówi swym jzykiem rodowitym; niech rozwija

sw literatur, sw sztuk; niech zakada swe szkoy; niech rozwija swe siy

duchowe w jakiej tyko chce formie". Autor artykuu zapomnia zupenie, e
równoupiawnienie narodowoci istnieje nie tylko w Austryi, ale i na Wgrzech,
a jednak adna z narodowoci niepastwowych tych krajów nie jest zadowolona

ze swego losu, i e narodowo pastwowa najczciej nic sobie nie robi z istnie-

jcego na papierze równouprawnienia narodowociowego.

Charakterystyczne jest i to, e „Raboczaja Myl", zaznamiajca swoich

czytelników z kwesty narodowociow, przemawia w ten sposób, e ci mog by
przekonani, jakoby ujarzmione przez carat narodowoci, a przedewszystkiem polacy

albo litwini, nie dyy do niczego innego, jak tylko do równouprawnienia naro-

dowociowego w przyszej Rosyi konstytucyjnej. O deniu polaków i litwinów

oraz Ukraiców do niepodlegoci niema ani sówka.
Czy taka strusia polityka wyjdzie na korzy rosyjskiej masie roboczej

i czy przyczyni si do zniknicia nieporozumie narodowociowych w samym obo-

zie socyalistycznym, mona wtpi.
Jak ju nadmienilimy'_wyej, do zajmowania si kwesty narodowociow

pobudzia socyalistów rosyjskich ewolucya „Bundu" zwaszcza za uchwaa ostat-

niego jego zjazdu, przyjta przez wszystkie bez wyjtku frakcye rosyjskie nieprzy-

janie. I^rzy sposobnoci omawiania rezolucyi narodowociowej „Bundu“ socyaici

rosyjscy wypowiadali swe pogldy zasadnicze na kwesty narodowociow i spo-

sób jej rozstrzygnicia w Rosyi.

Tak np. Kryczewskij, redaktor socyano-demokratycznego organu „Rabo-

czeje Dieo*, omawiajc rezolucy „Bnndu“, wypowiada si jednoczenie przeciwko
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naszemu deniu do niepodlegoci narodowej —
-

jeszcze jedeu dowód na to, jak
niedostatecznem jest wystawienie w programie S. D. P. Eosyi punktu, dotyczcego
„praw stanowienia o swym losie". Kryczewskij mówi: „Ogólna formua równo-
uprawnienia narodowociowego obejmuje logicznie i terytoryaln niezaleno,
walk o zaoenie albo odbudowanie niezalenego pastwa. Tak wanie formu-
uje kwesty P. P. S. „Bimd“ nie godzi si z takiem postawieniem kwestyi.
Dlaczego? W sprawozdaniu (ze zjazdu) podnosi si, e terytoryalna przebudowa
imperyum rosyjskiego strasznie skomplikowaaby kwesty narodow i, oprócz
tego, np. w odbudowanej Polsce sama przez si nie gwarantowaaby równoupra-
wnienia pomieszanym z polakami ydom, litwinom i t. d. Wedug mego zdania,

jeszcze waniejszem jest to, e walka o odbudowanie Polski musi odwie i fakty-
cznie odwioda P. P. S. od wspólnej dla wszystkich dziaajcych w Rosyi socya-
listów walki o zniesienie samowadztwa Nie wspominam ju o innych szkodli-

wych rezultatach takiego postawienia kwestyi narodowociowej dla danej partyi

socyalistycznej oddzielnie — o zaciemnieniu wiadomoci klasowej proletaryatu,

dziki wysuwaniu programu, jednoczcego wszystkie klasy, cilej — patryotyczne
i nacyonalistyczne ywioy wszystkich klas i specyalnie wanie klas posia-

dajcych“.

Przytoczony wyjtek w jeszcze wyszym stopniu anieli^artyku „Raboczej
Mysli“ wiadczy o kracowej ignorancyi na punkcie kwestyi narodowociowej
nawet wybitniejszych przywódców socyalnych demokratów rosyjskich.

Kryczewskij zdaje si na seryo przypuszcza, e w Polsce do zdobycia
niepodlegej republiki, w której rzd bdzie w rku socyalistów, d waciciele
posiadoci ziemskich i fabrykanci ! No, a coby rzek Kryczewskij, gdybymy
powiedzieli, ie, odmawiajc nam prawa do niepodlegoci, wysuwa program,
cile czcy robotników rosyjskich z rosyjsk andarmery? I co za dziwna
konsekwencya w jego rozumowaniu ! Uznajc, e denie do niepodlegoci
terytoryalnej jest logicznym warunkiem równouprawnienia narodowociowego,
Kryczewskij, zwolennik programu S. D. P. Rosyi odmawia nam prawa do nie-

podlegoci. Oryginalny, trzeba przyzna, sposób zachcania polskich socyalistów

do wspólnej walki, o któr mu tak chodzi

!

Nie rozumiejc rzeczywistego charakteru narodowych de socyalistów

nierosyjskich i traktujc je nieprzyjanie, socyalici rosyjscy nie pomijaj jednak

sposobnoci, aeby dawa im rady, jak maj przestrzega czystoci swego cha-

rakteru socyalistycznego. Ciekaw pod tym wzgldem jest przedmowa do bro-

szurki o ruchu robotniczym w Tyflisie, wydanej przez „Iskr".

Wydawcy broszurki tumacz, e do szybkiego wzrostu socyalno-demokra-

tycznego na Kaukazie przyczyni si w pierwszym rzdzie specyalny ucisk poli-

tyczny, cicy na tym „kresie“. „Barbarzyska polityka samowadztwa, skiero-

wana do brutalnego uciskania wszystkich nierosyjskich narodowoci, i tu, tak

samo jak na innych kresach, wysza na poytek ruchowi robotniczemu. Wlad
za polakami, itwinami, ydami i otyszami budzi si do ycia politycznego pro-

letaryat ormiaski i gruziski, rozpoczynajc czynn walk z rzdem“.
„Proletaryat wszystkich ucinionych w Rosyi narodowoci sta na uboczu

od tej walki, jak toczyy przeciwko caratowi klasy buruazyjne pod sztandarem

oswobodzenia narodowego. Jakkolwiek bolenie dawa mu si odczuwa ucisk

rzdu carskiego, nie móg si jednak rzuci do wa^ki przeciwko niemu, dopóki

ta walka bya toczona w imi ciasnych narodowych interesów. Czu, e buruazyjne

partye nacyonalistyczne d jedynie do tego, aby cudzoziemskich wyzyskiwaczy

i ciemizców zastpi przez miejscowych. Ale, skoro do proletaryatu zjawia si
midzynarodowa, ze wzgldu na swe zasady i cele, socyalna demokracya, on

odezwa si na jej wezwanie do walki z despotyzmem i w imi wasnych intere-

sów klasowych da zniesienia pomidzy innemi formami ucisku politycznego —
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ucisku narodowego. Jednake, stanwszy do walki politycznej w Rosyi samo-

wadczej i wysuwajc danie wolnoci, proletaryat pracuje nad oswodzeniem nie

tylko siebie samego ale i wszystkich tych, kogo uciska caryzm wspóczesny.

Z tego wzgldu i w swej walce z uciskajc go bezprawnoci pod wzgldem
narodowym proletaryat naszych kresów mimochodem (poputno) broni tych inte-

resów wolnoci narodowej, które najbardziej dotycz klas buruazyjnych tych

kresów. Naturalnem wic jest, e najbardziej czujni i radykalni przedstawiciele

tych klas buruazyjnych z zachwytem witaj polityczne przebudzenie si proleta-

ryatu, w którym nie mog nie widzie jedynej ywotnej siy rewolucyjnej zdol-

nej do zniesienia przytaczajcego ich ucisku“.

Co prawda ani w Polsce, ani gdzieindziej na „kresach" Rosyi jako nie

wida, aeby „przedstawiciele klas buruazyjnych^ witali „z zachwytem^ poli-

tyczne przebudzenie si proletaryatu. Nawet to, co mówi autor tekstu broszury

(nie przedmowy) o stosunkach kaukazkich *), nie wiadczy o tern bynajmniej.

Ale autor przedmowy gotów widzie niebezpieczestwo dla rozwoju socyalizmu

nawet w tern, e przedstawiciele drobnych ludów Kaukazu poczynaj rozumie,

i tylko socyalizm przyniesie im upragnione oswobodzenie. „Proletaryat rewolu-

cyjny w Rosyi powinien sta si przedni stra caego, skierowanego przeciwko

caryzmowi ruchu — mówi autor przedmowy do broszury. — Dlatego i prole-

taryat kresów powinien dy do tego, aeby u siebie „w domu" stan w prze-

dniej stray miejscowych ruchów przeciwko adowi dzisiejszemu. Taka sytuacya

uatwi mu jego walk, ale jest ona te brzemienna w pewne niebezpieczestwa".

Mianowicie atwo si moe sta, e „do szeregów socyalnej demokracyi wejd
ywioy, dalekie od socyalizmu, dla których nie trudno bdzie nada modemu
ruchowi pitno wasnych buruazyjno-nacyonalistycznych idei".

Nie znam stosunków kaukazkich na tyle, aeby osdzi, czy obawy autora

przedmowy do broszury s ugruntowane na mocnych podstawach faktycznych,

ale, wnoszc z tego, co si dzieje na wszystkich innych „kresach" Rosyi, wtpi,
aeby ruchowi socyalistycznemu wród gruzinów i orinian zagraao wielkie nie-

bezpieczestwo ze strony nacyonalistycznei buruazyi. Widz natomiast jasno,

e ten centralizm wszechrosyjski, który ideowo cile czy olbrzymi wikszo
socyalnych demokratów rosyjskich nie ju z liberaln buruazy, ale wprost

z obozem reakcyjnym i rzdowym, zagraa najwikszem niebezpieczestwem sa-

memu proletaryatowi rosyjskiemu. Centralizm socyalnej demokracyi rosyjskiej,,

wyraajcy si tak jaskrawi w artykuach kierowniczych organów S. D. P.

Rosyi, jak „Raboczeje Dieo" i „Iskra", nie zapobiegnie wzrostowi ywioów
separatystycznych na „kresach", ale niewyjanianie proletaryatowi rosyjskiemu

zupenej susznoci de wszystkich ludów, ujarzmionych przez carat, do niepo-

dlegoci, pozwoli rzdowi carskiemu w chwili stanowczej ze skutkiem wyzyska
szowinizm szerokich warstw ludnoci. Oby si nie powtórzyo to, czego wiadkiem
bya Rosya w r. 1863, kiedy, pod wpywem powstania polskiego, Ktków móg
sprowadzi do zera wpyw Hercena...

B. P. — in.

*) „Za pomoc tego obchodu (majowego) socyalna demokracya na Kauka-
zie zasiaa ziarna wolnoci i stana jako stra przednia wszystkich si opozy-
cyjnych Kaukazu. Ona wskazaa wyjcie gruziuowi, odczuwajcemu cay ucisk
rzdowy, podniosa na duchu hardego czerkiesa, Czeczeca i adyg; daa do zro-
zuinienia ormiauom-rewolucyonistom, e i na Kaukazie dojrzewaj siy rewolucyj-
ne i e i u nas w domu (na Kaukazie) jest nie mao pracy" —• mówi autor.
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WIKTOR HUGO.

Dokd id te dzieci? Na twarzach tych dziatek,

Wychudzonych w gorczce, w smutnem zamyleniu,
Niema umiechu... Id, bez opieki matek —
Dziewcztka omioletnie ! — pracowa w wizieniu,

Ud rana do wieczora wiecznie wykonywa
Ten sam ruch tpej pracy, nigdy nie'^spoczywa.

Skulone pod zbami maszyny ponurej,

Eotwora, co w ciemnoci co tam uje wciekle,

Te niewinne — w katordze, te anioy — w piekle.

Pracuj — a wokoo elazo i mury.

Nigdy dzieci nie wytchn, nie bawi si spoem,
Wic blade — jakby liczka posypa popioem

!

Ledwo dzie, a ju takie znuone malestwa !

Nie rozumiejc przyczyn swojego mczestwa.
Zda si, mówi do Boga zawemi oczkami :

„Patrz! patrz i nasz Ojcze, co to ludzie robi z nami!“

O I bezecne kajdany, w które dzieci skute 1

O praco obkana! Twe tchnienie zatrute.

Co znieprawia rk boych dzieo wite, czyste,

Co pikno spdza z oblicz, co w mózgach myl cina,

Kobi — cud twej potgi najwikszy, zaiste! —
Z Apollina — garbusa, z Woltera — kretyna !

—

Za praco, co poranek ycia chwytasz w szpony

!

Która stwarzasz bogactwo — i ndz zarazem

!

Dla której dzieci — martwem narzdziem !

Szalony

Postpie! dokd zmierzasz? co twym drogowskazem?

Ty kwiat modoci amiesz ! Powiedz ! Co twem dzieem ?

— Dusz daem maszynie — ludziom j odjem !
—

O przeklestwo tej pracy — habie i torturze !

Jako ohydny naóg, co bluni naturze.

Za ponienie ludzi, za matek pakanie,

A w imi pracy samej — przeklnij j, o Panie

!

W imi pracy szlachetnej, owocnej, prawdziwej.

Przy której lud jest wolny, a czowiek — szczliwy

6 5"^

*) Wiersz ten przetomaczy i nadesa nam jele z towarzyszy w celu

uczczenia w ten sposób stuletniej rocznicy urodzin wielkiego poety, któr w rb.

obchodzi caa Francya republikaska. Ustp ten, napisany d. 30 lipca 1838 r.,

wyjty jest ze zbioru poezyi Wiktora Hugo pt. „Contemplations“.
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z KRAJU I O KRAJU
(Proces tow. Morawskiego i Golde. — Konfereneya górnolska w Owicimiu. —
Pretensye socyalhakatystów

.

— Owiadczenie Centralnej komisyi agitacyjnej na
Górnym lsku. — Manifestacye grunwaldzkie a socyalici. — Obchód kra-

kowski. — Strejki chopskie na Rusi. — Solidarno staczyków, narodowych
demokratów i moskalofilów. — Grunwald a wadze rosyjskie. — Komitety rol-

nicze. — Rzd a chopi. — Dziaalno noicego kuratora — Zajcia ódzkie. —
Echa ucieczki tow. Malinowskiego. — Nowy Nr „Robotnika’'^ — Tajny doku-

ment rzdowy).

W poprzednim numerze podalimy ju wiadomo o wyrokach na tow.

Morawskiego i Golde. Obecnie drukujemy sprawozdanie z przebiegu procesu,

który wywoa powszechne oburzenie nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech.

Akt oskarenia zarzuca tow. Morawskiemu i Golde, e wiadkowi Guss-

nerowi sprzedali broszury „Pamitka majowa", „Ojciec Szymon^ i „Czy teraz

niema paszczyzny?", a tern samem uprawiali kolporta.

Tow. Morawski konstatuje, e broszur „Pamitka majowa" kolportowa

po raz ostatni w maju 1901 r., poczem pozostay nakad zapakowa w paczki,

aby go zuy w maju 1902 roku. Kolporta z 1901 r. jest zatem przedawniony.

Broszury „Czy teraz niema paszczyzny ?“ nigdy nie rozszerza, a jeeli Gussner

wyniós tak broszur z lokalu redakcyjnego, to najwyej mogo tu chodzi

0 jeden egzemplarz recenzyjny, nadesany do redakcyi. Broszury za p. t. „Oj-

ciec Szymon“, której policya przy rewizyi znalaza w redakcyi 3 9 egzemplarzy,

nadesano mu z Lodyiiu 20 egzemplarzy, chocia wcale ich nie zamawia. Byy
one przeznaczone dla kogo zza kordonu, który mia je zabra. Ani jednego eg-

zemplarza nie przeznaczono na sprzeda.

Tow. dr. Golde ow?iadcza, e by moe, i okolicznociowo sprzedaa bro-

szury Gussnerowi, stanowczo jednak nie sprzedaa mu broszur „Pamitka majowa",

„Ojciec Szymon" i „Czy teraz niema paszczyzny?".

Oboje oskareni wyraaj przypuszczenie, e Gussner inkryminowane bro-

szury ukrad w redakcyi.

Gussner, ajent, utrzymuje, e bywa czsto w redakcyi, e w marcu kupi
od dr. Golde kilkanacie broszur, a midzy niemi trzy inkryminowane broszury.

Morawski by przy tern nieobecny. Broszury skonfiskowa wiadkowi Madler.

Na zapytanie obrocy adw. Heinego, jak si miaa rzecz z t konfiskat, z pew-
nem wahaniem potwierdza Gussner, e sam poszed do Madlera i odda mu bro -

szury; nikt mu jednak nie poleca kupi broszur.

'‘If^Przewodniczcy upomina surowo wiadka, aby mówi prawd, nie powo-

dowa si adnymi wzgldami i aby nie zeznawa faszywie na niekorzy oskar-

onych, lecz wiadczy z ca ostronoci tak, jak mu nakazuje sumienie.

Przewodniczcy: Znasz pan oskaronych? — w.: Tak jest. — Przew.: Skd
ich pan znasz ? — w. : iByem z nimi w cisych stosunkach. — Przew. : Co pan

przez to rozumiesz, czy stosunki przyjacielskie, czy kupieckie, czy te partyjne?

— w. : Partyjne.

Przew. : Czy pan czsto bywa w redakcyi „Gazety Robotniczej" ? —
w : Tak jest. — Przew. : Czego 'pan tam szukae ? — Bywaem tam w interesie

1 z wizytami. — Przew. : Czy pan tam kupowae kiedy ksiki ? — w. : Tak jest.

Byo to w lutym lub w marcu. Przew. : Czy pan tam poszed w tym zamiarze.
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aby kupi ksiki? — w.: Nie. — Przew.: Czy panu kto proponowa kupno ksi-

ek ? — w.: Nie, ja sam je kupiem. — Przew.: Czy panu okrelano, jakie to s
Ksiki? — w.: Nie, ja tylko zadaem par ksiek — do czytania. —
Przew.: Czy pan chciae te ksiki kupi, czy te wypoyczy? — w.: Chcia-

em je kupi.

Przew. (pokazujc wiadkowi inkryminowane broszury) : Czy panu oddano

te pisma ? — w.: milczy. — Przew. : Czy pan kupi te trzy broszury ? — wiadek
Gussner : Tak jest, ale ich nie czytaem. — Przew. : To jest jednak szczególne,

pan mówisz, e kupie te broszury do przeczytania, a utrzymujesz, e jednak

wcale ich nie czyta. — w.: Tak jest, daem za nie mark i 55 fenigów.

Przew.: Czy poznajesz pan teraz te ksiki, które pan wtenczas kupi-

e? (Pokazuje wiadkowi skonfiskowane broszury). Czy to s te same? — w.: Tak
jest. — Przew.: Co si stao z temi ksikami? w. (po chwii milczenia): Nie

wiem. — Przew. : Czy pan ich nikomu nie dawa ? — w. milczy. — Przew.:

Czy pan masz te broszury u siebie ? — w.: Nie. — Przew.: Czy pan wyda te

broszury komisarzowi granicznemu ? — w.: Na to pytanie nie chc odpowia-

da. — Przew.: Pan musisz da odpowied. A wic tak ? — w.: Tak jest —
Przew. : Czy bye pan wynajty przez komisarza granicznego Madlera ? — w.:
Nie. Poszedem tam z wasnego popdu. — Przew. : Czy komisarz graniczny

da panu jakie polecenie ? w.: Nie. Nie mog cobie przypomnie.

Obroca, pose tow. Heine: Czy pan tak czsto otrzymujesz od Madlera podo-

bne polecenia, e nie moesz sobie tego przypomnie. — w.: Nie. — Obr.: Ale

jednak pan musisz czsto otrzymywa takie polecenia, jeeli nie moesz tego

spamita. — w, milczy. — Obr.: Czy pana posano na zakupno ksiek ? —
w.: Nie.

Obr.: Zatem panu nie kazano kupowa ksiek ? — w.: To jest mo-
liwe. — Obroca Heine : W takim razie chciabym si bliej dowiedzie, w
jaki sposób odbyo si kupno? Czy pan powiedziae w redakcyi „Gazety Kobo-
tniczej“ : Prosz mi da tak a tak ksik? — w.: Nie, zadaem tylko

jakichkolwiek ksiek do czytania. — Obroca Heine : Pomidzy ksikami zna-

leziono tylko jeden egzemplarz broszury „Czy teraz niema paszczyzny ?“ W
jaki sposób wiadek przy szed w posiadanie wanie tego jedynego egzempla-

rza ? (Zwrócony do Gassnera) : Czy pan moe jeszcze jak inn ksik zapako-

wa razem z tamtemi ? Czy pan sam sobie brae ksiki ? — w.: Tak jest,

braem ksiki z biurka.

Obr.: Oskareni owiadczyli, e egzemplarz, który znalaz si w posiadaniu

wiadka, by egzemplarzem redakcyjnym. I wanie ten egzemplarz znik. Nie
sprzedawanoby go wcale. Znik wraz z egzemplarzem broszury „Ojciec Szy-

mon“. Czy moe wiadek je mimowolnie zabra? — w.: Nie, ksiki zapako-

waa mi pani Gode. — Przewodniczcy: Ale o tern, e tu chodzio o egzem-

plarz redakcyjny, nic nie mówi ani Morawski, ani pani Golde. To jest przecie

szczególna rzecz.

Obroca: Czy pan wywiadcza take inne przysugi komisarzowi granicz-

nemu? Czy nie skada mu pan jakich sprawozda? — w. : Nie. — Obr. : Czy
na 1 maja nie polecono panu wzi udziau w zgromadzeniu w O wiclmiu. —
w.: Nie. Uczyniem to z wasnego popdu.

wiadek komisarz graniczny Madler twierdzi, e Gussner, zarówno policyi

bytomskiej, jak i katowickiej, znany jest, jako socyalny demokrata. Przed czte-

rema lub piciu miesicami mia Gussner przyj do niego i prosi go o robot.
Co si za tyczy ksiek, to wiadek nie wydawa Gussnerowi adnego w tym
kierunku polecenia. Gussnerowi polecono tylko ledzi pewnego modego czo-

wieka, który mia przebywa w redakcyi „Gazety Robotniczej*'. Nastpnego dnia

przyszed do wiadka Gussner i przyniós mu ksiki.- Madler przejrza ksiki
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i zatrzyma sobie trzy inkryminowane broszury, zwracajc Gnssnerowi koszta^

wyoone na zakupno tych broszur. Do skadania sprawozda ze z^Tomadze
wiadek Gussnera nie uywa; do tego ma ludzi bardziej zaufanych. Pewnego razu

poyczy Gussuerowi mark lub 2 marki. Gussner wcale nie by na odzie poli-

ryjnym, ani te nie by uywany jako szpicel policyjny.

Obr. (zwrócony do Madlera); Powiedziae pan, e Gussner otrzyma od

pana polecenie w sprawie pewnego modego rosyanina, (Zwracajc si do Gus-

snera): Czy moe pan dostae ksiki od modego rosyanina? — w. Gussner:

Nie. — Przew.: Kto by obecny w redakcyi „Gazety Robotniczej^, gdy pan tam
przyszede? — w. Gussner: Pani Morawska i kilku obcych ludzi. — Przew.:

Czy panu ksiki zapakowaa pani Golde? — w. Gussner: Tak jest.

Madler : e wiadek Gussner nie mia odemnie adnego polecenia co do

zakupna ksiek, wynika ju z tego, i w owym dniu wcale si go nie pytaem,
u kogo kupi te ksiki. — Obr. (do wiadka Gussnera): Czy nie pomagae pan

modemu rosyaninowi przej przez granic, lub czy nie pomoge mu pan ^prze-

transportowa pism przez granic? — w. milczy.

Obr. : Czy pan nic nie wiesz o tern, e przez pana ów mody rosyanin

zosta wydany w rce rosyjskiej policyi? — w.: Gussner: Nie wiem.

Obr.: Czy wród polskich socyalnych demokratów nie grae pan roli

gwatownego anarchisty i czy nie namawiae pan, e jest najwyszy czas zosta
anarchist, e naley gwatowniej wystpowa? — Przew.: Panie Gussner,

pan masz prawo odmówi na to pytanie odpowiedzi. — w. milczy. Obr.:

Pan czsto wyraae si, e koniecznie trzeba urzdza zamachy, nie powiem
przeciw komu! — w.: (po duszem milczeniu): Tak jest, powiedziaem

tak. Obr.: Czy pani Golde i inni nie zabraniali panu dalej w ten sposób

mÓTyió? — w.: Z pani Golde nie mówiem w tj^m tonie. — Obr.: Czyf nie

powiedziae pan, e trzeba „kogo“ zastrzeli? — w.: Nie myl o tern. Obr.:

Czy nie powiedziaif pan, e zgosisz si w policyi jako anarchista, co sucha-

cze uznali za bazestwo? Co pan rozumiesz przez to „zgoszenie si“? — w.:
Musz si dpiero nad tern zastanowi I — Obr.: Czy nie mówie pan, e koro-

nowane gowy pa musz? w.: Raz powiedziaem 30 podobnego.

Przew.: Panie Gussner, czy nie bye pan niedawno karany za faszerstwo

dokumentów? — Sw.: Tak jest, byo to przestpstwo z par. 171 u. k. — *Przew.:

Za co oprócz tego bye pan poprzednio karany ? — w.: Raz byem karany

grzywn 30 marek i raz grzywn w kwocie 90 m.; na’to 2-miesicznem *wizie>

niem za przekroczenie ustawy o emigracyi. wiadek Jachlick, szwagier Guss-

nera, opowiada, jak z Gussnerem przyszed do ksigarni. Najpierw Gussner sam

wzi kilka broszur, a potem dr. Golde daa mu jeszcze kilka.

wiadek Binneck, kupiec, zeznaje : W czerwcu Gussner rozmawia z nim

o uwizieniu dra Golde i wyrazi si, e jest ona niewinn. Powiedzia nast-

pnie, e naley seryo postpowa i koronowane gowy pocina. Broj zabroni

mu dalej mówi w ten sposób.

wiadek Koniecki zeznaje : Szedem wanie z Broj, kiedy przystpi

Gussner i opowiedzia, e w redakcyi zabra dla siebie ksiki bez wiedzy dra

Golde i Morawskiego.

wiadek Gussner przyznaje to i twierdzi, e w ten sposób chcia robo-

tników w bd wprowadzi.

wiadek Broj, starszy górnik, obecnie redaktor „Gazety Robotniczej^, po-

twierdza zeznania poprzednich wiadków, jak równie przyznaje, e Gussner wy-
raaPsi Jak anarchista. Gussner opowiada raz, e mógby sobie sprowadzi duo dy-

namitu
;
wiadek owiadczy wówczas wrcz^Gussnerowi, e jest szpiclem policyjnym.

Oto materya dowodowy, na podstawie którego sd pruski uzna, e tow
Golde i tow. Morawski który, jak sam Gussner zezna, by nieobecny przy
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tern zajciu — wiadomie rozszerzali trzy inkryminowane broszury w szerokich

koach, znajc tre tych broszur. A na rozprawie nie przytoczono ani jednego

faktu na dowód, e tak miaa si rzecz z broszurami „Ojciec Szymon" i „Czy

teraz niema paszczyzny ?“ Wadzom pruskim chodzio o to, by zamkn na czas

wyborów kierowników ruchu socyalistycznego. Sd wic tylko przychyli si do

dania polityki pruskiej i wyda wyrok, urgajcy nawet „pruskiej sprawie-

dliwoci".

Nie mogc swobodnie obradowa na Górnym lsku z powodu szykan

pruskiej policyi, towarzysze górnolscy zmuszeni byli uda si na terytoryum

galicyjskie, aby naradzi si nad kwesty zbliajcych si wyborów do parlamentu.

Górnolska komisya agitacyjna zwoaa konferency krajow na niedziel 13 b.

m. do Owicimia. Na konferency przybyo 21 delegatów z 13 miejscowoci, a

nadto wiele goci.

Po zagajeniu obrad przez tow. Bubetza, ukonstytuowano biuro, w któ-

rego skad weszli tow. Toporek, Trbalski, Wojciechowski i wist. Do pierw-

szego punktu porzdku dziennego „Pooenie klasy pracujcej nc Górnym lsku
a przysze wybory", referowa tow. Trbalski, który wykaza, e centrum, jako

rzdowe stronnictwo lokajskie, wrogie jest deniom klasy robotniczej. Dowody
tego zoyo centrum, gosujc przeciw 8-godzinnej szychcie dla górników i hu-

tników, za podwyszeniem ce zboowych i t. d. Jedyiiem stronnictwem, w któ-

rego rce z zaufaniem moe lud górnolski odda obron swjch interesów, jest

partya socyalistyczna.

Po duszej dyskusyi konferencya uchwalia: w mj^l uchway ostatniego

zjazdu partyjnego postawi kandydatów w omiu polskich okrgach; w jak naj-

krótszym czasie wyda odezw wyborcz. Dla przeprowadzenia za energicznej

agitacyi polecono wybra we wszystkich miejscowociach mów zaufania, oprócz

tego w znaczniejszych punktach potworzy komisye agitacyjne, dla osignicia
jednolitej akcyi wybrano centraln komisy z piciu osób, w skad której weszli

tow. Trbalski, K. D., Wojciechowski, Borys i Broj.

Wkoncu wyraono uznanie i wspóczucie skazanym redaktorom „Gazety

Robotniczej". Okrzykiem na cze midzynarodowego socyalizmu zamknito
konferency.

To samodzielne postpowanie towarzyszy górnolzkich wywoao wielkie

niezadowolenie w obozie socyalhakatystów. Posypay si wic inspirowane przez

dra Wintera artykuy i artykuliki w prasie niemieckiej, wystpujce przeciwko

P. P S. Kwintesency wszystkich tych artykuów jest to, e panu Winterowi

bardzo pachnie mandat z okrgu Bytom - Tarnowice. Wobec tych napaci
„Gazeta Robotnicza" zamieszcza nastpujce owiadczenie : Uchway konferen-

cyi P. P. S. w^ Owicimiu z dnia 13 lipca, dotyczce postawienia kandyda-

tów na przysze wybory do parlamentu w omiu polskich górnolskich okr-
gach nie podobay si miejscowym towarzyszom niemieckim i centralnemu orga-

nowi niemieckiej socyalnej ;demokracyi. Sprawa ta wywoaa cay szereg spro-

stowa. Aby sprostowaniom tym pooy koniec, owiadczamy:

Delegat wysany do Berlina dla porozumienia si z zarzdem partyi po
powrocie w pitek wieczór 11 lipca owiadczy miejscowym towarzyszom, e dr.

Winter nadesa zaproszenie do zarzdu, aby ten na konferency niemieck wy-
delegowa goci. Nastpnie oznajmi delegat, e zarzd wyrazi yczenie, aby
dr. Wintera zaprosi na konferency owicimsk. Wobec formy, w jakiej ^dr.

Winter nadesa powysze zaproszenie do zarzdu, i wobec wrogiego jego stano-

wiska wzgldem socyalistycznej organizacyi polskiego ludu pracujcego, miejscowi

towarzysze uznali za stosowne dr. Wintera na konferencj owicimsk nie za-

prasza
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Dla uiiikniticia dalszych nieporozumie owiadczamy, e kandydatami

P. P, S. s :

na Kluczborek-Oleno tow.

„ Opole „ „

„ Wielkie Strzelce-Kole „

„ Lublinice-Toszek-Gliwice „

„ Bytom — Gór Tarnowsk „

„ Katowice Zabrze „

„ Pszczyn- Rybnik „

„ Racibórz „

Nastpnie oznajmiamy, e dzielnice polskie

nem^ dziaalnoci P. P. S. i e w okrgach, w

Berfus

Trbalski

Biniszkiewicz

Berfus

Broj
Morawski

Broj
Morawski.

zaboru pruskiego s tere-

których ludno polska prze-

waa, jedynie P. P. S. ma prawo stawiania kandydatur. Obowizkiem za towa-

rzyszy niemieckich, jako znikomej mniejszoci w powyszych okrgach, przy

praktycznej robocie przedwyborczej jest poprze kandydatury P. P. S. a nie

wysuwa kontrkandydatury.

Wreszcie oznajmiamy, e tak zarzdowi jak towarzyszom na Górnym
lsku nic nie wiadomo o zaproszeniu przedstawiciela P. P. S. na konferency

niemieck w sierpniu, o czem jest wiadomo w" jednym z ostatnich numerów
„Vorwarts’u“. Nikt takiego zaproszenia nie odebra.

Za centraln komisy agitacyjn

na Górnym lsku
Adam Wojciechowski, sekretarz.

W manifestacyach zorganizowanych w Galicyi z powodu rocznicy bitwy

grunwaldzkiej, nasi towarzysze galicyjscy wzili wybitny udzia, protestujc

nie tylko przeciwko nowoytnym krzyakom w Prusach, ale i przeciwko serwi-

lizmowi i braku godnoci ludzkiej szumowin spoeczestwa polskiego — ugo-

dowców wszelkiego rodzaju. Prawie wszdzie do komitetów, organizujcych

obchody grunwaldzkie, zaproszono i przedstawicieli delegatów naszej partyi,

tylko w Krakowie odsunito zorganizowanych robotników od udziau w komite-

cie organizacyjnym. Na t prowakacy partya nasza odpowiedziaa urzdzeniem

odrbnego obchodu grunwaldzkiego, w którym wziy udzia tysice robotników,

znaczna cz radykalniej usposobionej inteligencyi i studenterya postpowa.

Manifestacya ta zamia obchód oficyalny.

Tow. dr Marek w godzinnem przemówieniu skreli dzieje mczestwa
ludu polskiego, nad którym od wieku zaciy ucisk, wywierany zarówno przez

rzdy pastw zaborczych, jak i ze strony polskiej szlachty i buruazyi. Wyka-

za, e klasa pracujca, stanowica rdze spoeczestwa polskiego, najbardziej

jest zainteresowana w zniesieniu ucisku. Dlatego, a take i ze stanowiska klaso-

wego podnosi wic protest przeciw gwatom pruskim.

Mówca daje historyczny rzut oka na demokratyzacy spoeczestwa pol-

skiego od chwili agonii R,zeczypospolitej i podnosi w kocu, e po 100-letniej

niewoli i gorzkich dowiadczeniach stajemy dzi przed t sromotn rzeczywisto-

ci, e spoeczestwem wacn potomkowie i spadkobiercy Targowiczan! (Okrzyk

oburzenia). Jest to haba dla polskoci! A ta Targowica w sejmie polskim,

w parlamencie austryackim i niemieckim pracuje nad pogbieniem niedoli

polskiego ludu pracujcego. Znieli w pokorze wszystkie policzki i obelgi

za cen przywileju uciskania proletaryatu. Buruazya stoi na ich usugach.

Dlatego susznie postpia socyalna demokracya, nie biorc udziau w procesyi,

urzdzonej przez buruazy i szlacht, z wspóudziaem hr. Potockiego.
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Zwalczajc ucisk narodowociowy, socjalna' demokracya z najwiksz ener-

gi zwalcza bdzie zarówno hakatyzm pruski, jak hakatyzm polski. Mówca
koczy okrzykiem: Niech yje niepodlega, socjalistyczna
Rzeczpospolita polska! (Burzliwe, dugotrwajce oklaski).

Wkocu mówca postawi nastpujc rezolucj, przyjt oklaskami:

„Robotnicy krakowscy, zgromadzeni dnia 15 lipca, v/ dniu rocznicy grun-

waldzkiej, w sal) Johnów, wyraaj gbok pogard zbirom pruskim i protes-

tuj przeciw zbrodniom i bezprawiom, dokonywanym na ludnoci polskiej w za-

borze pruskim. Wyrok sdziów pruskich, wydany niedav7no przeciw socjalistom

polskim, redaktorom „Gazety Robotniczej jest aktem przemocy i dowodzi, e
ustawy i swobody konstytucyjne w past\vie Hohenzollernów s niegodn kome-

dy, s blichtrem, poza którym kryje si gwat, rozbój i zbrodnia.

Ofiarom rzdu pruskiego wyraaj zgromadzeni gbok cze i wspó-
czucie. Cierpienia ich, poniesione dla ludu polskiego, nie pójd na marne, gdy
przyczyni si do odrodzenia spoeczestwa polskiego w zaborze pruskim, do u-

wolnienia go od zmory lojalizmu i klerykalizmu, które tamuj swobodny rozwój

ruchu ludowego. Na gwaty czynowników pruskich, nie ustpujcych w niczem

moskiewskim, jest jedyn’ skuteczn odpowiedzi: organizacja ludu polskiego,

polityczna, spoeczna i kulturalna pod hasem demokracji i socjalizmu. Wobec
bezprzykadnego serwilizmu obecnych szlacheckich kierowników polskich w
parlamencie niemieckim i sejmie pruskim koniecznem jest rozptanie si mo-

ralnych. drzemicych w naszym ludzie, zorganizowanie tych si do walki z wro-

giem. Wówczas jednak lud polski w zaborze pruskim odrzuci od siebie precz

nieproszonych sojuszników i klerykaów niemieckich i ugodowców z Koa pol-

skiego. Ugoda z rzdami zaborczymi jest polityk niegodn narodu polskiego,

polityk jego i celem ostatecznym moe by tylko : niepodlega rzecz-

p osp olita polska.
Ugodowcom za galicyjskim, którzy gniew i ból narodu z powodu gwa-

tów pruskich chceli zuytkowa dla propagandy moskalofilskiej
;

którzy w sej-

mie, na rozkaz rzdu austryackiego, przyjli w milczeniu policzek autokraty

pruskiego; którzy z uroczystoci grunwaldzkiej chcieli zrobi procesj i ode-

bra jej charakter demonstracji — ugodowcom galicyjskim wyraaj robotnicy

krakowscy pogard i odmawiaj im prawa reprezentowania narodu“.

Najwybitniejszym faktem w ;^iu spoecznem Galicji s bezsprzecznie

strejki chopskie, które z ywioow si ogarny kilkanacie powiatów na Rusi.

Nieludzki wyzysk
,

praktykowany przez obszarników wschodnio - galicyjskich,

zmusi nareszcie i potulnego, spokojnego chopa rusiskiego do protestu. Lichwa,

uprawiana przez szlagonery podolsk, pacc robotnikom podczas niw — 10,

20 lub 25 centów, musiaa wczeniej czy póniej wywoa protest gromadny.

Dziwi si tylko naley, e ten protest przybra tak cywilizowane, tak europej-

skie formy. Chopi w najwikszym spokoju porzucaj prac, formuj komitety

strejkowe, urzdzaj zebrania i stawiaj swoje dania obszarnikom. Pomimo,

e w strejku bierze udzia okoo 100.000 osób, faktów naduy niema. Karczmy
puste, chopi trzewi i nawet prowokacja ze strony wadz nie moe wywoa
tak podanych dla szlachty rozruchów, któreby mona utopi we krwi chopskiej.

Nawet spdzanie z pola strejkbrecherów — hucuów i mazurów, sprowadzonych

z Galicji zachodniej, odbywa si bez naduy.
Naduycia s, ale po stronie przeciwnej. Obszarnicy galicyjscy zrozu-

mieli, e to nie przelewki, e trzeba bdzie podwyszy pac, wic miotaj

si rozpaczliwie, dajc wprowadzenia stanu wyjtkowego, sdów doranych
i t. p. Caa Galicja Wschodnia, zreszt, i tak ju znajduje si w stanie wy-
jtkowym. Wysano wojsko do wiosek strajkujcych, aresztuje si chopów,
zwaszcza czonków komitetów strejkowych, setkami, pady ju strzay, s
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ranni. Deputacya szlachty jedzia do namiestnika Piniskiego i do ministra-

prezydenta Korhera, bagajc ich o zastosowanie rodków nadzwyczajnych w celu

zmuszenia chopów do pracy na dawnych warunkach. Powoujc si na przykad
Kosyi, szlachta prosi rzd austryacki o pozwolenie wynajcia onierzy do pracy

w polu. Gdzieniegdzie szlachta, zwaszcza drobniejsza, i obszarnicy ydowscy
spuszczaj z tonu i przystaj na warunki (niezmiernie zreszt skromne) chopów.
Wskutek tego w wielu miejscowociach strejk zosta ju wygrany, jakkolwiek

administracya przeciwdziaa godzeniu si chopów z obszarnikami.

W chwili obecnej strejk trwa jeszcze w caej peni w kilkunastu powia-

tach Galicyi Wschodniej. Strejkuj nie tylko rusini, ale i polacy, jak np. wie
Hrycówka i Kretówka w pow. zbaraskim, Kaczanówka w skaackim, Podhajczy-

ki w trembowelskim i t. d. W wielu wypadkach mazurzy, sprowadzeni w spo-

sób oszukaczy przez obszarników na strejkbrecherów, nie chc i do pracy.

Odkadajc obszerniejsz charakterystyk strejku a do jego ukoczenia,

na razie chcemy powiedzie kilka sów o stanowisku wzgldem niego rónych
galicyjskich party i politycznych.

Socjalici — tak polscy jak i rusiscy — najzupeniej sympatyzuj z tym
mchem i popieraj go, jak mog. Tow. Wityk, Ostapczuk, Szmigielski — przy-

wódcy socjalistów rusiskich — objedaj powiaty, przez strejki objte, i, za-

grzewajc lud do walki z wrogiem, przeprowadzaj organizacje strejkujcych,

umawiaj si w ich imieniu z dworami i t. d., jakkolwiek musz to czyni

z ustawicznem naraaniem si na aresztowania i szykany ze strony wadz. So-

cjalici polscy wydali odezw do chopów polskich, wzywajc ich do przestrzega-

nia solidarnoci klasowej i do niewyjedania na Ru w charakterze strejkbre-

cherów. „Naprzód“ podaje najszczegóowsze sprawozdania z terenu walki, pro-

stujc wszystkie tendencyjne garstwa urzdowe, puszczane przez organa rzdowe
i gadzinowe.

Co do rusinów, to strejk podtrzymuje postpowa, w znacznej mierze so-

cjalistyczna modzie, która, rozjechawszy si na wakacje po wsiach, pomaga
chopom w ich walce dobr rad. Zacne te usiowania lepszej czci modziey ru-

siskiej wywouj szereg denuncjacji w pismach gadzinowych - polskich i ru-

siskicb. Narodowcy rusiscy popieraj strejk gównie ze wzgldu na to, e tu

chodzi o zaszkodzenie polskim obszarnikom. Natomiast moskalofile, jak zwykle,

znaleli si w jednym szeregu z polskimi narodowymi demokratami i szlacht.

Walcz oni! z chopami strej kujcymi, jak powiadaj niektórzy, na komend
z Petersburga, poniewa rzd moskiewski boi si, aeby strejki galicyjskie nie

przeniosy si na teren rosyjski. Moskalofile razem ze szlacht dowodz, e
chopi zarabiaj dosy, a szlachta wschodnio-galicyjska — to ndzarze, którzy

nie mog chopom wicej paci. Narodowi demokraci potpiaj strejk dlatego,

e skierowany jest przeciwko polskim obszarnikom, a poniewa polska szlachta

jest „ostoj“ polskoci w Galicyi Wschodniej, przeto huzia na chopów rusi-

skich i — polskich^ zwalczajcych t „ostoj “! Ks. Stojaowski poprostu nawo-

uje chopów polskich, aby szli dc Galicyi Wschodniej na strejkbrecherów i zwal-

czali swych braci rusiskich...

„Na zodzieju czapka gore"'^, wic i rzd moskiewski spodziewa si, e
z powodu manifestacji grunwaldzkiej zostanie urzdzona manifestacja nie tylko

przeciwko prusakom, ale i przeciwko ich sprzymierzecom z nad Newy. Wadze
wic zarzdziy przygotowania wojskowe w cyrkuach warszawskich, zdwoiy po-

sterunki policyjne, skonsygnoway wojsko w koszarach i osadziy kozaków

w kilku podwórzach. „Nieprzyjaciel“ si jednak nie ukaza...
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Nasi ugodowej znowu podnieli gow, a to z powodu ustanowienia gu-

bernialuych komitetów rolniczych, w skad których wejd obywatele ziemscy.

Komitety owe — s to rady obywateli ziemskich przy kadym zarzdzie guber-

nialnym. Rola tych rad jest bardzo skromna, gdy mog one mie gos tyko

doradczy i suy za ródo informacji dla wadz. Czonkowie komitetów maj
by dobierani z poród kandydatów, wskazanych przez wadz lub te prezesów

Towarzystw rolniczych.

Poniewa obrady tych komitetów mog by prowadzone tak samo, jak

i korespondencja, tylko w jzyku rosyjskim, przeto czonkiem komitetu moe
by tylko taki obywatel, który dobrze zna jzyk rosyjski. W ten sposób rusyfi-

kacja znowu uczynia krok naprzód, ale, poniewa szlagonerya widzi w tych

komitetach jaki ochap dla swych interesów ekonomicznych, przeto reform t
nasi ugodowej uwaaj za now „ask“ dla narodu polskiego.

Gaszczc szlacht, rzd carski jednoczenie coraz bardziej traci ufno do

chopów. wieo np. zakaza sprzedawa wocianom dobra poduchowne, które

dotychczas chtnie parcelowa za porednictwem banku wociaskiego. „Owiata"

andarmska, do której jeszcze tak niedawno przywizywano wielkie nadzieje, zo-

staa w ostatnich czasach zupenie zaniedban. Liczba jej patnych prenumera-

torów zmniejszya si z 11.000 do 3.000. Wida, e rzd carski coraz bardziej

przychodzi do przekonania, e atwiej mu w Polsce opiera si na szlachcie ni
na ludzie.

Nowy kurator — Schwartz — rano zabiera si do dziea rusyfikacji. Jak

pisze warszawski korespondent „Nowej Reformy", poleci on dyrektorom i prze-

oonym szkó, tak mskich, jak i eskich, stae urzdzanie w nadchodzcym
roku szkolnym co niedziel konferencji odczytowych, koncertów, a nawet wie-

czorów z tacami, oczywicie na tle rosyjskiem. Zapocztkowane przez Apuchti-

na internaty postanowi. rozwin jak najszerzej, tak, aby w cigu moliwie naj-

krótszego czasu skasowa i t szczup liczb tolerowanych dotd prywatnych

stancji uczniowskich. Fundusze na nowe internaty ju wyjedna, jak niemniej

uzyska specjalny fundusz na prenumerat wielkiej iloci egzemplarzy nastpuj-

cych czasopism rosyjskich dla uytku szkolnego : „Swiet“: „Moskowskija Wiedo-

mosti“, „Niwa", „Wokrug wita" i „Russkij Archiw". Gospodarze klasowi

bd obowizani wymaga od uczniów pilnego czytania wspomnianych czasopism,

a nauczyciele rosyjskiego jzyka i literatury otrzymali polecenie zadawa uczniom”

wypracowania w formie streszcze z przeczytanych dzienników i tygodników.

W „Gocu ódzkim" ukaza si nastpujcy wierszyk:

„Idzie Maciek bez wie — Z bijakiem za pasem,

Dana moja dana! — Przypiewuje ^czasem —
A jak wlezie do czeladnej,

Nie przepuci babie adnej".

„Wci si jeno psoci — Cigiem wszczyna swary :

Ktoby si was boja — To^mam krzepkie bary!

Co tam niewiast, bodaj kopa,

Na jednego choby chopa !..."

„Rety 1 co si dzieje — Wziy si do kupy

Baby — i wypay — Maciusia^ chaupy.

Owiny eb fartuchem

I wyniosy za próg duchem".

„...Idzie Maciek bez;^wie — Oj w gow si "skrobie,

Patrzta jeno ludzie! — Dziwuje si w sobie!...

...Oj miej si ze ssiady...

Jednak babom nie da rady!,..
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Wierszyk ten by echem pewnych zaj w fabryce Szajblera. Mianowicie

fabryce tej by dyrektor, niemiec, który brutaluem postpowaniem, przelado-

waniem, obraaniem uczu godnoci, dawa si oddawua we znaki robotnicom.

Skargi i pogróki nic nie pomagay, wic zabray si do niego po swojemu robo-

tnice. Wszystkie, w liczbie kilkuset, zmówiy si i, upatrzywszy chwil sposo-

bn, opady dyrektora i, pomimo e dar si w niebogosy i rce im gryz,

zwizay go powrozem jak barana, wyniosy za mury fabryki i pooyy na

rodku ulicy, gdzie przelea par godzin ku wielkiej uciesze gawiedzi. Szajbler

dla utrzymania „powagi wadzy“ chcia koniecznie dyrektora zatrzyma jeszcze

czas jaki, ale ten wola ju nie czeka i w par dni wyniós si do Prus.

Kiedy wkrótce potem w „Gocu ódzkim“ pojawi si wyej przytoczony

wierszyk, do przejrzycie omawiajcy zajcia w fabryce Szajblera, fabrykant

natychmiast uda si ze skarg do genera-gubernatora, a ten wyda wyrok

administracyjny, którym za „podeganie do nienawici jednej klasy przeciw dru-

giej“(?!) skaza wydawc „Goca“ na 300 rs. kary albo 2 miesice wizienia.

Ucieczka tow. Aleksandra Malinowskiego z drogi na Sybir wywoaa
w kraju takie same wraenie, jak w swoim czasie ucieczka tow. Pisudzkiego.

W tej sprawie zamieszcza „Nowy Gos Polski“ nastpujc korespon-

dency.

Ucieczka najwybitniejszego socyalisty, Malinowskiego, zatrudnia jeszcze

cigle policy i andarmery, które wysilaj si na wszystkie rodki, aeby natra-

fi na lad ucieczki, lub te tych, co j urzdzili. — W Warszawie wszystkie

dworce obsadzone zostay przez szpiegów w niebyway sposób. Na -wiedeskim

dworcu np., podczas zwikszonego ruchu pasaerskiego w wita, znajduje si

15 ajentów. Pocigi wszystkie obsadzone s równie. (W Królestwie ajenci

tajnej policyi politycznej maj bilety wolnej jazdy do wszystkich klas i w ka-
dym czasie mog skontrolowa bilety i osobistoci podrónych). Szczytem za,

ju graniczcym ze miesznoci, byo aresztowanie przed tygodniem, na dworcu

kolei Terespolskiej, jakiego spokojnego szlachcica, przybyego z ma córeczk

do Warszawy. Jedyn jego win byo niejakie podobiestwo do fotografii wi-
ziennej zbiegego Malinowskiego. Nieborak, przesiedziawszy par dni i najad-

szy si strachu co niemiara,zosta wypuszczony, usyszawszy na swe skargi odpo-

wied, eby Bogu dzikowa, e tylko na tern si skoczyo.
Tymczasem za andarmerya wywiera zemst swoj na pozostaych wi-

niach i dochodzi w tern do idyotyzmu. Kilka dni temu np. przewoono z cyta-

deli warszawskiej do siedleckiego wizienia dwóch politycznych winiów: dra

Zajczkowskiego i Stanisawskiego. Przed wywiezieniem nie pozwolono si z

nimi widzie rodzinie, nic z ubrania nie przyjmowano i do dnia przewiezienia nic

im, ani rodzinie o zmianie miejsca pobytu nie mówiono i wreszcie, dla zupenego
zakonspirowania, wczono ich obu do partyi zakutych w kajdany winiów kry-

minalnych i wraz z nimi wolno „etapnym poriadkom“ przetransportowano.
Na zakoczenie musz przytoczy autentyczn rozmow Malinowskiego z

dyrektorem wizienia siedleckiego

:

Dyrektor, po przeczytaniu Malinowskiemu wyroku, wyrazi mu swoje

wspóubolewanie i artem doda

:

„Ale pan chyba tam nie dojedzie".

Dlaczego ? pyta zdziwiony wizie
:
„Was „pie-pie-jes“ (P. P. S.) ukradiot,

nawierno, ukradiot“, W jaki to sposób? — „Nu, powiada jowialny cerber,

chot’ sto czeawiek siadiet w pojezd i ukradiot. U my wam konwoj eharoszij

dadirn".

Ciekawa rzecz, jak min zrobio 'Moskalisko, jak si dowiedziao, e pro-
roctwo jego spenio si i owe tajemnicze „Pie-pie-jes“ rzeczywicie ukrado
winia pomimo dobrego konwoju.
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Nr 46 „K,obotmka“ warszawskiego wyszed d. 5 sierpnia r. b., skada si
z 12 stron i zawiera: „Szósty Zjazd P. P. S.“ (uchway tego zjazdu naszej partyi,

który si odby w czerwcu, podamy w nastpnym Nr „Przedwitu^), „Zbrodnia“

(o morderstwie popenionem przez rzd moskiewski na Hirszu Lekercie), „Z za

kraty‘* (wiadomoci z X Pawilonu, Pawiaka i wizie siedleckiego, miskiego
i smoleskiego), obfite korespondencye (z Warszawy, owicza, Skierniewic, y-
rardowa, Radomia, Czstochowy, Zawiercia i Sosnowca), artyku „Carska Lega

-

noó“, „Kronika krajowa“ (Z dziaalnoci ksiy. Przeciwko witu Majowemu,
Wyzysk pracy dziecicej. Brak pracy na Litwie, Urzdowa statystyka strejków,

Dwa zabójstwa. Reformy rzdowe, Ucieczka tow. Malinowskiego i Pamici
zmarych towarzyszy), ostrzeenia i pokwitowania.

Otrzymalimy nastpujcy dokument rzdowy, który, pomimo ubiegych
kilku lat, nic nie straci dotychczas na swej aktualnoci.

3„Dieoproizwodstwo“.

28 czerwca 1894 roku.
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Przy przeprowadzaniu w cigu ostatnich lat poszukiwa i docho-

dze w sprawach przestpstw stanu, otrzymano nie mao wskazówek, wiad-
czcych, e w bardzo wielu guberniach dzia poszukiwa jest zorganizowany bar-

dzo niezadawalniajco i e fuukcyonaryusze policyi ogólnej w wikszoci wy-
padków nadzwyczaj sabo wspódziaaj z funkcyonaryuszami korpusu andarmów
w sprawie wykrycia i zatrzymania osób, ukrywajcych si przed pocigiem wadz.
Organy policyi, z rzadkimi wypadkami, traktuj spraw poszukiwania jedynie

formalnie, jedynie, e tak powiem, ze strony papierowej, ograniczajc si prze •

drukiem okólników Departamentu Policyi, bez udzielenia funkcyonaryuszom poli-

cyi jakichkolwiek poytecznych wskazówek, mogcych dopomódz do zocyentowania

si w tej trudnej i wanej sprawie. W wielu zarzdach policyjnych spisy alfabe-

tyczne osób poszukiwanych s prowadzone nadzwyczaj niedbale, albo nawet wca-

le nie s prowadzone, a w innych akta o poszukiwaniach bywaj skadane

w archiwum, pomimo e wzmiankowano w nich osoby dotychczas jeszcze nie s
zatrzymane. Niezalenie od tego, osoba ukrywajca si jest poszukiwana tylko

pod swem waciwem nazwiskiem, przyczem zupenie ignoruje si to, e podobne

osoby mog mieszka z dokumentami, do nich nie nalecymi, a na zamieszczane

w okólnikach informacye co do przezwisk, znaków szczególnych, pokrewiestwa,

stosunków koleeskich i miosnych i na rozsyane fotografie wcale nie zwraca

si uwagi. Za dowód na to mog posuy fakty, kiedy osoby nielegalne, maj-
ce by aresztowane i pocignite do odpowiedzialnoci w sprawach przestpstw

stanu, z wiedz administracyi byy przyjmowane na sub i nawet do policyi,

a w roku ubiegym jedna z takich osób w cigu roku mieszkaa pod swem wa-
ciwera nazwiskiem w jednem z wikszych miast gubernialnych, gdzie zajmowa-

a do wybitne stanowisko urzdowe (suebnoje).

Przywizujc powane znaczenie do skutecznoci poszukiwa zbrodniarzy

politycznych i uznajc konieczno oparcia tej sprawy na bardziej prawidowych

podstawach, prosz Pana o przedsiwzicie ju obecnie rodków w celu ustanowienia

w zarzdach policyjnych starannego porzdku kancelaryjnego w prowadzeniu

aktów o poszukiwaniach i spisów alfabetycznych jakote o zlecenie policmajst-

rom i sprawnikom, aeby naumylnie znajomili podwadnych funkcyonaryuszy po-

licyjnych z metodami poszukiwania i wskazywali im na konieczno czujnego ba-

czenia na ukazywanie si w miejscowociach, gdzie zamieszkuj krewni, znajomi?

M. Spr. W.
Departament

Policyi.

Zupenie sekretnie.

Okólnikowe.

Do pp. Gubernatorów.
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dawni koledzy szkolni i wogóle ludzie bliscy osobom poszukiwanym, nowych

osobistoci i starannego i wszechstronnego sprawdzania dokumentów, w jakie s
tacy przyjezdni zaopatrzeni. W celach poszukiwa bardzo wanem jest pil-

ne baczenie na modzie pci obojga, przybywajc z zagranicy. Bardzo czsto

takie osoby, zwaszcza z pomidzy studyujcych w zagranicznych zakadach na-

ukowych, nie biorc bezporedniego udziau czynnego w ruchu rewolucyjnym,

zbliaj si jednak bardzo chtnie do emigrantów — rewolucyonistów i, ulegaj

ich wpywowi, bior na siebie róne polecenia, dotyczce ustalenia stosunków tych

rewolucyonistów z osobami, podzielajcemi ich zapatrywania w llosyi, i urzdze-

nia schroniska na wypadek przybycia ich do cesarstwa w celach zbrodniczych.

Nareszcie naley nader uwanie ledzi osoby, przybywajce w granice cesar-

stwa z paszportami zagranicznymi, zwaszcza tureckimi i bugarskimi i, wrazie

gdyby takie osoby z jakiegokolwiek wzgldu budziy podejrzenia, wskazywa
na me funkcyoiiaryuszom korpusu andarmów dla poddania tych wtpli-

wych cudzoziemców pod nadzór.

W kocu pozwol sobie wypowiedzie przekonanie, e Pan przy objazdach

powierzonej Panu gubernii zechce zwróci osobicie specyaln uwag na prawidow
zorganizowanie sprawy poszukiwa w zarzdach policyjnych i da na miejscu ko-

nieczne wskazówki, dotyczce tego przedmiotu. Niezalenie od tego, w celu bar-

dziej skutecznego rozwoju sprawy, byoby nader podane, aeby urzdnicy

od szczególnycfi porucze, wysyani na objazdy, sprawdzali znajomo przez funk-

cyonaryuszy miejskiej i wiejskiej policyi obowizków wzgldem faktycznego

i istotnego, a uietylko kancelaryjnego przeprowadzenia poszukiwa i w razie

potrzeby dawali odpowiednie wyjanienia i wskazówki.

Orygina podpisa ; Minister Spraw Wewntrznych, Sekretarz Stanu Dur-

nowo. Stwierdzi : Dyrektor Sztabu Jeneralnego, Jenera-Lejtenant Pietrow.

Polski lud roboczy wogóle, a w szczególnoci warszawski rodzi si, wzrasta,

yje, pracuje i umiera w najgorszych warunkach zdrowotnych. W szeregu poga-

danek chcielibymy poruszy spraw pomocy lekarskiej dla sfer pracujcych

Warszawy, by znale jakie drogi do wyjcia z tych fatalnych stosunków, w ja*

kich si znajduje robotnik warszawski. Zacznijmy od szpitali.

Cika jest dola ludu roboczego w Warszawie, ludu, który, obdzierany
przez pracobiorców, jest demoralizowany, rozpijany, pozbawiony wszelkich praw
ludzkich, a przy pierwszej lepszej sposobnoci bity nahajami przez moskiewski
rzd, cika dola w zdrowiu, ale stokro cisza w chorobie.

Jeeli zachoruje robotnik lub robotnica, mieszkajcy oddzielnie, to w cho-
robie zostaj bez opieki

;
mieszkajcy przy rodzinach i wynajmujcy kt odrazu

pozostaj na asce czstokro zupenie obcych ludzi, dla których stanowi ciar
zbyteczny, a w razie chorób zaraliwych i ródo obawy lub wstrtu. I jedni

u SZPITALACH.
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i drudzy uie maj rodków na lekarza i apteke (o leczeniu przez lekarzy fa-

brycznych pomówimy innym razem). Robotnicy, majcy rodzin, take nie mog
zazwyczaj leczy si w domu, bo im na to nie pozwalaj ani rodki ich pie-

nine, ani warunki leczenia, przeludnienie mieszka, wilgo, zimno, brak wia-
ta, opieki i t. d.

Zreszt opacaj podatek szpitalny, wic pierwsza myl chorego jest —
uda si do szpitala. Zbiera si, wlecze si lub ostatni grosz wydaje na do-

rok i zwraca si do szpitala. Có go tam spotyka? Niema miejsca, idcie
gdzieindziej. Wlecze si do drugiego szpitala — to samo. Czstokro trzeba

odbywa takie podróe z jednego koca miasta na drugi, by wreszcie znale
legowisko na pododze w jakim szpitalu. Wielu zniechconych wraca do domu,
by po pewnym czasie znowu odby fataln wdrówk. Bardziej zrozpaczeni,

mniej dumni kad si na ulicy, by ich pogotowie odwiozo do jakiego szpitala,

sdzc, e wtenczas szpital ich przyjmie. I tak si dzieje co dnia. Kancelarye
lekarskie oblegane przez chorych — duo powoanych ale mao wybranych —
std pacz, rozpacz, zorzeczenia, groby, które jednak spadaj zazwyczaj na
odmawiajcego urzdnika lub lekarza — istoty temu wszystkiemu nie winne.

Na pociech dostaj — bilet odmowny, jako dowód, e posiadacz nie zosta
przyjty — rzeczywicie dla braku miejsca lub, e si nie kwalifikuje do danego
szpitala.

Ale i w tern jest wiele niesprawiedliwoci. Czsto, prawda, do szpitala

dostaj si z kandydatów ludzie bardzo chorzy, umierajcy, starzy, nie mogcy
si rusza, a inni odchodz z kwitkiem, ale w wielu razach pierwszestwo maj
ci, co si zaopatrz w kartk od jakiego lekarza z miasta. Jest to wic rodzaj

systemu protekcyi, który nieraz wprowadza do szpitala ludzi nieobonie chorych

i takich, co mogliby si leczy w domu, ze szkod ciej chorych ze sfer pracu-

jcych, którzy protekcyi nie maj.

Dla czego si tak dzieje ? Oto szpitale warszawskie rozmiarami swymi
nie odpowiadaj rozrostowi miasta i ludnoci. Pod wzgldem stosunku iloci

óek szpitalnych do iloci ludnoci — nie robimy postpu, lecz cofamy si.

W obecnej chwili jest gorzej ni byo przed 30 laty. Wiele miast moskiewskich

wyprzedzio znacznie Warszaw. Dzieje si to nie tylko w Warszawie ale w ca-

lem Królestwie, które pod tym wzgldem zajmuje w carstwie ostatnie miejsce.

Jeeli wzi pod uwag, e w ostatnich czasach w miar szerzenia si owiaty,

zanikania rosncego przesdów, doskonalenia si sposobów leczenia, zapotrzebowanie

pomocy szpitalnej wzmogo si bardziej, to rzecz caa przedstawia si w barwach

jeszcze czarniejszych. Chory robotnik, przekwkawszy duszy cas w domu,

zaniedbuje choroby i do szpitala dostaje si za póno, ostra choroba przechodzi

w przewlek i czasowo do pracy niezdolny czowiek staje si do niej niezdol-

nym na stae, robi si staym nieledwie mieszkacem szpitala i zabiera miejsce

swoim braciom ciko chorym, którzy tych samych losów doznaj.

Chorzy nieuleczalni zajmuj w szpitalach warszawskich prawie trzeci

cz óek. A dlaczego? Bo niema schronie, przytuków, odpowiednich zaka-
dów w dostatecznej iloci, aby ten balast szpitalny przyj. Dla braku miejsc

chorzy s wypisywani zbyt wczenie, w stanie dopiero powrotu do zdrowia. Ko-
bieta po urodzeniu dziecka wyrzucana jest na bruk w 9—10 dni bez wzgldu na to,

czy moe si wlec o wasnych siach. Chorzy na próchnienie koci, suchotnicy,

róni nerwowi wypisywani s ze szpitala ze wzgldu na brak miejsca a bes

wzgldu na brak polepszenia. Wszystko to sprawia, e szpitale s stale prze-

ludnione, e dla wikszoci chorych nawet nie s zakadami leczniczymi.

e stan taki jest nienormalny, kady widzi, e duej cierpie go nie mo-

emy, któ zaprzeczy.
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Sprawy szpitalne niejednokrotnie byy poruszane w prasie i dziki tenm
prawdopodobnie w szpitalach zaprowadzono niektóre zmiany na lepsze. Ale,

jakkolwiek gos prasy co znaczy, jednake nie bardzo si z ni licz i tylko

krzyczce braki i naduycia, przez pras podniesione, zostaj usuwane. Trzeba,

aby gos w sprawie szpitalnej zabroli ci, którzy stanowi gówn cz chorych

szpitalnych, dla których szpital jest niezbdn rzecz, którzy najwicej cierpi

na obecnym stanie naszego szpitalnictwa — mianowicie robotnicy. Solidarno —
chodzenie kup ma olbrzymie znaczenie, wic i tutaj nie pozostanie bez wpywu
a wszystkie inne warstwy narodu, którym wskutek swego pooenia spoecznego

trudniej si zdoby na solidarne masowe wystpienie, skorzystaj take z ustpstw

i reform, jakie robotnik wymusi, i jemu je zawdzicza bd.
Dopóki szpitale utrzymyway si z wasnych dochodów, bd z procentów

od kapitaów, dochodów z posiadoci lub opat za leczenie oraz z zapomóg,

udzielanych przez wadze lub in^tytucye, dopóty mona je byo uwaa za urz-
dzenia dobroczynne i jako od takich trudno byo czego wymaga i da w imi
interesów robotniczych. Obecnie robotnicy opacaj podatek szpitalny i za po-

datek mamy prawo wymaga tego, co si nam naley.

Nie bd mówi o tern, e przy dobrej i sprystej administracyi —
szpitalnictwo nasze mogoby si rozwija, e dopuszczenie spoeczestwa do kon-

troli dochodów 1 rozchodów i zarzdu, e powoanie do zarzdu ludzi uczciwych,

energicznych i fachov/ych (lekarzy) zamiast zblazowanych hrabiów, zniedonia-
ych stupajek-jeneraów i rónych oficyalnych szpiclów w rodzaju Troickiego,

Puszkina i t. d. wniosoby nowe ycie do stchych kancelaryi szpitalnych, przy-

cignoby zapisy osób dobroczynnych.

Nie bd porusza sprawy podwyszenia podatku, jak to niedawno zapro-

ponowa inspektor szpitali Troicki, a co si w Petersburgu nie podobao
;
lab

oboenie caej ludnoci Królestwa podatkiem na cele szpitali i lecznictwa jak to

niedawno proponowa w prasie lekarskiej jeden z lekarzy. Rzd moskiewski nie

zgadza si na podatek, bo chce wszystkie siy podatkowe ludu polskiego wy-
zyska dla siebie, i my si na nie zgódmy, bo pocó mamy znosi ciko zapra-

cowany grosz, aby nim rzdzili, i to otwarcie na nasz szkod — nasi wrogowie,

którzy we wszystkich zarzdach — gówne posady, najbardziej wpy vowe,

najbardziej uposaone zabieraj dla siebie, aby wszystkie nici trzyma w swym
rku i rzdzi nami za nasze pieni Ize. „Polskij raboczyj skot“ ma paci
i pysk stuli.

Tak by nie moe.
Ale co robi?

Przedewszystkiem wiedzie naley, e 750-tysiczne miasto, jak Warszawa,

na cele leczenia chorych udziela szpitalom zapomogi 48 tysicy rubli, podczas gdy

policya kosztuje z gór milion, a i teraz z nowego dochodu od przywoonych
towarów przeznaczono 100.000 rubli na podniesienie etatu policyi. To jest wstyd

i haba dla nas, obywateli Warszawy. A zawdzicza to musimy centralistycznym

rzdom moskiewskim, które zarzd milionowego miasta wkadaj w rce prónia-

czych jeneraów i budet miasta oddaj na usugi policyi i szpiegów.

O tern wiedzie powinni ci liczni robotnicy, których pracodawc jest miasto

Warszawa (wodocigi, kanalizacya, brukowanie ulic, fabryka betonu, fabryka ko-

stek z drzewa, tabor do oczyszczania ulic itd.). Ci w pierwszej linii obowizani s
domaga si od miasta szpitali i nie pozwala, aby ich odsyano do szpitali znajdu-

jcych si pod zarzdem Rady miejskiej dobroczynnoci publicznej, gdzie miejsce

znale si moe, ale gdzie te moe go nie by. Miasto ze wzgldu na wyrane
przepisy prawne powinno mie swój szpital dla swych pracowników. Miasto bez

wtpienia winno dostarcza pomocy szpitalnej i tym, od których opaty pobiera

w postaci kart meldunkowych, pobytowych, zarobkowych, ksieczek subowych
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i t. d. Robotnicy powinni protestowa przy kadej sposobnoci przeciwko bra-

kowi miejsc w szpitalach i nieprzyjmowaniu chorych — powinni da przyjcia

od administracyi szpitalnej i od Rady miejskiej dobroczynnoci publicznej. Kady
nieprzyjty powinien da widzenia si z lekarzem naczelnym, powinien udawa
si do Rady miejskiej, do inspektora szpitali, do prezydenta miasta i t. d. z skar-

gami na odmow przyjcia i penem godnoci daniem usunicia podobnych

nienormalnych faktów. Pamita naley, e tylko ten co dostaje, kto da i do-

maga si stanowczo.

Fabrykanci obowizani s zapewni robotnikowi pomoc lekarsk. Od nich

naley domaga si albo budowania wasnych szpitali, albo zabezpieczenia w szpi-

talach warszawskich pewnej iloci miejsc dla swoich robotników, albo wreszcie

uycia wpywów w zarzdzie miasta i odpowiednich miejscach, aby robotnik war-

szawski nie potrzebowa umiera na bruku. Stawianie podobnych da narówni
z daniem podwyszenia pacy i skrócenia dnia roboczego — pozwolioby rozwi-n masowy solidarny napór i niezawodnie doprowadzioby do podanych wyni-

ków. Nie naley zapomina, e podjcie tak popularnego w Warszawie hasa,

jakim jest naprawa stosunków szpitalnych — zapewnioby sferom robotniczym —
sympaty i wdziczno caego spoeczestwa.

Robotnicy pracujcy w tabrykach podmiejskich ub te mieszkajcy za

rogatkami miasta, którzy nie opacaj podatku szpitalnego i obecnie musz pa
ci po rublu lub pó dziennie w szpitalach warszawskich, powinni domaga si,

aby od nich pobierano take podatek szpitalny, aby ich fabryki budoway szpi-

tale, lub zapewniay im leczenie szpitalne.

Odkadajc do przyszego razu omówienie waniejszych spraw, zwizanych
z leczeniem robotnika — zakoczymy obecn pogadank uwagami, które kady
robotnik winien wzi pod uwag

:

1) Miejsca w szpitalach* warszawskich jest skandalicznie mao.

2) Miasto Warszawa prawie niczem nie przyczynia si do zapewnienia po-

mocy lekarskiej i szpitalnej ludnoci.

3) Robotnicy zajci przy robotach miejskich powinni domaga si od mia-

sta szpitali miejskich.

4) Robotnicy powinni domaga si od swoich fabrykantów budowania

szpitali, zapewnienia miejsc w szpitalach i t. p.

5) Podmiejscy lub mieszkajcy za miastem robotnicy powinni opaca po-

datek szpitalny i wystawia te same dania.

6) Uycie solidarnoci i energii sfer robotniczych w celu wprowadzenia

reform w szpitalnictwie warszawskiem — zapewni im sympaty i wdziczno
ogóu, pokae raz jeszcze, e robotnicy zawsze dobro ogóu maj na sercu.

Fabrykanci kradn prac robotników, kradn te ich zdrowie i ycie.

Rzd moskiewski, obarczajc nas podatkami, kneblujc nam usta, ptajc rce
i nogi — raduje si przy myli, e si wyradzamy, e sabniemy, e grasuj
wród nas choroby, co nas dziesitkuj, bo wie,’ emy dla wrogami na mier
i ycie.

Wielki poeta nasz Mickiewicz piewa o zdrowiu, e ten tydko si dowie,

Jak je kocha, kto je utraci. Nie dajmy wrogowi naszego zdrowia, bromy
go, strzemy go. Wiedzmy o tern, e przyszo naley do ludów fizycznie

zdrowych.
Sympatyk.
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Socyalizm czyli Sprawa Eobotiiicza. Napisa ksidz T. Mc Grady.

Jak zrobi milion? Opowiedzia milioner Rockefeller. Skreli W*
A. Carey.

Obiedwie te broszury, wydane nakadem i drukiem naszego „Robotnika*

chicagoskiego, reprezentuj najmodsz ga polskiej literatury socyalistycznej —
amerykask. Jakkolwiek s przeznaczone przedewszystkiem dla robotników

polskich w Ameryce, to jednak mog by z równym poytkiem czytane i w „sta-

rym kraju“. Poniewa w sposób jasny i przejrzysty tómacz zasadnicze pogldy
socyalizmu na ustrój dzisiejszy i drogi walki z nim, przeto )3ardzo si nadaj do^

rozpowszechniania masowego.

Oprócz listu do jakuckiej policyi miejskiej Janowicz zostawi dwa listy,

—

jeden do kolegi polaka, którego prosi o rozporzdzenie si pozostawionemi rze-

czami i któremu poleca zakomunikowa poegnanie z towarzyszami niedoli w
Koymsku,— drugi do kolegów zesaców w Jakucku. List pierwszy koczy si
zdaniem: „ciskam was i ycz doczeka dnia, kiedy andarmów nie bdzie w
Warszawie“. List do kolegów-zesaców w Jakucku brzmi tak: „18 lat wizienia

i zesania skoatay moje nerwy. Jestem znuony i czuj ogromn potrzeb wypo-
czcia, ale jedyny sposób wypoczcia dla mnie—to mier. Nasunie si wam,,

prawdopodobnie, pytanie, dlaczego wanie teraz postanowiem zakoczy ycie.

Trudno mi da jasn dla wszystkich odpowied na to pytanie. W mej duszy kotuj
róne uczucia, bardzo silne i okrelone a jednoczenie kolidujce wzajemnie. Moje siy

duchowe tak osaby, e konieczno natenia woli w celu rostrzygnicia drczcych
mnie kwestyi bya ostatni kropl, przypieszajc rozwizanie

Przed mierci mylaem o tern, aeby wyprawi do Sipiagina jednego z najwier-

niejszych sug jego, ale postanowiem tego nie robi. Prawda e Miller (wiceguber-

nator jakucki) to szubrawiec, ale takich szubrawców jest moc wielka. Pakty
terorystyczne powinny mie sens, powinny one stanowi odpowied na oburzajce

gwaty ze strony administracyi, ale nie by dokonywane jedynie dlatego, e na-

darza si dogodna sposobno sprztnicia szubrawca. Osobicie za nie ycz mu
zego.

No, egnajcie, towarzysze. ycz wam z caej duszy zobaczy czerwony
sztandar nad paacem zimowym.

W nr. 2 nowego organu socyalistów rosyjskich „iz" znajdujemy kronik
ruchu socyalistycznego wród otyszów, W kronice tej przytoczono wypowiedzenie
si gównego organu socyalistów otewskich „Socialdemokrats“ w sprawie narodo-

wociowej:

LUNE NOTATKI.
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Nierozstrzygnit jest tylko sprawa, jak my, otysze, mamy traktowa
kwesty narodowociow. Samo si przez si rozumie, e damy otewskiej

szkoy i sdów otewskich, co nie znajduje si w sprzecznoci z programem S. D. P.

Rosy i. Ale sprawa komplikuje si, jeeli wysuniemy danie, na mocy którego

naród otewski powinien istnie jako samodzielne pastwo. Przypumy, e w
najbliszej przyszoci —podczasjprzewrotii—Liflandyi i Kurlandyi udaoby si uwol-

ni si od olbrzymiego azyatyckiego pastwa i zaoy samodzieln republik o-
tewsk. Republika ta niewtpliwie mogaby by tylko buruazyjn, ale w pro-

gramie socyalnodemokratycznym w aden sposób nie moe by umieszczony punkt,

który wskazywaby proletaryatowi drog ku zaoeniu buruazyjnego pastwa,
Z drugiej strony, zakadajc pastwo otewskie, zajlibymy takie stanowisko wzgl-
dem innych narodowoci Kraju Nadbatyckiego, jakie obecnie rzd rosyjski zaj-

muje wzgldem nas“...

Zapewne, kada narodowo tylko sama moe roztrzygnó, czy zdolna

jest do ycia samodzielnego, czy nie, ale uzasadnienie wyrzeczenia si samowol-
noci politycznej przez socyalistów otewskich tchnie tak niebotyczn naiwnoci,
e mona j sobie wytomaczy jedynie chyba tylko modoci otewskiego ruchu

robotniczego. Towarzysze otewscy nie chc dy do wasnej republiki, gdy ta

moe by buruazyjn, jak gdyby Rosya konstytucyjna moga by inn. A ju
obawa, aeby otysze kogo nie uciskali w niepodlegej otwie, ywiona przez

Bocyalistów, otewskich jest czem wprost jedynem w swoim rodzaju.

*
* *

Proszeni jestemy o ogoszenie nastpujcego faktu. Niejaki Abram Borueh
Kapan, aresztowany w marcu 1901 r. w Nieynie, gub. Czernibowskiej, jako

nielegalny, w tajnej drukarni, nie tylko zdradza aresztowanych i znajdujcych

si na wolnoci towarzyszy, ale zaproponowa wadzom, aeby go przyjto w
poczet andarmów i podpisa formalny akt wyparcia si wszelkiej dziaalnoci re-

wolucyjnej. Nikczemnik napisa z wizienia list do dawnych swoich towarzyszy,

w którym zapewne pod wpywem otrzymania wyroku (5 lat Wsch. Syberji) a-
uje popenionej zdrady i szczegóowo tómaczy j tem, e andarmi opltali go

swoj argumenacy o postpowoci rzdu carskiego. W caej tej sprawie jedno

jest dla nas niezrozumiaem: jak móg czowiek podobny doj do tak wysokich

szczebli w organizacyi rewolucyjnej, która przecie powinna funkcye urzdzania

drukar powierza ludziom najzupeniej wypróbowanym?

Nieznajomo wszystkiego, co si dzieje w Polsce i na Litwie cechuje re-

wolucyonistów rosyjskich nawet tych, którzy stoj na „wszechrosyjskiem“ stano-

wisku. Oto np. w ostatnim 22 nr, „Iskry“ znajdujemy notatk o sprawie biskupa

Zwierowiea. Notatka, potpiajca przeladowanie katolicyzmu przez rzd rosyj-

ski, koczy si sowami: „Ale fakt pozostaje faktem—nasz rzd widocznie na seryo

zabra si do kwestyi religijnych... Dla niego zamao duchoborów, ydów,
on gwaci ju oddawua istniejce prawa katolicyzmu...“ To ju jest bardzo

charakterystyczne. Wic socyalni demokraci rosyjscy z organizacyi „Iskry“ nic nie

syszeli o krwawej martyrologii unitów, o Pratulinach, ledzianowach, moe na-

wet Kroach, nie wspominajc ju o caym tym aparacie praw i przepisów wy-

jtkowych, jakie zastosowuje rzd carski wzgldem katolików?

OT
"



Ksigarnia Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie

wieo otrzyiiiaue iia sUiad :

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900 Cena 10 et. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

CHROPiEfiKi M. Szkoa Batignolska w Paryu. Lwów, 1898. Cena
30 cent. austr., 50 fen., 30 centim., 12 cent. am., 6 d.

Daszyski Ignacy. O formach rzdu. Kraków 1902. Cena 10 cent. austr.,

20 fen., 25 centim., 5 cent. am., 2 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicyi. Wydanie 2.

Lwów, 1901. cna 50 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 60 ct.

austr., 80 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Engels E. Wojna chopska w Niemczech. Londyn 1902. Cena 75 cent,

austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 cent. am., 1 sh. 3 d.

Gierszyski H. Dr. Maurycy Mochnacki 'z portretem). Pary 1901. Cena

10 centów austr., 15 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Gierszyski H. Dr. Opowiadania o bitwie grochowskiej. Chicago 1890.

Cena 15 cent. austr
,
25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Gierszyski H. Dr. Ostatnie chwile powstania listopadowego. Chicago

1900. Cena 20 cent. austr., 30 fen., 40 centim., 8 cent. am., 4 d.

Gierszyski H. Dr. Powstanie Kociuszkowskie. Pary 1894. Cena 10
cent. austr., 15 fen., 20 centim., 4 cent. am., 2 d.

Hannibal. Ndza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Jak gin instytucye narodowe na emigracyi ? Pary 1896. Cena 26
cent. austr., 40 fen., 50 centim., 10 cent. amer., 5 d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Koustytucya 3 maja, z uwagami kryty

cznemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik" z 1895 roku. Cena 20 centów austr.; 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniówka „Robotnik" z 1901 roku. Londyn. Cena 10 ct. austr,,

16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Jenera Walery Wróblewski. Napisa G. Z portretem. Pary 190J,

Cena 15 centów austr., 25 fen., 30 centim., 6 centów am., 3 d.

Kautsky K. Zasady Socyalizmu. (Program Erfurcki). Z przedmow, do-

penieniami 1 portretem nutora. Londyn 1902. Cena 60 cent. austr., 1 m., 1 fr.

25 centim., 25 cent. am., 1 sh.

Kruk. Za Wolno. Poemat. Londyn 1902. Cena 15 cent. austr., 25 fen.,

80 centim., 6 cent. am., 3 d.

Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
16 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht w. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.). Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Limanowski B. Historya Litwy, Chicago 1895. Cena 15 cent. austr.,

25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Lunia M. Niepodlego Poiski w programie sccyalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 6 d.

Mac Grady T. ksidz. Socyalizm czyli sprawa robotnicza. Chicago. 1902.

Cena 25 ct. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskoff J. „Tamten". Sztuka w 5 aktach z ilustracyami. Cena 1 zr.,

1 in. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez

Kraków 1899. Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am., 6 d.

Mickiewicz Adam. Pisma nie objte 4-tomowem wydaniem warszawskiem.

W dwóch tomach. Lwów 1901. Cena 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 dolar, 3 sh. 6 d.

Miidzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., 60 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900. Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,

1 cent amer., 1 d.

Pochocki L. Polska Zakordonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

30 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.



Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr.,
25 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900.
Córa 16 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Ruch narodowy w r. 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. anstr.,,

1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

SoMBART Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 cl.
austr

,
1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milreisy.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902 Cena 15 ct austr., 25 fen.,

30 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Wasilewski Leon. Narodowoci Austro- Wgier. Kraków 1902. Cena
5 cent. austr., 10 fen., 2 cent. amer., 1 d.

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1S91. Cena cent, austr,,
fen., 80 centim., 16 centów ameryk

, 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dz ejów Polski. Wydanie druarie. Londyn
1901 Cena 15 cent. austr., 25 fen.. 35 centimów, 7 ceut, amer., d.

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer,, 1^2
Zajczek J. H'storya ruchu rewolucyjnego 1794 r. Ceua 30 cent. austr.,

50 fen., 60 centim. 12 cent. amer., 6 d.

Pisma partyjne i robotnicze;
Przedwit — miesicznik. Londyn. Rocznie: 2 zr. 40 ceut., 4 marki, 5 fr.,

1 dolar, ^ sh. •

wiato — dwumiesicznik popularno naukowy. Londyn. Rocznie 1 zr. 20 ct. austr.,

2 m., 2 fr. 50 c., 50 cent. am., 2 sh.

Kuryerek Zakordonowy i Zagraniczny — miesicznik. Londyn. Rocznie

:

60 cent. austr., 1 m., 2 fr., 25 cent. amer., 1 sh.

Gazeta Ludowa — dwumiesicznik, dla pracujcego ludu wiejskiego w zaborze
rosyjskim. Londyn. Rocznie 60 cent. austr., 1 marka, 1 fr., 25 cent. am.,

1 szyi

Bobotnik^ Górnik, Biaostoczanin, Radomianin, odzianin, Kuryerek Ostrowie-
cki — w tajnej druk. zab. ros. Arbajter (po ydowsku — w Londynie) wy-
chodz nieregularnie. Prenumerowa z góry w Londynie mona tylko
Robotnika. Cena za 10 num.: 3 zr. 50 cent., 6 mar., 7 fr. 50 cent., 1 dolar
50 cent. am., 6 sh.

Naprzód — dziennik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie w Austryi 12 zr.
Poza Austry : 28 mar., 40 fr., 7 doi. 50 cent. am., 32 szyi.

Brawo Ludu - dwutygodnik Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie: 1 zr.,

2 marki, 2 fr. 50 cent., 50 cent. amer., 2 sh.

Walka — tygodnik. Lwów, 8. Lindego, Austrya. Rocznie: 96 centów austr.,

2 marki, 4 fnanki, 1 doi- am., 4 szyi.

Idysze Folkscajtung (ydowska gazeta ludowa — po ydowsku) — tygodnik,

Lwów, 5 Sykstuska. Rocznie: 1 zr. 30 cent, 3 marki, 5 franków, 1 doi.

amer., 4 szyi.

Kolejarz — dwutygodnik. Kraków, Szczepan Kurowski, 9, Mikoajska, Austrya.
Rocznie : 3 zr., 5 mar., 6 fr., 1 doi. 25 ceut. am., 5 szyi.

Ognisko — 3 razy na miesic - dla drukarzy. Lwów, J. Hubert, 8 Lindego.
Austrya. Rocznie : 2 zr. 40 cent., 4 m., 5 fr., 1 doi. am., 4 szyi.

Gazeta Robotnicza — tygodnik. Katowice (Kattowitz O/S), 46, Beatestrasse,

Niemcy. Rocznie : 4 zr. 50 cent., 6 m. 40 fen., 8 fr., 1 d. 60 c. am., 6 sh.

Owiata— dwutygodnik. Pozna, W. remski, 3. Strzaowa, Niemcy. Rocz. 3 m.
Robotnik — tygodnik. Chicago, 692, Milwaukee Ave, Stany Zjedn. Pón. Ame-

ryki. Rocznie : 3 zr. 75 cent., 6 m.. 7 fr. 50 cent., 1 doi. 50 cent., 6 szyi.

TRE : Ludwik Janowicz. — Wojsko a rewolucya. — Rzecz o t. zw. Narodo-

wej Demokracyi. — Kwestya narodowociowa a socyali^ci rosyjscy. — Dzieci

w fabryce. — Z kraju i o kraju. — O szpitalach. — Bibliografia. — Lune
notatki.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytonstone
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iki prenmneraty :

ocznie : 5 fr. — 4 sli. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.) —
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedyczy : 45 centim. — 4 d. —
36 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. ~ 900 reisów.

Adres redakcyi i administracyi

iózef kaniowski, 67 (§olworth §d., (eyonstone, ^ondon

Pokwitowania Komitetu Zagranicznego P. P. S.

za czas od 19 sierpnia do 17 wrzenia r. b.

Na fundusz partyjny: Opaty czonkowskie: Fryb! — 50 fr.;

Bethel H. Frenkiel — 1 doi. 50 cent.; Zur. J. Czekryii — 6 fr.; H L, z W. —
2 f. szterl. 6 d.; Meriden L. Ostrowski — 1 doi.; Londyn Oddzia 4 sh. 6 d.

Skadki nadzwyczajne: New York „ Zwizek Pomocy" cz dochodu
z przedstawienia „Tkaczy" w Thalia Theatre 21 czerwca r. b : na „Arbajtera"

w kraju — 100 doi. oraz na wydawnictwa argonowe 100 doi, razem 200 doi.;

K.: „Znicz“ na wyd. nieleg. — 10 m
,

z loteryi — 85 ra,; Pary D. Siem. —
bony — 8 fr. 50 cent; Londyn: Oddzia zebrane na „Arbajtera“ - 8 sh. 4 d.,

J. Gul — 2 sh. 6 d., Sch...r — 1 sh. 6 d., T. Reziiik. na „Arbajtera" 2 sh.,

W. Sikorski komisowe — 6 sh., na cukierki — 6 d., w wagonie — 6 d.; D.

:

Wolski — 5 m., Stef. — 23 ra. 70 fen.

Na winiów politycznych'. New- York „Zwizek Pomocy" z przedstawienia

„Tkaczy" w Thalia Theatre 21 czerwca r. b. — 50 doi.; Philadelphia P. No-
wicki — 60 centów.

Na fundusz zaboru pruskiego: Londyn A. B. — 5 sh.; s. h, — 29 m.; s.

a. II — 15 zr. 70 cent.

Odpowie^i i.

Ob. C z. we Lwowie. Dr. J. R. nie jest i nigdy ani w kraju, ani

zagranic nie by czonkiem P. P. S.

W AlROonie ydowskim:
wyszy wieo z druku nakadem P. P. S. :

Dbski Al. Stanisaw Kunicki. (Biografia z portretem). Cena: 5 cent.

austr., 10 centim., 3 ct. am.. 1 d.

Feigenbaum B. Jak yd staje si socjalist (Wie kumt a Jud zu So-
zializmus?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 5 ct. amer., 2d

Kautsky K. Niepodlegro Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony Iportretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Liebknecht w. w obronie prawdy. Z portretem autora. Cena 20

cent. austr., 40 centim., 10 cent. am., 3 d.

Mot J. Kto z czego yje? Wydanie nowe. Cena 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita powinien. Cena :

15 centów austr., 30 centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Rewolucja Robotnicza. Cena 7V, centa austr., 16 centim., 5 cent.

ameryk., d.

Wroski A. ydzi w Polsce. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct am., 1 d.
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PRZEDWIT

VI. ZJAZD P. P. S.

W czerwcu b. r. odby si zjazd naszej partyi,.na którym
przyjto cay szereg uchwa, wytykajcych drog naszej dziaalno-

ci praktycznej na przyszo najblisz. Ze wzgldów konspira-

cyjnych musimy tu pomin uchway, dotyczce spraw organizacyj-

nych, jakkolwiek omówienie tych ostatnich zajo zjazdowi duo
czasu. Przytaczamy tu cz uchwa — przewanie treci progra-

mowo-taktycznej

:

Ruch socyalistycziiy wród ydów.

1. 1. Proletaryat ydowski, zamieszkujcy Polsk i Litw,
stanowi cz skadow klasy robotniczej tych krajów. Zarówno
w walce ekonomicznej, jak i politycznej potrzebna jest jaknajci-

lejsza solidarno caego proletaryatu
;

dlatego te robotnicy y-
dowscy powinni bra udzia we wspólnej walce pod wspólnym sztan-

darem.
,

,

2. Proletaryat ydowski rozproszony jKgJ' wród ludnoci
chrzeciaóskiej, z której losami zwizaa go hilorya; stanowi on

mniejszo wród proletaryatu polsko-litewskiego. Dlatego te,

nawet przy najlepszym postpie swej pracy rewolucyjnej, nie moe
liczy na zwycistwo, jeeli zechce si wyodrbni od ogóu robo-

tniczego. Jeeli za nadto postawi sobie cele, niezgodne z d-
eniami proletaryatu polsko-litewskiego, to rem bardziej o powo-
dzeniu jego walki mowy by nie moe.

Nastpstwem takiej odrbnoci i niezgodnoci de moe by
-tylko osabienie ruchu robotniczego.

3. Proletaryat polsko litewski dy do zdobycia niepodlegej

republiki demokratycznej, w celu urzeczywistnienia socyalizmu.

Denie to odpowiada potrzebom i interesom caego proleta-

ryatu w Polsce i na Litwie, bez rónicy pochodzenia, narodowoci
i wyznania. Republika bowiem demokratyczna stanowi tak form
polityczn, jaka jedynie zapewni moe robotnikom peni wolnoci

i praw obywatelskich; jedynie te w republice moemy uj wa-
dz w swe rce. Oczywistem jest, e taka republika musi byó
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niepodlega, od adnej obcej potgi niezawisa. W przeciwnym
razie nie bylibymy gospodarzami we wasnym kraju, bylibymy
skrpowani narzucanymi nam zzewntrz przepisami i warunkami.
Proletaryat wic w Polsce i na Litwie nie moe walczy o wol-

no polityczn i o wadz, nie walczc jednoczenie z najazdem;

nie moe dy do republiki i demokracyi, nie dc jednoczenie
do niepodlegoci. A pizeto i proletaryat ydowski w kraju na-

szym, który jest zarazem jego krajem, musi denia te uzna za

swoje, jeeli chce skutecznie pracowa dla swego zwycistwa i dla

zwycistwa caego proletaryatu.

Denie do zdobycia republiki demokratycznej i niepodlegej

odpowiada interesom robotników ydowskich, nie tylko jako robo-

tników, ale i jako ydów. Eepublika bowiem zapewni ydom ró-

wnouprawnienie obywatelskie, da im mono wolnego rozwoju
i wywierania dostatecznego wpywu na sprawy publiczne.

5. Wród czci socyalistów ydowskich przejawia si pe-

wnego rodzaju cienie do Eosyi. Wyraa si ono w tworzeniu
programów „wszechrosyjskich“, w obojtnoci lub nawet wrogim
stosunku do walk^ o niepodlego i t. p. Objawy te uzna naley
za szkodliwe. wiadcz one o slabem poczuciu solidarnoci z ogó-

em robotniczym Polski i Litwy, wiadcz te o nierozumieniu po-

trzeb politycznych kraju i warunków zwycistwa proletaryatu.

Programy takie nie odpowiadaj interesom robotników y-
dowskich, nie tylko jako robotników, ale i jako ydów. Republika
bowiem demokratyczna daje im znacznie wiksze gwarancye praw
i wolnoci, ni konstytucya monarchiczna. Prócz tego ydzi w Polsce

i na Litwie, gdzie stanowi okoo 15 proc. ludnoci, na wikszy
wpyw liczy mog, ni w Rosyi, gózie stanowi zaledwie nieznaczny

uamek mieszkaców.
6. W ostatnich czasach zaczto rozprawia na temat, czy

ydzi s narodem, majcym warunki odrbnego rozwoju. Nie b-
dziemy roztrzsali tej kwestyi, która nie ma dzi praktycznego
znaczenia. Przypumy bowiem, e ydzi s odrbnym narodem.

W niczem to nie zmienia faktu, e proletaryusze ydowscy, pracu-

jc i walczc w Polsce lub na Litwie, s cile z losami tych kra-

jów zwizani, e wszystkie ich interesy, wszystkie interesy sprawy
robotniczej wymagaj cisej solidarnoci proletaryatu ydowskiego
z ogóem robotniczym. Jeeli wic nawet uznamy ydów za oso-

bny naród, to mamy prawo domaga si od nich, aby nie sprze-

niewierzali si ogólnym interesom kraju, które s zarazem ich inte-

resami.

7. W spoeczestwie naszem, podobnie jpk w innych kra-

jach, szerzy si wród warstw posiadajcych i rednich antysemi-

tyzm, to jest wrogi do ydów stosunek. Partya socyalistyczna

antysemityzm ten z ca energi zwalcza, jako kierunek szkodliwy

i wsteczny. Po pierwsze, antysemityzm wystpuje przeciwko y-
dom wogóle, tymczasem wród ydów istniej, jak wszdzie, ró-

nice klasowe, a proletaryat ydowski podlega strasznemu wyzysko-
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wi. Po drugie antysemityzm potpia tylko wyzysk ydowski, i to

wycznie niemal lichwiarski i handlowy, popiera za wyzysk
chrzeciaski, zwaszcza ten wyzysk, którego ofiar s robotnicy.

Po trzecie, antysemityzm domaga si w stosunku do ydów praw
W5^‘tkowych i ogranicze — a rodki takie, stosowane wzgldem
jakiejkolwiek grupy spoecznej, s nam wstrtne. Wreszcie anty-

semityzm czy si z budzeniem nienawici wyznaniowej i z klery-

kalizmem, to jest wzmocnieniem wpywu duchowiestwa, inaczej

mówic: z ciemnot i fanatyzmem. Z tych wszystkich powodów
antysemityzm potpiamy i zwalczamy. Podczas gdy antysemici

chc chrzecian poczy do walki z ydami, my organizujemy

proletaryat chrzeciaski i ydowski do walki z wyzyskiem chrze-

ciaskim i ydowskim! I im bardziej sia partyi naszej wzrasta,

im wikszy wpyw w spoeczestwie wywieramy, tern bardziej

antysemityzm sabn musi.

wiadomy proletaryat ydowski, biorc udzia w tej wspólnej

walce, tern samem dzielnie przyczynia si do zwycistwa nad anty-

semityzmem. Z jednej bowiem strony walk swoj wiadczy, e
nie ma nic wspólnego z wyzyskiwaczami ydowskimi

;
z drugiej

za strony, czc si z proletaryatem chrzeciaskim, zawierajc
z nim „braterstwo broni “, tein samem wzmacnia ruch socyalistyczny

i pokazuje dowodnie, e mu wspólna sprawa, interes ogóu na
sercu ley.

8. Rzd carski z dzik bezwzgldnoci przeladuje ydów,
stosuje wzgldem nich jaknajsrosz polityk antysemick. Je-
dyn skuteczn odpowiedzi ze strony proletaryatu ydowskiego na
tak polityk jest: spotgowanie walki politycznej w celu do-

szcztnego zburzenia caratu, cisa czno z proletaryatem tych
narodów, z którymi ydzi na jednej mieszkaj ziemi i z którymi
dziel gorzki chleb wizienny — praw wyjtkowych, przeladowa
narodowych i wyznaniowych, ucisku najezdniczego.

II. Zwaywszy, e agitacya wród masy ydowskiej prowa-
dzona by musi w argonie,

e i sposoby agitacyi tej poniekd musz by odrbne,
e rozrost agitacyi naszej wród robotników-ydów wymaga

do pewnego stopnia podziau pracy, —
Zjazd poleca C. K. R. zaj si utworzeniem specyalnego

komitetu dla agitacyi wród proletaryatu ydowskiego, pod kon-
trol C. K. R.

Ruch socyalistyczny na Litwie.

I. Zwaywszy, e polacy stanowi powan cz skadow
ludnoci Litwy, kraju, zwizanego z Polsk licznymi wzami hi-

storyi i wspólnoci kulturalnej : e z tego powodu oczekiwa nale-

y, i polski ruch rewolucyjny w prz}^szoci znajdzie na Litwie
wspódziaanie, jak to byo zawsze dawnie], —

zwaywszy, e w interesie ludu pracujcego zarówno w Polsce,

iak na Litwie ley wyzwolenie tych krajów od ucisku caratu
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i zdobycie bytu niezalenego, e przeto cel walki z rzdem rosyj-

skim dla obydwóch krajów jest jednakowy, —
Zjazd

:

uznaje konieczno zespolenia wszj^stkich si socyalistycznych

w obydwóch krajach w jedn organizacy w celu spotgowania
wpywów proletaryatu w Polsce i Litwie na przebieg walki
i uksztatowanie stosunków po przyszem zwycistwie;

poleca C. K. R. uregulowa stosunki organizacyi partyjnych
na Litwie tak, by — przy zachowaniu koniecznej jednolitoci ru-

chu w obydwóch krajach — byy uwzgldniane odrbne potrzeby

ludu pracujcego na Litwie;

kwesty za poczenia organizacyi litewskich naszej partyi

w autonomiczn cao Zjazd odkada na przyszo, czynic to

zalenem od ich rozwoju.

II. Zwaywszy, e Litwa dzisiejsza nie jest zamieszkana
przez jeden naród, ale przez ludzi rónego pochodzenia, jzyka
i religii,

e poszczególne narodowoci, zamieszkujce Litw, nie s
cile odgraniczone terytoryalnie, lecz pomieszane z sob i to

w najrozmaitszem ustosunkowaniu liczebnem,

e brak jasnej wiadomoci narodowej stanowi dzi powszechne
zjawisko wród mas ludowych wikszej czci Litwy,

e wskutek tego niemoebne jest okrelenie zawczasu, jak si
te stosunki narodowe w przyszoci uo,

zwaywszy dalej, e ani w zadaniach, ani w chciach P. P. S.

nie moe by polonizowanie innych narodów, danie za nasze

„cakowitej autonomii narodowoci, zczonych z Polsk na pod-

stawie dobrowolnej federacyi“ nie przesdza bynajmniej przyszego
ustroju pastwowego Litwy, lecz ma na celu jedynie okrelenie

naszego stanowiska
,

przeciwnego wszelkiemu uciskowi narodo-

wemu, —
Zjazd uznaje, e kwestya, czy Litwa ma by w przyszoci

z Polsk zczona, czy te z ni sfederowana lub cakiem nieza-

lena, e kwestya ta moe by rozstrzygnita tylko przez wyzwo-
lony z pod ucisku caratu i samodzielnie o swym losie stanowicy
rónoplehiienny lud, zamieszkujcy Litw.

III. Zjazd poleca C. K. E. rozpocz wydawanie pisma p. t^

„Walka “, organ P. P. !S. na Litwie.

Ruch socyalistyczny na Ukrainie.

Zjazd wita z najwyszem uznaniem i radoci powstanie na
Ukrainie partyi socyalistycznej

,
dcej do wyzwolenia Eusi-

Ukrainy z wizów caratu.

Uznajc rozwój myli socyalistycznei na Ukrainie za najlepsz

gwarancy solidarnoci ludu polskiego i ukraiskiego, —
Zjazd poleca wszj^stkim towarzr^^szom

,
mieszkajcym na

Ukrainie, przyczynia si wedle si do rozwoju tej partyi. Przy
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LUDWIK JANOWIOZ.

{Smutna nad wyraz wie nadesza z Jakucka. Jeszcze jedna

ofiara przemocy carskiej, wyczerpana cierpif^j^mi kilkunastoletniego

wizienia i zesania, opucia nas na zaws^" Towarzysz Ludwik
Janowicz, jeden z najczynniejszych czonków b. partyi „Proleta-

taryat“, za- L. Jano-

koczy y-
cie samobój-

stwem dnia

30-go maja,

zostawiajc
list, w któ-

rym mówi:
„Zabija mi
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ski — niech
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no za mo-

j mier

,

tak samo
jak za zgu-

b niesko-
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moich towa-
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wicz pocho-
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monej ro-

I
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watelskiej
,

osiadej da-

wno w Sza-

weskiem
na Litwie.

Urodzi si
w 1858 ro-

ku. Do gi-

mnazyumU'
czszcza w
Szawlach,
nastpnie

przenióssi
doszkoy re-

alnejwWil-
nie, skd w
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uda si do

Moskwy, gdzie wstpi do Piotrowsko - Razumowskiej akademii

agronomicznej.

W Moskwie bra czynny udzia w yciu studenckiem i zbli-

y si z rewolucyonistami rosyjskimi.

W r. 1881 wyjecha zagranic, by na kongresie midzynar
dowym w Chur, potem w Paryu, po powrocie za do kraju pr

szed na nielegalnego i odtd powici wszystkie swe siy i



noci partyi „Proletaryat“. Zajmuje si organizowaniem robotni-

ków, agituje, ukada odezwy, dostarcza partyi rodków materyai-

nych i t. d. Niestety, niezbyt dugo móg si powica organizacyi

partyjnej, gdy ju w r. 1884 zostaje aresztowany.

Dnia 30-go lipca w mleczarni Henneberga w ‘"'arszawie (na

rogu Nowego wiata i Wareckiej) zeszli si trzej czonkowie
„Proletaryatu“: Dbski, Janowicz i Sawiski. Ajent tajnej poli-

cyi Lambert wszed do mleczarni wraz z sekretarzem komisarza

Oe w zamiarze aresztowania Sawiskiego i jego towarzyszy.

Gdy Lambert oznajmi im, e s aresztowani, Janowicz wydoby
rewolwer, ale Lambert natychmiast go pochwyci za rce. Widzc
to, jeden z towarzyszy zapa Lamberta za szyj, chcc go odci-

gn. Otrzymawszy jednak uderzenie paasza kapitana Oe, zmu-
szony by 'cofn si, tembardziej, e w tej chwili rozlegy si
strzay i Lambert pad na ziemi. AVówczas ' Dbski i Sawiski,
obaliwszy Oe, zbiegli do ogrodu. Oe rzuci si za nimi, ale,

nie chcc si naraa na kule rewoHverowe powróci. Tymczasem
Janowicz boryka si z Lambertem, którego zrani dwa razy

w brzuch. Lambert wytrci mu z rki rewolwer ~ i wówczas
Janowicz usiowa zbiedz. Niestety, zosta jednak przytrzymany
z pomoc policyantów, którzy nadbiegli na odgos strzaów.

Przy Janowiczu znaleziono przeszo 700 rs., rewolwer, szty-

let, kilka egzemplarzy „Proletaryatu^, notatki i korespondency.
Gdy go prowadzono do cyrkuu wznosi okrzyki na cze „Prole-

taryatu".

Nastpiy dugie miesice mczcego pobytu w cytadeli wraz
z innymi towarzyszami, pociganymi do odpowiedzialnoci w spra-

wie naleenia do „Proletaryatu“. Warunki, w jakich znajdowali

nasi winiowie, byy nadzwyczaj cikie, to te cay szereg

winiów cierpia na chwilowy rozstrój psychiczny. Przez jaki
czas ofiar tego ostatniego by i Janowicz.

Nareszcie rozpocz si proces „Proletaryatu“, zakoczony
strasznymi wyrokami mierci lub dugoletniej katorgi. Janowicz,
którego oskarano o cakiem fantastyczne zbrodnie (jak np. o przy-

gotowanie zamachu na JankuUa i Siekierzyskiego), zosta skazany
na 16 lat katorgi...

W kocu lutego 1886 by ju wraz z Waryskim w Trubec-
kim Bastyonie fortecy Piotra i Pawa w Petersburgu, skd 15-go

marca przeniesiono go do Szlisselburga.

W tej strasznej bastylii carskiej przesiedzia z gór lat 10.

Dopiero na zasadzie manifestu z r. 1896 skrócono mu termin ka-

torgi o trzeci cz. Na pocztku grudnia 1896 r. wywieziono
go do Syberyi Wschodniej i osadzono w rednim Ko}misku.

Dziesi lat pobytu w Szlisselburgu nie zamao Janowiea.
Odzyskawszy mono komunikowania si z towarzyszami, pragn
j^^iza ni brutalnie przerwanej dziaalnoci i bodaj piórem su-

dalszym cigdi sprawie sooyalizmu polskiego. Ju w lutym

jego artyku o iSzlisselbiu;^]^



Po tym poszy imie: „Ludwik Kobylaski i Ludwik Waryski^
(1898. Xil); „ VVspommeuia“, dotyczce ostatuich chwil skazanych
n'" mier proletaryatczyków (1899. l.j; „Ze wspomnie Szlissel-

burczyka“ 1901, 1, II). W rkopisie pozostawi! obszern prac,
stanowic uzasadnienie ekonomiczne denia do niepodlegoci
Polski. l3o przekonania o koniecznoci wysunicia tego postulatu

w naszym programie Jauowicz przyszed samodzielnie podczas po-

bytu w JSzlisseiburgu.

bmier Ludwika bya dla nas wszystkich niespodziank.
Jeszcze w Nr 5 „Przedwitu^ drukowalimy jego korespondency,
pisan w styczniu, a wszystkie wiadomoci, jakie od czasu do czasu

otrzymywalimy od towarzyszy niedoli Janowicza, brzmiay w ten

sposób, e nie A^tpilimy, i jeszcze kiedy powitamy Ludwika
w naszem gronie.

Niestety, stao si inacz<^j. Zdenerwowanie i zmczenie wy-
czerpao ostatecznie siy tego elaznego czowieka. Przywieziony
ze redniego Koymska do Jakucka jako wiadek w sprawie Jer-
gin, zastrzeli si. Pochowano go na cmentarzu Nikolskim, a wród



woci usunie kiedy militaryzm i wtedy nic ju sta nie bdzie na przeszkodzie

dla przeprowadzenia reformy dzisiejszego ustroju spo>ecznego“. le tómaczony

we Francyi samej, a nadewszystko poza jej granicami, tryumf postpowców fran-

cuskich nad pretoryastwem przyczynia si nie mao do rozpowszechnienia pe-
nych iluzyi i dziecinnej wiary nadziei na przyszo. Komedya pokojowa, urz-

dzona pod patronatem carskim w Hadze, zawrócia gow nawet niepolednim

umysom, nie mówic ju o “mnocych si naiwnie ligach pokojowych. Jaures

(z innych wzgldów co prawda) na jednem z pierwszych posiedze nv^wej izby

francuskiej zupenie seryo porusza kwesty rozbrojenia powszechnego.

Brakiem chyba znajomoci stosunków, panujcych w caej Europie, a na-

dewszystko we Wschodniej, mona sobie wytumaczy optymizm ludzi, którym

lada car moe gow zawróci, albo którym zdaje si, e socyalizm tak silnie

przenikn ju ludzko, e mona mówi o bliskiem urzeczywistnieniu podobnych

zamiarów.

Wojna jest dzisiaj niemoliwa — twierdz niektórzy; sprowadziaby ruin
doszcztn pastw, któreby j prowadziy, rewolucye wewntrzne, kryzysy eko-

nomiczne i t. p. Nadto armie dzisiejsze nie 'skadaj si z onierzy z rzemiosa

jak niegdy, a wobec takich warunków militaryzm jest zachwiany i obalenie tej

bezcelowej machiny moe by kwesty niedalekiej przyszoci.

e podobne rozumowanie, do powszechne, niestety, najlejszej nie wy-
trzymuje krytyki, to zawiadczy moe kady, co przypatrzy si zbliska dzisiej-

szej organizacyi wojskowej i chociaby jako prosty onierz suy czas jaki
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okazywaniu pomocy naley cile stosowa si do wskazówek

C. K. R.

Agitacya na wsi.

I. Zjazd uznaje za jedn z najwaniejszych spraw partyj-

nych rozwinicie szerokiej agitacyi wród ludnoci wociaskiej

kraju naszego.

Zjazd uchwala, e w agitacyi wród wocian, tak samo jak

wród robotników miejskich, cile trzyma si naley naszego

programu — walki klasowej z uciskiem politycznym i ekonomi-

cznym, denia do zdobycia, jako celu ostatecznego, spoecznej

wasnoci ziemi i narzdzi pracy w republice ludowej.

n. Zjazd zwraca szczególn uwag towarzyszów na pismo

chopskie i poleca nawizywanie i utrzymywanie stosunków z wo-
ciaóstwem, celem jaknajszerszego rozwinicia ruchu naszego wród

ajliczniejszego odamu ludnoci pracujcej.

Ruch socyalistyczny w Rosyi.

Zjazd przesya towarzyszom rosyjskim za ich energiczn walk
z caratem sowa uznania i solidarnoci.

Obowizki rewolucyjne oiiierzy-socyalistów.

Zjazd wzywa wszystkich towarzyszów, których przemoc zmu-

sza do wstpowania w szeregi armii rosyjskiej, by nie zapominali

nigdy swego sztandaru, i tam, gdzie okolicznoci pozwol, starali

si o szerzenie naszych zasad. Wobec coraz czciej powtarzaj-

cych si rozruchów ludowych, niechaj towarzysze ci pamitaj,

e robotnik polski, nawet w mundurze rosyjskim i pod groz

dyscypliny wojskowej, nie powinien by katem dla buntujcego

si chopa lub proletaryusza rosyjskiego, e powinien wspóczu

z deniami ludów, Avalczcych z caratem o AVolno.

Rueli socyalistyczny w zaborze prusklin.

Zjazd wyraa uznanie dla P. P. S. zaboru pruskiego, e
dbajc wycznie o interesy ruchu, nie zawahaa si przenie

„Gazet Robotnicz“ do ziem rdzennie polskich, pomimo grocych

jej tam ze strony rzdu i hakatystycznej buruazyi niemieckiej

zdwoionych przeladowa. Wobec jawnego denia wadz pru-

skich'^ do zduszenia ruchu naszego. Zjazd wzywa wszystkich to-

warzyszów do energicznego popierania P. P. S. zaboru pruskiego,

czy to przez zbieranie skadek, czy te innymi sposobami.

Pozatem Zjazd powzi kilka uchAva. dotyczcych nowych

wydawnictw (midzy innemi postanowiono wyda: „Dziesiciolecie

P. P. S.“ i „History ruchu socyalistycziiego w Polsce“) oraz

ulepszenia pism partyjnych.
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WIDOKI REWOLUCYI.

Od lat kilku — szczególnie od wystpienia Bernsteina — zaczo si
stopniowo rozpowszechnia wród socjalistów mniemanie, e rewolucya socyaloa,

tak iak j dotychczas pojmowano, czyli zdobycie wadzy politycznej przez klas

robotnicz w celu uspoecznienia rodków produkcji, a za pomoc przeamania

legalnoci buruazyjnei — jest niepotrzebna, niemoliwa i niepodana. Niepo-

trzebna : bo rónice midzy klasami i w dzisiejszem spoeczestwie agodz si
coraz bardziej, proletaryat zdobywa coraz wikszy wpyw na rzdy i coraz

wiksze ustpstwa, wreszcie zacznie powoli zdobywa i udzia w rzdach, i ustrój

socjalistyczny bez wstrznienia „wronie" w kapitalistyczny. Niemoliwa; bo

potgi militarnej dzisiejszych pastw klasa robotnicza nigdy zama nie bdzie

w stanie. Niepodana wreszcie : bo przypuszczajc nawet, e ster rzdów
wpadby w rce proletaryatu, to gdyby si to stao nagle, drog rewolucyjn, pro-

letaryat nie byby w stanie pokierowa nadal yciem ekonomicznem danego kraju,

i caa historya skoczyaby si wielkiem fiaskiem oraz reakcj.

Nie wszdzie i nie zawsze wyraano t negacj w takiej bezwzgldnej

i stanowczej formie; ale bardzo czsto i bardzo wielu nosio si i nosi z wtpli-

wociami i niepewnociami jednej z tych trzech kategoryi - czemu sprzyja, ma
si rozumie, cay szereg realnych warunków i interesów. Chwast ten przenie-

siony zosta i na nasz grunt
;

tylko, e u nas zaczli niektórzy z nadzwyczajn
wzgard wzrusza ramionami nad rewolucj socjaln w Europie Zachodniej, wy-

prowadzajc std wniosek, e my powinnimy •- a wic i moemy — zdoby
niepodlego zupenie niezalenie od socjalnej rewolucji na Zachodzie... Otó
dla tego sdz, e bardzo poyteczn bdzie rzecz zapozna czytelników naszych

z najnowsz prac tow. Karola Kautsky’ego *), w której ten tak trzewy, pra-

ktyczny i gruntownie z faktami obznajomiony pisarz socjalistyczny postawi so-

bie za zadanie : 1) dowie, e wanie nowoytny rozwój spoeczny, tak ekono-

miczny jak prawny, musi doprowadzi do rewolucyjnego starcia proletaryatu

z buruazy i rzdem; 2) wykaza, e i jak proletaryat musi i moe zwyciy
w tej walce ostatecznej; 3) naszkicowa plan pierwszych rodków, za pomoc
których rzd proletaryatu nietylko nie narazi na szwank, lecz przeciwnie podnie-

sie natenie ycia ekonomicznego i ogólny dobrobyt, zmierzajc ku osiatecznemu

celowi — spoecznemu uregulowaniu produkcji, obiegu|i podziau bogactw. Rozpa-

trzymy te trzy kwestye kolejno, pozostawiajc jednak drug na ostatek, a to dla

tego, e na tym| punkcie sporo bdziemy ‘mieli pogldom_Kautsky’ego do za-

rzucenia.

I.

Rewolucya jako nieunikniona.

Wic przedewszystkiem, czy prawda, e zmniejsza si ekonomiczny prze-

dzia midzy klasami , e zmniejsza, si wyzysk ? Czsto si bowiem syszy
o cigym wzrocie dobrobytu klasy pracujcej. \ Kryzys, który wybuch w dru-

*) Die soziale Revolution, I. Sozialrefom*und soziale Revolution. II. Am
Tage nach der sozialen Revolution. Berlin 1902. — Broszury te ukazay si
w pierwszych dniach lipca, a stanowi opracowanie odczytów, które autor mia
w Amsterdamie i Delft na zaproszenie studentów holenderskich.
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giej poowie 1900 i w 1901 r., wbrew przepowiedaiom waaie tych, którzy

twierdzili, e kryzysy byy chorob tylko nisko rozwinitego kapitalizmu, a na

wyszym stopniu rozwoju potrafi on im zapobiega, kryzys, którego nastpstwem

jest powszechny upadek zarobków po picioletnim okresie wzrastania, dowiód

wprawdzie niezbicie, e robotnicy w kapitalistycznem spoeczestwie wci s
naraani na niepewno bytu i wszelkich zdobyczy, byt ten polepszajcych.

Jednakowo, jeli wzi dugi okres czasu
,

to wzrost zarobków zaprzeczy

si nie da. Ale wzrost zarobków nie oznacza jeszcze zmniejszenia si sto,-

pnia wyzysku. Jedyna próba statystyczna, przy pomocy której kwesty t
zbada mona, zrobiona zostaa przez angielskiego ekonomist A. L. Bowleya.

Obliczy on, e w roku 1860 cakowity dochód z zarobków wynosi w Anglii

392 miliony funtów szterliugów, suma za dochodu, nie z zarobków pochodzce-

go — 376 mil. f. szt., podlegajcych podatkowi dochodowemu -f* 64 mil., temu

podatkowi niepodlegajce. W r. 1891 za dochód z zarobków wynosi 699 mil.,

nie z zarobków — 782 mil. opodatkowane -f- 130 mil. nieopodatkowaue. Naley

przytem zauway, e Bowley, nie mogc dotrze do wszystkich róde, za pod-

staw swego obliczenia wzi tylko dziewi kategoryi fachowych robotników

mianowicie : robotników rolnych, których zarobki wzrosy w cigu tych lat

trzydziestu o 18®/o ?
robotników budowlanych — o 28%, bawenianych — 76%

wenianych — przemysu elaznego — 24%, fabrykacyi maszyn — 26®/o,

gazowych — 49%, marynarzy — 43%, górników — 50%. Ogóem zarobki

tych kategoryi wzrosy o 40% ,
i Bowley przyj, e w tym samym stosunku

wzrosy przecitnie zarobki wszystkich innych robotników. Lecz jest to ogromny

optymizm, gdy te wybrane kategorye - to wszystko, z wyjtkiem rolników,

robotnicy doskonale zorganizowani, mogcy wic skutecznie walczy o swe za-

robki. Jeeli zarobki wybornie zorganizowanych robotników przemysu elaznego

wzrosy o »
to z pewnoci wzrost zarobków tumów niezorganizowanych

robotników by nie wikszy, jeli nie mniejszy. A zorganiz)wani robotnicy sta-

nowi nawet w Anglii tylko Ys ogóu! W dodatku Bowley nie bierze w rachub

przerw w zarobkowaniu, braku pracy oraz dla prostoty przyjmuje za niezmie-

nione róne warunki pooenia klasy robotniczej, które — jak np. stosunek mi-

dzy prac kobiet a mczyzn, midzy prac wykwalifikowanych a niefa3howców

z pewnoci zmieniy si na niekorzy klasy robotniczej i wysokoci zarobków.

Otó pomimo tych wszystkich optymistycznych przypuszcze z obliczenia Bowleya

wynika, e przez pierwsze pitnastolecie zarobki wynosiy 45% ogólnej sumy

dochodu narodowego w Anglii, przez nastpne tylko 4273%! e, jeeli przyj

dochód, nie pochodzcy z zarobków, za równy sumie wartoci dodatkowej, to

stosunek warto- dodatkowej do sumy zarobków, czyli wanie stopa wyzysku

wzrosa z 96% na 112%. Ma si rozumie, e w innych krajach, gdzie robo-

tnicy s mniej liczni i gorzej zorganizowani, sprawa wyglda dla nich jeszcze

mniej korzystnie. Zarobki wprawdzie wzrastaj nieco, lecz jednoczenie stopa

yciowa kapitalistów wzrasta znacznie szybciej, co robotnic doskonale poznaje

po mnóstwie objawów zewntrznych. Tak np. mieszkania robotnicze przez lat 50

prawie nie ulegy zmianie, a jaka przepa midzy komfortem mieszkania

czonka klas posiadajcych dzi i przed pó wiekiem! I t. d. i t. d.

Pod wzgldem ekonomicznym zatem przedzia pomidzy proletaryatem

a buruazy bynajmniej si nie wyrównywa — przeciwnie. Lecz pod wzgldem

politycznym? Czy nie wida dzisiaj ze strony klas posiadajcych i rzdów da-

leko wikszej wzgldnoci dla robotników ?

Niewtpliwie — po czci, a to dziki roli inteligencyi zawodowej w spo-

eczestwie dzisiejszem. Proletaryat o tyle podniós si pod wzgldem moralnym

i umysowym, e dzi ju inteligencya absolutnie nie moe si obawia, eby
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nastpstwem jego zwycistwa byo obnienie poziomu umysowego i artystycznego

ludzkoci — czego przed laty 60 obawiali si jeszcze nawet tacy wiatli i odwani
przyjaciele komunizmu, jak Henryk Heine. e za inteligencya zawodowa rekru-

tuje si ze wszystkich klas, a gównie — z drobnego mieszczastwa, klasy

poredniej, która ma przytern za sob pewn rewolucyjn przeszo, e na wielu

punktach graniczy z proletaryatem inteligentnym, wic zapatruje si na ruch

proletaryatu do przychylnie, przyczem jednak nagi go o ile monoci usiuje

do swoich nawykuie pojednawczych, bezklasowych, pokojowych, przez co czasem

wywouje w szeregach socyalistycznych rozdwojenie. Na pozostae za klasy

inteligencya wywiera daleko mniejszy wpyw, niby si zdawao. Z klas tych

przedewszystkiem samo drobne mieszczastwo jest dzi bardziej wrogie proleta-

ryatowi, ni kiedykolwiek. Konkurencya wielkiego kapitau wprawdzie bardzo

pow'oli wywaszcza drobnych przedsibiorców i zmniejsza ich liczb, ale za to

coraz bardziej pogarsza ich pooenie. Cz ich zamienia si poprostu w naje-

mników, pracujcych dla wielkiego kapitau, nie w faoryce, lecz w domu; cz,
poprzestajc na przedsibiorstwach minimalnych rozmiarów, widzi sw klientel

ograniczon wycznie do robotników; te warstwy zbliaj si oczywicie do pro-

letaryatu. Lecz ta ^cz drobnych, a raczej rednich ju, patrzcy^ch w gór
przedsibiorców, rzemielników i kupców, która na konkurencyi wielkiego kapi-

tau cierpi, szczególniej jeli ma przyrem klientel bogat i arystokratyczn,

staa si w cigu ostatnich lat 40—45 terenem operacyi stronnictw demago-

gicznych o zabarwieniu antysemicko - klerykaluem, jak chrzcciasko - socyalui

w Austryi i Niemczech, nacyonalici we Fraucyi i t. p. Kiedy stronnictwa

te z Drumontami, Luegerami e tutti uanti na czele zaczy si przejawia,

niektórzy, wobec ostrej ich krytyki gospodarki pieninej i frazesów demokra-

tycznych, przypuszczali, e bd one ula klas porednich, ograniczonych w poj-

mowaniu rozwoju spoecznego, stanowiy niejako „oli most“, stopniowe przejcie

flo socyalizmu. Fakty^ wykazay, e byo to zudzenie stronnictwa te otrzsy
si ze swych pocztkowych, cho sabych sympatyi dla socyalizmu i stay si
jego najnamitniejszymi, najbrutainiejszymi wrogami, nie cofajcymi si absolutnie

przed iiiczem*). I musi tak by, poniewa prawa ochronne i podniesienie bytu

robotnika, których domaga si socyalua demokracya, dla tych drobnych przed-

sibiorców s najuciliwsze, czsto rujnujce. Dla tego samego powoda stron-

nictwa te pozyskuj sobie zamonych chopów. Walka robotników przeciw com
zboowym, przeciw droyaie produktów spoywczych wogóle, wznieca dla nich

jaknajwiksz nienawi w sercach wszystkich wacicieli rolnych; to te miny
dawno czasy, kiedy agraryusze, przez niech dla przemysowców, którzy wy-

pierali ich ze stanowiska klasy rzdzcej, kokietowali z robotnikami. Wreszcie

w onie samej klasy kapitalistycznej zachodz równie niepomylne dla robotni-

ków zmiany. Ograniczenie konkurencyi wewntrznej przez kartele, trusty, syn-

dykaty i t. d. powiksza oporno kapitalistów wzgldem robotników; prawdopo-

dobnie dlatego w cigu dziesiciolecia 1890—1900 w Stanach Zjem. Ameryki
Póin. zmniejszyy si wszystkie zarobki! Postpujce znowu wci zaostrzenie

konkurencyi midzynarodowej popycha kapitalistów coraz bardziej do oszczdzania

na robotnikach. Prócz tego wany wpyw wywiera zawadnicie przemysem
przez wielkich finansistów. Te dwa wielkie odamy klasy kapitalistów; finansici

i przemysowcy, miay w dotychczasowej historyi interesy i polityk pod pewny-

. mi wzgldami sprzeczne. Przemysowcy, do liczni, rozsiani po kraju, nie mo-
gc osobicie i bezporednio wpywa na monarch i ministrów, potrzebuj dla

*) U nas — na gruncie chopskim — podobn ewolucy przesza Stoja-

owszczyzua.
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pilnowania swych interesów gospodarczych pewnego stopnia demokracji, a przy-

nairaniej wpywowego i szanowanego parlamentaryzmu, d do zmniejszenia

podatków, a wic — militaryzmu. Tymczasem finansici, którym w dodatku

przemysowcy musz paci procenty od poyczonego kapitau tak samo, jak

rent wacicielom gruntów, poyczaj te pienidze rzdowi, s jego wierzycie-

lami. jako tacy — mowa o wielkich finansistach — maja atwy przystp do

dworu i ministrów i wpyw na nich; militaryzm, powikszenie budetu wogóle,

nawet wojny — s dla nich korzystne, bo podnosz zapotrzebowanie kapitau

i jego oprocentowanie, to te, jeli tylko gospodarka finansowa rzdu jest jako

tako uporzdkowana i kontrolowano, nie zaley im na powadze demokratycznego

parlamentu, przeciwnie — popieraj rzd silny, id raczej rka w rk z monar-

chiczno-militarnymi agraryuszarai. Otó obecnie, wobec cigego powikszania

a w kocu i kartelowania przedsibiorstw, kapita coraz bardziej owada przemy-

sem, do czego znakomicie przyczynia si system akcyjny. Naiwni „pokoiowcv“

spoeczni widz w akcjach, szczególniej podziel nych do maych sum, rodek zde-

mokratyzowania kapitau, przeprowadzenia go w kocu
^

w^ rce i pod wpyw
ogóu. Rzecz si ma wrcz przeciwnie; wielcy finansici zawsze zachowaj

w wielkich przedsibiorstwach decydujc przewag, a system tanich akcyi umo-

liwia im nagromadzenie olbrzymich kapitaów, na jakie ich samych nigdyby nie

byo sta. W Stanach Zjednoczonych piciu ludzi: Rockefeller, Harrimau,

Morgan, Yanderbilt i Gould posiadaj razem okoo 750 milionów dolarów
;

lecz

kapita,’ przez nich w towarzystwach akcyjnych zgromadzony i opanowany, wy-

nosi 7Vij miliarda — wic dziesi razy tyle i prawie poow caego kapitau,

zoonego w bankach lub woonego w koleje i przedsibiorstwa przemysowe

(towarzystwa) w caych Stanach (1772 miliarda)! Gwatowna, bezwzgldna, anty-

demokratyczna i despotyczna polityka finansowego kapitau coraz wicej si wic

krzewi musi w przemyle, a to tembardziej, e jeli przedsibiorca, prowadzcy

interes osobicie, styka si jeszcze z robotnikami i próbuje ich zaagodzi rónemi

„instytucjami patronalnemi“, to dla akcyonaryusza nie istnieje nie prócz

dywidendy.

Tak wic wszdzie widzimy raczej wzrastajce — i które nadal wzrasta

musi — zaostrzenie antagonizmów klasowych, zamiast ich zagodzenia. Jedynie

cakiem prawie sproletaryzowane warstwy drobnego mieszczastwa i cz inteli-

gencji zawodowej, ywioy nez znaczniejszego wpywu na klasy waciwie posia-

dajce, staj po stronie proetaryatu. Reszta, wszystkie posiadajce klasy, bardziej

ni kiedykolwiek moe cz si przeciw socjalizmowi w „jedna reakcyjn mas“.

Lecz, powiadaj, demokratyczny ustrój polityczny, w caej Europie Zachodniej

w mniejszym lub wikszym stopniu istniejcy, pozwala proletaryatowi rozwija

dziaalno rónostronn, prowadzc w kocu do zamiany ustroju kapitalistyczne-

go na socjalistyczny, a to za pomoc rozszerzania stowarzysze wspóldzielczych,

nastpnie przez to, e zwizki zawodowe stopniowo zmuszaj fabrykantów do za-

miany wewntrznego „absolutyzmu^ w fabrykach na „ustrói konstytucyjny“,

przez zdobywanie zarzdów gminnych, przez pozytywn dziaalno w parlamen-

tach, która ogranicza wasno kanitalistyczn prawodawstwem robotniczem

i przejmuie róne gazie produkcji na wasno wci przytem demokratyzuj-

cego si pastwa. Pocó wobec tego wszystkiego rewolucja nielegalna ?

Otó te wszystkie zjawiska istniej niezaprzeczenie, ale obok nich nie-

wolno"^ zapomina o tern, e ustrój demokratyczny pozwala równie i buruazyi

rozwdja coraz nowe metody oporu i wyzysku, e i ona staje si coraz dowiadcze-

sz i przehiegijsz. Demokracja ma wic to do siebie, e potguje walk kla-

sow, rozwija j na coraz wiksz skal, na coraz duszej linii bojowej, pog-
biajc nastpstwa kadej poraki i kadego zwycistwa ale me gwarantuje

bynajmniej pewnego i spokojnego przeksztacenia spoecznego.
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Wj liczone powyej iodki allo same przez si maloznaczce. albo te
buruazya wynalaza ju na nie antydota.

Ze stowarzysze wspódzielczych, wytwórczych wikszy rozwój, jak wiado-

mo, staje si tylko udziaem tych, które wytwarzaj produkty spoywcze; inne

zamieniaj si bardzo prdko na spóki akcyjne, zatrudniajce najemników, s
nieliczne i bez wikszego znaczenia. Stowarzyszenia spoywcze i zakupowe

rozwijaj si dobrze, ale przecie najnaiwniejszy nie uwierzy, eby mogy one

przez nagr( madzanie dywidend wywaszcza kapitalistów. Jeli wywaszczaj
one kogo, to drobnych sklepikarzy, i to wanie tych, których byt opiera si na

klienteli robotniczej — przez co rzucaj si oni w objcia reakcyi. Nie wynika

std, eby kooperatyw nie zakada
;

owszem, mog one przynosi robotnikom

pewne korzyci materyalne oraz ksztaci ich w zarzdzie gospodarczym, a w kra-

jach, gdzie ju toczy si powana walka klasowa, nabieraj charakteru rewolu-

cyjnego przez pomoc, okazywan partyi. Lecz antagonizmu klasowego nie ago-

dz — przeciwnie, jeszcze go zaogniaj.

Zwizki zawodowe maj naturalnie wiksze daleko znaczenie od koopera-

tyw, ale caa ich warto polega na tern, e s dla robotników broni i szko
walki. O ile co wywalczaj od fabrykantów, to jedynie dziki walce; ale wpyw
ich ma swoje granice. Wobec syndykatów przedsibiorców s one przewanie

bezsilne, a i wadza polityczna wszdzie stawia im ogromne przeszkody. Nawet

w Anglii od pewnego czasu rozwój wielu zwizków zawodowych zatrzyma si

w miejscu albo zaczyna si cofa — jak to stwierdzaj znawcy wiata zawodo-

wego Webbowie w gonym artykule, ogoszonym w „Soziale P»’axis" — a rzd
i sdy, pod wpywem reakcyjnego prdu „imperyalistycznego“, zaczynaj je kr-
powa, czego przykadem jest wyrok izby lordów, czynicy trade uniony odpo-

wiedzialnymi finansowo za szkody, poniesione przez przedsibiorc z powodu

strejku ! Przytem wszdzie ilo zorganizowanych robotników stanowi drobn
tylko czstk ogóu*).

Akcya municypalna jest te wana, ale nie mona jej przecenia dlatego,

e zaley cile od rzdu centralnego i od ogólnego stanu politycznego. Wsz-
dzie gminy zalene s mniej lub wicej od kontroli i zezwolenia rzdu, który

te czsto (np. we Francyi) nie pozwala na przeprowadzenie uchwa socyali-

stycznej wikszoci. W dodatku wikszo ta, jeeli chce przeprowadzi po-

waniejsze zmiany, musi ucieka si do podwyszenia podatków, co czsto od-

wraca od niej serca wyborców i jest przyczyn poraki przy nastpnych wybo-

rach (E.oubaix). Niema co ju mówi naturalnie o takich krajach, jak Niemcy,

Austrya, gdzie ustrój gminny opiera si na plutokratycznym systemie wy-

borczym.

W dziedzinie polityki ogólno-pastwowej moemy bez wtpienia powoa
si na cigy rozwój prawodawstwa fabrycznego oraz na cigy wzrost liczby

naszych posów w parlamentach. Lecz co do pierwszego, to wydawane wci
nowe prawa nie wprowadzaj jakich nowych zasad, nowych ogranicze wyzysku

kapitalistycznego, a sprowadzaj si do rozszerzania praw dawniejszych na nowe
kategorye robotników: subjektów handlowych, kelnerów, robotników pracujcych

u siebie po domach, marynarzy i t. d. Dzieje si to bardzo powoli i ostronie,

tak e rozwój wyzysku kapitalistycznego stale wyprzedza prawodawstwo fabryczne.

*) Przy sposobnoci podamy statystyk robotników zorganizowanych podug
biura pracy w N. Jorku; Anglia — 1,905.000, Stany Zjednoczone wraz z Ka-
nad — 1,600.000, Niemcy — 995.000, Francja — 539.000, Austrya — 158.000,

Dania - 101.000, Wgry — 64.000, Szwajcarya — 50.000, Hiszpania —
32.000.
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A co do samych zasad tego prawodawstwa, co do stopnia ograniczenia wyzysku^

to moemy przekona si, jak niezmiernie powolne robi on postpy, jeli zwaymy,
e ju w roku 1847 pod wpywem ruchu czartystowskiego w Anglii uchwalono

lO-godzinny dzie roboczy dla kobiet i dzieci, a we Francyi w r, 1848 rzd
tymczasowy ograniczy dzie roboczy dla wszystkich robotników do 10 godzin

w Paryu, 11 — na prowincyi. Bardzo powoli teraz dopiero prawodawstwo
fabryczne zblia si do faktycznego urzeczywistnienia tych zasad ! A danie
8 godzinnego dnia roboczego postawione zostao ju w r. 1866 na kongresie

Midzynarodówki w Genewie.

Ilo posów socyalistycznych wzrasta w parlamentach, to prawda, ale

jednoczenie zmienia si charakter parlamentów: trac one sw warto reforma-

torsk. Parlamenty miay wpyw i znaczenie w czasach, kiedy wzrastajce

w si mieszczastwo, walczc z absolutyzmem i resztkami feudalizmu, miao
przed sob wielki i jasny cel polityczny i tworzyo dlatego zwart party libe-

raln. Dzi za mieszczastwo i liberalizm znajduj si wszdzie w stanie

wikszego lub mniejszego zwyrodnienia, chc — jak si kiedy wyrazi we
Franoyi Reinach — „odbudowywa zmiesione dawniej tamy“, wic utraciy si
moraln wobec rzdów, konsekwency i czysto obyczajów parlamentarnych.

Dzi tu i ówdzie tworz si jeszcze czasowe koalicye parlamentarne liberaów

z radykaami i nawet socyalistami, ale nie trwa to dugo, koalicye takie, osi-

gnwszy jaki drobny stosunkowo cel albo powstrzymawszy na jaki czas postp
reakcyi, rozwizuj si, i parlament znów przedstawia obraz chaosu i anarchii.

Rzdy dzi targuj si z parlamentami i uzaleniaj je od siebie, zamiast od nich

by zalenymi Jeli za znajduje si w parlamencie jaka zwarta i wytrwaa
wikszo, to zwykle bywa to wikszo reakcyjna, koalicya wszystkich sytych,

czsto reakcyjniejsza od samego rzdu i protestujca przeciw jego ustpstwom
na korzy klasy robotniczej

;
biurokracya bowiem, pochodzca z iuteligencyi,

bd co bd trzewiej patrzy na stosunki i czsto zdaje sobie spraw z ko-

niecznoci ustpstwa lepiej, ni zacietrzewieni w swym klasowym egoizmie przed-

stawiciele buruazyi.

Ma si rozumie, nie powinno si std wnosi, e demokracya i jej urzdze-

nia nie maj wartoci dla proletaryatu, przeciwnie, maj ogromn, s prawdziwie

wiatem i powietrzem klasy robotniczej, pozwalaj bowiem ksztaci si w yciu
publicznem, poznawa j^-go mechanizm, organizowa si, dokadnie mierzy siy

swoje i przeciwników, zdobywa wreszcie reformy, zapobiegajce zbyt wielkiemu

wyzyskowi, ciemnoci, zwyrodnieniu, stwarzajce warunki ksztacenia si i orga-

nizacyi. Pod tym wzgldem caa ta
,,
pozytywna praca na dzi“ ma ogromn

warto, i szalestwem by byo jej si wyrzeka. Ale nie mniejszem szalestwem
byoby wyrzec si przygotowywania klasy robotniczej do ostatecznego, decyduj-

cego, rewolucyjnego starcia z klasami panujcemi i rzdem. Starcie to jest ju
dlatego nieuniknione, e i wiadomo tych klas rozwija si i jest dzi inna, ja

w spoeczestwach dawnych. Dawniej gbokie przemiany spueczne — jak np.

zniesienie paszczyzny w Europie — mogy dokonywa si stopniowo, niepostrze-

enie, bo brak wymiany wiadomoci spoecznej sprawia, e nie zdawano sobie

sprawy z odlegych nastpstw poszczególnych zjawisk. Dzi klasy panujce rozpo-

rzdzaj te obserwujc i uogólniajc nauk ekonomii, polityki i socyologii

i wiedz do czego poszczególne ustpstwa prowadz. Nie bdziemy mogli „wrosn"
niepostrzeenie w przy>zo — bo nam na to nie pozwol. Bdziemy musieli prze-

ama pooone na naszej drodze przeszkody.

Dotychczas mona byo si spodziewa, e przynajmniej w Anglii si bez

tego obejdzie. Anglia bya krajem, w którym kapita przemysowy najw'czeniej

doszed do wadzy, a majc dziki temu stanowcz przewag na zagranicznych

rynkach zbytu, wola pokój spoeczny od wojny i zrobi cay szereg wanych
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ust<5pstw ekonomicznych i politycznych, jeli nie caej klasie robotniczej, to przy-

najmniej jej warstwom najwyszym i najzdolniejszym do walki — wprowadzajc
przezto w dodatku korzystny dia siebie rozam midzy arystokracy robotnicz

a reszt proletaryatu. Lecz dzi coraz cisza i groniejsza konkurencya ekono-

nomiczna zagranicy, a przedewszystkiem Niemiec, zmienia szybko polityk kapi-

tau i rzdu wzgldem robotników na uparcie wrog, podstpn i brutaln zara-

zem. Niestety, nie wywoao to jeszcze i nieprdko wywoa odpowiedni zmian
w pokojowej dotychczas, „trzewej“, antyrewolucyjnej polityce proletaryatu

angielskiego. Ale w kocu to przecie nastpi musi. Kautsky wyznaje, e
i co do Anglii straci nadziej, eby przejcie od ustroju kapitalistycznego do so-

cyalistycznego odbyo si tam na drodze pokojowej, legalnej.

Có wic dopiero mówi o wszystkich krajach kontynentu europejskiego—
z wyjtkiem jednej Szwajcaryi'1 ? Cay powyszy, szereg nadzwyczaj trafnych

spostrzee i rozumowa potwierdza w zupenoci zdanie nasze, nieraz wyraane,
e w Europie — a szczególniej w Europie rodkowej — doj musi prdzej czy

póniej do rewolucyi socyalnej, do starcia proletaryatu z rzdem, które bdzie
najodpowiedniejsz dla nas chwil porwania si do boju o niepodleg socyali-

styczn Polsk.

Zobaczymy w dalszym cigu, jak Kautsky wyobraa sobie dziaalno
rzdu robotniczego „nazajutrz po rewolucyi", oraz sam przebieg, same rodki bo-

jowe rewolucyi.

(C. d. n.).

M. Lunia.

Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi.

V.

Trójzalorowo narodowej demokracyi.

Wszelkie powane stronnictwo polityczne w Polsce musi z natury rzeczy

dy do tego, aeby si sta party terytoryalnie wszechpolsk, trójzaborow —
czy to bezporednio, przez rozszerzenie sieci swej organizacyi na wszystkie zabory,

czy te porednio, wchodzc w porozumienie z istniejcemi ju w innych zabo-

rach stronnictwami pokrewnemi, w celu wytworzenia polityki jednolitej.

Stronnictwem trójzaborowem s bezwarunkowo nasi ugodowcy, którzy,

pomimo caego swego trójlojalizmu, doskonale porozumiewaj si we wszystkich

sprawach, bezporednio ich obchodzcych we wszystkich trzech zaborach. Akcya,

przeprowadzana w Warszawie i Petersburgu, z ca energi jest popierana przez

ugodowców poznasko-berliskich i krakowsko-wiedeskich, a prasa ugodowa

wszystkich trzech zaborów nadzwyczaj solidarnie dziaa we wskazanym kierunku.

Ugodowcy, a waciwie konserwatyci wogóle, byli pierwsz w Polsce party

trójzaborow.

Trójzaborowym by u nas — i to od chwili pojawienia si na gruncie

polskim — socyalizm. Pierwsi socyalici polscy udawali si z Warszawy do

Galicyi i Poznaskiego i tam zakadali organizacye i budzili wiadomo klasow
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i polityczn wród robotników i modziey. Od tego czasu ruch nasz, pomimo

rónicy warunków, w jakich si musi rozwija w kadym z poszczególnych

zaborów, stanowi si trójzaborow, której wyrazem jest, midzy innem, jedna

wspólna delegacya polska na midzynarodowych kongresach socyalistycznych.

Trójzaborow party staje si w ostatnich czasach i narodowa demokracya—
w miar tego, jak w zaborze pruskim, a do pewnego stopnia i w austryackim

zjawiaj si ywioy, solidarne z narodow demokracya zaboru rosyjskiego. Za-

nim si jednak narodowa demokracya doczekaa owoców swej propagandy w za-

borze pruskim i austryackim, czy to w postaci czynnego grona swoich zwolenni-

ków, czy te w postaci niezorganizowanego prdu sympatycznego, jej trójzabo-

rowoó istniaa bardziej w pretensyach, anieli w realnej rzeczywistoci.

„Przegld Wszechpolski" pocztkowo niejednokrotnie zaznacza, e poczu-

wa si do solidarnoci z t. zw. ruchem ludowym w Poznaskiem i stronnictwem

udowem w Galicyi, niejako uwaajc je za ywioy, odpowiadajce swym chara-

kterem stronnictwu narodowo-demokratycznemu w Królestwie. W ten sposób wy-
twarzao si zudzenie, jakoby we wszystkich trzech zaborch dziaaa jedna

sia, zmodyfikowana tylko w zalenoci od stosunków miejscowych, odmiennych

w kadym zaborze. Zudzenie to trwao dopóty, dopóki „Przegld Wszechpolski"

zajmowa w sprawach zaborów pruskiego i austryackiego stanowisko mniej wi-
cej objektywncgo obserwatora, informujcego ogó swych czytelników o sprawach

caej Polski. W miar za tego, jak, porzucajc to stanowisko, organ narodowej

demokracyi pocz coraz bardziej krytykowa objawy dziaalnoci politycznej

partyi, z którymi niby solidaryzowa si pierwotnie, w miar tego, jak pocz
przygotowywa grunt do samodzielnej dziaalnoci narodowo - demokratycznej

w zaborze pruskim i austryackim — zudzenie to rozpraszao si. I ruch ludo-

wy w Poznaskiem i, zwaszcza, stronnictwo ludowe w Galicyi nie tylko nie

zlay si z narodow demokracy w jedn si zorganizowan, ale odsuway si
coraz bardziej od narodowych demokratów.

Dzi narodowi demokraci prowadz dziaalno samodzieln w obydwóch
zaborach, ale, poniewa w Galicyi nie wytworzyli adnej orgauizacyi partyjnej,

a w zaborze pruskim stanowi do lun gromadk dziaaczy, przeto napotyka-

my znaczne trudnoci, chcc scharakteryzowa stosunek narodowej demokracyi do

spraw obydwóch tych zaborów. Gdy przytem sam „Przegld Wszechpolski"

zaznacza z naciskiem, e nie zawsze solidaryzuje si z tern, co czyni jego mo-
dzi zwolennicy w zaborze pruskim np

,
wic nie pozostaje mi nic innego, jak

rozpatrzy stanowisko tylko „Przegldu Wszechpolskiego" wzgldem rónych
zagadnie zaboru pruskiego i austryackiego.

„Nasz program demokratyczny nie jest jednolitym, ale w zasadniczych

swych rysach jest jednym i tym samym na caym obszarze ziem polskich" —
mówi organ narodowej demokracyi jeszcze w r. 1900 (III, 129), ale tego wcale

nie wida ani w dziaalnoci narodowych demokratów na gruncie galicyjskim,

poznaskim i lskim, ani w ich ocenie dziaajcych tam stronnictw. Zaznaczy
te naley, e na gruncie galicyjskim narodowi demokraci czuj si daleko

bardziej pewnymi, prdzej dochodz do pogldów samodzielnych w sprawach
miejscowych, prdzej te wystpuj we waciwym swym charakterze. Rzecz to

zupenie zrozumiaa, gdy kierownicy narodowej demokracyi stale mieszkaj
w Galicyi i zbliska przygldaj si jej yciu, gdy tymczasem na zabór pruski

i oddziauj i stykaj si z nim wogóle tylko porednio. Wskutek tego w trakto-

waniu zaboru pruskiego „Przegld Wszechpolski" posuguje si szablonami, albo

zamiast swego wasnego zdania wysuwa zdanie „Ordownika", organu ruchu
ludowego i Szymaskiego.

To posugiwanie si zdaniem Szymaskiego jest dla „Przegldu Wszech-
polskiego" bardzo charakterystyczne.
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Nie mówic ju o moralnej lichoci poznaskiego kierownika ruchu ludo-

wego, Szymaskiego, który w swoim czasie peni dobrowolnie obowizki szpiega

pruskiego wzgldem socyalistów, a i dzi denuncyuje na wszystkie strony (i — jak

gdyby dla ironii — wanie modych narodowych demokratów zaboru pruskiego),

caa jego dziaalno polityczna jest wielk bak mydlan. Nie posiadajcy

ani ekonomicznego, ani politycznego programu dziaalnoci, Szymaski odbywa
ju róne zwroty cd patryotyzmu pruskiego i skrajnej ugodowoci do opozycyi

wzgldem rzdu, ale w gruncie rzeczy pozosta tern, czem by zawsze —
kiepskim demagogiem, imponujcym ogupionym majsterkom i sklepikarzom po-

znaskim, wymylajcym szlachcie, a nieraz i klerowi, ale w gruncie rzeczy

bojcym si ruchu prawdziwie ludowego i demokratycznego. Wpyw te Szy-

maskiego i „Ordownika" poza obrbem murów Poznania jest, pomimo wieró-

wiekowej jego dziaalnoci — aden.

Otó taki Szymaski, jako jedyny przedstawiciel „demokratyzmii“ w Po-

znaskiem, zaimponowa narodowym demokratom, pragncym oprze si o jakie

ywioy pokrewne w zaborze pruskim. Pisz oni: „Szymaski jest jednym

z najwybitniejszych publicystów polskich... z pogldów „Ordownika" zawsze

mona duo si nauczy..." „...dla inteligencyi demokratycznej w zaborze pruskim

uwaamy za konieczne utrzymywanie cisej cznoci z „Ordownikiem“, który...

jest bd co bd organem, przedstawiajcym pogldy polityczne tych warstw

rednich, które w znacznej czci z ludu wychodz i w zwizku bezporednim z nim

zostaj. A na tych warstwach musi si opiera dziaalno polityczna i spoeczna

stronnictwa demokratycznego, lub przynajmniej liczy si powanie z ich zda-

niem" (,,P. W.“ 1900, VII, 426). Ruch ludowy w Poznaskiem nazywaj
„stronnictwem, które istotnie(?), rozumnie (I!) i szczerze praw ludu broni" (1900,

VIII, 455). „Przegld Wszechpolski" tak dalece nie zdaje sobie sprawy z ten-

dencyi rozwoju stosunków w Poznaskiem, e jeszcze w r. 1900 pisze :

„Zwycistwo jednak ostateczne ruchu ludowego w Poznaskiem, czy to

w drodze kompromisu stopniowego, czy jako rezultat wolnego starcia si dwóch

obozów przy najbliszych zapewne wyborach, jest kwesty niedugiego ju czasu,

(II. 73). Nawet wówczas, kiedy narodowi demokraci doczekali si w zaborze

pruskim zupenych zwolenników swego programu, .Przegld Wszechpolski" a-
uje bardzo, e ci pitnuj nikczemne, icie szpiclowskie wystpy Szymaskiego;

„Szkoda jednak wielka, e zaraz na wstpie do nowej dziaalnoci „Dziennik

Berliski" star si ostro z „Ordownikiem". (1900. VII. 425).

Uznajc najzupeniej powag „Ordownika", „Przegld Wszechpolski"

powtarza za nim jego charaterystyk stosunków spoecznych zaboru pruskiego,

szlachty, duchowiestwa i t. d : „Politycy szlacheccy w Poznaskiem, czujc, e
trac coraz bardziej grunt pod nogami i t. d." (1899, VI, 347). Szlachta „mo-

ralnie, ekonomicznie i politycznie bankrutuje" (1900, V, 291). Te zdania prze-

dostaj si nawet do „Polaka", naturalnie w zagodzonej formie :

„...Nasza sprawa i przyszo narodowa opiera si w maej tylko czci na

szlachcie, która bankrutuje, oraz duchowiestwie, które jest przez rzd bardzo

skrpowane, ale przedewszystkiem na ludzie wiejskim i mieszczaskim"...

„S midzy szlacht zacni Polacy i rozumni obywatele, godni by przedsta-

wicielami i kierownikami ludu, ale nie mona duej znosi, eby w polityce

stan szlachecki rzdzi, bo ten stan nie ma ani rozumu potrzebnego, ani siy

(1900, V, 78-79).

Ciekawe, e powstanie grupki praw^dziwych narodowych demokratów

w zaborze pruskim, modziey, wychowanej pod wpywem „Przeglda Wszech-

polskiego", jak gdyby napenia ten ostatni nie tyle gdowoleniem, ile nie-

pokojem.
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Istotnie, pierwsze kroki tej modziey (grupujcej si dokoa „Dziennika

Berliskiego" *) i z Berlina oddziaywajcej na Górny lsk) byy nacechowane

nie tylko szczerym patryotyzmem wszechpolskim, ale i radykalizmem spoecznym,

ca garci czerpanym z wydawnictw P. P. S. Wystpowaa ona bardzo ostro

nie tylko przeciwko germanizatorskiemu centrum, ale i przeciwko oportunizmowi

polskiego kleru. Có wic dziwnego, e „Przegld Wszechpolski" zaniepokoi

si niepomau i pocz owej modziey prawi kazania na temat przezornoci,

cierpliwoci, ostronoci, zimnej krwi, uiedranienia wrogów i t. d. Przytaczam

tu szereg wyjtków, charakteryzujcych doskonale ten niepokój

:

„Przezorno i cierpliwo w polityce nie wykluczaj bynajmniej de ra-

dykalnych, zarówno narodowych jak spoecznych. Na Górnym lsku w obu

tych kierunkach ruch demokratyczny radykalnym by musi, ale te w obu dzia-

alno sw musi zaczyna od podstaw rozwanie i ogldnie^ bo ma przeciw sobie

trzy potgi nierówne wprawdzie co do siy^ ale równie niebezpieczne: rzdu

pruskiego, duchowiestwa niemieckiego i socyalistów..." (1901, III, 141). „Prze-

gld Wszechpolski" obawia si: „eby zapa niecierpliwy nie poniós tych si

modych zbyt gwatownie i za daleko" (ibidem). „Tej zimnej krwi i rozwagi

potrzeba nam jak najwicej w sprawie lskiej (!901, X). „Szczególna przezor-

no potrzebna zwaszcza stronnictwu, które zrywa z taktyk biernego oporu

i zamierza prowadzi polityk czynn. Musi ono mocno trzyma na wodzy tempe-

rament, eby sobie i sprawie publicznej nie zaszkodzi" (1901, XII, 749). „Otó

t. zw. radykalizm narodowy w zaborze pruskim nie liczy si w swej taktyce

z mebezpieczestwem niepotrzebnego nieraz dranienia rzdu pruskiego i opinii

niemieckiej. Taka lekkomylna taktyka moe by nawet dla uwiadomienia mas

ludowych korzystn, ale ze wzgldu na powany interes narodowy jest szkodli-

wa" (1901, XII, 750).

Szczególniej niepokoi „Przegld Wszechpolski" haso „precz z centrum!"

wysunite z caym zapaem przez modych narodowych demokratów od „Dzien-

nika Berliskiego". Czego si tu tylko organ narodowej demokracyi nie boi —
i tryumfu socyalistów, i zraenia kleru i t. p. okropnoci

:
„Duchowiestwo

w spoeczestwie nas.zem jest si powan, z któr, ze wzgldu na jej wpyw
znaczny na warstwy ludowe, szczególnie stronnictwa demokratyczne liczy si

powinny. Wszczynanie wani wewntrznej tembardziej byoby niebezpiecznem,

e duchowiestwo, zmuszone do walki, wielk cz ludu pocigno (by?) za

sob. Wobec potnego wroga nie mamy nadmiaru si, raczej brak, i lekko-

mylnie adnej z nich pozbywa si nie moemy, a tembardziej przeciw sobie

zwraca" (1901, II, 69). „Na porzdku dziennym stana sprawa stosunku ruchu

narodowego na lsku do centrum... Istniaa i istnieje obawa, czy rozdwojenie

w obozie narodowym nie bdzie wod na myn socyalistów... czy wypowiedzenie

otwartej walki „Katolikowi" nie bdzie robot dla socyalizmu... W tak skompli-

kowanych warunkach mogy nasuwa si wtpliwoci, czy rzucenie stanowczego

hasa „Precz z centrum" jest wlaciwem, czy nie jest jeszcze przedwczesaem.

Sdzimy, e takie uproszczone rozstrzygnicie zawiego i zoonego stosunku

waciwem by nie moe, pomimo to rzucenie tego hasa przez stronnictwo

demokratyczne narodowe nie byo bdem politycznym. Popeniano bdy, ale

w polemice, w agitacyi za tern hasem, naleao je postawi nie jako postulat

bezwzgldny, ale jako wskazanie polityce narodowej na Górnym lsku kierunku,

w którym i powinna, w którym i musi" (19(tl, VIII, 488).

W kocu „Przegld Wszechpolski" otwarcie wypowiedzia, do czego dy
na Górnym lsku : oto ni mniej ni wicej, jak doj spotgowania energii

*) „Dziennik Berliski" obecnie wymkn si ju z rk narodowych demo-

kratów i jest pismem, bliskiem „Dziennikowi Poznaskiemu".
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„katolikowc6w“ w kierunku narodowym — t. j. do tego, aeby zamiast klery-

kalizmu niemieckiego na Górnym lsku zapanowa klerykalizm polski.'"

Nie wierzc, aby modzi narodowi demokraci zdoali przeprze wasnych
posów i obawiajc si, aeby P. P. S. nie skorzystaa z agitacyi narodowo-

demokratycznej przeciwko centrum i „katolikowcom“, „Przegld Wszechpolski“

owiadcza: „Zdaniem naszem, które teraz znów powtarzamy, kierunek radykalny

ruchu polskiego na Górnym lsku, wystpujcy z hasami demokratyczno-naro-

dowemi, powinien by przedewszystkiem czynnikiem, pobudzajcym do ywszej
i wyraniejszej pod wzgldem narodowym dziaalnoci te ywioy, które dzi

prowadz polityk oportunistyczn“ (1901, XII, 747).

Oto ostatnie sowo demokracyi „w^szechpolskiej !* A szczytem jej marze
jest to, e „Przyjdzie czas, i nawet moe nie jest daleki, kiedy w Kole polskiem

w Berlinie zasiada bd przedstawiciele wszystkich ziem polskich, pozostajcych

pod panowaniem pruskiem, i to bdzie miao ogromne znaczenie w rozwoju naszej

polityki narodowej" (1901, XII, 737).

Popierajc na razie oportunistów, warchoów drobnomieszczaskich i klery-

kaów górnolskich, „Przegld Wszechpolski" zapewne wówczas tylko rozwinie

w caej okazaoci swój sztandar „demokracyi wszechpolskiej", kiedy w Kole

polskiem obok Radziwiów, Czartoryskich i Jadewskich znajd si przedstawi-

ciele chopów i robotników z Górnego lska, Warmii i Mazowsza pruskiego.

Jakkolwiek trudno sobie wyobrazi, jak bdzie taka reprezentacya wygldaa, to

jednak przypumy, e tak si kied5^ stanie i zobaczmy, co jej zaproponuje do

wykonania „Przegld Wszechpolski". Nie damy naturalnie adnego szczegóo-

wego drogowskazu polityki w tak oddalonej przyszoci, ale da musimy wy-
ranego oznaczenia kierunku, v/ którym ta polityka, bodaj tylko pod wzgldem
czysto narodowym, pójdzie. Posuchajmy, co mówi „Przegld Wszechpolski":

„Tam, w zaborze pruskim gównem zadaniem polityki i pracy narodowej

jest zdobycie i utrwalenie naszej przewagi we wszystkich samoistnych dziedzi-

nach ycia i na caym obszarze ziem, historycznie i geograficznie nalecych do

terytoryum Polski — zadanie bardzo wane i bardzo trudne, które wymaga
niezvvykego i systematycznego wytania si naszych, ale wcale nie skompliko-

wane, przynajmniej teoretycznie .. Zabór pruski ze wzgldu na swe pooenie
terytoryalne, na stosunek swej siy do siy caego narodu niemieckiego i pastwa,
do którego naley, nie moe odgrywa samodzielnej roli w naszej polityce pol-

skiej, ani swojej wasnej samodzielnie prowadzi. Denie do zmiany stosunku

prawnopastwowego na zasadze autonomii jest poprostu mrzonk, dzi zwaszcza,
gdy sprawa polska obja ca poa wschodni monarchii pruskiej, terytoryum,

na którem ludno polska ma tylko nieznaczn przewag liczebn, a spoecznie,

ekonomicznie i kulturalnie jest znacznie jeszcze od mniejszoci niemieckiej sabsz.
Tam, na razie przynajmniej, musimy rozrostem swoich si materyalnych i ducho-
wych dopiero zdobywa przewag lub istniejc ju w niektórych dziedzinach ycia
utrwala. To jest zadanie wysze ni zadanie wytrwania i utrzymania status

quo, ale dzi jedyne" (1902, IV, 252).

Otó taki „program" a aden jest to jedno i to samo. Jakem to ju w po-

przednim rozdziale wskazywa, narodowa demokracya nie rozumie, czem si róni
zadania polityki jakiej partyi, a ywioowe procesy spoeczne, odbywajce si
w spoeczestwach. Wszystkie powysze „zadania polityki i pracy narodowej"
s wanie wypadkow najrozmaitszych procesów spoecznych, od adnej partyi

niezalenych. Ani na wytworzenie si mieszczastwa polskiego w Poznaskiem
lub inteligencyi polskiej na Górnym lsku, ani na czasow emigracy ydów
z dzielnic polskich, ani na fatalny dla niemców skutek dziaalnoci komisyi kolo-
nizacyjnej — przyczynianie si do wzrostu ywiou polskiego w koloniach nie-

mieckich, ani na wiksz podno ludnoci polskiej adna partya polityczna
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wiadomie i celowo wpywa nie moe. Stawianie wic w programie partyi poli-

tycznej „zdobywania przewagi rozroscem swoich si materyalnych i duchowych"

jest analfabetyzmem politycznym. Zreszt, poco w zaborze pruskim taka partya,

która ma t „polityk" prowadzi, kiedy wedug „Przegldu Wszechpolskiego"

t polityk prowadz w naszym interesie prusacy. Tak! „Prusacy, chcc nas

wytpi doszcztnie, wywiadczyli nam usug dziejowej doniosoci, mianowicie

wytworzyli w swym zaborze warunki przypie^zoneg) przeksztacania nas na
spoeczestwo czynne, pene energii bojowej, zdolne do zdobywania sobie bytu

w najciszych warunkach. Zmusili oni i zmuszaj coraz bardziej zachodni

odam naszego narodu do wydobycia z siebie tych zdolnoci, tych si, które s
nietylko potrzebne do istnienia dzisiaj, ale które jedynie umoliwi nam w przy-

szoci zdobycie samoistnego bytu politycznego i utrzymanie ywotnego, silnego

pastwa polskiego" (1902, VII, 515).

A poniewa prusacy*) z takiem powodzeniem uprawiaj t polityk, przeto

narodowej demokracyi wszechpolskiej nie pozostaje nic innego, jak marzy o rónych
piknych rzeczach, któreby przypieszyy ostateczny tryumf polskoci md y wio

-

em niemieckim. Morzenia te przyjmuj czsto do niebezpieczne formy rozpusty

politycznej. Oto próbki

:

„Nie ulega wtpliwoci, e przy zmianie warunków politycznych polsko
w bardzo krótkim stosunkowo czasie odzyskaaby przewag w Prusiech Zacho-

dnich. Gdyby np. prowincya ta zostaa poczona z Królestwem, nawet pod pa-

nowaniem rosyjskiem, Gdask przedewszystkiem a nastpnie i inne miasta szybko

przybrayby charakter polski".. („P. W." 1991, I, 12). Albo: „Utrzymanie

ziem polskich pod swoj wadz i zasymilowanie ich zupene jest dla Niemiec

kwesty’ bezpieczestwa i potgi pastwa. Oderwanie tych ziem od Niemiec

jest kwesty bytu przyszego pastwa polskiego, a nawet dzisiaj powinno by
postulatem wyranym naszej polityki narodowej. Nas nikt chyba o jakie ruso-

filstwo nie posdzi, a jednak wyznajemy otwarcie, e gdyby to byo moliwem
i od nas w jakiejkolwiek mierze zalenem, zgodzilibymy si na przyczenie ich

do pastwa rosyjskiego" („P. W." 1899, XII, 712).

Tak wic nieznajomo stosunków zaboru pruskiego, poczona z kraco-
wym oportunizmem i obaw wobec socyalizmu, kae „Przegldowi Wszechpol-

skiemu" grzzn w reakcyjnej bezmyluoci, która go doprowadza — drog
nacyonalizmu — do marze o przyczeniu dzielnic polskich Prus do Rosyi!

W zaborze austryackim rola narodowej demokracyi jest’ jeszcze fatal-

niejsza.

*) przy pomocy ugodowców, bo „W Petersburgu istnieje kóko, mona
powiedzie komitet obywatelski, obecnie epatowany zupenie przez ugodowców,
który skromnemi zreszt sumami wspiera dziaalno narodow i niektóre pisma
polskie w dzielnicach kresowych" („P. W." 1901, X 629).

b. czl L. N.
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WSPOMNIENIA.
W numerach 4 i 5 „Przedwitu" z roku biecego powiedziao si nieco

o pierwszej warszawskiej robotniczej organizacji socjalistycznej. Postaram si
w dalszym cigu rzuci cho kilka zarysów wewntrznej w niej pracy.

Cao roboty skadaa si z czynnoci w kókach : przygotowawczych,
rewolucyjnych, specjalnych i nareszcie w kókach organizatorów. Czonek orga-

nizacji, majcy zamiar zaoy „kóko przygotowawcze", umawia si zazwyczaj

z jednym z wymowniejszych towarzyszy i zaprasza kilku upatrzonych robotni-

ków ze swojej fabryki na „pogadank" do jakiego szynku, uczsz izanego przez

robociarzy a majcego niewielki osobny pokoik. Gdy zapraszajcy widzia, e
wszyscy zaproszeni ju nadeszli, gdy kady mia ju przed sob kufel piwa,

szklank mleka, lub herbaty, zamykano drzwi, mówiono gospodarzowi
:

„jest tu

nas ju dosy" i „urabiacz" rozpoczyna swoj robot. Korzysta z byle sposo-

bnoci, by jaknajtreciwiej i najdosadniej skrytykowa obecne stosunki spoeczne^

oparte na wyzysku, a utrzymywane si bagnetów. Jeli posiedzenie odbywao
si po raz pierwszy, to zapraszajcy najenergiczniej oponowa. Postpowa tak

w celu zmuszenia „urabiacza" do silniejszego zaznaczenia tych stron, które uwa-
a za najwaniejsze, lub za sabo omówione, jako te dla zmylenia „podejrzanych"

gdyby ci si ukazali midzy zaproszonymi. „Pogadanka" taka trwaa zazwyczaj,

godzin, pótorej. Gocie rozchodzili si najczciej dwójkami. Jeli zaproszeni

na tak pogadank potem dopytywali si natarczywie w fabryce, kim by ów
„blondyn", „czarny", „brodacz" lub „nosaty", zapraszajcy odpowiada wtedy, e
go nie zna i zmyla jak historyjk o spotkaniu si z tym „narwanym". Naj-

czciej jednak wikszo zaproszonych po takiej pogadance mniej si troszczya

o to, kto mówi, natomiast wypowiadaa ch posyszenia „jeszcze czego w tym
gucie". Czas jaki zapraszajcy przypatrywa si swym kolegom, bada ich,

prowadzi spory sam na sam i wreszcie zaprasza najpewniejszych na now po-

gadank. „Ciekawych" pozostawia w spokoju i ostrzega kolegów, aby si mieli

przed nimi na bacznoci. Przy powtórnych pogadankach „urabiacz" ledwo móg
zdy z odpowiedziami na zadawane mu pytania, a zapraszajcy nie potrzebowa

ju oponowa; przeciwnie, sam stawa si „przekonanym" i innych przekonywa.

Staralimy si, aby „urabiacz" pozostawa nieznan, tajemnicz osob dla

wszystkich „niezbadanych". Uwaalimy to za konieczne tembardziej, e zazwy-

czaj bra on na siebie inicjatyw we wszystkiem. On proponowa, aby si zbie-

rano peryodycznie, on niby wyszukiwa prywatno mieszkanie dla nastpnych po-

siedze, on równie rozdawa „ksieczki". Najczciej czonkowie kóka przy-

gotowawczego mniemali, i rola' zapraszajcego koczya si na drugiej „poga-

dance", -po której wzi si do nich „urabiacz". Tymczasem jednak ów zapra-

szajcy mia cigle na oku wszystkich swych [kolegów fabrycznych. Dlatego

to nieraz dziwili si: jak to nic si nie ukryje przed okiem takiego „setnika" *).

Gdy si ju raz takie kóko zawizao, gdy pogadanki zaczy si odbywa pe-

ryodycznie, w prywatnem mieszkaniu, postanawiano, aby zaprasza nowych goci

tylko za uprzedni zgod wszystkich.

*) Czonkowie kóek przygotowawczych podejrzewali, e istnieje jaka
organizacja i zgodnie z tradycjami organizacji przedpowstaczych nazywali na-

szych „urabiaczy" „setnikami".
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W owym czasie „ksieczek” mielimy bardzo mao: „Kapita a Praca”,

„Porednie podatki", „Program robotników", „Nieprzejednane kierunki”, „Ciekawe

opowiadania”, „Precz z socyalistami", jeli mi pami nie myli — oto caa
ówczesna literatura agitacyjna. Powstaa ona staraniem petersburskiego, kijow-

skiego i warszawskiego kóek modziey, w czasie owej przygotowawczej roboty,

0 której wspominaem wyej.
Poniewa midzy robociarzami warszawskimi byli i tacy, którzy przeszli

po dwie, trzy i cztery klasy gimnazyalne, mogli oni swobodnie czytywa po ro-

syjsku, czytywali wic rosyjskie broszury agitacyjne, jakote dziea Bakunina,

awrowa, Marksa. Byli i tacy, co studyowali „Kapita”. Na „pogadankach”

nie miewalimy zazwyczaj systematycznych odczytów. Obecni wypowiadali swoje

wtpliwoci, kto im odpowiada a „urabiacz” dopenia lub prostowa wypowie-

dziane zdania. Z krytyk obecnych warunków ycia spoecznego nie mielimy
wielkiego kopotu. „e le jest, to my wiemy — powiadali robociarze — lecz

jak temu zaradzi?” Suszno zasady: pracuj wedle si. a bierz od spoeczestwa
czego ci potrzeba^ wydaa si im oczywist. atwo te pojmowali konieczno
upastwowienia produkcyi, a wic zniesienia prywatnej wasnoci fabryk i ziemi.

Przeraaa ich natomiast bierno ludu i jego ciemnota. Przywykli „mdrych”
1 czynnych widzie tylko poród tych, którzy wszystko „umiej skierowa na

swoj korzy". Odczuwanie klasowego antagonizmu w codziennem yciu caych

szeregów pokole nadzwyczaj uatwiao robociarzom przyswojenie sobie pojcia

i zrozumienia istoty tego antagonizmu. Inteligenci natomiast urabiali sobie te

pojcia z wielkim mozoem, a nawet z pewnem moralnem cierpieniem, lecz skoro

przekonanie ich, dochodzc najwyszej potgi, zamieniao si w wiar, podkre-

lali z zapaem neofitów twierdzenie, e tylko zgrubiae w pracy donie potrafi

zgruchota wszelkie klasowe rónice, wszelkie antagonizmy i na gruzach istnie-

jcych stosunków wznie nowy, wspaniay gmach spoecznego szczcia na pod-

stawie midzynarodowej solidarnoci. Zapalali si robociarze podczas podobnych

przemówie, lecz gdy nastpowaa rozwaga po minionym zapale, opaday im owe
„wszechpotne donie" i woali: „w doniach naszych sia, to prawda, lecz my
sami nie potrafimy ni pokierowa!”

„Urabiacze” spostrzegali niedostateczno uwiadomienia swych suchaczy.

Pojmowali, e ten tylko nie bdzie szuka „kierowników" i spuszcza si na

nich, kto dokadnie okreli sobie cel i wynajdzie prowadzce do rodki. Poj-

mowali, e dokadne pojcie ksztatuje nauka, a najpewniejsze rodki wskazuje

krytyka naukowa... A wic wiata! nauki! woaj z gbi piersi. Lecz czy
mona marzy o systematycznem nauczaniu tych, którym czsto chleba braknie

dla siebie i dla swoich najbliszych ? To te mówilimy sobie : dopóki warunki

spoeczne czyni wiedz przywilejem nielicznej garstki „wybranych”, niech

wiadomi skupiaj swe myli i owiecaj je nauk, niech wyrabiaj w sobie

niewzruszone przekonania, niech podniecaj w Sobie szlachetne uczucia i z fa-

natyczn wiar w suszno swej sprawy niech przemawiaj, chociaby do naj-

ciemniejszych tumów, a wtedy w gowach tych tumów zabysn myli, zostan

odczute i wiara mówców przejdzie na suchaczy. W nadziei skutecznoci naszej

wiary czerpalimy pobudk do pracy nad sob i nad tymi, którzy nas suchali,

a modzieczy zapa dodawa nam tego ognia, który rozgrzewa wszystko, dc

czego si zblia.

Sza robota... Coraz wicej i wicej robociarzy nabierao -wiadomoci,

a ze wiadomoci wzmagay si siy i wiara rosa. Najpotniej dziaay opo-

wiadania z dziejów „Midzynarodówki" jakote z dziejów rozwoju partyi robo-

tniczych caego wiata. Te oczywiste przykady pracy spoecznej „spracowanych

doni" najlepiej uwidoczniay zespolenie zasad naukowego socyalizmu z daniami
ludu pracujcego. Przykady te najwymowniej wykazyway jak nieowiecone
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tumy, w odpowiednich warunkach t. j. w chwilach szlachetnego zapau wypi-
suj na swych sztandarach najszczytniejsze, najidealniejsze pragnienia ludzkoci,

jak popieraj dan a swe ywioow sil i jak zwycizko nieraz umiej stawia
czoa najwikszym zorganizcwan3m potgom: kapitaowi i podtrzymujcym go
izdcm. Opcwiadania o zwycizkich strejkach napaway suchaczy otuch i za-

grzeway do czynu. A czynem naszym byo zorganizowanie budzcych si' si.

Poruszona myl, chociaby przedtem bya i pion, pracuje, ronie i rwie

nieraz w sw^m pochodzie nieprzeparte na pozór lamy. Niejeden niepimienny,

poruszony nasz propagand, poczu niepowstrzymany pocig do wiedzy. Takich
odsyalimy zwykle do kóek modziey akademickiej, chtnie pieszcej z pomoc
i rodkami naukowymi. Niestety! Tacy najczciej wpadali pierwsi w rce
andarmów i, nie wstpiwszy jeszcze do waciwej organizacyi rewolucyjnej, mu-
sieli pokutowa w wizieniu za pragnienie wiedzy. Dla takich jednak samo wi-
zienie stawao si szko. To te nieraz nazywalimy cytadel warszawsk so-

cyalistycznym uniwersytetem.

Ruch wzmaga si i wrasta wgb i wszerz i prawie jednoczenie za-

trwoy andarmów i ksiy. O andarmach juem wspomina. Z kolei naley
fli wzmianka kocioowi.

Niezalenie od wyznania, zapisanego w prawdziwych, lub te podrabianych

dokumentach „urabiaczy“, o ile pamitam, wszyscymy faktycznie byli bezwyzna

niowcami. Nie wypowiadalimy jednak wojny uczuciom religijnym. Wymaga-
limy od swych towarzyszy moralnoci, a w przekonaniach religijnych przestrze-

galimy jaknajwikszej tolerancyi. Nie my wic ksiom, lecz ksia pierwsi

wypowiedzieli nam wojn. Pasterze katoliccy z ambon kocielnych zaczli sypa
na nas przeklestwa prawie jednoczenie z rozpoczciem sezonu rewizyi i areszto-

wa przez andarmów. Zdumieni robociarze pytali : czy socyalizm walczy z re-

ligi V Odpowiadalimy pytaniami:, Czycie syszeli nas przemawiajcych przeciw

religii? — Nie syszelimy, lecz czemu ksia tak si na w^as zawzili ? Powia-

daj, e w Boga nie wierzycie! Odpowiadalimy: Wierzymy w moliwo szcz-

cia na ziemi i t wiar staramy si przela w was. Jestemy przewiadczeni,

e jaknajwiksza swoboda, a wic i swoboda sumienia niezbdnym jest warun-

kiem takiego szczcia. Zreszt mao nas obchodzi, w co kto wierzy, bo damy
od ludzi cz5nów szlachetnych, a nie obudnej nauki, której wyznawcy wci po-

wtarzaj: ,.nie czycie tak jak czynimy, lecz czycie tak jak nauczamy". Jeli

jednak ciekawi jestecie, czy wierzymy w Boga — to odpowiemy : w Boga

nie wierzymy.

Nie znam ani jednego przykadu, aby takie szczere wyznanie oddalio od

nas cho jedn czynn jednostk. Nazywam czynn jednostk tak, która nie

poddaje si bezwzgldnie utartym opiniom, lecz szuka prawdy. Doda tu musz,

e wszelka propaganda moe liczy tylko na czynne jednostki. Wszak propa-

ganda nie zmienia istoty ludzi, a tylko pociga moe tych, którzy szukaj

i d. Otó, gdym powiedzia, e szczere nasze przyznanie si do bezwyzna-

niowoci nie oddaliy od nas ani jednej czynnej jednostki, chciaem przez to po-

wiedzie, emy przez tak szczero adnej istotnej straty nie ponieli. Przyto-

cz tu jeden tylko fakt, lecz takt nadzwyczaj charakterystyczny. W jednem

z przygotowawczych kóek wyrobników znaem pewnego Michaa. Wysoki,

szczupy, silny mczyzna liczy wtedy okoo lat trzydziestu, mia on i dwoje

dzieci. Na kocistej, piegowatej twarzy nie mia prawie zarostu. Czarne oczy,

gboko osadzone, zdaway si przenika przedmioty i wdziera si gdzie do

ich gbi. By niepimienny, kiedym go pozna. Mówicych sucha z tak
uwag i tak potrafi zapamita kade wypowiedziane zdanie, emy go nieraz

nazywali „ywym protokóem*". Ju po kilttu „pogadankach" opanowaa go taka

dza „wyczytania" co jest w tych „ksieczkach", e po paru tygodniach usio-
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waó zacz je z mozoem czyta. Nie przewraca strony, póki nie „wyrozumia"

kadego w niej zdania. Po przeczytaniu za ksieczki nie mówi jej stylem,

tylko swoim wasnym, a przykady czerpa najczciej z wasnych spostrzee,

lub z wasnego penego cierni ycia, Micha by bardzo religijnym, to te

w dzie swoich imienin poszed do spowiedzi. Zapytany przez ksidza: czy czy-

ta ksieczki, rozdawane przez socyalistów, odrzek z zapaem, e wieo na-

uczy si na nich czyta i e teraz ju i modli si z ksiki. Jakie byo zdzi-

wienie Michaa, gdy ksidz stanowczo mu owiadczy, e jeli chce otrzyma

rozgrzeszenie, niech przyjdzie z ksieczkami do jego mieszkania. Idzie Micha

kocioa do domu zmartwiony, znkany, a spotkawszy mi przypadkiem na

ulicy, skary si: „pierwszy to raz w yciu... i za co?“ „Mówiem ksidzu —
ali si — e w ksieczkach sama prawda, same pikne rzeczy, a on mnie

odegna od konfesyoralu mby najgorszego zbrodniarza !“ Prosi mnie Micha

abym mu da nowiutkich ksieczek. „Niech ksidz sam przeczyta, niech si

przekona !“ Wytómaczyem mu, e i do mieszkania ksidza z ksieczkami

niebezpiecznie, e to, co si mówi ksidzu przed konfesyonaem — obowizany

jest zachowa w tajemnicy, o tern za, czego si ksiyna dowie we wasnem
mieszkaniu, moe zechcie opowiedzie andarmom. Po pewnym oporze Micha

zgodzi si ze mn i postanowi wyspowiada si u innego ksidza. Powziwszy

tak decyzy, pocz si rozpytywa, czy naprawd socyalici czcz nie boga,

lecz, jak to go ksidz poucza, goe kobiety. Michale — odrzekem — wszak

nie jednego mnie znacie i nie mao juecie czytali i syszeli o socyalimie.

Czycie syszeli lub przeczytali cho jedno niemoralne zdanie ? — Ja nie, ale

ksidz zapewnia mnie dzi, e socyalici to s zodzieje, rozpustniki — to wcie-

lone dyaby ! Ksidz mówi mi, e kto z socyalistami przestaje, ten nie otrzyma

zbawienia. Nie dziwiem si temu biedakowi, e tak pragnie zbawienia. Wi-

dziaem, e pikna jego dusza walczy, i nie chciaem ani jednem sowem obra-

a jego przesdów. A on, ten biedak, zastr.aszony piekem, ten szczery katolik,

odepchnity od konfesyonau, dugo sucha sów pociechy, pyncych z ust bez-

bonika. Gdymy si rozstawali, ucisnlimy sobie donie, a Micha powiedzia

z uczuciem: „Widz teraz jeszcze lepiej, em nie grzeszy, czytajc ksieczki,

ale ja wyspowiadam si jeszcze u innego ksidza“. — Probójcie! — odrzekem

odchodzc. Napróno jednak Micha szuka ksidza, któryby da mu rozgrzesze-

nie. Nie spotyka ju wprawdzie takiego, co by go, jak ów pierwszy, zaprasza

z ksieczkami na plebani. Spowiada si nawet u takich, którzy, zganiwszy

czytanie ksieczek, gotowi byli da mu rozgrzeszenie, lecz Micha nie zadawal-

nia si ju rozgrzeszeniem za „czytanie", on przekonywa ksidza, e w ksi-

eczkach wiksza prawda ni w tern, co mu ksidz dobrodziej mówi, a wtedy,

po krótszych lub duszych moraach, spowiednik wychyla si z konfesyonau

i mówi stanowczo: „nie zniewaaj sakramentu spowiedzi, odejd, a gdy poczujesz

prawdziw skruch, przychod".

Kady nowy zawód zatruwa spokój Michaa, szuka on zawzicie swej

winy, lecz ani poj, ani odczu jej nie móg. Natomiast zapewnienia ksiy,

e czekaj go wieczne mki piekielne, jeli si nie opamita, podniecay skon-

no jego do krytyki, a ta zmusia go zada sobie pytanie: „Czy te bóg naj-

miociwszy byby napraw^d tak okrutnym, jak go przedstawiaj ksia? Czy
to moliwe, aby on za grzechy kara wiecznym ogniem? Przecie najgorszy ty-

ran nie byby chyba tak okrutnym". Im bardziej Micha rozwaa i krytykowa,

tern bardziej saba w nim ochota do spowiedzi, a w kocu powiedzia sobie;

„ksia nas baamuc". Z czasem wstpi on do jednego z kóek rewolucyj-

nych i by jednym z najczyiiniejszych agitatorów wród wyrobników.

Do kóek rewolucyjnych, jakem ju nadmieni, przyjmowano ludzi pewnych,

energicznych i zdecydowanych socyalistów, zgadzajcych si na nasz program.
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Posiedzenia takich kóek odbyway si raz na tydzie. Zagaja je orga-

nizator krótk relacy o najwieszych wypadkach: rewizyach, aresztowaniach,

otrzymaniu wieych ,,transportów “ lub „Gosu Winia“. Nastpnie czonkowie
zdawali spraw z czynnoci kóek przygotowawczych, zawizanych staraniem

owego kóka. W razie potrzeby delegowano wiksz ilo czonków dla oywie-
nia lub zbadania nowicyuszów. Jeli zaatwienie powyszych kwestyi nie zabrao

wiele czasu, wtedy organizator, lub specyalnie w tym celu zaproszony ,;go“ opowia-

da o najwieszych wypadkach ruchu robotniczego w Europie i Ameryce, lub o dzia-

alnoci rewolucyonistów rosyjskich. Zdarzao si, e cae posiedzenie powicao
si na wysuchanie jakiego odczytu, lub na uczczenie przyjezdnego „gocia“.

Jednym z takich ,,goci“ by Stpniak (Krawczyski). Po zabiciu Mezencewa
uda si on do petersburskiego kóka polskiego z prob, aby go przetransporto-

wano za granic. Jakem ju nadmieni, mielimy bardzo dobrze urzdzon gra-

nic. Stpniak przyjecha do Warszawy z jednym z wybitnych polaków i zaba-

wi tu par dni. By n posiedzeniach dwóch kóek rewolucyjnych. Opowiada
szczegóowo o zamachu i o jego motywach. Silnie podkreli zasad, e nikt

nie ma prawa targa si na^ cudze ycie. „Mezencew jednak**, powiada, „na

flwem stanowisku szefa andarmów, rzuca si z zajadoci psa wciekego na

wszystko szlachetne; przeladowa i gnbi tysice niewinnych, a wic jako

najszkodliwszy wróg spoeczestwa rosyjskiego musia by usunity. Ten, co go

zabi, dugo si waha, bo przecie chodzio o przelanie krwi, bd co bd,
ludzkiej, gdy jednak uprzytomni sobie cay ogrom zbrodni tego czowieka, gdy

pomyla, e kady dzie istnienia tego przeladowcy przynosi coraz to nowe
klski dla wszelkich postpowych dnoci

;
e barbarzyca ten ma na swe usugi

cay wytresowany i ulegy mu korpus andarmów, wtedy rewolucyonista si
woli odrzuci wahania, poszed w biay dzie, naraajc swe ycie i nie drgna
mu rka“.

W Warszawie opowiadania Krawczyskiego przechodziy z ust do ust

i nie w jednym robociarzu wywoay pragnienie „ujcia w gar broni“. W kilka

dni po wyjedzie Stpniaka, po posiedzeniu pewnego przygotowawczego kóka
szewców, wychodzi ze mn jeden z nich i mówi

:
„trzeba przysiga — bd

przysiga; trzeba próby — poddajcie mnie jakiej chcecie, ale dajcie mi sztylet

czy rewolwer i wskacie kogo trzeba zgadzi**. Zaczem tómaczy, e musimy

przedewszystkiem wytworzy siln organizacy dla uwiadamiania wyzyskiwa

nych ;
e zaoenie chnsciaby jednego kóka robotniczego wicej nam korzyci

przyniesie, ni zgadzenie caego szeregu ajdaków; zwróciem nakoniec jego

uwag i na to, e, robic zamach, ryzykowa by ycie, a ycie czynnej jednostki

wicej warte ni zgadzenie niegodziwca. Wysucha tego z wielk uwag, lecz

w kocu odrzek: „Jam kawaler, nie mam nikogo; umiem tylko buty szy... mó-

wi nie potrafi, a broni bym z garci nie wypuci, bo mam ju tak za-

wzito!**
Tego rodzaju propozycyi, mniej lub bardziej stanowczych i okrelonych,

robiono nam kilkanacie. .Musiao wic „kóko organizatorów “ wypowiedzie swe

zdanie w kwestyi „zamachów**. Postanowilimy podda t kwesty pod dyskusy

„kóek rewolucyjnych**, a tam przemawia przeciw zamachom. Wszystkie kóka
rewolucyjne wypowiedziay si przeciw zamachom i postanowiono wedle monoci
hamowa wszelkie terorystyczne popdy. Gdyby organizacya ówczesna wypowie-

dziaa si mniej stanowczo w tej kwestyi, nie dodrapa by si pan PL'.we do

teki ministeryalnej — byby zgin prokuratorem.

Gdym ju wspomnia o pobycie Stpniaka, musz nadmieni o zamiarach

jego zjednoczenia polskiej organizacyi z rosyjsk. Zamiary te spezy na niczem,

bo rosyanie pragnli zlania si polskich kóek w caracie z rosyjskiemi i poddania

si warszawskiej organizacyi uchwaom rosyjskiego komitetu rewolucyjnego.
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w którym mia mie gos polski delegat. Polacy za zdecydowali pozosta

przy swojej organizacyi i ograniczy si przyjazn wymian wzajemnych usug
z rosyanami. Sam Stpniak, przyjrzawszy si naszej robocie, przekona si, e
polacy „doganiaj, a wkrótce wyprzedz rosyan“ i e zczenie polskiej organi-

zacyi z rosyjsk musiaoby powstrzyma swobodny, a wic normalny rozwój

pierwszej.

Najbardziej imponowa Krawczyskiemu cay zastp warszawskich zupenie

uwiadomionych robociarzy, którzy mu wykazywali konieczno zdobycia swobód
politycznych dla skutecznej walki organizacyi socyalistycznych. Imponoway mu
takie pogldy warszawskich robociarzy tern bardziej, e sam on w owym czasie

(jak to stwierdza napisana przez niego broszura z powodu zabicia Mezencewa)

by zdania, e socyalizm rosyjski w istocie swej, jako kierunek wycznie ekono-

miczny, nie jest zasadniczym wrogiem caratu. Warszawska organizacya, opierajca

si na polskich robotnikach, o których mówiem ju na pocztku wspomnie, nie

moga zej na podobne manowce, i w jej oczach carat rosyjski by najwstrtniej-

szym wrogiem socyalizmu.

Nie sama jednak dyskusya wzbudzia ku nam szacunek Stpniaka. Pozna
on kilku czonków specyalnego kóka wydawniczo-literackiego, pozna rozlego
rozpocztej przeze roboty i z wielkim zapaem pochwala, emy wezwali

wszystkie kóka rewolucyjne do zbiorowej pracy „O warunkach ycia warszaw-

skich robotników". Kady czonek kóka rewolucyjnego obowizany by do-

starczy jaknajwicej materyau o pacy, dugoci dnia roboczego, o hygienicznych

warunkach pracy, o robocie akordowej, o mieszkaniach i budecie robociarzy.

Czonkowie organizacyi oddawali notatki swoje „organizatorom", a ci po odczy-

taniu, a czasem, w razie monoci i potrzeby, sprostowaniu skadali wszystko

w specyalnem kóku wydawniczo-literackiem. W obecnej chwili mog wymieni
trzech tylko czonków tego kóka, poniewa o trzech tylko wiem, e ju nie

yj. Nazywam wic Dziankowskiego, Józefa Pawiskiego i Przewóskiego. Nie

pamitam teraz, ilu czonków liczyo to kóko, a nie chcc w niczem podawa
mylnych wiadomoci mówi poprostu : nie pamitam. Trudno przypomnienia

zwiksza ta okoliczno, e kóko wydawniczo-literackie, jak i wszystkie kóka
specyalne, nie odbyway regularnych posiedze. Czonkowie tych kóek widywali

si i naradzali sporadycznie, stosujc si do istotnej potrzeby powzicia jakiej

uchway. Sercem tego kóka by Józef Pawiski — gow Dziankowski. Koo
nich grupowa si cay zastp modziey i ludzi starszych, *a w niektórych kwe-

styach naradzali si oni z profesorem Aleksandrowiczem, który zna bardzo wielu

z nas, wiedzia w ogólnych zarysach o istnieniu naszej organizacyi, nigdy nie

odmawia ani wiatej swej radv, ani pomocy, gdymy si do niego udawali, lecz

do alnego kóka nie nalea. W kóku wydawniczo-literackiem rozpoczto bardzo

wiele przekadów dzie wartociowych z dziedziny filozofii, ekonomii politycznej

i nauk spoecznych. Dziankowski przeoy kilka dzie Spencera. Co nawet

z jego przekadów zostao wydane. Pracowa te nad wasnem dzieem
:

„Reli-

gia i postp", nie wiem jednak czy zdoa je ukoczy. Pawiski studyowa sta-

tystyk i wszystkie notatki, zebrane w naszych kókach, mia zamiar spoytko-

wa w pracy swej: „o warunkach ycia warszawskich robotników". Co si stao

z t jego prac — nie wiem. Przewóski tóraaczy „Kapita" Marksa. Przeka-

dano prócz tego „Manifest komunistów", „Listy historyczne" awrowa, „History

Midzynarodówki" Bakunina i wiele innych dzie, midzy któremi „W obronie

prawdy", której drukowanie w Krakowie dao powód Koziaskiemu. po otrzymaniu

pienidzy za druk, wyda kilku z nas w rce sugusa moskiewskiego, a w owym
czasie komisarza policyi krakowskiej Kostrzewskiego. Znana to historya, nad

któr nie bd si rozwodzi. Wol tu zaznaczy, e w tern zaraniu polskiego

ruchu socyaistyczn^go pracowano bar Izo usilnie,
j
Niestety! Cikie warunki.
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wród których ylimy, krpujc kad czynno w kierunku budzenia samowie-

dzy, nie tylko utrudniay, lecz czstokro niszczyy nasz prac. Ile to rkopi-

sów spalono z obawy przed rewizy ! Nieraz proszono ludzi cakiem obojtnych,

aby przechowali dorczon im paczk i ci si zgadzali. Jeli jednak depozytor

zostawa wkrótce potem aresztowany, a w domu, w którym zoy depozyt, bya
jaka stara ciotka, stara panna zgryliwa, lub stetryczay m czy wujaszek —
wtedy najczciej wszystko rzucano do poncego pieca bez adnej potrzeby.

W ten sposób ludzie tchórzliwi, a nierozsdni zniszczyli ogromn ilo naszej

pracy. Znajdzie si,;; zapewne, nie jeden z czytelników, co powie : a czemuecie

oddawali depozyta w niepewne rce? Takiemu krytykowi powiem, e nieraz, po

otrzymaniu wieych wiadomoci z wizienia, lub od jakiego przychylnego nam

agenta policyi musielimy odrazu oprónia tyle mieszka, e nietylko nie star-

czyo nam czasu na krytyczne wybieranie ludzi, zgadzajcych si przechowa

nasze depozyta, lecz zdarzao si, e nie jeden z nas, nie znalazszy sobie noclegu,

spdza noc pod goem niebem. A niezawsze w takie noce przywieca ksiyc

lub gwiazdy. Zdarzao si, e bkajcego si konspiratora nielitociwie smagaa ule-

wa, a on przemoky, zzibnity wyczekiwa witu, aby zapuka do kogo ze znajo-

mych. Kady z nas wiedzia, e andarmi, jak puszczyki, zwykli erowa noca-

mi : do czyjego wic mieszkania nie przyszli w nocy, do tego mona byo bez-

piecznie zaj rano i przespa si do poudnia.

Wiadomoci z wizienia dostarczao nam specyalne kóko, organizowane,

przez Józefa Pawiskiego, który te by najczynniejszyro jego czonkiem. Nie

bd opisywa sposobów, uywanych przez nas dla porozumienia si z winiami,

a winiów midzy sob. Nadmieni tylko, e niektóre ze rodków otrzymalimy

w spadku po powstacach
;
inne zostay ulepszone, jeszcze inne wynalezione przez

czonków nazwanego kóka ub kogo ze wspóczujcych winiom, lecz stojcym

poza organizacy. Próbowano i uywano najrozmaitszych rodków i z czasem

doszo si do takiej doskonaoci, e, jakiem ju wyej nadmieni, w dziesitym

pawilonie wychodzio ilustrowane pismo pod tytuem
:
„Gos winia“. wietny to

by pomys! „Gos winia“ budzi ducha i dodawa energii nie tylko winiom,
lecz caej organizacyi. „Ta Plewa“ (tak nazywali robociarze obecnego ministra

Plewe) z caym swoim sztabem kruszyli sobie gowy: jak by pojma redakcy

i administracy „Gosu winia". wiey jednak numer opowiada w „kronice"

o rewizyach, dokonanych w tym celu, o rodkach, których naleao zaniecha

a w rubryce „Telegramy" podawano najwiesze wiadomoci z ycia polityczne-

go. Kady numer tego pisemka by znakomitym rodkiem agitacyjnym, to te
rozchodzi si po Warszawie z byskawiczn szybkoci i budzi podziw i sympa-

ty dla naszej organizacyi w coraz szerszych koach.

Komunikacya z cytadel miaa dla nas nie tylko agitacyjne i filantropijne

znaczenie. Nadmieniaem ju, e przez winiów dowiadywalimy si o zeznaniach

wieo przyaresztowanych, co dawao nam nieraz mono zapobieenia groce-

mu niebezpieczestwu. Kompromitujce nas zeznania byy najczciej wymuszane,

lub faszowane przez pana Plewe i jego pomocników. Zdarzao si jednak, e
czowiek nie cakiem zepsuty pod wpywem Plewego i andarmów stawa si

potworem. Pierwszym takim szkodnikiem by Franciszek Tomaszewski. Wymie-

ni on w swoich zeznaniach wszystkich, kogo zna z imienia, a potem, jak zwy-

ky szpicel, wyledza i wskazywa andarmom tych, których udawao mu si

poznawa, zacz namawia, wreszcie, innych, aby ledzili i denuncyowali socya-

listów. Przebrao to miar cierpliwoci robociarzy i zaczto rozprawia o koniecz-

noci „usunicia" tego szpiega. Pod koniec 1878 roku we wszystkich „kókach

rewolucyjnych" jako te w kóku „organizatorów" toczyy si namitne dyskusye

o koniecznoci obrony organizacyi przez usuwanie szpiegów. We wszystkich kó-

kach ogromn wikszoci uchwalono, e organizacya w adnym razie nie po-
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winna poleca nikomu pozbawienia ycia czowieka^ chociaby potworne warun-

ki spoeczne uczyniy ze szpiega. Uchwa jednak tak udao nam si wtedy

tylko uzyska, gdymy si zgodzili na nastpne orzeczenie: ^^organizacya nie ma
prawa podpi nikogo^ a tembardziej cionka organizacyi za usunicie, chocia-

by w najgwatowniejszy sposób tego, na kim ci niezbite dowody szpiegostwa^^.

Takiego orzeczenia daa znaczna wikszo, znajdujca si pod wpywem tra-

dycyi powstaczych. Mniejszo zgodzia si na pod warunkiem zasadniczego

wypowiedzenia si organizacyi o nietykalnoci ycia ludzkiego i zalenoci po-

stpków jednostki od potwornych warunków spoecznych. Zaznaczalimy przez

to, e z jednostkami ani chcemy, ani powinnimy walczy, natomiast wypowiada-

limy walk na ycie i mier potwornym warunkom spoecznym. Jasno widzie-

limy jak mae byy nasze siy w chwili rozpoczcia owej walki. Nie wtpi-
limy przecie o przyszem zwyciztwie. Przewidywalimy moliwo aresztowa-

nia, wizienia, rozproszenia, pomordowania wielu z nas, a nawet wszystkich;

wierzylimy jednak, e podjty przez nas sztandar wyzwolenia ludu Polskiego od
wszelkich ciemizców i wyzyskiwaczy bdzie przechodzi z rk do rk od po-

przedników ku nastpcom i tak dugo bdzie powiewa nad rosncymi szeregami,

a padn potni teraz nasi wrogowie i zapanuj spoeczne stosunki, zapewniaj-

ce jednostkom i narodom swobodne kroczenie ku szczciu.

Amerykanin.
Filadelfia 10 lipca 1902 r.

Sprawa armeska a Europa.

Zwyciska w wojnie z Turcy Rosya, odebrawszy sutanowi szmat Armenii
narzucia si w r. 1878 r. za opiekunk majcym nada pod jego panowaniem
pozostawa Ormianom. Kongres berliski prawo tej opieki rozcign na inne mo-
carstwa i wstawi zarazem danie, aby Turcya dokonaa w Armenii reform

przedewszystkiem fiskalnych i zabezpieczya jej mieszkaców przed napadami
kurdów i czerkiesów. Plemiona te w wielkiej czci osiady w tych okolicach

z rozkazu Porty z zadaniem^ „broni“ Ormian przed napadami hord zbójeckich.

Krwawe, wstrzsajce do gbi mordy, dokonane zostay przez tych „opiekunów^

na rolniczej przewanie ludnoci ormiaskiej i to w wikszoci wypadków z po-

moc wojsk sutaskich.

Podczas kongresu berliskiego ludno ormiaska dochodzia do wvsokoci
trzech milionów. Zmniejszya si ona do tej chwili w sposób przeraajcy w sku-

tek cigych rzezi. Wielka cz jej bya po prostu zmuszon w skutek strasznego

zdzierstwa podatkowego lub czasami wprost dowolnego wywaszczania ze strony

czerkiesów i kurdów do opuszczenia kraju.

Chrzeciascy Ormianie, którym brak tego spokoju fatalistycznego, jaki

posiadaj turcy pod wpywem islamizmu, — nie przestawali protestowa. Cige
zatargi wywoywane przez egzekueye podatkowe przybieray wielkie rozmiary

z powodu istnienia rónic plemiennych i religijnych.

Systematyczne, na wielk skal i planowo prowadzone rzezie rozi-oczy
si waciwie po kongresie berliski in. Z jednej strony tómaczy sobie to mona
powsta jeszcze ywsz niechci ze strony turków do ormian, — gdy duma
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jaiBtwowa Tuicyi cierpiaa iia tej zewntrznej opiece nad czci jej poddanyc

z drugiej strony nie moe chyba ulega wtpliwoci, i dziaa musiaa take

ukryta rka Eosyi z „wdrujcym rublem". Kongres berliski odj cz upu
Eosyi, który ona bya sobie wypatrzya, chciaa wic go przebojem uzyska, po-

tgujc stan wrzenia w ssiedniej prowincyi, by upozorowa planowan inter-

wency.
A opieka innych mocarstw? Ta pozostaa martw liter traktatu berli-

skiego. Do wspomnie, i do tej chwili wedug przypuszczalnych oblicze

z gór 300.000 ormian zostao zakatowanych. Od czasu do czasu echa tych

krwawych igrzysk dochodziy do opinii publicznej, ambasadorowie europejscy

wysyali noty protestujce u Wysokiej Porty, przyczem nieodzownie figurowa

ambasador rosyjski, wystpujcy w imieniu swego do gbi oburzonego rzdu.

Skutek — oczywicie — aden.

Dzieje ostatnich dwóch dziesicioleci — to jedna krwaw^a karta. Na wy-

liczenie wszystkich rzezi i mofdów miejscaby brako Doprowadzeni do osta-

tecznoci Ormianie, stojc wobec widma zupenej zagady, chwytaj si w r. 96

bohaterskiego wysiku. Nie mogc uzyska ze strony Europy adnej pomocy,

gdy wzajemna zawi pastw, czyhajcych na moliwie dobry ksek, paraliuje

wszelk akcy, — postanawiaj w sposób krzyczcy przypomnie si ludom. Kilku-

nastu rewolucyonistów zdobywa przebojem w biay dzie bank otomaski w Kon-

stantynopolu i grozi wysadzeniem go w powietrze, jeli ambasadorowie nie po-

stanowi natychmiastowych kroków, zapobiegajcych dalszym rzeziom. Przedsta-

wiciele pastw z dragomanem ambasady rosyjskiej Maksymowem interweniuj

i godz si na wszelkie kroki. Pod ich opiek rewolucyonici dostaj si na

okrt francuski, który odwozi ich do Francyi — do wizienia. Rola Maksymowa

w tej sprawie zostaa dzi zupenie wyjaniona. Ndzna i obudna, przyniosa

mu 115.000 fr. zysku. Pozbywszy si widma tego krzyczcego protestu, przyjmuje

na siebie rol ajenta policyjnego na odzie sutana, grob starajc si od winiów
uzyska zeznania, od winiów, którym przed godzin obiecywa opiek i wol-

no, byleby tylko bank opucili. Francya republikaska podejmuje si w dal-

szym cigu tej roboty policyjnej, zamykajc rewolucyonistów — jak ju wspo

mniaem — do wizienia. Dopiero pod parciem opinii zmuszona jest ich wy-

puci a waciwie odstawia ich do Argentyny. Jak za dotrzymano obietnicy

tej pokojowej interwencyi. wiadczy mog mordy Ormian, które tego samego

dnia rozpoczy si pod okiem Europy w Konstantynopolu.

W interesie Eosyi leao, by Armenia turecka bya w stanie cigego

wzburzenia. Wiemy jednak, e Ormianie powodów do niezadowolenia — ba

!

nawet do zbrojnego oporu mieli a nadto, Eosyi wic tylko naleao zrcznie

ruchom tym pomaga. Doktór niemiecki Belk, na podstawie wasnej obserwacyi,

udowodni to dwoma faktami, które sprawdzi: 1) Kilkakrotnie pfzechodzce

z gubernii zakaukazkich do tureckiej czci Armenii oddziay ormian nie napoty-

kay oporu ze strony ustawionych na pograniczu kozaków. 2) Ormianie ci byli

nie tylko sami uzbrojeni w rosyjskie karabiny wojskowe lecz jeszcze mnóstwo

ich dla uzbrojenia swych rodaków przewozili. Piotr Quillard, zasuony kolo

sprawy ormiaskiej publicysta francuski, nie moe si pogodzi z myl jakiego-

kolwiek moskalofilstwa u ormian. Takim te wybitnym idealizmem grzeszy jego

dowodzenie, którem stara si zbi te argumenty. Uznaje on moliwo obejcia

czujnoci stray przy przechodzeniu granicy bandami, liczcemi z gór sto ludz'.

Dowodzenie, przeprowadzone przez Quillarda, w sprawie karabinów rosyjskich

wydaje nam si równie mocno ryzykownem. Doktór Belk opowiada, i jed-m

z tych karabinów odda wadzy rosyjskiej, by jej uatwi poszukiwanie „zodziei".

Eosya bowiem „ukradzeniem" kilku tysicy sztuk bron — chciaa usprawiedliwi ich

posiadanie przez Ormian. Sdzimy, e gdyby te karabiny bez woli Eosyi dostay
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si do rk ormian — to ona by nie zawahaa si prawdziwego sposobu ieh wy-
dostania poda do wiadomoci publicznej, zamiast omiesza si twierdzeniem, i
te bez oporu ze strzeonych przecie skadów skradzione zostay, W kadym
razie, gdyby twierdzenie Quillarda byo prawdziwem — nie widzimy — jakie

przeszkody miaaby Rosya, by ich nie opublikowa. Tylko,,, to twierdzenie

byoby ju szczytem nieprawdopodobiestwa. Quillard mówi bowiem, i posia-

dane przez ormian tysice karabinów rosyjskich zostay zoone przez nich

z poszczególnych czci, które fabryki rzdowe wybrakoway ! ! Przytacza on
jako dalszy dowód braku moskalofilstwa u ormian, i niektóre z tych band byy
przy powrocie przez granic rosyjsk aresztowane i nastpnie sdzone. To
ostatnie obeznanych z postpowaniem Rosyi nie zdziwi — dopuszczaa si ona
ju wikszych perfidyi, tembardziej gdy chodzio jej o zamaskowanie swego
wspóudziau. Z drugiej strony nikt nie uogólnia twierdzenia, by wszystkie te

bandy szy z inicyatywy Rosyi. Byy tam bezwarunkowo i zoone z prawdzi-

wie rewolucyjnych elementów. Wymieni tu oddzia studenta uniwersytetu pe-

tersburskiego Sarkis Kukuniana, który w roku 1890 przeszed zbrojiio na wie
o nowych rzeziach granic. Przez granic dosta si przebojem mimo oporu

kozaków. Zdziesitkowany nastpnie oddzia wraca i wpada w zasadzk, urz-
dzon przez kozaków i kurdów. Stawieni przed sd wojenny w Karsie r. 1892
zostaj skazani na 12— -0 lat katorgi.

To dwulicowe postpowanie Bosyi nie omieszkao otrzewi ogóu ormian.

Gdy. komitety rewulucyjne przytem wysuny na pierwszy plan danie autono-

mii prowincyi armeskich i ogó to danie przyj — Rosya wystpia z otwart
przybic. Korsaków, potem Galicyn rozpoczli w kraju Zakaukazkim system zu-

penego wynaradawiania. Opisywa go nie bd — jest on wszdzie w Rosyi

ten sam. róda ormiaskie podaj liczb politycznych skazanych na cisze
wizienie lub Sybir w latach 1895—1900 na przeszo omdziesiciu. Ormiaskie
przysowie mówi dzi; „Turcy wycinaj gazie, Rosya niszczy korzenie“. Wi-
dzimy, i Ormianie zupenie trzewo na swych „opiekunów" zaczli si zapatry-

wa. Wystpuje tu zupenie jasno myl, i dzi daleko niebezpieczniejsz dla

narodowoci ormiaskiej jest Rosya.

Ju w r. 1895 armeskie komitety rewolucyjne wypracoway memorya
dla rzdów, w którym przedstawiy konieczne dla uniknicia dalszych zaburze
reformy: oddzielenie od dzisiejszych wilajetów czci z ludnoci czysto ormia-
sk i utworzenie z nich jednej prowincyi, któraby staa pod kontrol komisyi,

specyalnie w tym celu utworzonej w Konstantynopolu, dalej idzie reforma po-

datków i sposobu ich cigania, amnestya dla politycznych, reforma wizie itd.

Rzd angielski popar wówczas t propozycy, idc co do pierwszego punktu

nawet dalej
,
gdy proponowa na zarzdc prowincy — europejczyka-

ch rzecianina. Francya, która od wieków posiada przywilej „obrony" chrzecian

w tej czci Wschodu, przyczya si równie do tej propozycyi. Opór napotkao
jej wykonanie ze strony Niemiec i... Rosyi. Niemcy ju w tym czasie rozpoczy
ekonomiczne zdobywanie Maej Azyi. Za fundusze niemieckie miay si budowa
koleje, czce Europ z zatok Persk, zaleao im wic na yczliwoci sutana,

którego te stali si nagle przyjaciómi i obro<*.ami. Rosya ze swej strony mu-
siaa si sprzeciwia pwsUniu przy jej granicy prowincyi autonomicznej, któraby

z natury rzeczy oddziaywaa na coraz silniejszy ruch narodowociowy i wolno-

ciowy u ormian pod berem rosyjskietn. Gdyby jeszcze istniaa nadzieja, i na

gubernatora da si przeprowadzi rosyanina i w ten sposób módz tam dalej si
rzdzi, jak za porednictwem Korsakowa w Bagaryi, — ale i co do tego

punktu nie byo widoków. Anglia, której prezydent ministrów Gladstone nie

zawaha si nazwa sutana „wielkim zbrodniarzem“ — pragna istotnych re-

form i w prasie jej wysuwano kandydatur szwajcara Numy Droza. Widzc
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zreszt, i opór Niemiec wystarczy, by ca spraw „ad acta“ odoy, Eosya

w ostatniej chwili obudnie godzi si, pewna rezultatu, który te nastpi. Sta-

nowczy opór Niemiec spraw na razie pogrzeba.

W r. 1896 Shareo masakruje w dystrykcie Achbak 800 ormian. Eck rocz-

nie nastpnie powtarzaj si takie rzezie, gdy jednoczenie Ormianie organizuj

si dla stawiania zbrojnego oporu. Echa tych walk przedary si póno, gdy za
w ostatnich czasach pomnoyy si symptomata w bliskiej przyszoci mogcej

znów powsta rzezi*) — pomylano o jakiej szerszej akcyi, majcej temu zapo-

hiedz. Wielkie zasugi pooy tu organ francuski „Pro Armenia", kierowany

przez Quillard’a, Pressense, Jaures’a. Wypracowano na podstawie memorandum

z r. 95 nowy projekt reformy, w którym figuruje ju dalej idce danie utwo-

rzenia sejmu armeskiego z szerokiemi atrybucyami prawno- spoecznemi. Memo-

rya ten przedstawiono w zeszym roku francuskiemu ministrowi spraw zagranicz-

nych Delcasse, który obieca zaj si t spraw. Jaures w tym samym czasie

wystpi z interpelacy w parlamencie francuskim, to samo uczynia niemiecka

partya socyalistyczna przez usta Gradnauera w Berlinie. Wogóle na czele ruchu

proormiaskiego stanli socyalici, ich te dzieem by zwoany w lipcu r. b. do

Brukseli kongres w tej sprawie.

* *

Hyndman nawoywa wieo w „Petite republiue" midzynarodowy prole-

taryat do wikszego zwracania uwagi na polityk wiatow i, co najwaniej-

sza, do oddziaywania na ni w myl i ducha idei socyalistycznych. Przypuszcza

on tu po porozumieniu si wzajemnem pewno zgody midzy wszystkimi oda-

mami w zapatrywaniach na przejawy tej polityki. W zasadzie wniosek ten jest

susznoci sw w oczy bijcy. Polityka socyalistyczna moe w tym wypadku

by tylko negacy wszystkich misternych robót dzisiejszej dyplomacyi — i dy
pozytywnie do sprowadzenia zupenej harmonii w stosunkach midzynarodowych.

Aeby takie stosunki stay si moliwe — musi przyj poprzednio wyzwolenie

si wszystkich narodowoci — takie stosunki midzynarodowe s tylko moliwe

midzy równymi politycznie narodami, moliwoci takich stosunków przecz dzi-

siejsze pastwa zaborcze. Usunicie tych anomalii musi wic popiera midzyna-

rodowy proletaryat. W tyme artykule jednak, wyliczajc palce kwestye dnia,

wspomina Hyndman spraw armesk, co do zapatrywa na któr, zaznacza, nigdy

si z francuskimi towarzyszami nie zgodzi. Hydman i Liebknecht — jak wiado-

jjio — nawoywali cigle, by dla sprawy ormiaskiej nie traci z oczu równego,

jeli nie wikszego od sutana winowajcy t. j. rzdu rosyjskiego — by bijc

w Turcy, bi sto razy silniej w Eosy, t gówn intrygautk na Wschodzie,

która te napewno wedle si przyczynia si do zaognienia stosunków ormia-

skich w Turcyi. Krótki rzut oka na martyrologi ormian moe wykaza ca
suszno tego nawoywania.

Na kongresie brukselskim przewaa pierwiastek socyalistyczny
;
partye

francuska i belgijska wysay swych najlepszych przedstawicieli. Ale kongres

ten moe by dowodem, jak dalece zapomniano lub chciano zapomnie nawoy-
wa autora „Czy Europa ma skozacze". Co do zapatrywa na pooenie arme-
czyków dwóch zda by nie moe. Ze wzgldów humanitarnych, jak równie po-

litycznych, socyalici mog tylko popiera ich dania szerokiej autonomii i re-

form w zaborze tureckim. Dotd wic wszystko w porzdku. Dlaczego jednak

*) Zapowiedzi tak bywa n. p. masowe przesiedlanie si kurdów i czer-

kiesów w okolice armeskie.
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na tym kongresie zapomniano tak zupenie, i cz teje ludnoci zostaje pod

jarzmem rosyjskiem, grocem jej zupenem wynarodowieniem i przeciwko które-

mu sami armeczycy chc walczy? Zapewne, chodzio moe o osignicie real-

nych skutków, o niedranienie silnych, a przedewszystkiem Francyi, tak czuej

na kade zmartwienie swego pónocnego sprzymierzeca, Francyi, która w danej

sprawie ma odegra rol inicyatorki interwencyi mocarstw, pchnita w tym kie-

runku przez Jaures’a? Moe wreszcie nie chciano nadawa kongresowi barwy

zbyt „czerwonej“ i nie drani n. p. tern kilku pastorów ormiaskich, widzcych

w rzeziach ormian tylko wylew krwi cJirzeciaskiej. Tak czy owak polityka

taka ze strony socyalistów moe tylko przynie moraln szkod czystoci ruchu

midzynarodowego. Rezolucye kongresu bd miay — rzecz w'iadoma — tylko

platoniozn warto dla dyplomacyi
;

jeli ta postpi w myl ycze kongresu to

przecie tylko dlatego, i to odpowiada bdzie jej skryf,ym widokom, podziem-

nym intrygom. Nic wic na tern sprawa nie stracia, e nie wyraano w adnej

rezolucyi zapatrywa kongresu na postpowanie Rosyi, e wic oficyalnie kon-

gres nie wypowiedzia si w sposób, dla mocarstw nieprzyjemny, niedelikatny.

Dziwi nas tylko, i we wszystkich przemówieniach socyalistów — jakby wiado-

mie unikano zahaczenia o t spraw. Nawiasowe wspomnienie Jaures’a o naro-

dowociach, uciskanych dzi przez carat i Alzacyi, które wyzwoli jednak dopiero

zwycistwo proletaryatu ad militaryzmem — uwaa mona tylko za zdawkowy
frazes. Cik atmosfer tego kongresu, przypominajcego jak konferency dy-

plomatów, — na chwil odwieyo pene zapau wystpienie pani Seweriue, sta-

wiajcej pod prgierz pras buruazyjn, której milczenie w sprawie ohydnego

postpowania Rosyi i Turcyi, te dwa pastwa opacaj brzczc monet. Posta-

nowiono te nadal stawia pod prgierz te pisma, któreby opisów rzezi i mor-

dów przyj si wzbraniay.

Dzieckiem tego kongresu jest midzypastwowe* biuro proormiaskie, któ-

rego zadaniem poruszenie opinii publi cznej na korzy ormian i przypominanie

rzdom zobowiza, przyjtych na mocy traktatu berliskiego. W skad tego biu-

ra weszli przewanie socyalici.

Swa.

*) Gdy kilku obecnych na tym kongresie polaków wybrao (wedle ycze-
nia zgromadzenia, by do komisyi wysadzonej weszli czonkowie wszystkich na-

rodowoci obecnych) — swego delegata, — przyjto go z ochot, ale pod w^arun-

kiem i w protokole figurowa bdzie jato rosyanin!!,.. Naturalnie delegat tego

odmówi.



z PRASY
Za dopenienie do artykuu tow. B. P-ina z poprzedniego N-ru „Przed-

witu“ moe suy nastpujcy wyjtek z artykuu ostatniego N-ru czasopisma

„Zaria“.

„W Rosyi wzajemne stosunki polityczne rozmaitych narodowoci
jeszcze me tylko nie s wyjanione, ale niczem si jeszcze nie przejawiy
wskutek braku wszelkiego ycia politycznego, i dlatego w Rosyi socyalni

demokraci mog spokojnie jeszcze zaczeka ze sw szczegóow deklaracy
w kwestyi narodowociowej i zadawalnia si na razie zasadniczem owiad-
czeniem* manifestu Partyi o przyznaniu kadej narodowoci prawa stano-

wienia o swym losie (samoopriedieleuija). Owiadczenie to zupenie jasno

i okrelenie wyraa ogólny stosunek socyalnej demokracyi wzgldem
wszystkich narodowoci w Rosyi, a to na razie zupenie wystarczy. Gdyby
si za zjawia potrzeba bardziej okrelonego wypowiedzenia si w tej

kwestyi, wówczas naleaoby rozpatrze losy kadej narodowoci oddzielnie.

Czy mona powanie w jednakowy sposób traktowa finów, polaków,
Ukraiców, ydów i t. d., jak to si dziao na ostatnim zjedzie Bundu?
Czy takie zestawianie narodowoci o rónych, nic wspólnego nie maj-
cych warunkach historycznych, nie wywouje jeszcze wikszego zagmatwa-
nia kwestyi ? Dla kadego, kto jest wolny od waciwego przedstawicie-

lom Bundu namitnego pocigu do analogii, jasnein jest, e przyzna Fin-

landyi tylko prawo do ograniczonego samorzdu, znaczy to uniewinni
niesychane pogwacenie prawa midzynarodowego, dokonane przez cara

rosyjskiego w znanym manifecie d-go lutego
;

z drugiej strony dziwuem
byoby danie takiej autonomii dla Ukraiców, którzy nie potrzebuj jej

ani dla swego materyalnego, ani dla swego duchowego rozwoju. Tak sa-

mo czem bardzo niewaciwem byoby stawianie polaków i ydów obok
siebie pod wzgldem politycznym. Pierwsi stanowi prawie wyczn
ludno na terytoryum, zawojowanem na nich przez rzd rosyjski, nie raz

objawili dno do odzyskania swej niezalenoci politycznej bohaterskiemi

utarczkami z rzdem rosyjskim i, co najgówniejsza, niesychanie cierpi

pod uciskiem polityki rusyfikatorskiej rzdu rosyjskiego
;
drudzy za nigdy

samodzielnoci politycznej w Europie nie posiadali, adnej kultury narodo-

wej nie maj i cierpi nie z powodu rusyfikacji,- lecz ze t zgldu na brak
praw obywatelskich^...

Rozumowanie to nie jest pozbawione pewnej susznoci, ale nam si zdaje,

e towarzysze rosyjscy zupenie niepotrzebnie susz sobie gowy takiemi kwe-
styami, jak ta, czy polacy i Ukraicy potrzebuj autonomii albo niepodlegoci.

Jest to sprawa, której rozstrzygnicie musi by bezwarunkowo pozostawione samej

zainteresowanej narodowoci. Socyalistom za rosyjskim nie pozostaje nic innego,

jak wycign konsekwency z zasady midzynarodowej solidarnoci proletaryatu

i -czynnie poprze denia partyi socyaistycznych ujarzmionych przez Rosy na-

rodowoci, — denia jakie te partye same za potrzebne dla siebie i swego na-

rodu uznay.

*

W ostatnim Nr. socyalno-demokratycznego miesicznika rosyjskiego „iz“,
nawiasem powiedziawszy jedynego rewolucyjnego organu rosyjskiego, który

z uwag bada pooenie ujarzmionych przez carat „kresów", znajdujemy artyku
„W kwestyi ormiaskiej", dajcy nam pewne pojcie o tern, czego daj socya-

lici ormiascy dla swego kraju. Podajemy tu kocowy ustp artykuu:
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„Partya socyalno demokratyczna protestuje przeciwko wszelkiemu
uciskowi, w jakiejkolwiekbd formie ten si objawia, i na tej podstawie

program socyalno demokratyczny robotników kaukazkich bdzie musia
protestowa przeciwko uciskowi narodowoci Kaukazu i stara si wytwo-
rzy dla tych narodowoci takie warunki, aeby miay mono zachowa
swoj odrbno i y wasnem yciem kulturalnem. Wsze^hrosyjska kon-

stytucya z parlamentem centralnym, który nie uniknie dostania si do rk
partyi konserwatywnych i buruazyjnych, nie tylko nie zniesie ucisku eko-

nomicznego, ale nie da te jednakowej wolnoci kulturalnej wszystkim
narodowociom Kosyi, a wolno kulturalna jest pierwszym warunkiem
dalszego rozwoju kwestyi robotniczej. Za przykad mog suy wszystkie

konstytucyjne pastwa Europy, uwaszcza Austrya i Niemcy, gdzie parla-

menty za pomoc rónych praw wyjtkowych uciskaj drobne narodowoci
nie mniej (??) ni w Bosyi wspóczesnej. Socyalno-demokratyczne partye

krajów europejskich rozwizay kwesty narodowociow w drodze nadania

zupenej autonomii kadej poszczególnej narodowoci
;

to samo, o ile mi
wiadomo, uczynia (?) socyalna demokracya Rosy; w stosunku do Polski

i Finlandyi. Na tej podstawie i Kraj Zakaukazki, stanowicy pod wzgl-
dem geograficznym i etnograficznym cao, mocno rónic si od reszty

Kosyi, i ju z tego powodu dajc swego wasnego rzdu, ma prawo do

zupenej autonomii w sprawach wewntrznych, tera bardziej, e i Ormianie

tak samo, jak i gruzini dowiedli swej chci i prawa y wasnem yciem,
rozwija v<asn kultur. Kaukazka partya robotnicza, protestujc przeciw

ko wszelkiemu uciskowi, powoana jest do rozstrzygnicia i tej kwestyi

autonomii Kraju Zakaukazkiego i dlatego wprowadzi do swego programu na-

stpujce zasady: 1) Kraj Zakaukazki powinien otrzyma zupen auto-

nomi w sprawach wewntrznych, wchodzc w skad Rosyi jako jednostka

federacyjna w celu zaatwienia kwestyi polityki zewntrznej, obrony, kwe-
styi celnych, itd. 2) Narodowoci Kaukazu utworz odrbne jednostki auto-

nomiczne w celu zaatwienia kwestyi czysto narodow^ociowych (szkó itp.)*‘.

Widzimy wic, e socyalici ormiascy daj niepodlegoci Kraju Zakaii-

kazkiego, któryby wszed w stosunki fedemcyjne z Rosy. Naley si spodziewa,

e w miar rozwijania si ruchu socyalistycznego na Kaukazie i ormiascy tow^a-

rzysze zrozumiej, po pierwsze, i tak dla szczcia ujarzmionych przez Rosy
narodowoci, jak i dla normalnego rozwoju samego ludu rosyjskiego koiiiecznem

jest rozbicie caratu przez oderwanie si ode w pierwszej linii wszelkich „kre-

sów“, a po drugie, e „federacya“ pomidzy olbrzymi Rosy a maym kraikiem

Zakaukazkim miaaby w prdkim czasie bardzo smutny — dla tego ostatniego —
koniec...

^ *
*

Do niedawna Ukraicy nic nie chcieli sysze o niepodlegoci, mówic
conajwyej jedynie o przeksztaceniu Rosyi na federacy. W ostatnich czasach,

jak to ju mielimy sposobno niejednokrotnie zaznacza, zasza pod tym wzgl-
dem zmiana zasadnicza i ukraicy — nietylko socyalici, ale nav*fet radykali ró-
nych odcieni, wyranie ju stawiaj w swym programie danie niepodlegoci

Ukrainy. Amerykaska „Swoboda“ drukuje obecnie ciekaw odezw nowej re-

wolucyjnej grupy ukraiskiej (U. N. P. ),
zajmujcej w sprawie niepodlegoci

Ukrainy stanowisko kracowe. Podajemy tu ciekawsze wyjtki:

„Narody kulturalne Zachodu ju osignli to, czego my — Ukrai-
cy — szukamy pooraacku... i u nas co roku 1-go maja w Charkowie, Kijo-

wie i innych miastach robotnicy gono daj swych praw... Demoristra-

eye i u nas odbywaj si co roku 1-go maja. Ale czy takie powinny by
one na terytoryum Ukrainy, jakiemi s obecnie?! Poczucie honoru i go-
dnoci narodowej wymaga, aeby na terytoryum ukraiskiem walka z uci-

skiem rzdu i kapitau bya prowadzona przez ukraiców-robotników.
A czy tak jest w istocie? Wikszo ukraiców-robotników przyczya
si do organizacyi rosyjskich i, zapomniawszy o interesach sw^ego kraju
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rodzinnego, popieraj interesy obcyoh — moskali. Dla moskali jest zupe-

nie niedogodne, aby robotnicy ukraicy tworzyli wasn organizacy. aby

walczyli z kapitalizmem i rzdem pod swym sztandarem narodowym.

Albowiem kada organizacya .jest potg, a moskale nie chc, aty t
potg posiadali Ukraicy po zniesieniu samowadztwa we wasnej organi-

zacyi, chcc zabezpieczy sobie panowanie nad Ukrain. Moskale staraj

si narzuci robotnikom-ukraicom sw ide, jakoby tylko samowadztwo
stao na przeszkodzie do szczcia i jakoby po zniesieniu samowadztwa,

ak ju bdzie konstytncya, dla Ukrainy nastanie takie wietne ycie, ta-

ki raj, e ju ukraicy nic nie bd potrzebowali zdobywa dla siebie.

Ale czy tak bdzie? Czy nie jest raoliwem, e po zniesieniu samowa-
dztwa dla nas nastanie gorsza niewola? Aeby dowie tego, przypumy,
e samowadztwa niema. Wówczas bdzie rzdzi pastwem rosyjskiem par-

lament, skadajcy si z w^ybranych przedstawicieli wszystkich narodów

pastwa ros.yjskiego. Wszystkie sprawy pastwowe rozstrzygane s w par-

lamencie wikszoci gosów, poniewa za w pastwie moskali jest naj-

wicej, przeto i posów ich w' parlamencie bdzie najwicej i oni bd
mogli wszelkiemi sprawami pokierowa dla wasnej korzyci. Moskale za-

garnli na Ukrainie olbrzymi obszar ziemi, cay przemys a wic bo-

gactwo. Ta sia kapitau przyczyni si do tego, e ograbieni ubodzy Ukrai-

cy bd wysya do parlamentu moskali, jako swoich reprezentantów.

W rku moskali wojsko, skarby caego pastwa, a za pomoc tego wszy-

stkiego mona dokona...

Dalej wyjania si na przykadzie Ualicyi, Anglii, Poznaskiego, Austryi

i t. d. jak wikszo umie wyzyska konstytucy dla wasnych celów i dla gn-

bienia mniejszoci, skd wniosek, e
„Konstytncya dobra tylko dla tego narodu, który stanowi wasne

pastwo niezalene i e dla narodu podbitego^ konstytucya, nadana przez

naród panujcy, jest tylko zmian kajdan, a kajdany zawsze s kajdanami,

z jakiegokolwiekbd metalu s zrobione... my ukraicy, aeby nie podzie-

la losu irlandczyków w Anglii i polaków w Niemczech, nie bdziemy
czekali konstvtucyi rosyjskiej, gdy nie przywizujemy do niej adnej na-

dziei, kierujemy za wszystkie siy do jaknajpredszego wyzwolenia nasze-

go narodu z pod panowania moskiewskiego, gdy oczekujemy dla siebie

szczcia i lepszej doli nie od zniesienia samowadztwa, ale od zdobycia

sobie wolnoci politycznej we wasnem, niezalenem pastwie. Wówczas,

kiedy osigniemy wyzwolenie naszego narodu, utworzymy sobie konstytu-

cy wedug wasnego gustu: nie bdzie w naszym kraju ani cara, ani

pana, ani cbopa, tylko wolni ludzie wolnej pracy... Nasze stanowisko

wzgldem rosyjskich organizacyi na Ukrainie jest jasne: Usiowanie tych

organizacji jwchonicia caego rewolucyjnego ywiou ukraiskiego dla

zwikszenia
* si wasnych jest usiowaniem nam wrogiem i bdziemy je

zwalcza z caej naszej siy. Moskiewskie organizacy rewolucyjne na

Ukrainie chc pore, wynarodowi nas i z tego wzgldu ich praca jest

te rusyfikacya, nawet daleko straszniejsz od rusyfikacyi rzdu, gdy mo-

skiewscj rewolucyonici na Ukrainie wynara awij najlepszy ywio ukra-

iski, zwracajc go z jedynej waciwej drogi wyzwolenia narodowego...

Chcemy i wymagamy równouprawnienia z moskalami i innymi wolnymi

narodami; to, co moskale maj obecnie, chcemy mie i my. Moskale posia-

daj wasne pastwo niezalene, chcemy mie i my; moskale posiadaj

literatur, pras, otrzymuj owiat we wasnej mowie — i my pragnie-

my tego. Moskfil posiada to, o czem my dopiero marzymy... Czsto wy-

starcza napomkn o tern moskalowi, aby si niezwyczajnie oburzy. Wida
z tego, e nie chce dla nas prawdziwej swobody. Moskal chce z nasz pomoc
wybi si z pod samowadztwa, aeby

j
otem ze straszn si spa na podbi-

te i sabsze narody i oczywista na nas... Tylko w takim wypadku, gdyby

moskiewskie organizacy rewolucyjne uznay nasze prawa narodowe —
prawo posiadania wasnego pastwa Ukrainy — wolnej, niezalenej; pra-
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wo samodzielnego rzdzenia si na wasnej ziemi, gdyby uznay to nietyl-

ko sowem, ale i czynem popary nasze wymagania narodowe — tylko

w takim wypadku moliwa jest nasza pomoc moskalom w walce z sanao-

wadztwem, a bez tego warunku godno nasza nie pozwala nam mie
z nimi nic wspólnego^.

Odezwa koczy si gorcem wezwaniem do organizowania robotników

i chopów ukraiskich w celu walki z kapitalizmem i najazdem.

^ KRAJU I O KRAJU.

(Zjazd socyalistów niemieckich Górnego lska. — Kandydatury socyalhakaty-

styczne. — Frotest socyalistów niemieckich przeciwko socyalhakatyzmówi. —
Projekt wiecu narodoicego w Galicyi. — Ostatnie chioile Lekerta. — Dwa
z&hójstwa. — Przeniesienie „Arhajtera"" do kraju. — Odezica w sprawie

„Gazety Ludowej''. — Aresztowania wród chopów. — Ucieczka).

^'a niedziel dnia 10 sierpnia zwoana zostaa konferencya socyalistów

niemieckich z Górnego lska pod wodz socyalhakatysty dra Wintera do Pru-

dnika, aby gównie zaj stanowisko wobec uchwa owicimskiej konfereneyi

P. P. S. na Górnym lsku. Na konferency przybyo 23 delegatów z siedmiu

górnolskich okrgów wyborczych. Z piciu (na 8) polskich okrgów wybor-

czych nie byo wcale delegatów. Jako przedstawiciele P. P. S. byli obecni :

tow. Biniszkicwicz z Berlina od zarzdu partyjnego i tow. Trbalski z Katowic

od centralnej komisyi agitacyjnej na Górnym lsku. Pocztkowo dr Winter

zaprosi zupenie prywatnie tow. Merkowskiego, który mia figurowa jako

„przedstawiciel^ (?! ) zarzdu P. P. S.
;

dopiero po owiadczeniu w „Gazecie Ro-

botniczej'', e o zaproszeniu przedstawiciela P. P. S. nikomu nic nie wiaioino,

zwróci si dr Winter ofieyalnie do zarzdu partyjnego z bezczelnem daniem,
by przysano tego tow. Merkowskiego. Zarzd partyjny do tego yczenia dra

Wintera nie przychyli si. wysa za przedstawiciela wedug wasnej myli.

Konferencya pocztkowo miaa si odby w kasynie robotniczem. Gdy
jednak dozorujcy urzdnik policyi zupenie bezprawnie zebranie rozwiza, ucze-

stnicy udali si za kordon, do wsi Batzdorf, gdzie konferencya wreszcie spokojnie

odbj si moga.

Do pierwszych dwóch punktów porzdku dziennego : 1. Sprawozdanie

z dziaalnoci partyi socyalistycznej na lsku i 2. Obecne pooenie polityczne

na Górnym lsku, przemawia dr Winter w te sowa: „Ju na ostatniej konfe-

rencyi górnolskiej, która si odbya w 'Prudniku w r. 1898 mona byo odczu
w teoryi rozam partyi socyalistycznej na dwa obozy, na niemiecki i polski.

W praktycznej robocie jednak rozdzia ten si wówczas nie uwydatnia. Mówca
rozwodzi si nad przyrostem gosów, oddanych podczas wyborów socyalistom od
roku 1890 1 nad agitacy partyi na Górnym lsku od wyborów w roku 1893.
Ruch ten jednake, jaki wówczas wywoano, zupenie min. Za pierwszy krok
uwaa naley konferency z r. 1898, która usiowaa zaprowadzi siln orgatii-

zacy. V\ybory w r. 1898 pokazay, jakie owoce wyda moe sprysta organizacya.
Punktem cikoci caego ruchu socyaistycznego na Górnym lsku jest obecnie
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agitacya za zwizkami zawodowymi, stojca w stosunku z zaoeniem sekreta-
ryatu robotniczego w Bytomiu. Zaoenie tej instytucyi dla agitacyi socyali-
stycznej wydao bardzo bogie skutki, gdy wielu ze zwiedzajcych sekretaryat,
stao si zwolennikami partyi. W roku 1901 zwiedziy 10.783 osoby sekretaryat
bytomski. Liczba robotników, pozyskanych przez sekretaryat dla zwizków za-

wodowych, wynosi okoo 2000.

Mówca przechodzi do omówienia stosunku niemieckiej partyi socyaldemo-
kratycznej do polskiej. Dr. Winter rozwodzi si nad dziejami i rozwojem P. P, S.

i uwaa, e oddzielny ruch P, P. S. nie ma adnego praktycznego znaczenia dla

socyalnej demokracyi. Jeli idzie o nastpne wybory, to socyalici musz wybra
na posów takich mów, którzy podzielaj zapatrywania swych wyborców. Odbu-
dowanie Polski, czego daj socyalici polscy, nie jest daniem, na które wszyscy
towarzysze si godz (socialhakatysta dr. Winter i jego nieliczni zwolennicy z po-

ród polakówj. Sposób, w jaki P. P. S. na konfersncyi owicimskiej spraw
przyszych wyborów zaatwia, musi „oburza^ socyalistów niemieckich. Mówca
przedstawia nastpnie obecne pooenie polityczne na Górnym lsku i rozwodzi
si nad przyszymi wyborami, które stay si przyczyn zupenego rozamu mi-
dzy socyalistami niemieckimi a polskimi. Przy przyszych wyborach bdzie cho-

dzio tylko o to, czy czarny lub czerwony kolor na G. lsku ma prawo. Uspo-
sobienie ludnoci górnolskiej dla socyalistów jest dobre, ale w ostatnim czasie

okazay si przejawy, które przedwczesn rado powanie zakócaj. Mówca
przedstawia stronnictwa na Górnym lsku, a w szczególnoci rozwodzi si nad
do powanem niebezpieczestwem, grocem socyalnej demokracyi ze strony

narodowo-demokratycznego „Górnolzaka". Dalej przedstawia mówca wpywy
„Katolika", pyncego mimo frazesów ludowych i polskich nadal pod flagami

centrowemi. W niektórych okrgach wyborczych wolnomylni przyrzekli pomoc
socyalistom. Obszernie rozwodzi si dr. Winter nad stanowiskiem, jakie socyalna

demokracya niemiecka zaj winna wobec socyalistów polskich. P. P. S. uwaa
si za party zupenie samodzieln i obraa ju sobie drog, na któr niemieccy

towarzysze zgodzi si nie mog. Socyalici polscy, w towarzystwie zastpców
dwóch okrgów, utworzyli trybuna, który rozsdzi spraw wyborów w polskich

okrgach G. lska i postawi na kandydatów ludzi, których partya nie zna

wcale. My niemcy uwaamy — mówi dr Winter dalej — e takie rozstrzygni-

cie sprawy przez osoby, które nazywaj si socyalistami, sprzeciwia si zasadom,

obowizujcym niemieck socyalu demokracy. Mówca wyraa nadziej, e towa-

rzysze polscy znios postanowienia owicimskie i pogodz si z socyalistami nie-

mieckimi co do kandydatów i odstpi od nieuwzgldniania niemieckich to-

warzyszy.

Tow. Biniszkiewicz, odpowiadajc na wywody dra Wintera, zaprzecza

jakoby dopiero po zjawieniu si niemieckich towarzyszy w r. 1897 rozpoczto

systematyczn agitacy na Górnym lsku. Przedtem jeszcze pracowali tam tow,

Golibrodzki, Thiel, Andrzejewski i ponosili cikie ofiary wizienne. Pod wpy-
wem agitacyi socyalistycznej wszcz si w r. 1893 ywy ruch zawodowy wród gór-

ników, prowadzony przez Prukopa i Kawczyka, niestety prowokacyjne zachowanie

si policyi stumio go, mimo co jednak przygotowa on grunt dla przyszej

dziaalnoci. Od roku 1898 nie robiono nic prawie, dopiero od zjawienia si

tow. Haasego, Morawskiego i Golde rozpocza si usilna praca agitacyjna.

Mimo nader cikich warunków policyjnych zwoano cay szereg zebra publi-

cznych, rozrzucono w wielkiej iloci odezw przeciwko lichwie zboowej, zbie-

rano podpisy pod tak petycy, rozrzucono odezw na 1 maja i t. d., towarzysze

za niemieccy przez cay ten czas spali i nie nrzdzili ani jednego zebrania pu-

blicznego. Nieporozumienie z niemieck party datuje si od r. 1898
;

krótko

przed wyborami zarzd niemiecki postpi sobie cakiem nie po socyalistycznemu,,
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zmuszajc kandydata na okrg bytomsko-tarnogórski tow. Berfusa do cofnicia

swej kandydatury i ustpienia jej górnikowi Sachsemu. Kandydatura Sachsego

bya policzkiem dla tow. polskich, popenili oni wielki bd, cofajc si przed

towarzyszami niemieckimi. Zarzut p. Wintera, jakoby P. P. S. bya organizacy

nacyonalistyczn, majc w swym programie politycznym danie niepodlegej,

wolnej, ludowej rzeczypospolitej, jest miesznie naiwnym, dowodzc conajmniej

wielkiej ciasnoty umysowej dra Wintera, stajc w sprzecznoci z kardynalnemi

zasadami socyalizmu. Równi ludzie musz by jednoczenie wolnymi, kto jedno

uznaje, odrzucajc drugie, jest socyalist dziwnego pokroju. Polscy socyalici

zaznaczaj równie swoj midzynarodowo, maj jednak prawo stworzy odrbn
organizacy tak samo, jak polscy socyalici w Austryi i w zaborze rosyjskim.

Polscy socyalici stoj na stanowisku uchwa midzynarodowych kongresów i na

krok od nich nie odstpi. Jeeli si socyalistom polskim w zaborze pruskim

nie przyznaje praw samoistnoci, musz je sobie sami wzi. Ogólny zjazd nie-

miecki w Lubece i lski we Wrocawiu odmówiy towarzysz-om polskim prawa

do odrbnej, samodzielnej organizacyi. Socyalici polacy na uchway tych zjazdów

oglda si nie potrzebuj, odpowiedzi na nie musiaa by samodzielna konfe-

rencya w Owicimiu, na której byli nie tylko przedstawiciele dwóch okrgów,

lecz take okrgu gliwickiego. Obecni tam delegaci mieli prawo do stawiania

kandydatów we wszystkich omiu okrgach, gdy byli do tego upowanieni.

Polacy w Westfalii, bdc w mniejszoci, poddaj si uchwaom towarzyszy nie-

mieckich
;
na Górnym lsku ma si rzecz odwrotnie. Mówca nastpnie zarzuca

drowi Winterowi zapdy germanizatorskie. Od czasu jego dziaalnoci wszczy

si kótnie narodowociowe, wina za nie spada cakowicie na p. Wintera. Warto

sobie przypomnie jezuickie postpowanie dra Wintera. Przed wyborami w roku

1898 nastpia pozorna zgoda, zaraz po wyborach ponowi dr. Winter swoje na-

pam~w niemieckich pismach partyjnych. Gdy „Gazet Robotnicz** przenie-

siono z Berlina na Górny lsk, dr. Winter miast j poprze, zwalcza j
na kadym kroku, cho przedtem sam gwatownie domaga si jej przeniesienia.

Nazwiska delegatW w Owicimiu s nieznane, poniewa wielu z nich musi

z rónych powodów wystpowa pod przybranem nazwiskiem. Towarzysze polscy

owiadczaj, e nie mog si zrzec kandydatur, postawionych w Owicimiu,

i wzywaj konferency, aby tym razem uznano list polsk. Gdybycie si nie

byli tak z nami obchodzili, jakecie to uczynili, zgoda byaby moliwa, jeli

chcecie, abymy razem pracowali, to musicie uwzgldni suszne nasze dania.

Polska partya socyaistyczna jest i bdzie samodzieln.

Nad referatem dr. Wintera wywizaa si namitna dyskusya. Na wy-

szczególnienie zasuguje przemówienie tow. Sosny, przewodniczcego nieMieokiego

towarzystwa wyborczego. Zdaniem jego socyalici polscy przygotowali na Gór-

nym lsku grunt pod zasiew socyalistyczny, oni te zbierali owoce w r. 1898.

Nie bya to bynajmniej robota Wintera lub Ró^y Luxemburg; dr. Winter sia

jedynie niezgod
;

caa jego robota, zdaniem mówcy, kwalifikuje go prdzej na

urzdnika komisyi kolonizacyjnej. Niemieccy towarzysze bronili dr. Wintera,

wykazujc bog jego dziaalno dla partyi, jako ma zaufania obwodu. Przy

tej sposobnoci Scholtyssek z Królewskiej Huty da uniewanienia mandatu

Sosny, poniewa mandat nie by wystawionym przez sekretaryat robotniczy. Tow.

Biniszkiewicz prosi o zaprotokóowanie tego owiadczenia, jako nader charakte-

rystycznego. Towarzysze niemieccy daj, aby cofnito uchway, powzite na

konferencyi w Owicimiu, nastpnie za, aby na wspólnej konferencyi omówiono

i naznaczono kandydatury w poszczególnych okrgach.

Delegaci polscy owiadczaj, e nie mog przyrzec cofnicia uchwa kon

ferencyi owicimskiej, nie mog te przyrzec obesania konferencyi ugodowej,

poniewa nie s do tego upowanieni przez swych zlecodawców.
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Po duszej dyskusyi przyjto 18 gosami przeciwko 4 nastpujcy wnio-
sek dr, Wintera

:

„Konferencya socyalnej demokracyi na Góra. lsku (!) owiadcza, e
uchwa konferencyi owicimskiej w sprawie kandydatur nie uznaje. Konferencya
oczekuje stano wczo porozumienia ze zwolennikami P. P. S, Jeei porozumienie
nie dojdzie do skutku i jeeli kandydatury, postawione w Owicimiu, utrzyma-
ne zostan w mocy, wówczas czonkowie niemieckiej socyalnej demokracyi wy-
bior swoich kandydatów sami“.

Po przyjciu tej rezolucyi nasi przedstawiciele opucili sal. Tow. Binisz-

kiewicz owiadczy

:

„Konferencya powzia, zdaniem naszem, t uchwa, poniewa towarzysze

niemieccy znajduj si w poczuciu swej przewagi materyanej. Mylicie si jednak

co do naszego rozwoju. Moecie rozwój ten opóni, ale emancypacyi proletarya-

tu polskiego nie pooycie tamy“.

Trzeba zaznaczy, e na wszystkie zarzuty przedstawicieli P. P. S. dr.

Winter zapomnia jzyka w gbie, jeno zdoby si na przeczytanie listu zarzdu
niemieckiej partyi „aby si nie oglda na towarzyszy polskich", czyli e dziaa
wedle nakazu z góry. Tow. za Reich ubolewa, e musiano zama uchway
zjazdu w Lubece i obradowa z P. P. S. jako równ, samodzieln organizacy.

Nastpnie konferencya postawia kandydatów w okrgach górnolskich:

Kluczborek-Oleno: Wilhelm Reich, malarz. — Nasz kandydat Berfus

Opole: Pawe Baduszek, górnik.

Wielkie Strzelce—Kole : Klimaski, górnik.

Lubliniec—Toszek-Gliwice : dr. Winter.

Bytom—Góra Tarnowska : dr. Winter.

Katowice—Zabrze: Pokorny, górnik.

Pszczyna—Rybnik ; '^Scholtyssek, górnik.

Racibórz: Antoni Bujok, stolarz.

Trbalski

Biuiszkiewicz

Berfus

Broj
Morawski

Broj
Morawski

Wszyscy kandydaci winterowscy s kompletnemi zerami, a o ich dziaalno-

ci nikt nigdy nie sysza. Reich jest malarzem z Berlina, osiadym dopiero od kilku

miesicy w Królewskiej Hucie. Pokorny jest uiemcem z Prus Wschodnich, tak

sami jak Reich i inni kandydaci winterowscy, nie rozumiejcym po polsku. Co

do fiktu
I
przeciwstawienia tow. Morawskiemu, siedzcemu w wizieniu, kontr-

kandydata, to nie mona go chyba nazwa inaczej, jak nikczemnoci, doskonale

charakteryzujc moraln fizyognomi pana Wintera. Z prawdziw te przyjem-

noci podnosimy fakt protestu przeciw kandydaturze Pokornego ze strony ro-

botników niemieckich. Mianowicie towarzysz Bittau wraz z 27 innymi towarzy-

szami z okrgu katowicko-zabrskiego wysali na zjazd socyalnej demokracyi

niemieckiej w Monachium protest przeciwko postawieniu na konferencyl w Batz-

dorfie kandydata na okg katowicko zabrski i daj zniesienia tej uchway.

*
*

*

W Galicyi dyskutowana jest obecnie sprawa wiecu narodowego, zaproje-

ktowanego przez stronnictwo ludowe. Myl urzdzania wieców narodowych celem

porozumienia si i zblienia na polu pracy narodowej rónych stronnictw, warstw

spoecznych i rónych dzielnic Polski powstaa z okazyi obchodu grunwaldzkiego,

w którym wziy wspólny udzia bardzo rozmaite ywioy. Dla urzeczywistnie-

nia tej myli wybrano komitet, który, uzupeniwszy si na razie gronem czon-

ków ze Lwowa, przyj zarys programu wiecu i rozesa odezw, dotyczc tego

ostatniego. Z odezwy tej wyjmujemy waniejsze ustpy, z których wida, czem

ma by wiec projektowany:
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„Wzmagajce si w ostatnich czasach przeladowanie narodu polskiego

w zaborze pruskim, trwajcy nieprzerwanie ucisk w zaborze rosyjskim oraz

rozliczne ujemne warunki rozwoju narodowego w Galicy i i na lsku austryaokim

wkadaj na Polaków obowizek wytenia wszystkich si do walki obronnej.

Walka ta sprosta moe zadaniu jedynie wówczas, jeli na systematyczno wro-

gich nam usiowa odpowie planowoci obrony. Najwaniejsz przeto potrzeb

chwili jest program akcyi obronnej, wspólny rónym dzielnicom, rozmaitym gro-

nom obywatelskim i obozom politycznym. Rozdzia narodu na odamy, istniejce

w odmiennych prawno-pastwowych warunkach^ zmusza wprawdzie do odmiennej

taktyki w kadej z trzech czci Polski, nie mniej jednak w szerokich granicach

istnie moe czno narodowych usiowa we wszystkich zaborach. Istnieje te

mono wspódziaania towarzystw, powoanych do ycia w imi poszczególnych

interesów publicznych, jak równie przeciwnych sobie obozów politycznych.

Wytknicie granic, w jakich moliwym jest wspólny program w sprawach

narodowych dla rozlicznych towarzystw patryotycznych, obozów i dzielnic, musi

by rzecz peryodycznie odbywajcych si wieców narodowych, w których powinniby

uczestniczy przedstawiciele wszelkich narodowych kierunków, ze wszystkich za-

borów i wychodtwa. Pierwszy taki wiec narodowy odbdzie si we Lwowie

w roku biecym, w terminie, który póniej si oznaczy. W przypuszczeniu

atoli, e reprezentanci zaboru rosyjskiego i pruskiego nie bd mogli uczestni-

czy w tym wiecu w takim komplecie co do liczby i co do mandatów, któryby

uprawnia wiec do uchwa imieniem tych zaborów, przyznajemy wiecowi jedynie

prawo do uchwa, dotyczcych pracy narodowej w Galicyi, na lsku i Bukowi-

nie. Rozumie si tedy, e zastosowanie i wykonanie uchwa wiecu w zaborze

rosyjskim i pruskim ley poza zakresem obrad wiecu narodowego i pozostawione

by musi obradom i czynnikom kompetentnym.

PierwBzem zadaniem wiecu bdzie zdanie sprawy z wrogich dla narodu

usiowa i zarzdze, tudzie z przebiegu walki obronnej. Na tej podstawie

oparte bd rezolucye co do dalszej pracy narodowej i postanowienia co do spo-

sobu wykonania’ tych rezolucyi. Uchwali je wiec narodowy po wyczerpujcej

dyskusyi w poszczególnych sekcyach nad przedoonymi referatami. Sprawozda-

nia, referaty, waniejsze szczegóy dyskusyi, tudzie uchway wiecu wyda sekcya

redakcyjna wiecu w osobnym pamitniku wiecowym, który bdzie zatem odwier-

oiedla spóczesuy stan sprawy polskiej

Wedug programu tymczasowego na porzdku dziennym wiecu maj si

znale" nastpujce sprawy: program akcyi narodowej, planowe wspódziaanie

Towarzystw, dziaanie publicystyczne, sprawy emigracyi, walka z germanizacy

na polu jzykowem, popieranie przemysu krajowego, reforma obyczajów, unaro-

dowienie szkolnictwa i domowej nauki, obchody narodowe, ofiarno na cele

publiczne, inicyatywa w rzeczach uytecznoci publicznej.

Na ogó projekt ludowców zosta przyjty przychylnie przez wszystkie

stronnictwa z wyjtkiem staczyków i ks. "Stojaowskiego. Za wiecem oprócz

stronnictwa ludowego owiadczyli si przedstawiciele deraokracyi polskiej, naro-

dowej demokracyi, stronnictwa katolicko-narodowego i naszej partyi w zaborze

austryackim.

Nie wierzc, aby wiec ustali taktyk, wypraf*owa jaki „minimalny ale

jednostajny plan akcyi narodowej na podstawie powszechnie uznanych, niespornych

zasad“, sdzimy jednak, e dyskusya, przeprowadzona na nim, moe duo wyjani,
i dlatego przypuszczamy, e udzia w nim^naszych towarzyszy galicyjskich nie minie

bez pewnych wyników dodatnich.

* *
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W Nr 46 „Robotnika^ znajdujemy nowe szczegóy, dotyczce ostatnich

chwil Hirsza Lekerta. Sd wojenny odby si 28 maja. Komedya trwaa tylko

kilna godzin. Publicznoci nie byo wcale. Lekert zachowywa si milczco. Za-

pad wyrok mierci. W eleganckiej karecie (rzd obawia si próby odbicia) od-

wieziono Lekerta do wizienia; skazanemu pozwolono si widzie tylko z matk
i z adwokatem Eljaszowem. Baganie matki i namowy adwokata skoniy podo-

bno Lekerta do podania proby o uaskawienie do carowej. Nie wzruszyo to jej

podego serca. Odpowiedzi nie byo. Natomiast Lekerta a do mierci drczono
pytaniami, czy mia wspólników i kto go namówi do czynu. Lekert milcza.

W nocy przyjecha do wizienia komisarz Snitko. Lekerta umieszczono w kare-

cie, do której, oprócz komisarza, weszo jeszcze trzech „konwojnych“. Karet
otoczyli kozacy. Komisarz powiedzia Lekertowi, e wywo go do katorgi. Gdy
wjechano na Zielony most, Lekert domyli si, e go wioz na stracenie i rzek
do Snitki: wy mienia obmanuli, Snitko zacz go uspakaja. Przyjechano na Pole

Wojenne. Na ofiar czeka kat w towarzystwie kilku batalionów wojska, kilku-

set kozaków, policmajstra, towarzysza prokuratora, sekretarza sdu i doktora Ja-

nowskiego. By te rabin, którego Lekert odpdzi. Stracenie odbyo si o godz.

3-iej. Gdy Lekertowi nakadano stryczek na szyj, rozemia si. Po upywie 20

minut doktór obejrza zwoki, poczem wrzucono je do dou, wykopanego obok

szubienicy. Nastpnie dó zasypano i po miejscu tern przejechaa setka kozaków,

aby nie pozostao ladu, gdzie Lekerta pochowano.

W wizieniu siedleckiem osadzono w kocu maja n'ejakiego Bolesawa
Baskiego. Jest to syn wocianina ze wsi osiewice gub. siedleckiej, samouk,

który, jak sem opowiada o sobie, od lat najmodszych zajmowa si marzenia-

mi". Marzy o jakiej „partyi ludzi", której hasem byaby „mio", kocha go-

rco wspóbraci i pragn ich dobra. Majc lat 15, wstpi jako ucze lusarski

do fabryki braci Perlisów. Tutaj dowiadczy niemao goryczy, pozna ciki los

proletaryusza w jarzmie fabrycznem, a serce jego ciskao si bolenie, gdy pa-

trza na niedol ludzk. W tym roku fabrykanci chcieli przeduy dzie robo-

czy o godzin, a’e uczniowie energicznie oparli si temu. Perlisowie, podejrze-

wajc, e gówn spryn oporu jest Baski, wydalili go z fabryki, W tej oko-

licy jest inna fabryka elaza — Lewensztajna. Baski wic uda si tam z pro-

b o przyjcie
;
dyrektor zgodzi si pod warunkiem, e Baski przyniesie kartk

od Perlisów (midzy fabrykantami jest tajna umowa co do przyjmowania robot-

ników). Perlisowie odmówili. Wówczas Baski postanowi ukara ich nie tylko

za swoj krzywd, ale i za cierpienia wspóbraci. W tym celu 20 go maja uda
si do fabryki, jeszcze raz poprosi Mikoaja Perlisa o kartk, a gdy ten odmó-

wi, Baski zatopi mu nó midzy piersiami a brzuchem. Sdzia ledczy pyta
Baskiego, czy nie rozmowy z towarzyszami popchny go do zbrodni, czy nie

uczyni tego z czyjego rozkazu. Baski odpowiedzia przeczco i doda, e zabi

Perlisa z pobudek wyszych, ale tylko wasnych. Rotmistrz andarmeryi pyta

go, czy nie naley do jakiej partyi i czy nie czytywa ksiek nielegalnych.

Baski odpar, e pragnby nalee do jakiej partyi, dcej do uszczliwieni.a

wszystkich ludzi, ale nie zdoa si z party tak zetkn; wszelkie pisma, daj-

ce owiat, szanuje i kocha, ale nie mia szczcia czyta tajnych wydawnictw.

W Dbrowie Górniczej zosta zabity zawiadowca kopalni „Kazimierz"

inynier Bokalski, zwany przez robotników „ludoerc" i znienawidzony powszech-

nie. Nie byo w „Górniku" i „Robotniku" korespondencyi z kopalni „Kazimierz",

gdzieby si nie skarono na postpowanie Bokalskiego. Sprawca zamachu uciek

zagranic.

Nasz organ ydowski „Der Arbajter", który dotychczas wychodzi by
w Londynie, zosta przeniesiony do kraju. Wanie wieo ukaza si Nr 6 „Ar-

bajtera", odbity ju w naszej tajnej drukarni krajowej. Tre Nru 6 jest nast-
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pujca : artyku wstpny wyjania zadanie organu ydowskiego P. P. S.; artyku

nastpny „Nasze denia“ uzasadnia konieczno jednolitej party i dla Polski i Lit-

wy; nastpnie id artykuy: „Nikczemnoó buruazyi“ oraz „Wahl i robotnicy^.

Dzia korespondencyi zawiera wiadomoci z Wilna (ogólna sytuacya, wygrany

strejk u Antowilskiego, z fabryki papierosów Durunczy, z fachu robotników,

pracujcych przy fabrykacyi kopert, z fabryki kopert, z fabryki krzese gitych,

z fachu szwaczek, z fachu szewskiego, z fachu szczotkarzy), Kowna (z fabryki

tutek papierosowych, z fachu szewskiego), Rosie gub. kowieskiej (strejk kra-

wców), Grodna (z rónych oddziaów fabryki tytoniu Szereszewskiego, z fachu

krawieckiego, z fachu stolarskiego), Biaegostoku (z fabryki tytoniu Janowskiego)

i Warszawy (z fachu kamaszników). Obfito korespondencyi z rónych punktów

Litwy, gdzie nasza partyjna praca organizatorska datuje si stosunkowo od bardzo

niedawna, wiadczy o pomylnym stanie i dobrych widokach na przyszo tej

pracy. Trzeba doda, e redakcya owiadcza, i reszta korespondencyi zostaa

odoona do nastpnego Nru. Reszt numeru wypenia kronika i feljeton.

Przeniesienie „Arbajtera“ do kraju pozwala nam przystpi do wydawa-

nia w Londynie drugiego organu ydowskiego, o charakterze popularno. nauko-

wym, Pierwszy Nr tego pisma, majcego nosi nazw „ Proletarysze Welt“ (wiat

proletaryacki) ju si drukuje.

Przedrukowujemy tu odezw C. K. R. w sprawie pisma chopskiego.

„Towarzysze

!

Nieraz ju wskazywalimy, .]ak wane znaczenie ma sprawa pozy-

skania dla de naszych milionowej ludnoci wociaskiej. Ruch socyali-

styczny, który ju tak potnie rozwin si w miastach, musi rozsze-

rzy si na wsi, musi do nowego ycia povvoa uznojone, strasznymi ci-
arami przytoczone zastpy robotników rolnych. Proletaryusz miejski nie

tylko cierpi od wyzysku i ucisku — on z tym wyzyskiem i uciskiem wal-

czy, on dy z niezomn energi do lepszej przyszoci. Trzeba dooy
wszelkich stara, aby i na wsi tak byo ! Trzeba nie wjato socya-

lizmu do chat wiejskich, trzeba i do braci naszych rolników z dobr no-

win wolnoci i sprawiedliwoci ! Jest to zarazem konieczny warunek przy-

szego zwycistwa. Bo tylko wtedy bdziemy mogli zrzuci cisnce nas

kajdany, gdy cay lud pracujcy, miejski i wiejski, wystpi do walki re-

wolucyjnej. Wtedy rozlegnie si rana pobudka io ostatecznego boju

!

Wtedy po ziemi naszej zahuczy burza, która zmiecie naszych wrogów —
a potem lud bdzie wolny i szczliwy !

Towarzysze !

Dzi, gdy partya nasza przystpuje do szerszej agitacyi wród ludu
wiejskiego, obowizkiem kadego z nas jest w miar si przyczynia si
do postpu tej pracy. Rozszerzajmy wród wocian wydawnictwa nasze!

Rozszerzajmy nasze pismo chopskie, które wkrótce wychodzi zacznie!

Korzystajmy ze wszystkich stosunków, które ju mamy na wsi 1 Twórzmy
orodki agitacyjne, z których bd si rozchodziy naokó promienie socya-
lizmu, poszc mroki, zwiastujc szczliw przyszo !“

Centralny Komitet Robotniczy Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Warszawa, w lipcu 1902 r.

Korespondent „Dziennika Poznaskiego" z Królestwa donosi co nastpuje:
„Od pewnego czasu, mniej wicej od trzech tygodni, policya w powiecie

makowskim (gub. omyska i dokonaa aresztowa kilkudziesiciu osób z poród
inteligencyi chopskiej, czyli z pomidzy chopów, umiejcych czyta, z powodu
odkrycia u nich abonamentu pism polskich zakazanych, gównie pisma ludowego
pod lyt. „Polak“, wychodzcego w Krakowie. Pomidzy aresztowanymi znajduj
si dwaj organici, podobno pisarz sdu gminnego i t. p. Oprócz aresztowa,
odbywaj si liczne rewizye i przesuchania, majce na celu wybada, skd idzie

propaganda pism i jak drog dochodz przesyki. O rezultacie ledztwa oczywi-
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cie nic pewnego dowiedzie si nie sposób. Tyle pewna, e naczelnik powiatu

makowskiego zosta zaskoczony denuncyacy o tajemnera rozpowszechnianiu za-

kazanych pism polskich pomidzy ludem, a nawet wyzna, e pierwsza wiadomo
o tern dosza do wadzy miejscowej za porednictwem wadz pruskich z niedale-

kiego w tern miejscu pogranicza“.

Znowu mamy do zanotowania fakt szczliwej ucieczki jednego z naszych

towarzyszy — Stanisawa Paliskiego. Aresztowany w kocu r. 1893-go w War-
szawie, zosta po 3Y2 latach wizienia ledczego (!) skazany na 10 lat wygna-
nia do redniekoymska. Uciek z Jakucka i przeszed zgór 1000 kilometrów

pieszo przez tajgi i stepy sybirskie. W kocu dotar do granicy i szczliwie

wydosta si na wolno.

LUNE NOTA.TKI.
Dnia 13 sierpnia odbyo si staraniem Oddziau Socyalistów Polskich

w Filadelfii wielkie zgromadzenie ludowe, w którem wzili udzia polacy bez

rónicy partyi. Mówcami byli : tow. Borysawski, ks. Mkiewicz, tow. dr. Szlu-

pas i ks, Radziszewski. Na zgromadzeniu tern uchwalono nastpujc rezolucy,

0 powtórzenie której jestemy proszeni przez nasz Oddzia w Filadelfii.

„1) Naród polski, jakkolwiek w najnikczemniejszy sposób rozdarty, od-

dzielony supami granicznymi i rozrzucony po caym wiecie, czuje si jednym

1 stanowi niepodzieln cao, dlatego te protestuje przeciwko dokonanym w osta-

tnich czasach na naszym narodzie w trzech zaborach gwatom.

2) Potpia z oburzeniem wyroki sdziów pruskich, wykonane na matkach

i dzieciach polskich we Wrzeni, redaktorach „Gazety Robotniczej" w Katowi-

cach i z najwikszem oburzeniem protestuje przeciwko niedawno wygoszonej

mowde antypolskiej w Malborgu jednego z tyranów zaborczych, cesarza niemie-

ckiego Wilhelma Il-go.

3) Zgromadzenie wyraa pogard najwysz tyranom rosyjskim, którzy

w ostatnich czasach dopucili si mordów masowych i aresztowa, jak w Warsza-

wie, Wilnie, Potawie i wielu innych miejscowociach, aby tern podtrzyma wa-

lcy si despotyzm.

4) Równie rzdowi austryackiema za dokonane mordy i aresztowania

we Lwowie w dniu2-go czerwca 1902 r., gdzie pado kilka trupów i kilkudziesi-

ciu rannych.

5) W kocu tej szlachcie polskiej, która jako „reprezentantka narodu

polskiego" w parlamentach pruskim i austryackim miaa broni praw narodu,

a okazaa si zdrajczyni tego po stronie gnbicieli naszych.

Ofiarom za rzdów wszystkich wyraa zgromadzenie cze i gbokie

wspóczucie, jako prawdziwym obrocom praw narodowych".

Zebrano na owem zgromadzeniu 12 doi. na wini politycznych, które

przesano na rce tow. Dbskiego.

*

Zubatow nie zawiesza swej dziaalnoci w Moskwie. Obok „Towarzystwa sa-

mopomocy mechaników powstao obecnie takie „Towarzystwo tkaczów". Preze-

sem jego jest jeden z ajent w Zubatowa, robotnik ikin. Podczas strejku tkaczy

andarmi wypacaj przez ikina po 25 kop. dziennie strejkujcym. Wród mo-

skiewskich robotników szerz si pogoski, e car odbierze fabryki^ fabrykantom

i odda je robotnikom, e ci ostatni bd otrzymywali sta pensy od cara itd.

Donosi o tern „Iskra".



Ksigarnia Polskiej Partyi Socyalistycznej w Londynie

wieo otrzymane na skad ;

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,

15 centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Chkopiej^ki M. Szkoa Batignolska w Paryu. Lwów, 1898. Cena

80 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 12 cent. am., 6 d.

Czeeski Fe. Precz z militaryzmem ! Kraków 1900. (Latarni Nr 5). Cena

15 cent austr., 25 fen., 30 centimów, 6 cent. ameryk., 3 d.

Daszyski Ignacy. O formach rzdu. Kraków 1902. Cena 10 cent. austr.,

20 fen., 25 centim., 5 cent. am., 2 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Galicyi. Wydanie 2.

Lwów, 1901. ena 50 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 60 ct.

austr., 80 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Engels F. Wojna chopska w Niemczech. Londyn 1902. Cena 75 cent.

austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 cent. am., 1 sh. 3 d.

Gieeszyski H. De. Maurycy Mochnacki (z portretem). Pary 1901. Cena
10 centów austr., 15 fen., 20 cejitimów, 4 centy amer., 2 d.

Gieeszyski H. De. Opowiadania o bitwie grochowskiej. Chicago 1890.

Cena 15 cent. austr
,
25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Gieeszyski H. De. Ostatnie chwile powstania listopadowego. Chicago

1900. Cena 20 cent. austr., 30 fen., 40 centim., 8 cent. am., 4 d.

Gieeszyski H. De. Powstanie Kociuszkowskie. Pary 1894. Cena 10
cent. austr., 15 fen,, 20 centim., 4 cent. am., 2 d.

Hannibal. Ndza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Jak gin instytucye naeodowe na emigeacyi ? Pary 1896. Cena 25
cent. austr., 40 fen., 50 centim., 10 cent. amer., 5 d.

Jak zEOBi milion ? — opowiedzia milioner Rockefeller. Skreli W. A.
Carey. Chicago 1902. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 30 centimów., 10 cent.

am., 5 d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Konstytucya 3 maja, z uwagami kryty-

cznemi. Lipsk, Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik“ z 1896 koku. Cena 20 centów austr., 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniów'ka „Robotnik" z 1901 eoku. Londyn. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Jeneka Waleey Wkóblewski. Napisa G. Z portretem. Pary 190 \
Cena 15 centów austr., 25 fen., 30 centim., 6 centów am., 3 d.

Kautsky K, Zasady Socyalizmu. (Program Erfurcki). Z przedmow, do-

penieniami i portretem autora. Londyn 1902. Cena 60 cent. austr., 1 m., 1 fr.

25 centim., 25 cent. am., 1 sh.

Keuk. Za Wolno. Poemat. Londyn 1902. Cena 15 cent. austr., 25 fen.,

80 centim., 6 cent. am., 3 d.

Lambko. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
16 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht W. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.). Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Limanowski B. Historya Litwy. Chicago 1895. Cena 15 cent. austr.,

25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Lunia M. Niepodlego Poiski w programie sccyalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 6 d.

Mac Geady T. ksidz. Socyalizm czyli sprawa robotnicza. Chicago. 1902.

Cena 25 ct. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskopp J. „Tamten*. Sztuka w 6 aktach z ilustracyami Cena 1 zr>,

1 m. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.



Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez
Kraków 1899. Cena {zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. atn., 5 d.

Mickiewicz Adam. Pisma nie objte 4-tomowem wydaniem warszawskiem*W dwóch tomach. Lwów 1901. Cena 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 dolar, 3 sh. 6 d.

Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900. Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,.
1 cent amer., 1 d.

Orski Z. Ukryty wróg* Kraków 1900. (Latarni Nr 8). Cena 10 cent.
austr., 15 fen., 20 centim., 4 cent am., 2 d.

Pochocki L. Polska Zakordonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

80 fen., 40 centim., 8 centów amerjj^k., 4 d.

Pochocki L. We wspónem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr.,

25 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Pokrzywa T. Walka klas. Kraków 1900. (Latarnia Nr 4). Cena 10 cent.

austr., 15 fen., 20 centimów, 4 cent. ameryk., 2 d.

P OLSKA Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 LATACH. Loudyn 1900.
Cena 16 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, 6 centów ameryk., 3 d.

Pomorski Edward. Lud a Sejm. Kraków 1900. (Latarnia Nr 6). Cena
10 cent. austr., 15 fen., :_0 centimów, 4 cent. am., 2 d.

Pomorski Edward. Walka o soce. Kraków 1900. (Latarnia Nr 7). Cena
10 cent. austr., 15 fen., 20 centimów, 4 cent. am., 2 d.

Ruch narodowy w r. 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. austr.

1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

SoMBART Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 cl.

austr., 1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh., 2 milfeisy.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902. Cena 15 ct. austr., 25 fen,,

80 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Wasilewski Leon. Narodowoci Austro-Wgier. Kraków 1902. Cena
5 cent. austr., 10 fen., 2 cent. amer., 1 d.

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1S91. Cena 40 cent. austr.,

65 fen., 80 centim., 16 centów ameryk., 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie ^rugie. Londyn
1901, Cena 15 cent. austr., 25 fen., 35 centimów, 7 cent. amer., 37, d.

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

16 centimów, 3 cent. amer,, 17a d.

Zajczek J. Historya ruchu rewolucyjnego 1794 r. Ceua 30 cent. austr.,

60 fen., 60 centim., 12 cent. amer., 6 d.

Wydawnictwo dla uczczenia 40-letniego iuMleuszu pisarskiego

BOLESAWA LIMANOWSKIEGO

Str. 228. — Wydanie ozdobne, z portretem jubilata.

Cena z przesyk : 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. amer., 1 sh. 6 d., 4 milreisy.

TRE : VI. Zjazd P. P. S. — Widoki rewolucyi. — Rzecz o t. zw. Narodowej

Demokracyi. — Wspomnienia. — Sprawa armeska a Europa. — Z prasy.

—

Z kraju i o kraju. — Lune notatki.

Printed and ublished by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytonstone
London N E.



Nr 9 Wrzesie 1902 Rok XXU.

MIESICZNIK POLITYCZNO-SPOECZNY

organ POLSKIEJ' partyi socyalistycznej

LONDYN
z suKARNi Polskiej Partyi Socyalistycznej



Warunki prenumeraty :

Eocznie : 5 Ir. — 4 sli. — 4 m. — 2 zh. 40 ct. (w kopei cie 4 zr.)—
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedynczy : 45 centim. — 4 d. —
36 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. — 900 reisów.

Adres redakcyi i administracyi

£dzef (ffaniowski, 67 (§olworth §d., i^eytonstone, ^ondon (g. (g.

Pokwitowania Komitetu Zagranicznego P. P. S.

za czas od 18 wrzenia do 10 padziernika r. b.

Na fundusz partyjny: Opaty czonkowskie: New-York L. Gott.

— 75 cent. am,; Nancy J, . — 3 fr
;

Bellshill Oddzia — 2 sh. Amery-
kaski podatek 5-centowy otrzymane a eto od Komitetu Wyko-
nawczego Z. S. P. w Chicago — 10 dolarów. Skadki nadzwyczajne:
Chicago Fr. Winiowiecki 1. Nr 51 na f. part. — 2 doi.; Londyn A. B: wódka
— 1 sh. oraz dunicy — 3 sh.. razem 4 sh.; Al. Wroski — 8 funtów szterl,

N^a winiów politycznych: New-York „Zwizek Pomocy “: zebrane przez

Zilbera na urodzinach rewolueyonistki — 3 doi, 50 cent. oraz Sz. i Z. przegrany

zakad — 50 cent. ara.; Bellshill Oddzia — 6 sh.

Na strejki chopskie: Bellshill Oddzia — 5 sh. 8 d.

Na fundusz jubileuszowy B. Limanowskiego: lista Nr 29 (spóniona)

zebrane przez Czapa — 1 doi. 30 c. am.

Na fundusz zaboru pruskiego : Londyn Oddzia licytacya — 1 sh. 5 d.

IrlitDum |)ofsliej |)ariyi Socynfistgcsuej ro Coudpie
poszukuje

:

Kolejarz^ Kraków: Rok 1900 NNr 1 do 14 wcznie; r. 1901 Nr. 20 i 22;
r. 1902 NNr, 4 do 12 wcznie.

Walka, Lwów: Rok 1902 NNr 2, 3, 5 i 6.

Równo, Morawska Ostrawa: Rok 1900 NNr 27 i 33; rok 1901 NNr 1 i 13.

Prawo Ludu, Kraków: Rok 1900 NNr 22 i 23; rok 1901 NNr 1, 2, 7, 8, oraz

20 do 24 wcznie; rok 1902 NNr 1, 2, 3 i 7.

Promie, Lwów: Rok 1900 Nr 1; rok 1901 Nr 11; rok 1902 Nr 3.

Idysze Folkscajtung, Lwów: Rok 1902 NNr 6 i 7.

Towarzysze! nie zapominajcie o archiwum partyjnem!

w ZA.K,001VIE2 ZYJDOWSsJKIM:
wyszy wieo z druku A.akadem P. P. S.

:

Dbski Al. Stanisaw Kunicki. (Biografia z portretem). Cena: 5 cent.

austr., 10 centim., 3 ct. am.. 1 d.,

Feigenbaum B. Jak yd staje si socjalist (Wie kumt a Jud zu So-

Eializmus?). Wydanie 2. Cena : 10 cent. austr., 20 centim., 5 ct. amer., 2d
Kautsky K. Niepodlego Polski. Przekad z upowanienia autora, oz-

dobiony ^portretem K. Kautsky’ego. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. amer., 1 d.

Liebknecht w. w obronie prawdy, Z portretem autora. Cena 20
cent. austr., 40 centim., 10 cent. am., 3 d.

Mot J. Kto z czego yje? Wydanie nowe. Cena 10 centów austr.,

20 centimów, 5 ct. amerykaskich, 2 d.

O czem kady robotnik wiedzie i pamita powinien. Cena :

15 centów austr., 30 centimów, 10 cent. amer., 3 d.

Kewolueya Robotnicza. Cena 7V, centa austr., 15 centim., 5 cent.

ameryk., lVa d.

Wroski A. ydzi w Polsce. Cena : 5 ct. austr., 10 centim., 3 ct. am., 1 d.

Krawiec Herszci. Cena 5 cent. austr., 10 centim., 3 cent. am., 1 d.
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PRZEDWIT
Karol Marks a powstanie 1863 roku.

W ostatnich czasach i do szeregów socjalnej demokracji
niemieckiej wkrado si sporo oportunizmu na punkcie traktowa-

nia kwestji polskiej. Oportunizm ten niejednokrotnie próbowa
ju uzasadnia w sposób „ naukowj“ swe sprzeniewierzenie si za-

sadzie niidzjnarodowej solidarnoci proletarjatu w stosunku do

Polski. Mamj wic „marksistów^, krzjwicjch si na nasze d-
enia do niepodlegoci. Wobec tego warto od czasu do czasu

przjpomina sobie, jak zachowjwai si wzgdem naszjcii — nie

ju socjalistjcznjch, ale czjsto narodowjch de do niepodlego-

ci — wielcj mistrze i prawodawcj socjalizmu naukowego. Oto
np. manij przed sob niedue dzieko, wjdaue we Lwowie w r. 1879

przez pukownika P. apiskiego, kierownika niefortunnej wjpra-

wj morskiej z Londjnu na brzegi Litwj*). Zawiera ono gar
nieznanjch szczegóów, dotjczcjch stosunku autora „Kapitau

“

do powstania z 1863 r.

apiski opowiada o przjgotowaniach do wjprawj na Litw
i o naradach, odbjwanjch midzj innemi w mieszkaniu Herzena
na pocztku r. 1863

:

„Wieczorem u Herzena znalazem jeszcze trzech ziiajomjch,

pp. Ogarewa, Mazziniego i Ledru-Rolina
;

nieco póniej przjbj
sawnj dzi organizator Internacjonau

,
pan Marks, którego

pierwszj raz widziaem. Zuaazem si wic w politjce rewolu-

cjjno-kosmopolitjcznej a po sam szjj. Rozmowa toczja si
gównie o powstaniu w Polsce. Zauwaaem, e najniepraktjczniej-

sze zapatrywania wjgasza
^
Ledru-Rolin

,
tu za inm szed ko-

misarz Rzdu narodowego (Owierciakiewicz)
;

Mazzini umiecha
si i milcza; Herzen rozgada si o sojuszu Moskali z Polakami
i o niechybnej rewolucji w carstwie, na co pan Marks, zajtj
wanie pieczeni, podniós troch gow i owiadczj wrcz, e
podug jego zdania w Moskwie moerbj kiedj bunt, mniejszj

lub wikszj, jak ju dawniej bjwaj, e wszjscj, nienoszcj ubioru

*) Po\Astaócy na morzu w wyprawie na Litw. Z pamitników puko-
wnika P. apiskiego.
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muzyka, mog zgin pod pakami
;

ale nigdy nie bdzie tam re-

wolucyi. Buntownicy za nazajutrz powróc pod moe srosze
jeszcze panowanie jakiego wielkiego kniazia, hana albo cara, bez
którego, jak pszczoy bez matki, y nie mog.

„Niespodziana ta wycieczka pana Marksa, troch nawet bez-

wzgldna wobec gospodarza i Ogarewa, wywoaa gorc i dug
protestacA tych panów, których Francuz i komisarz popierali.

Mazzini cigle milcza^...

Po wyjciu od Herzena - cignie dalej autor — „...wdadem
do doroki z ])anem Marks, majc jedn drog do domu, i to do-

sy dalek, bo blisRo pi mil angielskich... Gdymy stanli przed
mojem mieszkaniem, zaproponowaem panu Marks jeszcze pógo-
dzinn gawdk, na któr przysta. ISucy zrobi herbat, a my
coraz bardziej zatapialimy si w rozmow. Oto mniej wicej
tre

:

— Jeeli, mówi p. Marks, który z narodów Europy ma
obowizek pomaga Polsce do odzyskania bytu politycznego, to

przed w^szystkimi my Niemc.y. Tych, co nas przez wieki zasa-
niali bd napadóAY barbarzyców, którym w razie niebezpieczestwa
wszelkiemi siami pomaga nakazywaa nam nietylko uczciwo, ale

nasz wasny interes, pochwycilimy zdradliwym sposobem z tyu,
zmówiwszy si wprzódy z ich nieprzyjacielem, kt-^ry jest i naszym
naturalnym wrogiem. Wzilimy na siebie ohydny obowizek nie

kata, bo ten jeszcze cokolwiek wicej wart, ale pachoków kata.

A popeniwszy jedn z najwikszych i najbezczelniejszych

zbrodni, chcemy jej nada pozory pewnej susznoci, rozgaszamy,
e Polacy, yjcy w cigej niezgodzie, rzdzi si nie potrafi

;

jakbymy my, co mamy dzi trzydzieci rzdówj za sob, oprócz

niezliczonych innych wojen domowych, wojn trzydziesto-siedmio-

letni, a wiele jeszcze innych przed sob, to sam Bóg raczy wie-

dzie, jakbymy nie byli najwyszym przykadem wwntrznej
niezgody. Zarzucamy Polakom, e dla zabezpieczenia wasnych
granic przed ich burzliwoci musielimy si podziaem ich kraju

zabezpieczy, a przecie od czterystu lat nie byo wojny midzy
pastwem niemieckiem i pastwem polskiem, rzecz prawie bez-

przykadna dziejach narodów. Uwierzysz mi pan, bo znasz

Niemców tak pónocnych, jak poudniowych, bo ye dugie lata

midzy nami, i zaje miejsce midzy naszymi pracownikami du-

cha*), e poczucie krzywdy, wyrzdzonej Polsce, tkwi zawsze y-
wo w duszy wielkiej masy narodu niemieckiego, a e si manife-

stowa nie moe, to z przyczyny, e si i podstpem przeszkadzaj
ci, którzy i dla wasnego ludu sumienia nie maj. Sympatya Niemców
do Polski okazaa si z ca otwartoci, na jak ówczesne rzdy
despotyczne zezwalay, w r. 1831, a jeszcze raz w r. 1848. Ludy
wieo do uywania wolnoci powoane, tak polski jak i niemiecki,

*) apiski wyda po niemiecku 2-tomowe dzieo o góralach Kaukazu.
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nie umiay korzysta z chwili, Rzd pruski z waciw sobie zr-

cznoci podchwyci bdy polityczne niektórych przywódców pol-

skich, roznieci nieznan dotd nienawi w czci interesowanej, '

bo w dawnej ziemi polskiej rozsiadej ludnoci niemieckiej, i, stojc

niby w obronie interesów niemieckich, zdoby pierwszy okop, z któ-

rego powoli móg zdobywa utracone swoje stanowisko. Takto nie-

roztropna rywalizacya ywiou niemieckiego i polskiego w ksistwie

Poznaskiem suya tylko rzdowi pruskiemu ze szkod wielkich

interesów obydwu narodów. Cay ten budynek sztucznej nienawi-

ci jest jednak saby i nie wytrzyma próby ogniowej. Monarchizm

niemiecki popeni zbrodni na Polsce, zadaniem ludu niemieckiego

jest zatrze t zbrodni. Wiesz pan, e wyraz lud niemiecki jest

dzi jeszcze bez znaczenia, bo nie W3^aa adnej potgi. Jednak
musimy si stara robi, co jest w monoci naszej. Jak pan
uwaasz? czy legion niemiecki, z chorgwi i barwami niemiec-

kiemi, wkraczajcy do Polski w celu walki przeciw Moskalom,

byby dobrze przyjtym przez rzd i naród polski ?

— Jestem prawie pewny, e rzd narodowy byby uderzo-

nym, jak ja jestem, ca doniosoci podobnej manifestacyi, i przy-

jby z radoci takiego sprzymierzeca; naród za, widzc pomoc
ze strony, z której si jej najmniej spodziewa, powitaby serdecznie

nioscych takow i zapomniaby rycho dawne krzywdy, bo narody,

przeciwme jak króle, prdko zapominaj ze, a pamitaj wiecznie

dobre.
— Spodziewaem si takiej odpowiedzi ze strony pana, cho-

cia nie wiem, czy pan nie przeceniasz usposobienia ziomków swo-

ich co do sojuszu z nami. Mamy wspólny interes; Polska potrze-

buje pomocy i adnej' odrzuca'^ nie powinna, a dzisiejszy sojusz

z Niemcami i wcignicie chorgwi niemieckiej do walki z Moska-
lami moe sta si faktem wielkiej doniosoci, jeeli nie na teraz,

to niezawodnie na przyszo
;

—
• demokracya niemiecka za po-

trzebuje szlachetnego czynu, któryby j podniós w oczach wasne-
go narodu i zjedna jej szacunek ludów innych, nie lubicych
bardzo Niemców, bo widzieli w nich dotychczas tylko narzdzie
niesumiennej polityki. Przyszedem do Herzena, aby pana pozna
osobicie, a w myli, czyby si nie da podobny sojusz zawrze.
Midzy Polakami jeste pan najstosowniejsz osolD do rozpoczcia
potrzebnych rokowa, bo znasz nas Niemców i jeste nam znanym.
Poznawszy pana na wieczorze, domylaem si twojej odpowiedzi.

— A teraz idzie o to, co my wam ofiarowa moemy. Nie-

stety ! na pocztek bardzo mato, na przyszo bardzo wiele, moe
wicej ni Francya, któr si udzicie, z pewnoci wicej, ni
si spodziewacie. Trzebaby na pocztek utworzy oddzia nie-

miecki, skadajcy si co najmniej z tysica ludzi wyborowych,
wywiczonych i zaopatrzonych we wszystko, nawet w nieco arty-

leryi. Mniejsz jak band wej do Polski byoby nieodpowiedniem
wielkoci naszego narodu, wam by korzyci nie przynioso, a nas
by narazio na pomiewisko. Ale do utworzenia takiego zastpu
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trzeba pienidzy, a my ich nie mamy. Gdybymy wezwali dzi
do skadek w Niemczech, mao ktoby nam uwierzy i rzd pruski

usiowania nasze pokrzyowaby w samym zarodzie, choby tylko

puszczajc zrcznie pogosk, e zbieramy pod pokrywk legionów
dla Polski pienidze na nasze socyalistyczne cele. Ale jak tylko

wie gruchnie, e legion niemiecki ze sztandarem niemieckim
stan na ziemi polskiej i spotka si z moskalami, którzy midzy
wszystkimi narodami s moe jedynym, szczerze przez Niemców
nielubianym, a ta wie, roznoszona i ubarwiona przez naszych
sprzymierzeców po wszystkich zaktkach Niemiec, rozbudzi cie-

kawo i zajcie a z czasem i zapa. Zapa niemiecki chocia nie

prdko chwyta, jest trwalszy ni somiany pomie francuski.

Skadki si posypi, a moe wiksze si fundusze zbior, jak wasz
rzd narodowy z ubogiej Polski wycign jest w stanie. Przewi-
duj uwag pana, e rzdy niemieckie nie dopuszcz, aby skadki
przybray wiksze rozmiary; na to odpowiem, e rzdom mniej-

szych pastw caa ta rzecz bdzie bardzo ol3ojtn, przeszkody

wic tylko mog pochodzi od rzdu pruskiego. Ale jak wiadomo
najpodaszem jest to, co jest tajemniczem i zakazanem. Nie
bdziemy si wic bardzo smuci, jeeli rzd pruski bdzie zaka-

zywa skadki. Najtrudniejszy jest pocztek, to jest wprowadzenie
pierwszego hufca niewielkiego do Polski

W dalszym cigu Marks zastanawia si nad stron prakty-

czn tej myli, nad jej wykonaniem. Na samej wymianie myli
nie skoczyo si, gdy Marks próbowa koata za porednictwem
jednego ze swych prz3^jació do ksicia Brunwiku, mieszkajcego
w Paryu i posiadajcego od lat dwudziestu kilku umundurowanie,
bro i 'wszystko, c^- do organizacji szeciotysicznego korpusu po-

trzeba*). Ksie Brunwiku odpowiedzia: „Dam bro, dziaa,

amunicy i rynsztunku na pierwsze tysic Uidzi, póniej na wicej.

Chorgiew ma by niemiecka, z polem zostawionem dla znaków
mego domu. Pienidzy nie dam, a pierwszy oddzia stanie na
linii bojowej “.

Pienidzy wic nie byo — i cay projekt rozbi si o to.

Wkrótce apiski wyjecha ze sw wypraw morsk na Litw,
która zakoczya si tak fatalnie, i do adnych kroków w celu

wznowienia sprawy legionu niemieckiego nie przyszo.

Czyby Marks, dowiedziawszy si, e istniej ludzie, nazywa-
jcy si jego zwolennikami i uczni‘^mi, którzy nie uznaj prawa
proletaryatu polskiego do niepodlegoci narodowej, nie powtórzy
synnego swego^powiedzenia: „Nie, panowie, nie jestem marksist“?

St. Os...arz.

*) Kiedy w r. 1830 rozruchy pozbawiy go tronu i Prusy swoim wpy-
wem przeprowadziy nastpstwo jego brata, poprzysig zemst wieczn Prusom

i nierozs awa si z myl zbrojnego wtargnicia do Prus.
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WIDOKI KB'WODDeYI,

li.

Polityka rzdu rewolucyjnego.

Streciwszy w poprzednim artykule dowody Kautsky’ego na to, e przejcie

od ustroju socyalistycznego do kapitalistycznego nie da si dokona na drodze

pokojowej i legalnej, lecz e bdzie musiao odby si rewolucyjnie, przechodzimy

obecnie do pogldów jego na to, co zwyciska rewolucya robotnicza bdzie mo-

ga i musiaa zrobi „nazajutrz po rewolucyi“.

Trzypomnijmy tu na wstpie, jak podobne zadanie rozwizywali Marks

i Engels w „Manifecie komunistycznym“. Podug nich „nastpujce rodki b-
dzie mona zastosowa w krajach najwyej rozwinitych":

1) Wywaszczenie wasnoci gruntowej i konfiskata renty gruntowej przez

pastwo.

2) Podatek (dochodowy) wybitnie postpowy.

3) Zniesienie spadkobrania.

4) Konfiskata wasnoci wszystkich emigrantów i buntowników (przeciw

rewolucyi).!

5) Centralizacya kredytu w rkach pastwa za pomoc banku rzdowego

z kapitaem pastwowym i wycznym monopolem.

6) Centralizacya wszystkich rodków przewozowych w rkach pastwa.

7) Pomnoenie fabryk rzdowych i wogóle rodków produkcyi, uprawa

gruntów dotd nieuprawnych, ulepszenie gruntów uprawnych.

8) Praca obowizkowa dla wszystkich, organizacya armii przemysowych,

szczególniej dla rolnictwa.

9) Poczenie pracy przemysowej i rolnej, denie do zniesienia rónicy

midzy wsi a miastem.

10) Publiczne i bezpatne wychowanie wszystkich dzieci, zniesienie pracy

dzieci w fabrykach, lecz skombinowanie wychowania z produkcy materyaln

i t. d. i t. d.

Autorowie zaznacsali przytem, e rodki te dla rónych krajów ^musz by
róne i e wogóle „z punktu widzenia ekonomicznego wydadz si niedostatecznymi

i niewytrzymujcymi krytyki, lecz w cigu ruchu przekrocz one same siebie^

a s niezbdne do zrewolncyonizowania caego systemu produkcyi". My moemy
doda, e na niektórych punktach (szczególniej np. na punkcie 7-ym) rozwój

ekcnomiczny ju je przekroczy, i e nie wyjaniaj one^ kilku innych do
wanych kwestyi, a przedewszystkiem — samego kierownictwa produkcyi.

Giy w r. 1890 ukadano nowy program partyjny dla socyalnej demokracyi

niemieckiej (przyjty w r. 1891 w Erfurcie), odzyway si gosy, dajce, aby

pomieszczono w nim rodki, majce suy za przejcie od ustroju kapitalisty-

cznego do socyalistycznego. Wówczas jednak sam Kautsky opar si temu, uwa-

ajc, e „bdem by byo dyktowanie partyi ju dzisiaj okrelonego sposobu

postpowania wobec zdarzenia, którego dzi nie moemy sobie wyobrazi, tylko

mie o niem ciemne przeczucia, i które przyniesie nam wiele niespodzianek".

Jest to zupenie suszne — o ile by szo o jakie oficyalne, programowe zobo*

wizania caej partyi. W tem- znaczeniu te odrzuca si "zwykle szczegóowe
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opisywanie organizacji przyszego ustroju. Lecz ju w przedmowie swej do wy-
danego w r. 1898 ciekawego dzieka Atlauticusa „Ein Blick in den Zukunftsstaat",

w którem autor z gruntown znajomoci stosunków ekonomicznych rozpatruje

organizacj produkcji i spoycia na podstawach socjalistycznych tak, jaka mo-
gaby by wprowadzona przy obecnym stanie si wytwórczych, Kautsky zupenie

susznie mówi, e jeli nie mona da od partyi oficjalnego podpisu na podo-

bne obrazy przyszoci, to jednak kady mylcy socjalista zupenie naturaln

drog doj musi do rozwaania szczegóów tej przyszej organizacji i do wy-

tworzenia sobie o niej jakiego pojcia. To samo stosuje si i do rodków przej-

ciowych od ustroju kapitalistycznego do socjalistycznego, — do tego, co rzd
robotniczy bdzie musia i móg zrobi, objwszy wadz po zwycistwie nad

rzdem dzisiejszym. Eozumie si, e zanim dojdzie do wykonania, zajdzie nie-

jedna nowa okoliczno, komplikujca i zmieniajca tego rodzaju rachuby; ale

wtedy bdziemy te okolicznoci uwzgldnia, nasze plany odpowiednio modyfiko-

wa, dzi za musimy wytworzy sobie o tern pojcie w ogólnych zarysach jedy-

nie na podstawie danych historycznych, albo takich, które ze znaznem prawdo-

podobiestwem przewidzie si dadz.

Otó przedewszystkiem, mówi Kautsky, proletaryat dopeni tego, czego

nie dokonaa demokracja mieszczaska
;

zmiecie z powierzchni ziemi wszystkie

resztki feodalizmu, zniesie wszystkie przywileje dziedziczne*), uniezaleni pastwo
od kocioa, wprowadzi glosowanie powszechne do wszystkich cia, da zupen
swobod prasy, stowarzysze, cakowity samorzd gminom, zniesie wreszcie mili-

taryzm, lecz nie zapomoc rozbrojenia, które przed zaprowadzeniem ustroju

socjalistycznego na caym wiecie mogoby by wysoce niebezpieczne, tylko za

pomoc uzbrojenia ludu, milicji demokratycznej, starajc si przytem o moliwie
jaknajwiksz oszczdno. Dalej zniesione zostan podatki porednie, a zapro-

wadzony wysoki postpowy podatek od dochodu, wzgldnie — majtku. Wreszcie,

szkolnictwo musi zosta postawione tak, aby wszystkie dzieci bez wyjtku
otrzymyway w narodowych szkoach wyksztacenie cakowite równo wysokiego

stopnia.

*) Sdzimy, e pod tern naley rozumie — midzy innemi — przede-

wszystkiem zniesienie monarchii. Przy sposobnoci warto zaznaczy, e Engels,

zapytany w r. 1891 o zdanie o projekcie nowego (erfurckiego) programu, w na-

der ciekawej opinii swej, ogoszonej teraz w „Neue Zeit“ (t. XX, Nr 1), kryty-

kowa do ostro pomieszczenie w politycznej czci programu tylko do ogólni-

kowych zasad, a brak cisych da, dotyczcych specjalnie politycznego ustroju

Niemiec wspóczesnych, w tej liczbie przedewszystkiem dania republiki —
oczywistego, a nie wypowiedzianego jedynie ze wzgldów procesowych, — a da-

lej: zniesienia dzisiejszego federalizmu Niemiec, a wprowadzenia cakiem innego
ustroju. Przywileje rónych drobnych pastewek musz znikn, lecz „z drugiej

strony — pisze stary towarzysz Marksa — Prusy musz przesta istnie, musz
oy podzielone na samorzdne prowincje, aby specyficzne prusactwo przestao
ciy nad Niemcami“. Niemcy maj zosta jednolit republik (nie zwizkiem
stanów), lecz z jaknajszersz autonomi demokratyczn prowincji i gmin, wybie-

rajcych wszystkie urzdy. W programie erfurckim znalaz si tylko ten ostatni

pozytywny punkt (wybieralno urzdów). Kautsky równie teraz o owej nega-
tywnej czci, o „kocu istnienia Prus“ nic nie mówi, lecz wspomina o zupenej
autonomii gmin. Nasz rzecz jest zaznaczy, e w chwili rewolucyi w Niemczech
zsolidaryujemy si najzupeniej z „rozpadniciem si Prus (Aufiósung — mówi
Engels) na autonomiczne prowincye“, rozumiejc przytem „autonomi^ polskich

prowincji dotychczasowych Prus tak szeroko, e przystpi one do jednolitej

rzeczy pospolitej polskiej, nie za niemieckiej. Jeli dojdzie kiedy do rewizji

programu erfurckiego, o której Bebel na kongresie w Lubece w r. z. wspomina,
to przypuszczam, e nie omieszkamy da to do poznania.
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Lecz to wszystko nie stanowi jeszcze istoty rewolucyi proletaryatu, która

jest ekonomiczn. Co zrobi rzd robotniczy na polu ekonomicznem ? Jak zabie-

rze si do „wywaszczenia wywaszczycieli“ ? Otó Kautsky uwaa, e przede-

wszystkiem gospodarstwa rolne — z wyjtkiem chopskich, prowadzonych bez

najemników lub z najwyej paroma parobkami czy dziewkami, którzy pracuj
razem z gospodarzem, a nastpnie wszelkie rodki komunikacyi na wielk skal
(koleje, parostatki i t. p.), caa produkcya materyaów surowych i pófabrykatów
(górnictwo, lenictwo, hutnictwo, fabrykacya maszyn i t. d.), wreszcie wszystkie

te gazie produkcyi, gdzie ju istnie bd kartele i trusty, zupenie bd doj-

rzae do przejcia na wasno spoeczn. Co do przemysu przetwórczego, wy-
twarzajcego produkty dla bezporedniego ju spoycia, to jest on jeszcze prze-

wanie do rozdrobniony i zdecentralizowany, ma czsto lokalny charakter, to te
tu organami, powoanymi do zajcia miejsca kapitalistów, bd gminy i stowarzy-

szenia dobrowolne. Z przejciem majtków tolnych, przedsibiorstw na wasno
pastwa, gmin i stowarzysze, zbiorowoci te przejm tern samem cice na
nich obligacye pienine — uspoeczniony zostanie kapita pieniny.

Otó tu nasuwa si wana kwestya: proste wywaszczenie, czy te odszko-

dowanie, wykup, zobowizanie si pastwa, gmin, stowarzysze (pewno z gwa-
rancy pastwa?) do spaty wacicieli i kapitalistów? Autor nasz zaznacza, e
tylko same okolicznoci rewolucyi mog rozstrzygn t kwesty, sam jednak
skania si do drugiego rozwizania — do spaty kapitalistów, a to dlatego,

eby rewolucya nie miaa odrazu przeciw sobie caej masy drobnych kapitalistów,

wacicieli drobnych i rednich oszczdnoci, których dzisiaj, wskutek systemu
akcyi, obligacyi, papierów wartociowych wogóle, bardzoby byo trudno oddzieli

od nielicznych grubych ryb. Powiedz moe, e có w takim razie przyjdzie

robotnikom z uspoecznienia rodków produkcyi, jeli warto dodatkow, któr
dzi przedsibiorca pobiera bezporednio, bd musieli nadal oddawa rzdowi
w“celu opacania tego dugu narodowego ? Lecz przedewszystkiem korzy byaby
ju ta e wyzysk nie mógby ju wicej wzrasta, e nadal wszelkie podwysze-
nie produkcyjnoci dostawayby si w udziale ju wycznie ludowi pracujcemu.
Powtóre za, tu odegraby sw rol gówn postpowy podatek od dochodu i ma-
jtku, W wielkiej ksidze jedynego ju, „skonsolidowanego" dugu narodowego
figurowaliby ju rentyerzy wszyscy imiennie ze swemi sumami; monaby wic
drobnych oszczdza, grubych obcia odpowiednio, bez obawy — która w Kapi-

talistycznem spoeczestwie czyni niemoliwem przekroczenie pewnej niewielkiej

stopy opodatkowania — e kapita ruchomy ukryje si lub ucieknie zagranic.
Monaby wic coraz bardziej opodatkowywa t pastwow reat wykupn — co,

dodajmy, byoby nawet z punktu widzenia kapitalistycznego zupenie legalne, bo
wszak dzi ju Wochy opodatkoway sw rent, pacc tylko 4®/o zamiast nomi-
nalnych 5®/o • — W ten sposób wywaszczenie takie by si dokonao, ale nie

odrazu, tylko stopniowo, w przecigu moe lat kilku dziesitków, aby kady
w nowej organizacyi ekonomicznej znalaz spokojne a waciwe miejsce.

Wszystko to jest bardzo suszne, tylko droga, po której Kautsky docho-
dzi do samego wykupu, jest nieco zanadro krta. Powiada on mianowicie, e
przedewsz listkiem bdzie zadaniem rzdu rewolucyjnego zaopiekowa si bezrobo-
tnymi, tak aby odebra fabrykantom gówny rodek wywierania nacisku na ro-

botników. Wtedy bd oni musieli robi wszystko, co robotnicy zechc, wic
strac ochot do gospodarki na wasn rk i sami zaofiaruj rzdowi, gminom
i stowarzyszeniom sprzeda swych przedsibiorstw na dogodnych warunkach, jak
landlordowie irlandzcy w epoce terom agrarnego i bojkotów. Otó byoby to

bardzo adne, tylko, e K. niestety nie mówi, w jaki sposób rzd rewolucyjny
ma rozwiza kwesty bezrobotnych? A to jest, jak wiadomo, niesychanie
twardy orzech — nie do zgryzienia, dopóki istnieje prywatna gospodarka z jej
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fluktuacyami. Logiczniejszem wydaje si i byoby, sdz, nieuuiknionem, przy-

musowe wywaszczanie przez rzd rewolucyjny z otaksowaniem sum wykupnych.
To pierwszy zarzut, jaki stawiamy wywodom Kautsky’ego.

Dalej rozpatruje on nastpujc wan kwesty: Rzd rewolucyjny bdzie
musia zapewni cigo produkcyi narodowej, gdy przerwa w tej produkcyi

chociaby jna kilka tygodni byaby straszn klsk. Otó czy przyzwyczajenie,

dyscyplina, poczucie obowizku obywatelskiego wystarcz, aeby utrzyma masy
robotnicze przy pracy ? K. przypuszcza, e nie, i uwaa* za absolutnie niezbdne
wzmocnienie siy przycigajcej samej pracy. Wewntrzna deraokratyzacya fabryk

da si przeprowadzi odrazu, natomiast ulepszenia bygieniczne i t. p. — tylko

z czasem, gdy wymagaj one przebudowywania i t. p. robót duszych. Trzeba

wic bdzie koniecznie podwyszy — i to znacznie — pace robotnicze, w po-

cztkach bowiem nie moe by mowy o innym sposobie wynagradzania za prac,
jak za pomoc rónej wysokoci zarobków pieninych, odpowiednio do fachu

i pracy. Otó podwyszenie zarobków nie bdzie rzecz atw, suma bowiem
wartoci dodatkowej, dzi pobieranej przez kapitalistów, bdzie pochonita przez

budet pastwowy. Sama organizacya szkó odpowiednio do potrzeb ludnoci

i wymaga racyonalnego szkolnictwa kosztowa musi w Niemczech — jak obli-

czy Kautsky jeszcze w „Agrarfrage“ — do 2 miliardów marek rocznie, czyli

prawie dwa razy tyle, co dzisiejszy budet wojskowy ! A opieka nad chorymi,

inwalidami pracy, starcami, a opata renty wykupnej ! Jedynem wic wyjciem
rzdu socyalistycznego bdzie zwikszenie produkcyi, która wówczas,^po usuniciu

wolnej konkurencyi, nie bdzie ju miaa w nastpstwie spadku cen, lecz prze-

ciwnie — powikszenie udziau kadego obywatela w narodowem bogactwie.

Sposób na powikszenie produkcyjnoci zapoycza K. od dzisiejszych tru-

stów. Trusty amerykaskie mianowicie, chcc zmniejszy do minimum koszta

produkcyi, zamykaj wikszo stowarzyszonych fabryk, a pracuj wycznie
w najlepiej pod wzgldem technicznym urzdzonych: tak np. trust cukrowy w Y4
wszystkich dawniej zatrudnionych cukrowni wytworzy tyle towaru, co poprze-

dnio we wszystkich razem
;

trust wódczany zamknwszy z 80 zesyndykowanych

gorzelni 68, w 12 wytworzy przez rok tyle produktu, co poprzednioV 80

!

To radzi K. zrobi na wielk skal i dla uzmysowienia bierze np przemys
tkacko-przdzaniczy w Niemczech. Prowadzi on si w 200.000 warsztatach,

zatrudniajcych ogóem 993.257 robotników i robotnic; lecz z tych jest tylko

3.000 warsztatów wikszych, zatrudniajcych ponad 50 osób, a w nich razem

pracuje wicej ni poowa ogóu robotników (587.599), z tych za znów jest

tylko 800 warsztatów majcych ponad 200 robotników, a pracuje w nich Ys
ogóu - 350.306 osób. Ogóem biorc, z niewidoma wyjtkami, warsztaty

wiksze s te technicznie lepiej nrzdzone. Przypumy wic, e rzd socyali-

styczny zamknie wszystkie warsztaty poniej 50 osób zatrudniajce, a robotników

z nich przeniesie do pozostaych — wikszych. Naturalnie, bd oni pracowa
dwiema zmianami, przypumy po 8 godzin, zamiast po 10, jak dzi. Takie

skrócenie dnia roboczego z pewnoci produkcyjnoci pracy robotnika nie obniy.

Lecz zato w 3.000 wikszych warsztatów bdzie si pracowao ^0 6 godzin du-
ej, ni przedtem, wyzyskujc lepiej ich ; lepsze maszyny i wogóle urzdzenia.

Wolno przypuci, e w tych doskonalszych warsztatach jeden robotnik wytwarza

dwa razy tyle, co w maych i zacofanych
;
w takim razie suma wytworu we

wszystkich fabrykach dzisiaj da si przedstawi jako 2 1, a po dokonaniu

powyszej reformy jako 2 -|- 2, czyli o Y4 wicej. Jeeli za przypucimy, e
zamknite zostan wszystkie fabryki poniej 200 robotników i zatrudnione w nich

Yg wszystkich robotników przeniesiono do 800 najwikszych warsztatów, e dalej

pracowa tam bd trzy zmiany po 5 godzin (dla uniknicia pracy nocnej), i e
redukcya dugoci pracy do 5 godzin zmniejszy jej produkcyjno o Y4, ale e
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z drugiej strony produkcyjno pracy w tych najdoskonalszych warsztatach jest

4 razy wiksza, ni w drobnych, to mona ju (oblicze nie przytaczamy) sum
produktu prawie podwoi

;
e za przytern podwaja si tylko wydatek na mate-

ryay surowe i maszyny, a suma zysku kapitalistów, dzi — spaty renty i po-

datków pastwowych, nie podwaja si ju, tylko pozostaje ta sama, wic na za-

robki pozostaje trzy razy tyle, co dawniej *), a jednoczenie dugo pracy

zmniejszon zostaa o poow.
Reforma ta ma jeszcze pod jednym wzgldem bardzo wane znaczenie:

oto gdy si pomyli, e ilo wszystkich przedsibiorstw i warsztatów w Niem-

czech wogóle wynosi 2^4 miliona, a w samym przemyle tkacko przdzalniczym

200.000, to ogarnia istotnie wtpliwo, czy produkcya tylu warsztatów moe
by pokierowana, uregulowana i skontrolowana przez rzd; jeli jednak ilo
warsztatów w tej jednej arazi zredukowan zostaje do 2.000 zatrudniajcych

dzi ponad 50 osób, a w calem pastwie — do 18.000 takicbe, to rzecz wy-
glda o wiele atwiej. atwiejszera w szczególnoci wydaje si uregulowanie

wymiany midzy jedn gazi a drug, odbierajc produkty pierwszej, zapobie-

enie wszelkiej nadprodukcyi lub produkcji niedostatecznej, jeeli si wemie
naprzykad z jednej strony nie 200.000, a tylko 2.000 najwikszych warsztatów

tkacko-przdzalniczych, z drugiej — nie 1153, ale 72 najwiksze fabryki maszyn
dla tej gazi przemysu. Porozumienie midzy nimi, rozszerzenie wymiany,
jest wtedy atwe i proste.

Lecz tu nasuwa si znowu kilka zarzutów. Po pierwsze, nie taka to

atwa rzecz — przenie robotników z 200.000 fabryk do 2.000, — przenie
pó miliona robotników w jednej tylko gazi. Poniewa najwiksze fabryki

znajduj si wszystkie w niewielkiej iloci miejscowoci, wic naleaoby urz-
dzi jak wdrówk narodów, skupi robotników jeszcze bardziej w centrach

przemysowych! Co za zadanie przewozowe, a co waniejsza — mieszkaniowe.

Powtóre, zwikszenie produkcji oznacza bdzie wówczas, zapewne, zwi-
kszenie przypadajcego na kadego obywatela udziau w niej

;
ale przecie w bar-

dzo niewielu gaziach przemysu podwojenie np. produkcji bdzie mogo by
zuytkowane przez ludno danego kraju, dajc jej poczucie podwojonego dobro-

bytu. Podwojenie np. iloci tkanin, wytwarzanych dzi w Niemczech, bardzo

wtpi, eby mogo by zuytkowane przez Niemcy! Spowodowa podwojenie pac —
szczególniej jeli pace maj by wypacane w pienidzach — mogoby wic ono

tylko w tym wypadku, gdyby nadmiar produkcji mona byo zby zagranic.

To za wymagaoby znienia cen; zaognioby niesychanie wojn konkurencyjn
socjalistycznych Niemiec ze wszystkimi innymi krajami przemysowymi, czy to

uiesocyalistycznymi jeszcze, czy przechodzcymi ju do socjalizmu, lecz w podo-

bny sposób powikszajcymi produkcj!

Tymczasem kwestya handlu zagranicznego nie zostaa przez Kautsky’ego

poruszona ani jednem sowem. Ja sdz, e kwestya ta niebezpieczn nie jest:

gdy zamiast dzisiejszych prywatnych przedsibiorców pastwo wystpi jako

sprzedawca oraz nabywca wzgldem krajów obcych, z którymi ju i dzi prowa-
dzona jest wymiana, to kontrahent tak wielki i pewny wszdzie znajdzie dobre

przyjcie bez wzgldu na to, czy bdzie mia do czynienia z innem pastwem
take, czy z grupami prywatnych jeszcze przedsibiorców (fabrykantów i kupców).

Utrzyma wic wywóz na dotychczasowym poziomie bdzie mogo, jeli zechce;

ale powikszy go bez walki ekonomicznej z innemi pastwami wywocemi —

*

*) Dawniej, przypumy, produkt 3 miliony: 1 m. mat. sur., 1 m. zyski,

1\ m. pace; dzi — produkt 6 mil., z czego 2 m. mat. 1 m. renta i podatki,

3 mil. pace.



— 330 —
nie; a walka taka mogaby doprowadzi poprostu do wojny. Dlatego sdz, e
powikszenie produkcyi — przynajmniej znaczniejsze — bdzie na razie podane
tylko w gaziach tych, gdzie moe ono te by w kraju spoyte

;
a to stoso

waoby si przedewszystkiem, w najwikszych rozmiarach, do rolnictwa i wogóle
fabrykacyi produktów spoywczych; chocia i tu nie sdz bynajmniej, eby byo
moliwem ani podanem zaprzestanie wywozu zboa albo i misa np. z takich

krajów, gdzie jest ono i moe by produkowane znacznie taniej, ni w starej

Europie.

Z tego wynika, e przedewszystkiem moliwe bdzie do znaczne skróc
nie dnia roboczego, co za do niezbdnego równie podniesienia zarobków, to b-
dzie ono musiao by osignite w ten sposób, e z pocztku, to jest przynaj-

mniej dopóki nie minie czas krytyczny, dopóki nowy ustrój nie stanie na nogach
tak mocno, aby nie potrzebowa znikd obawia si obalenia, roboty, po-

wikszajce budet publiczny, jak np. reforma szkolnictwa bd musiay by
przedsibrane bardzo stopniowo, pilne bdzie tylko zniesienie ndzy przez do-

starczenie kademu pracy i opieka nad chorymi i starcami, a zarazem opata
wykupu wywaszczonym kapitalistom bdzie musiaa by na czas krytyczny
ograniczona do takiego stopnia, aby tylko oni z kolei nie cierpieli niedostatku.

Trzeba bowiem koniecznie uwzgldni taki czas krytyczny, czas walki zaczepnej

i obwarowywania si, regulaminu obozowego niejako — a Kautsky tego zupenie
nie uwzgldnia.

Co jednak bdzie pilne i niezbdne ju w tym czasie krytycznym, co b-
dzie wprost warunkiem powodzenia rewolucyi, to wykluczenie wszelkich po-

wanych zaburze w produkcyi i obiegu bogactw, wszelkiej niemoliwoci zaspo-

kojenia na calem terytoryum wszystkich istotnych, yciowych potrzeb ludnoci,

co da si osign jedynie za pomoc moliwie jaknajzupeniejszego opanowania
produkcyi i obiegu czy to bezporednio — przez zarzd pastwa i gmin, czy

porednio — przez kontrol ich nad spókami i prywatnymi wytwórcami. Pomi-
mo tak znacznej iloci przedsibiorstw, i choby nawet nie daa si przeprowa-

dzi tak znaczna ich redukcya, o jakiej mówi Kautsky, nie naley sobie znów
wystawia tego zadania jako zbyt trudnego; statystyka produkcyi i zapotrzebo-

wania z ibardzo znacznem przyblieniem jest moliwa, a podzia zamówie i pro-

duktów przy pomocy zarzdów okrgowych i gminnych te ilociowo tylko tru-

dniejszy od dzisiaj dokonywanego np. rozkadu skontyngentowanych podatków
bezporednich (np. gruntowego we Francyi). Zupenie te susznie zaznacza

Kautsky, e rzd socrealistyczny, nie mylc nawet o przymusowem wywaszcza-
niu chopów, dy bdzie, jako nabywca ich produktów, do czenia ich w spóki,

dajce wiksz gwarancy, i dostarcza im bdzie maszyu, byda, nawozów itd.

w celu podniesienia produkcyjnoci ich gospodarstw.

III.

Jak proletaryat ma zdoby wadz ?

Cz pracy Kautsky’ego, powicona temu zagadnieniu jest pobiena i do,
niestety, saba.

Do susznie wprawdzie zauwaa on, e na kopoty finansowe rzdów,
które dotychczas w rewolucyach gray wielk rol, teraz — z wyjtkiem moe
Rosyi — niema co liczy, gdy obecnie istnieje nadmiar kapitau, i kapitalici,

bdc przytem yczliwie usposobieni wzgldem rzdów, nie cofaj si nawet
przed wielkiem ryzykiem. Niemniej suszna jest uwaga, e dzi revvoiucya ni i

bdzie, jak dawniej, wymierzona tylko przeciw rzdowi z bardzo niewielk

garstk feodaów i duchowiestwa; dzi rewolucyouici — z wyjtkiem znów
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moe Eosyi — bd mieli przeciw sobie nie sam tylko rzd, lecz i do znaczne

czci narodu, bo nietylko kapitalistów, ale i wikszo drobnego mieszczastwa

i cz chopstwa. Z drugiej te strony nie moe by mowy o pochwyceniu

wadzy przez jak drobn gar spiskowców, lecz tylko o masowym ruchu pro-

letaryatu. Kewolucya wic bdzie teraz koniecznie walk mas przeciwko masom —
i pod tym wzgldem ma Kautsky sporo racyi, mówic, e bdzie ona niepodobna

do wszystkich dotychczasowych.

Odmienny ten charakter przyszej rewolucyi opiera Kautsky na tern, e
„pierwszy to raz w historyi toczy si bd walki rewolucyjne przy wyzyskiwa-

niu form demokratycznych, organizacyi, które si rozwiny na gruncie swobód

demokratycznych, i przeciwko potgom, jakich jeszcze wiat nie widzia
:
prze-

dewszystkiem zwizkom przedsibiorców, przed którymi schylaj si sami monar-

chowie, a których potga wzmocniona jest jeszcze przez rodki rzdzenia absolu-

tyzmu: biurokracj i armi“. Dlatego, mówi„ „rewolucja nadchodzca bdzie

nie tyle nagem powstaniem przeciw rzdowi, ile raczej dug wojn domow3^ —
pod któr jednak nie naley rozumie prawdziwych bitew i rzezi. Nie mamy
adnych powodów do przypuszczania, eby zbrojne powstanie z walkami na ba-

rykadach i tym podobnemi zdarzeniami wojennemi mogy dzi jeszcze odegra
rol decydujc. Zbyt Ju wiele razy wyoone zostay przyczyny tego, wic nie

potrzebuj duej si nad tern zatrzymywa. Militaryzm moe by w ten tylko

sposób zamany, e samo wojsko wydawa si bdzie niepewnem, lecz nie w ten

sposób, eby je mia zwyciy zbuntowany lud".

Otó tu, zdaniem naszem, autor przelizn si koo zagadnienia pierwszo-

rzdnej wagi i w sposób bardzo powierzchowny, powoujc si tylko na dowo-

dzenia innych, nieprzytoczoue nawet wyranie, uspokoi zanadto nieco draliw
na tym punkcie wiadomo wspóczesnej socjalnej demokracji niemieckiej, e
0 zbrojnem starciu ludu z wojskiem nie moe by mowy.

Tyle jest w tern susznego, e dzi, gdyby masy ludu nieuzbrojonego lub

le uzbrojonego stany oko w oko z armi, zdecydowan na rze choby naj-

krwawsz, to na nic by si nie przyday ani odwaga ludu, ani barykady, bo

nowoczesne uzbrojenie i technika wojenna zgniotyby to wszystko. Susznie te
kadzie Kautsky nacisk na strejk masowy, jako or specyficznie proletaryacki,

majcy w przyszej rewolucyi odegra pierwszorzdn rol. Zastrzega si przy-

tem, e oczywicie nie ma na myli „strejku powszechnego" w znaczeniu anar-

chistów i zawodowców francuskich, bo strejk, obejmujcy naprawd wszystkich

robotników, nigdy nie nastpi, a gdyby nastpi, to oznaczaby wyrok mierci

nietylko na kapitalistów, ale i na cae spoeczestwo, które nie miaoby co je,
tonoby w ciemnociach itd. Zaznacza te, e strejku masowego nie naley
pojmowa, jako bro jedyn, lecz, e musi oni rka w rk z akcy parlamentarn
itd. Wszystko to bardzo dobrze; ale dziwi nas bardzo, e Kautsky nie wypowie-
dzia si co do innego wanego punktu : czy mianowicie pojmuje strejk masowy,
jako rewolucj „zaoonych rk", tj. czy podziela zudzenia tych, którzy myl,
e strejki masowe mog doprowadzi do decydujcych ustpstw ze strony rzdu
1 kapitalistów przy zupenie pokojowym, legalnym i bezkrwawym przebiegu ?

Pomijam ju to, e podczas strejku masowego, szczególniej o doniose dania
polityczne, robotnicy nie bd przecie siedzieli po domach, lecz bd demonstro-

wa i odbywa zgromadzenia — co nieuchronnie prowadzi do star z wojskiem,
jak wieo dowiody wypadki belgijskie. Ale oprócz tego — co Kautsky robi

z niezorganizowanymi i bezrobotnymi? Ci ostatni szczególniej niechybnie dostar-

cz strejkbrecherów — a rzecz jest zupenie niemoliw, aby w wielkim strejku,

gdy chodzi o rzecz donios, niemal o mier i ycie, i gdy w chwili krytycznej

zjawiaj si amacze strejku — aby strajkujcy zachowali si wobec nich poko-

jowo i legalnie! Tak wic czy owak, szereg star z wojskiem jest nieunikniony
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Caa rzecz, ^e 'w krajach zachodnio |europejskich wojsko] moe by nie-

pewne w rkach rzdu. Lecz czy mona spodziewa si, aby cae wojsko, albo

znaczna jego wikszo odmówia posuszestwafrzdowi kapitalistycznemu Ju
dla tego choby niepodobna si tego spodziewa, e armia — nie mówi^ ju
0 korpusie oficerskim^ lecz wogóle onierzy — skada si z czonków rónych
klas spoecznych, a wic z drobnego mieszczastwa i chopów, wrogich robotni-

kom, i z robotników zdemoralizowanych przez klerykalizm, i z nieuwiadomionych.
Na jedn rzecz tylko moemy wic liczy: na to, e cz onierzy bdzie po
naszej stronie, i e oddziay, w których tacy bd stanowili wikszo albo powan
mniejszo, zbuntuj si przeciw swoim rozkazodawcom i przejd na stron ludu.

Inne.oddziay jednak pozostan przy rzdzie kapitalistycznym, w swoich miejscowo-

ciach sprawi rze ludowi i pójd dalej na zbuntowane oddziay, których dowódcy
1 wogóle dowódcy rewolucyi postaraj si wtedy i ludowe masy uzbroi, aby mie
wiksz si. Inaczej przebiegu rewoliicyi wystawi sobie niepodobna. Bdzie to co
w rodzaju walki Komuny paryskiej z wersalczykami — tylko na wiksz skal,

na licznych punktach caego terytoryum danego pastwa. Cz oficerów znaj-

dzie si wtedy z pewnoci take po stronie rewolucyonistów
;
z szeregów onie-

rzy wysun si inni zdolni wodzowie. Bdzie to prawdziwa wojna domowa
bitwami, rzeziami i obleniami moe nawet, która moe potrwa kilka tygodni

a nawet miesicy i która ywo zainteresuje te ssiadów danego pastwa.

O tern te zapomnie nie mona — i to mi prowadzi do krytyki pogl*
dów Kautsky’ego na zewntrzne warunki rewolucyi. On sobie wiele obiecuje po

wojnie. Wprawdzie, powiada, dzisiaj polityka midzynarodowa pastw znajduje si
w stanie zupenego zastoju i zwyrodnienia; wszyscy mowie stanu obawiaj si
konfliktów, dr przed wojn i pozwalaj nagromadza si caej masie nierozwi-

zanych zagadnie. „Dziki temu istniej pewne twory pastwowe, które mskie
pokolenie z przed pó wieku ju wtedy skazywao na zagad, jak Austrya

i Turcya; dlatego"te buruazya europejska stracia wszelk sympaty dla spra-

wy niepodlegoci Polski “. Ale tyle jest powodów do zatargów midzy pastwa-
mi dzisiejszemi, e jedynie strach przed rewolucy, przed proletaryatem, powstrzy-

muje je od wojen. Otó s pastwa, które tego czynnika obawia si niebardzo

potrzebuj, a w dodatku opanowane zostay przez harde, pozbawione wszelkich

skrupuów kliki finansowe, takiemi s Stany Zjednoczone Ameryki Pónocnej

i Japonia, które te w ostatnich czasach zaczy wystpowa na arenie midzy-
narodowej, jako mciciele pokoju. Dalej instynkty wojownicze objawiaj Anglia

i Rosya — lecz ta ostatnia chwilowo przynajmniej „usunita zostaa z listy

pastw zaczepnych przez swój bohaterski proletaryat“ ! *). „Te to pastwa i ich

antagonizmy zagraaj dzi pokojowi midzynarodowemu. Musimy liczy si
z moliwoci wojny w niezbyt odlegym czasie, a wic i z moliwoci wstrz-

nie politycznych, które albo doprowadz bezporednio do powstania proletaryatu

albo przynajmniej otworz do tego drog“.

Lecz w tern samem zdaniu Kautsky wszak dodaje, e moliwo wojny •

stanowczo nie ley w antagonizmach midzy Niemcami a Francy, midzy
Austrya a Wochami! Susznie,’ lecz jeli dodamy do' tego take Turcy, której

pastwa europejskie nie omiel si dotkn dla tych samych powodów, co

*) Przecenianie siy ruchu rewolucyjnego w Rosyi objawia si u Kautsky’ego
i w tern, e robotnikom rosyjskim przypisuje wiksze znaczenie polityczne w ich

kraju, ni angielskim — w Anglii, dlatego, e ci ostatni stracili ducha rewolu-

cyjuego i id na pasku partyi buruazyjnych ! Ale przecie partye te licz si
i iiczy musz z yczeniami robotników angielskich

; e za te yczenia nie odpo-

wiadaj ideaowi polityki proletaryackiej, to zupenie inna kwestya.
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Austryi oraz Italii irredeuty i Alzacyi, a która wraz z caym pówyspom Ba-
kaskim przechodzi powoli, na drodze pokojowej, pod batut Kosy i, to dojdziemy

znów do starego naszego twierdzenia, a mianowicie, e wojna na terenie euro-

pejskim jest zupenie nieprawdopodobna, e co najwyej mog toczy si wojny

w Korei, Chinach, Afryce. Nadzwyczaj jest mao prawdopodobne, eby pastwa kon-

tynentalne rodkowo i zachodnio-europejskie day si w takie wojny tak wcign,
aby rzuci si na siebie tu, w Europie, Conajwyej wic, gdyby nawet Rosya
zaawanturowala si w wojn z Japoni i Stanami Zjednoczonymi na dalekim

Wschodzie, to Anglia, Niemcy i Francya musiayby trzyma si nawzajem w sza-

chu tu w Europie, i po wojnie dla czci tych pastw nastpiby móg okres

pewnego osabienia rzdu. Aeby doprowadzi on do dobrowolnych decydujcych

ustpstw na rzecz socyalizmu, o tern przecie niema mowy! Wic zawsze pozo-

staje tylko jedno prawdopodobiestwo : mianowicie, e rzdy, widzc wci wzra-

stajcy, wszechstronny nacisk proletaryatu, nie poprzestajcego nigdy na rzuca-

nych mu ochapach, w kocu zaryzykuj ca stawk i spróbuj porzdnie uj
go w karby przez ograniczenie istniejcych swobód politycznych. Z drugiej

strony proletaryat przecie si rzeczy musi kiedy poczu si na siach, poczu,

e ma oparcie w armii, i przyj wyzwanie, odpowiedzie strajkami, odmow po-

datków, demonstracyami, bojkotami i t. d. A wtedy — nastpuje owa wojna do-

mowa, o której mówilimy wyej.
Lecz taka wojna domowa, szczególniej cignca si duszy czas, to spo-

sobno dla interwencyi caratu, baganego o to przez rzdy europejskie. A wte-

dy — wysuwa si powstanie polskie z jego caem znaczeniem dla rewolucyi

europejskiej, oraz próby rewolucyi w Kosyi samej ; wtedy — stoczy si musi

owa ostatnia bitwa — pmwdziwa bitwa — midzy Europ a caratem, o której

w proroczej wizyi mówi poeta Freiligrath.

aujemy, e Kautsky, pod wpywem przesadnego przekonania, e rewolu-

cya proletaryatu musi by zasadniczo odmienna od poprzednich, konsekweucyi

tych nie wyprowadzi. W Niemczech dzisiejszych byyby one bardzo na czasie.

Narodowi demokraci s przekonani, e zabór austryacki powinien odegra

rol wyjtkow w rozwoju sprawy wszechpolskiej, „Przegld Wsz.“ pisze:

„W zaborze austryackim nie tylko o to chodzi, eby zapewni sobie przewag

narodow na naszem terytoryum... Tu nietylko chodzi o rozszerzanie i utrwa-

lanie autonomii narodowej, ani nawet o takie przeksztacenie wewntrznego

ustroju pastwa, któreby nam gwarantowao nasze prawa narodowe, dawao
mono swobodnego i samodzielnego wszystkich si naszych rozwoju i zapewniao

w tern pastwie nalene nam stanowisko... Musimy tu... ogniskowa i rozwija

M. Lunia.

Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi.

VI.

Trójzaborowoc narodowej demokracyi.
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nietylko na potrzeb wasn, ale na potrzeby caej Polski te wszystkie czynno-

ci i sprawy ycia narodowego, których w innych dzielnicach rozwija nie mona,
a które s niezbdne dla spoeczestwa ucywilizowanego... Galicya musi nietylko

reprezentowa ca Polsk, nietylko myle i dziaa za ni politycznie, przynaj-

mniej w pewnym zakre.sio spraw, ale zarazem na ma skal i wielk potrzeb,

w miar sabych si swoich a olbrzymich wymaga przyszoci, tworzy jaki
sztuczny, e tak powiem, surogat pastwowoci polskiej... powinnimy tu w Ga-

licyi tw^orzy cay aparat pastwowoci polskiej, zaczynajc od mini.^trów

a koczc na andarmach i stranikach skarbowych... Chodzi jedynie o to,

ebymy ’tu mieli szkol ycia pastwowego, szko dowiadczaln pastw^o*

woci polskiej. Tu równie w zaborze austryackim mamy mono poredniego

bodaj zetknicia si z zaniedban zupenie w innych dzielnicach dziedzin ycia
publicznego, z polityk zagraniczn ze sprawami midzynarodowemi i midzypa-
stwowemi“. (902, IV, 253).

Poniewa za to, co si dzieje obecnie w Galicyi, jest niesychanie dale-

kiem od powyszego „ideau przeto narodowi demokraci, usadowiwszy si na

gruncie galicyjskim, musieli rozpocz sw dziaalno od krytyki tego, co ju
istniao w tym „Piemoncie Polskim", od krytyki dziaalnoci rónych stronnictw

galicyjskich.

Krytykowali wic na prawo i na lewo, odbywajc zarazem w krytyce tej

ewoluoy — z lewicy na prawic. Pocztkowo ostrze ich krytyki zwracao si
prawie wycznie ku sferom konserwatywnym, ku sferom rzdzcym w Galicyi.

Ze stanowiska demokratycznego narodowi demokraci nie mogli nie uzna faktu,

e „polityka Koa polskiego, galicyjska polityka narodowa, dochodzi ju usque

ad finem niedostwa, miesznoci i nikczemnoci" („P. W.“ 900, VI, 321) i e
„W Kole polskiem i w kraju rej wodz mtne umysy i marne charaktery.

Mowie stanu galicyjscy s i byli maymi ludmi i polityka ich jest i bya lich

i niemdr“ („P. W.“ 900, VI, 327). Wobec tego przychodz do wniosku,

e „Politycy] galicyjscy s przewanie nietylko ludmi sabej gowy i mar-

nego charakteru. . niewielu znale mona, którzy mieliby czyste imi. . .Ci

nawet, na których niema plam wyranych, grzesz brakiem godnoci osobistej

i narodowej... Marna polityka i marni ludzie, którzy j prowadz" („P. W“. 900

VI, 329
W majowym zeszycie „Prz. Wsz.“ z r. 1900 ukazuje si artyku wstpny,

ogaszajcy zupene bankructwo polityki kó kierowniczych w Galicyi: „Coraz

janiejsz i powszechniejsz staje si wiadomo, e oprócz bankructw finanso-

wych i moralnych, o których wiele mówiono i pisano, stoimy wobec niemal nie-

uniknionego bankructwa politycznego zarówno w stosunku do pastwa, jak

i w stosunkach wewntrznych kraju... Lawirowanie Koa polskiego w Wiedniu,

przechodzce nieraz w bezmylne miotanie si, jest równie w pewnej mierze

wynikiem poczucia bezradnoci i bezsilnoci sfer, posiadajcych dotychczas prze-

wodnictwo polityczne. Ci galicyjscy mowie stanu, jeeli nie przewidywali, to

przeczuwali bankructwo swej polityki i chcieli si od niego ratowa, ale nie mieli

i nie maj potemu ani rozumu, ani siy woli .. Do niedawna Koo polskie miao
znaczny wpyw na sfery rzdowe i zajmowao powane, rozstrzygajce stanowisko

w Radzie pastwa. Dzi wpyw ten i to stanowisko utracio... dla tego gównie,

e w polityce pastwowej samo nie wie czego chce i dokd dy zamierza...

Bankructwo w polityce wewntrznej, krajowej, jest jeszcze wyrauiejszem".

Jedyna nadzieja w ruchu ludowym, do którego „Prz. Wsz.“ zalicza „i ruch

robotniczy, organizujcy si pod sztandarem socyalistycznym“. Ten to ruch lu-

dowy „dzi ju przedstawia zasób si, wystarczajcy do przeprowadzenia reformy

podanej. Zespolenie tych si i odpowiednie ich zorganizowanie byoby zadaniem

wzgldnie atwem nawet w stosunkach galicyjskich, gdyby inteligencya demo-
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kratyczna miaa jaki program okrelony, gdyby miaa wiadomo nietyko

celów, do których dy, ale i rodków dziaania“.

Niestety, ta inteligencya, zorganizowana przedewszystkiem w stronnictwo

demokratyczne, stoi bardzo nisko pod tym wzgldem. „P. W.“ wic coraz ostrzej

wystpuje przeciwko demokracyi galicyjskiej, mówic np. demokracya ga-

licyjska nie ma adnej organizacyi, adnej podstawy pewnej w spoeczestwie

i w opinii publicznej. Istnienie jej jest bardziej sztuczne, ni rzdzcych w kraju

stronnictw zachowawczych. . . .Stronnictwo demokratyczne trzyma si zdolnociami

kilku wybitnych ludzi, którzy si do jego programu przyznaj, trzyma si si
inercyi i pomylnym dla niego zbiegiem okolicznoci.

. (901, IX, 552). Koniec

koców narodowi demokraci przychodz do przekonania, e „w miar, jak przy-

wódcy stronnictwa (demokratycznego) w pogldach na polityk narodow sto-

pniowo ulegli wpywom staczykowskim, frazes nieprzejednanego patryotyzmu

sta si dla nich wypowia szmat, potrzsan od czasu do czasu dla zaspoko-

jenia tanich wymaga duchowych wyborcy. ...W miar, jak na widowni zjawi

si socyalizm i ruch ludowy, demokracya mieszczaska, nie majca odwagi zbli-

enia si do „ywioów przewrotu", odcinaa si z tej strony coraz bardziej,

a ostrog do tego byy dla niej sprytne, cigle powtarzane oskarenia o rewolu-

cyjnoó ze strony konserwatywnej. Jednoczenie stronnictwo zachowawcze, pod

naciskiem z dou, idcym od owych „ywioów przewrotu", cywilizowao si,

poczo rozumie, e trzeba zrezygnowa z jednych rzeczy, a nauczy si innych,

wcigno modsze ywioy, dalekie od przesdów spoecznych i umysowego

obskurantyzmu. Tym sposobem okazao si, i pómidzy mieszczask demo-

kracy a szlacheckim konserwatyzmem istnieje tak maa rónica, e ..ta „demo-

kracya" mogaby znakomicie tworzy mieszczask frakcy stronnictwa zacho-

wawczego" (P. W. 902, VI, 405). „Najwaniejsz bodaj przyczyn upadku

demokracyi mieszczaskiej byo wystpienie na widowni innych, radykalniejszych

i szersz zakrelajcych sobie dziaalno ywioów demokratycznych — socya-

lizmu i ruchu ludowego. Z jednej strony, dziki zjawieniu si tych ruchów

demokracya dawniejsza stracia dla modziey urok kierunku postpowego i prze-

staa z poród niej odnawia swe siy, z drugiej za — odegnywajc si zbyt

gorliwie od pokrewiestwa z tymi ruchami, a nie majc po za tern, co j z nimi

czyo, nic indywidualnego, zatracia zupenie charakter i zbliya si do y
wioów zachowawczych. (P. W. 902, VI, 407)

Po takiem kategorycznem zaatwieniu si z demokracya mieszczask

narodowym demokratom naleao okreli wyranie swój stosunek i do reszty

obozu demokratycznego, w pierwszym rzdzie do socyalistów i liliowców. Spravv

stosunku ich do socyalistów bdziemy szerzei traktowali w nastpujcym arty-

kule, omówimy wic tu stosunek narodowej dem )kracyi do ludowców.

Wiemy ju, e narodowa demokracya przez czas duszy traktowaa stron-

nictwo ludowe jako organizacy, bdc w Galicyi tern, czem stronnictwo nar )«i

o

wodemokratyczne w Królestwie. „Przegl. Wszech." niejednokrotnie jiodnosi fakt

„blizkoci" i „pokrewnoci" tych dwóch partyi. Jednake w miar tego, jak

narodowa demokracya coraz bardziej ukrajowiaa si w Galicyi, wzrastao prze-

ciwiestwo pomidzy temi „bratniemi" organizacyami. „Prz. Wsz." pocz po-

baliwie krytykowa, nastpnie coraz surowiej karci dziaalno ludowców, a
w kocu wystpi przeciwko nim wrcz wrogo.

W Nr 1 „Prz. Wsz." z r. 1901 znajdujemy takie oto zdania o ludowcach :

„nie ma (stronnictwo to) ani przewódcy, ani nawet, po usuniciu si Lewakowskiego

— widomego przedstawiciela, bo przecie p. Stapiski lub p. Winkowski nie s
zdolni do tej bd co bd powanej roli, nie ma wreszcie godnej tej nizwy

organizacyi, bo chocia st- orzono i Rad naczeln i róne czasowe lub stale l^o-

mitety, orgay te, dowolnie kompletowane lub „oczyszczane", nic w gruncie
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rzeczy nie robi i niczego robi nie niog“. Stronnictwo ludowe ;^nie ma kwali-

fikacji politycznych i intelektualnych do kierowania ruchem ludowym“. „Zupeny
brak zdrowego instynktu politycznego w obozie ludowym“. Jednem sowem
stronnictwo ludowe „skoczyo swoj rol historyczn", i ... nic nie zapowiada,

eby stronnictwo znalazo w sobie siy zdolne nawróci je z faszywej drogi

i rozwin dziaalno twórcz w duchu zasad prawdziwie demokratycznych",

(P. W. 952 VI 411).

Rozprawiwszy si i z demokratami mieszczaskimi i z ludowcami, naro-

dowi demokraci owiadczaj; „Wielkie tedy zadanie stworzenia systemu polskiej

polityki demokratycznej w Galicji, organizacji stronnictwa, opartego na silnych

podstawach, na szerszych warstwach spoeczestwa, zdolnego nietylko do silniej-

szej lub sabszej rpozycyi wzgldem rzdów konserwatywnych, ale przygotowuj-

cego si choby na dalsz przyszo do pokierowania losami kraju, zadanie to

nie zostao nietylko spenione, ale nawet mona powiedzie, e przez kierowników

polityki demokratycznej w Galicji nie zostao podjte. Oczekiwa podjcia go

od dzisiejszych stronnictw nie mona, raz dlatego, e cofaj si one raczej

w rozwoju, ni postpuj, powtóre, e zboczyy, a przedewszystkiem najwicej za-

powiadajce z nich stronnictwo ludowe, od swoich zaoe, wreszcie, e w samem
zaoeniu pojy one swe zadania zbyt wzko, wystpujc od pocztku, jako de-

mokracja mieszczaska, robotnicza lub wociaska, stajc wic zamiast narodo-

wego na stanowisku klasowem lub stanowem." (P. W. 902, VI, 411)

A jednak: „Musz by pooone podwaliny pod now polityk demokra-

tyczn i wychodzc z szeroko pojtego interesu narodowego, pod polityk, któ-

ra organizowa bdzie w masach narodu prac twórcz, majc na celu wszech-

stronny ich postp i ogarnie wszystkie potrzeby kraju, pamitajc zawsze o tern, e
jest przedewszystkiem czci Polski." (P. W. VI, 412). Oczywicie, uczyni

to nie kto inny, jak narodowa demokracja.

Przypatrzmy si wic narodowej demokracji, wystpujcej na gruncie ga-

licyjskim ju nie tylko w charakterze krytyka, ale dziaacza praktycznego. Czyn-

ny udzia narodowych demokratów w yciu galicyjskiem datuje si,']^co prawda, od

niedawna, pomimo to jednak zdyli oni ju bardzo wyranie uwydatni tak swój

charakter obecny, jak i kierunek, w którym poda ich ewolucja.

Widzielimy, jak ostro krytykowa „Prz. Wsz." wszystkie stronnictwa

galicyjskie, ogaszajc zupene bankructwo caej polityki sfer rzdowych, druzgo-

cc demokratów galicyjskich, odsdzajc od czci i wiary ludowców i t. d. Tym-
czasem, stajc na gruncie praktycznym, ten sam „Prz. Wsz.“ rozpocz swój ro-

zwój wanie tam, gdzie skoczyli go demokraci galicyjscy — w przedpokoju

kliki rzdzcej — w „Kole" polskiem. Ci sami narodowi demokraci, którzy

w r. 1899 owiadczali: „wanie dla tego, e kandydatura Lewakowskiego jest

poniekd wypowiedzeniem walki Kou polskiemu i jego polityce, dzi szczególnie

zasuguje ona na poparcie (P. W. VI, 378) pisz w par lat póniej: wicej,

ni kiedykolwiek szkody dzi przynosi stanie czci przedstawicielstwa polskiego

po za Koem polskiem" (P. W. 902 V 409), bo „... trzeba sobie powiedzie ot-

warcie, e dzi tylko Koo polskie prowadzi moe w Radzie pastwa polityk

narodow.." (P. W. 901, IV. 202). „Jacy s ci posowie, nalecy do Koa,
stanowi oni jedyne przedstawicielstwo kraju i narodowoci polskiej w pastwie

austryackiem wobec rzdu, a poniekd jedyne powane przedstawicielstwo caego

narodu polskiego wobec Europy"(ibid. 203).

Uznajc w ten sposób band oszustów wyborczych, gwacicieli praw ludo-

wych, zwykych szulerów politycznych i giedowych wraz z garci „demokra-

tycznych" karyerowiczów i spekulantów za „przedstawicielstwo caego narodu",

narodowi demokraci musz zrobi krok dalszy i stawa w obronie tego „Koa"
wobec opozycji. Przychodzi im to z zupen atwoci. Poczynaj wic roz-
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dzieraó szaty z powodu, e „...coraz goniejszy rozdwik midzy krajem i je-

go przedstawicielstwem, midzy polityk w Anstryi i opini polsk w Galicyi

jest juz dzi objawem groaym“, ubolewa nad „niebezpieczn wprost niepopular-

noci Koa w kraju“, narzeka na „niewyrobienie opinii publicznej^, która, wy-

stpujc przeciwko „Kou“ „zapdza si na manowce" (P. W. 902. VI)it. d

„Prz. Wsz." poczyna ogasza wiatu, e „... w Kole znale by si moga

wikszo lub przynajmniej powana mniejszo, która zdolna byaby nada poli-

tyce bardziej niezaleny i wyraniej narodowy charakter" (902 VI 457), Poczy-

na nawet wyszukiwa „najodpowiedniejszych" kandydatów na stanowisko prezesa

„Koa" i znajduje go w osobie jednego z najobskurniejszych reakcyonistów ga-

licyjskich — W. Kozowskiego, „który, pomimo wielu wstecznych i klerykalnych

pogldów, ma t wielk zalet, e myli .samodzielnie i nie boi si mielszej ak-

cyi (902 VI 407). Zreszt „wsteczno i klerykalizm" obecnie ju narodowych

demokratów nie razi. Chodzi im obecnie ju jedynie o specyficznie zrozumiane

interesy „narodowe", a tych — ich zdaniem — zupenie dobrze mogoby broni

„Koo", gdyby nie grzeszyo jednem. Mianowicie nie chce ono zrozumie „.. jak

cenn broni w rku polityków seryo — moe by i powinna by wobec rzdu

koowa opozycya..." „Reprezentanci wikszoci Koa mog rzdowi wskaza z jed

nej strony na jednomylne zdanie w Kole, e owe postulaty s naprawd konie

cznoci krajow, przez wszystkich, jako taka, uznan — a z drugiej na to, e
jest w Kole grupa, gotowa do uycia rodków skrajnych, e zatem rzd powinien

si wystrzega doprowadzenia do skrajnego uieza lowoleaia" ( P. W 901 X634).

Polityka wic, majca na ceiu coraz to nowe zdobycze dla kraju, polega

— zdaniem narodowych demokratów — na nastpujcej zabawce. Wikszo
„Koa" ma udawa jednomylno z „opozycy", która znowu ma udawa, e
"gotowa uy rodków skrajnych"; rzd si przestraszy, zrobi u.stpstwo i kra-

jowi liie pozostanie nic innego jak krzycze „vivat!" na cze mdrego „Koa".

Niestety, nawróceni na lojalizm wzgldem „Koa" wielcy politycy z „Przegl.

Wsz." zapominaj o jednem — mianowicie o tern, e rzd „doskonale zna swoich

papentajmczyków" i e wystarczy z jego strony jednego sowa o przeprowadzeniu

w Galicyi wyborów legalnie^ aby kolarzy tak z prawicy, jak z lewicy, nagle

opucia wszelka ch „udawania" opozycyi.

Uzaleniwszy losy polityki narodowej od „Koa", narodowi demokraci mu-

sieli zaj stanowisko wrogie wzgldem tych ywioów, które walcz z „Koem",

przedewszystkiem wzgldem ludowców — o socyalistach ju nie wspominamy.

Z nienawici rzucaj si na takiego posa ludowego Winkowskiego, który uczci-

wie i konsekwentnie broni w parlamencie tych chopów i robotników, którzy

go wybrali, podpisujc nawet — o zgrozo! — interpelacye naszych towarzyszy,

zwrócone przeciwko naduyciom sfer panujcych w Galicyi. (P. W. 901,^1,43.).

Coraz czciej spotykamy ju w „Prz. Wsz." takie okrelenia, jak „rozwydrze-

nie polityczne masy ludowej" (901, IV, 165) i t. d. Wszelkie demonstracye

stale s potpiane, chociaby nawet byy skierowane przeciwko Rosy i.

Uzaleniajc sw polityk narodow od „Koa", które innem, jak tylko

reakcyjnem, by nie moe, narodowi demokraci musieli konsekwentnie wchodzi

w swej praktyce na tory reakcyjne. I ta praktyczna ich ewolucya odbya si

z zadziwiajc szybkoci. Jeszcze w „Przegldzie Wszechpolskim, przeznaczo-

nym gównie dla Królestwa, od eza.su do czasu wyciga si dawne zardzewiae

i spleniae goda i hasa demokratyczne, ale w takim „Wieku XX", w takiem

„Sowie Pfdskiem" niema ju na nie miejsca. Tu si prowadzi polityk reakcyjn

na podcielisku nacyonalistycznem bez adnych ceremonii. „Wiek XX" czerpie

swe informacye o Galicyi Zachodniej z najbrudniejszej, jaka istniaa kiedykolwiek

w Polsce, szmaty dziennikarskiej — „Gosu Narodu" Ehrenberga. W walce

z rusinami i „Wiek XX" i „Sowo Polskie" skwapliwie powtarza wszelkie de-
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nuncyacye moskalofilów rusiskicb, stajc — jak to np. byo w sprawie gimna-
zyów rusiiiskicii — na jediiem z nimi stanowisku. Wszelkie argumenty

reakcyonistów pruskich — hakatysiów ywcem przeflam owuj si do prasy narodo-

wodemokratycznej. W walce wyborczej o mandat lwowski (lo rady pastwa
narodowi demokraci wciekle agituj przeciwko opozycyouicie Stapióskiemu (lu-

dowiec), popierajc niejakiego prof. Gbiskiego, zwykego karierowicza, kon-

serwatyst, autora artykuów, wychwalajcych plugawe brednie staczyka —
Komiana, cz si z najwstrtniejszymi macherami w rodzaju Thuliego i Byka.

Po strasznej katastrofie w kopalni borysawskiej otwarcie staj przeciwko ro-

botnikom po stronie kapitalistów z Landerbanku. Podczas strejków chopskich

„Sowo Polskie" nie tylko e zwalcza ten ruch, uznajc suszno da robotni-

ków rolnych, ale gono nawouje w imi „interesów narodowych" do organizo-

wania strejkbrecherstwa i denuncyaje kolejarzy, odradzajcych mazurom wyjazd

do wsi, objtych streikiera. Narodowi demokiaci energicznie agituj za budowa-

niem kocioów i kaplic rzymsko-katolickich na Rusi i t. d.

Jednem sowem narodowi demokraci uprawiaj tak polityk praktyczn, e
a organ namiestnictwa „Gazeta Narodowa" musi karci ich reakcyjne zapdy,

a prasa staczykowska obficie czerpie z pism narodowodemokratycznych argu-

menty przeciwko wszelkiej opozycyi.

I tak ewolucy odbyli narodowi demokraci w cigu jakich paru lat

!

Gzem stan si za lat par, nie trudno odgadn kademu, kto widzia z jak
atwoci wyrzekli si resztek demokratyzmu, ogosili nacyonalizm na mod
prusk za jedyn dwigni polityki narodowej i pozbyli si wszelkich skrupuów

i „przesdów" etycznych w dziaalnoci praiitycznej.

h. cz L. X.

PO DYMISYl MILLERANDA.

Oddawna obiecywalimy sobie zrobi ogólny obrachunek rezultatów —
szkód i korzyci — francuskiego experyraentu ministeryalnego. Czekalimy z tern

na skoczenie si tego experymentu. Dzi upyno ju par miesicy od chwili,

jak gabinet Waldecka-Rousseau po trzyletnich rzdach, otrzymawszy przy wybo-

rach do izby poselskiej znaczn wikszo przychyln dla swojej polityki, dobro-

wolnie poda si do dyraisyi — z nim razem i „towarzysz minister". W nowym

gabinecie Combes’a miejsce Milleranda zaj radykalista Trouillot. Obecnie wic

moemy ju oceni cao nastpstw tej próby mmisteryalnej, która zostanie pa

mitn w dziejach socyalizmu europejskiego.

Cao ta dzieli si na trzy gówne czci. Przedewszy&tkiem rozway
musimy nastpstwa rzdów Milleranda dla klasy robotniczej w cisem znaczeniu

tego wyrazu, czyli w zakresie jej walki z przedsibiorcami na polu ekonomiczno

prawnem, — nastpnie — charakter tych rzdów pod wzgldem ogólno-politycz-

nym, i wreszcie ich skutki dla samej partyi socyalistycznej we Francyi.

Pierwsza cz obejmuje wasne czyny Milleranda w jemu samemu powie-

rzonej sferze dziaania, czyny jego i polityk, jako ministra handlu i przemysu,

do którego naley kierowanie sprawami stosunku kapitau i pracy, t. zw. „poli.

tyk socyain". Wyliczymy i rozpatrzymy wszystkie waniejsze kroki „ministra-
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8ocyalisty“ na tern polu; przyczem naley rozrónia dwie kategorye reform: do-

tyczce warunków pracy oraz organizacyi robotników.

Co do waruuków pracy, to najwaniejsz reform byo: 1) prawo z 30

marca r. 1900, skracajce dzie roboczy. We Fraiicyi, jak wiadomo, ju od. r.

1848, od rzdów Ludwika Blanca, istniao prawo, a raczej dekret, skracajcy

dzie roboczy wszystkich robotników w Paryu do godzin 10, na prowincyi —
12 na dob, lecz prawo to nigdy i przez nikogo nie byo wykonywane ani prze-

strzegane. Dopiero w r. 1892, po kryzysie, jaki przesza rzeczpospolita w okresie

bulanyzmu, w celu przekonania robotników, e rzeczpospolita iiie zapomina o nich

i e nie powinni przechodzi do obozu jej przeciwników, wydane zostao z inicya-

tywy znanego „ministra pici“ Constansa prawo, ograniczajce dzie roboczy ko-

biet i dzieci do 11 i 10 godzin, lecz pomijajce zupenie robotników dorosych

Poniewa kobiety i dzieci pracoway w warsztatach razem z mczyznami doro-

symi, których dzie roboczy nie by ograniczony, a fabrykanci za pomoc syste-

mu zmian, o którym pisze ju Marks w I tomie „Kapitau“, umi.eli wprowadzi

takie zamieszanie, e wszelka kontrola dugoci pracy jednostki, z których kada

zaczynaa prac i koczya o innej godzinie i miaa róne przerwy, staa si nie-

moliw, wic faktycznie prawo z r. 1892 nie byo take prawie wcale wykony-

wane. Millerand z wielkim trudem i pomimo gwatownego oporu senatorów prze-

prowadzi wan zasad jednostajnoci dnia pracy «dla wszystkich kategoryi robo-

tników, zatrudnionych w danym zakadzie, i zniesienia zmian ruchomych, co wre-

szcie umoliwia kontrol. Dzie roboczy mczyzn dorosych zosta przezto po raz

pierwszy w prawodawstwie fraucuskiem faktycznie ograniczony. Prawo gosi

mianowicie, e we wszystkich zakadach, gdzie mczyni pracuj razem z kobie-

tami luo dziemi, dzie roboczy ma do r. 1902 wynosi 11 godzin, od r. b.

a od r. 1904 — tylko 10. — Prawo to, przejciowo, na czas lat 4, podnoszce

prawny dzie roboczy dzieci o godzin
,
wzgldnie pó godziny, byo przedmiotem

gwatownych napaci ze strony lewicy socyalistów francuskich, blankistów i gue-

dystów. Ta „godzina odpoczynku, ukradziona dzieciom^, bya cigle powtarza-

nym przeciw Millerandowi i. jego zwolennikom zarzutem. Faktycznie jednak ta

godzina ukradzion nie bya, bo w rzeczywistoci, dziki usterkom dawnego pra-

wa i niemoliwoci kontroli, dzieci i przedtem pracoway tak samo dugo, jak

' mczyni doroli; po 11 godz., czasem duej. Wprawdzie krytycy zarzucali Mil-

lerandowi, e, zamiast robi takie ustpstwo, powinien by rozkaza inspektorom

fabrycznym, eby bez pardonu pilnowali wykonania prawa i w aden sposób nie

pozwalali na trzymanie dzieci w fabrykach duej, ni 10 godzin, co wobec wspó-

zalenoci pracy wszystkich kategoryi robotników w danej fabryce zmusioby fa-

brykantów do zwalniania i dorosych jednoczenie z dziemi. Moemy zgodzie si

na to, e M., jako socyalista, powinien by tak uczyni, a gdyby nie móg tego

przeprowadzi, raczej ustpi z ministeryum i zrobienie ustpstwa biiruazyi po-

zostawi jakiemu postpowo-buruazyjnemu nastpcy, ale faktycznie przeprowa

dzi on tego nie móg, jako minister, nietylko zaleny od reszty ministrów, któ-

rzyby si wreszcie moe byli na to zgodzili, ale i od wikszoci parlamentu, któ

ra z pewnoci byaby go za to obalia. Yaillant susznie zupenie stawia wszak

w tym duchu poprawki do prawa Millerandowskiego — aleje przecie izba posel-

ska ogromn wikszoci odrzucia. Zreszt, choby nawet inspektorzy wiernie

usuchali rozkazu i skonstatowawszy wykroczenia, pocignli fabrykantów do od-

powiedzialnoci, to wszak ich rola na tern si kocz/ : sdz takie sprawy zwy-

czajne sdy, które czy przychyliy by si do tak surowej interpretacyi prawa na

niekorzy fabrykantów, to bardzo wtpliwe. Pomijajc zatem kwesty, czy

nie lepiej by byo, aby inicyatorem tego prawa, ze wzgldu na zawarte w nim

ustpstwa od zasady, by nie socyalista, lecz postpowiec mieszczaski, musimy,

wbrew frazesom zacietrzewionych, przyzna, e stanowio ono powany postp.
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Niestety, interpretacja trybunau kasacyjnego zno vu pod pewnym wzgldem za-

grozia temu postpowi: gdy mianowicie robotnicy w fabrykach tiulu w Calais

zastrejkowali z powodu, e fabrykanci kazali im pracowa nie jednym cigiem,

lecz kilkoma nawrotami z przerwami w cigu dnia, trzymajc w ten sposb wszy

stkich bez przerwy w dziedzicu lub w pobliu fabryki, i gdy — po przegraniu

strejku — inspekcji fabryczna pocigna za to fabrykantów do odpowiedzialnoci,

to sdy przyznay im prawo do takiego urzdzania zmian, które znów uniemoliwia

kontrol. Ale na to moe ju zaradzi tylko przerobienie i zaostrzenie samego

prawa przez parlament. Czy si nastpca Milleranda na to zdobdzie, nie wia-

domo.

2) Millerand dekretem postawi pierwszy krok ku rozszerzeniu praw

ochronnych pracy na kolonie francuskie: rozszerzy mianowicie dziaanie praw

o dugoci dnia roboczego, pracy nocnej, minimalnym wieku dzieci i ubezpiecze-

niach od wypadków na najwiksz z nich, Algier — chocia coprawda tylko na

tamtejsz ludno robotnicz europejskiego pocho lenia, nie na liczniejszych zna-

cznie tubylców.

3) Tu musimy te wspomnie o dwóch czynach p. Baudina, kolegi Mille-

rauda, który wprawdzie nie wystpowa nigdy jako socjalista, tylko jako rady-

kalista socjalny, lecz w pogldach swych wielce si od Milleranda nie róni.

Jako do ministra robót publicznych, do niego naleay sprawy górnicze. Otó
pod silnym naciskiem ogóu dobrze zorganizowanych górników, pod grob ich

strejku ogólnego, B. przeprowadzi w izbie poselskiej prawo, skracajce dzie

roboczy w kopalniach do godzin 9 zaraz, do SYs w r. 1904, do 8 w 1906 liczc

od wjazdu ostatniego do wyjazdu pierwszego górnika. Senat jeszcze zreszt te-

go prawa nie zatwierdzi.

4) Tene p. Baudin dekretem poskraca dzie roboczy i oznaczy odpo-

czynki dla rónych kategoryi kolejarzy, a to pod wpywem czstych i okropnych

katastrof, wiadczcych o przecieniu prac personelu.

5 i Millerand w jednym z pierwszych swych dekretów (10 sierpnia 1899 r.)

postawi wan zasad: upowani mianowicie wadze gminne i departamentalne

(którj m dotychczas trybuna administracyjny na to nie pozwala) do zamieszczania

w umowach z przedsibiorcami robót publicznych i dostawcani warunków pracy

(czasu i zarobku), nalenych ich robotnikom, i zakazu oddawania tych robót

przedsibiorcom z drugiej rki. Dla przykadu za postanowi, e wadze rzdo-

we, oddajc przedsibiorcom jakiekolwiek roboty, zawsze obowizane s do pomie-

szczania w umowach tych punktów robotniczych.

6) W zakadach przemysowych bezporednio od niego zalenych, jako to

w fabrykach marek pocztowych, w magazynach i zakadach reparacyjnych dla

zarzdu poczt, telegrafów, telefonów i t. p., Millerand wprowadzi dzie 8 go-

dzinny, bez zmniejszenia zarobków, w Paryu, a najwyej 11 godzinny na pro-

wincji, rozszerzy odpoczynek niedzielny i oznaczy minimum pacy dziennej na

5 fr. Listonoszom podniós zarobki, uatwi awansowanie, uly w zakresie dy-

scyplinarnym, powikszy ilo dni wolnych
;
kaza w niedziel zamyka wczeniej

biura pocztowe.

7 ) Na polu inspekcji fabrycznej senjsacy wywoa jego okólnik, nakazu-

jcy inspektorom utrzymywa cige stosunki ze zwizkami zawodowymi, przyj-

mowa za ich porednictwem skargi bezimienne od robotników, obawiajcych si
zanosi je osobicie, zawiadamia zwizki o rezultatach swych rewizji i dochodze.

Do komisji centralnej, majcej dozór nad inspekcj fabryczn, powoano kilku

robotników, dopuszczono ich take do egzaminów, otwierajcych dostp do urzdu
inspektora, Wogólc za rzdów Mille*anda in^spekcya staa S' o wiele czynniej-

sz. Osobnym okólnikiem zgani on tez policy za nieprzestrzeganie na ulicach
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przepisów, zakazujcych dzieciom i nieletnim woenia i popychania ciarów
przechodzcych ich siy.

8) Utworzy komisy hygieny zawodowej, która wydaa memorya o tru-

ciznach Jprzemysowych
;
zakaza uywania biejwasu przynajmniej tam, gdzie móg,

czyli przy robotach dla urzilów — dla przykadu.

9) Zreformowa „wysz rad pracy“, czyli instytucy doradcz przy mi-

nisteryum handlu i przemysu, której zadaniem jest badanie stosunków robotni-

- czych i opracowywanie projektów odpowiednich praw. Poprzednio rada ta ska-

daa si wycznie z czonków z urzdu, albo mianowatiych przez ministra, ub
wybieranych przez parlament — Milerand zreformowa j w ten sposób, e prze-

szo czonków s wybierane w równych ilociach przez stowarzyszenia przedsi-

biorców i przez robotnicze zwizki zawodowe. Z pozostawionego sobie prawa

mianowania trzech czonków tej rady Milerand skorzysta w ten sposób, e na

trzech mianowa jednego socyalist (Jauresa) i jedn socyalistk. Tak przekszta-

cona rada pracuje znacznie ywiej i skuteczniej, ni dawniej. Podczas dwóch se-

syi, jakie odbya od tego czasu, opracowaa projekty : ulepszenia i rozszerzenia

sdów przemysowych mieszanych oraz rozszerzenia praw ochronnych o dniu ro-

boczym i L. d. na robotników przemysu spoywczego i subjektów handlowych,

przyczem przeprowadzona i ogoszona przez rad ankieta odsonia straszne sto-

sunki i daa wyborny materya do agitacyi. Pierwszy z tych projektów przej
zdy ju w izbie poselskiej, lecz niestety ugrzz w senacie.

10) W zakresie organizacyi pracy — pomijajc popieranie subwencyami

niektórych iustytucyi zawodowych, jak giely pracy i t. p. — Milerand utwo-

rzy dekretem t. zw. raiy pracy departamentalne, których zadaniem jest studyo-

waó miejscowe stosunki i zdawa o nich sprawozdanie, oznacza lokalne minimum

pacy w kadym fachu, które to okrelenie, nie majc oczywicie znaczenia oho

wizujcego, miaoby jednak znaczenie moralne i t. p. Rady te skadaj si po

poowie z delegatów przedsibiorców i robotników, ale nie wszystkich, tylko wy-

cznie zorganizowanych w zwizki.

Podug planu Milleranda iustytucye te miay otrzyma póniej znacznie

waniejsze fiinkcye. Wypracowa on mianowicie projekt prawa, regulujcy bez-

robocia i wprowadzajcy obowizkowy sd polubowny w zatargach midzy kapi-

taem i prac. Podug projektu tego przed kadem bezrobociem musiao by si

odby gosowanie powszechne zatrudnionych w danej fabryce, wzgldnie w dane)

czci fabryki robotników. Jeli wikszo owiadcza si za strejkiem, to najbl sza
rada pracy wdaje si w spraw i sdzi j. Przez ten czas robotnicy pracuj dalej

a fabrykantowi nie wolno nikogo wydala. Wyrok, wydany przez rad pracy,

obowizuje obydwie strony przez pó roku, poczem moe by sprawa podjta na

nowo. Prawo to miao by obowizujcem we wszystkich przedsibiorstwach rz-

dowych, dalej w otrzymujcych od rzdu koncesye (jak np. wszystkie kopalnie

i koleje el.) oraz majcych z rzdem interesa; co do przedsibiorców zupenie

prywatnych, to kady mia wybór albo przyjcia tego prawa u siebie, ale w ta-

kim razie ju raz na zawsze, nieodwoalnie, albo te pozostawienia starego stanu

rzeczy, naraajcego przedsibiorstwa na wybuchy strejków bezwzgldnych. Je

dnoczenie minister spraw wewntrznych Waldeck-Rousseau przygotowa drugi

wniosek, nadajcy zwizkom zawodowym prawa posiadania majtku zbiorowego
i prowadzenie przedsibiorstw (jak kooperatywy i t, p), którego dotychczas nie

miay. Z tego drugiego projektu cieszya si cz konserwatystów w nadziei, e
zwizki, gdy zostan posiadaczami i przedsibiorcami, zarzuc ducha rewolucyjne-

go. Chocia pierwszy projekt, przeciwnie, spotka si przewanie z gwatownemi
napaciami ze strony kapitalistycznej, jednak zarówno lewica socyalistyczna, jak
cay prawie .viat zawodowy fra icuski przyjy oby lwa projekty ‘powysze bar-

dzo wrogo, dowodzc (zdaniom naszem, osobistem zreszt na tym punkcie — nie-
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susznie), e oddanie decyzyi o strejku w rce wikszoci ogóu robotników ka-
dego warsztatu podkopie wpyw organizacyi zawodowych, e dalej wyroki sdów
polubownych mogyby zbyt czsto by dla robotników niepomylne, i podejrze-

wajc, e rzd chce skoni zwizki zawodowe do zbierania majtku w tym celu

eby byo je na czem poszukiwa wrazie zamania prawa o strejkach i t p :
—

obawa, majca w sobie wiele susznoci. Do e projekty te zostay pogrzebane

i prawdopodobnie nieprdko znów wypyn na powierzchni.

Tak samo nie doszo dotychczas do skutku prawo o emeryturach dla ro-

botników, wci przerabiane przez izb, prawo uoone zreszt przez Milleranda

w taki sposób, e lewica socyalistyczna krytykowaa je dawno jako niewystarcza-

jce ze wzgldu na bardzo ma wysoko pensy i i sabe opodatkowanie przed-

sibiorców. Prawo o zniesieniu patnych biur najmu, ohydnie wyzyskujcych ro-

botników, i zastpieniu ich przez gminne i zwizkowe izba uchwalia, lecz senat

odrzuci.

Jeli dodamy jeszcze : 11) cyrkularz Milleranda, wzywajcy fabrykantów

aby skadek asekuracyjnych, do których zobowizao ich prawo o odszkodowaniu

za wypadki przy pracy, nie odcigali od zarobków, oraz 12) zreorganizowanie

samego ministeryum andlu i przemysu przez utworzenie w niem osobnego de-

partamentu pracy, — to bdziemy mieli cakowity obraz reformatorskiej dziaal-

noci „ministra socyaisty“.

Jakkolwiek i w tym, prawie wycznie od niego zalenym zakresie, dzia-

alno Milleranda nie jest wolna od zarzutów, jakkolwiek zarzucaj mu. e np,

subwency, przyznan centralnej ajencyi najmu zwizku gied pracy, cofn, gdy

w zwizku tynl zapanowa duch, wyranie wrogi jego polityce, i wogóle popie

ra organizacy robotnicz tylko w tej myli, e bdzie ona narzdziem pokoju

spoecznego, a kapitalistów w licznych mowach uspakaja zapewnieniami, e o ten

pokój dba przede wszystkiem, to jednak, zdaniem naszera, trzewo i bestronnoó

przyzna nakazuj, e reformy te, cho czsto poowiczne, byy dla klasy robo-

tniczej poyteczne i wane. Prawda, e przewanie to, co Millerand wprowadza
we Francyi, istniao ju w innych krajach : N. Zelandyi, Kanadzie, Anglii, a na-

wet Niemczech; ale we Francyi, gdzie w caej swej skostniaoci utrzymyway
si a do czasów ostatnich nienaruszone teorye nieinterwencyi pastwa, burua-

zya bya im bardzo przeciwna. Millerand, wprowadzajc je pod firm socyalizmu,

wystawi niejako buruazyi publiczne wiadectwo nieudolnoci i nieruchomoci.

Prawda, e nie podajcy si nawet za socyalist Baudin wprowadzi par reform

podobnych — ale to stao si bezwtpienia pod wpywem Milleranda; prawda

dalej, e teraz ju i zwyczajni radykalno-postpowi ministrowie bd szli po tej

drodze, dziaali w tym samym duchu pod naciskiem partyi socyalistycznej
;
ale

pomimo wszystko mnie wydaje si bardzo prawdopodobnem, e gdyby nie impuls,

dany w tym kierunku przez Milleranda, to sama waciwa buruazya republika-

sko-demokratyczna bardzo nieprdko jeszcze zdobyaby si na stanowcze przenie-

sienie nowoytnej „polityki socyalnej*^ na grunt francuski, sdzimy wic, e pod

tym wzgldem umia Millerand w ministeryum by korzystny. •

Ale tern wiksze mamy prawo i obowizek zaznaczy natychmiast, e szko-

dy, jakie z tego udziau^ wyniky, niezmiernie przewaaj t stosunkowo nie-

wielk korzy.
ródem tych szkód by udzia „ministra-socyalisty“ w caej ogólnej poli-

tyce ministeryum Waldecka-Rousseau, udzia poczci konieczny, nieunikniony,

wypywajcy z zasady solidarnoci miuisteryalnej, poczci nawet zupenie dobro-

wolny.

Polityka ta bya zreszt te pod pewnymi wzgldami dobra i poyteczna.

Ministeryum powstao wszak w chwili bardzo krytycznej, w celu obrony rzeczy-

pospolitej od uknutych przez reakcy zamachów, i co nie co musiao te w tym
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duchu zrobi. Uchwalone zostao prawo przeciw kongregacyom zakonnym, spisku-

jcym przeciw rzeczypospolitej i ogupiajcym modzie w swych szkoach. Obe

cnie wanie nowe ministeryum Combes’a wprowadza je w czyn, zamykajc sze

reg szkó elementarnych, utrzymywanych przez zakony wbrew prawu. Bieda tyl-

ko, e wskutek tego okoo 100.000 dzieci zostanie chwilowo bez adnej nauki,

gdy w szkoach elementarnych rzdowych zamao jest miejsc
;
naley si spo-

dziewa, e teraz z tern wiksz gorliwoci rzd i parlament zajm si rozwojem

szkolnictwa ludowego czysto republikaskiego, aby zaspokoi wszystkie potrzeby.

Dalej, minister wojny jen. Andre energicznymi rodkami tumi niesubordynacy

oficerów usposobienia klerykalno-monarchistycznego, zachci i popar sw opiek

szczerych ^^epublikan^^w w wojsku, da im niesychany dotychczas przykad mini-

stra wojny bezwyznaniowca, wroga klerykalizmu, wielbiciela pozytywizmu, Au-

gusta Comte’a i wogóle wiedzy i prdów nowoytnych, przykad publicznie go-
szonego szacunku dla klasy robotniczej, wreszcie obecnie wanie przeprowadza

w parlamencie skrócenie czasu suby wojskowej do lat dwóch ze zniesieniem

wszelkich ulg dla paniczów. To wszystko ma swoj warto. Ale mdry konser

watysta Waldeck-Rousseau potrafi wykupi buruazy z kryzysu za moliwie naj-

mniejsz cen, ukrci gow wszystkim gbszym, bardziej rewolucyjny charakter

majcym reformom, których si podczas kryzysu Drejfusowskiego domagano, jak

mianowicie ograniczenie kompetencyi sdów wojskowych w czasiej pokoju (nie

mówic ju o zupenem ich zniesieniu \ uratowa jaknaj wicej z klasowo-burua-

zyjnego rynsztunku pastwowego, a w kocu, wzmocniwszy si, stanwszy na

pewnych nogach, zaegnawszy kryzys, zacz wprost dziaa przeciw prdowi
spoeczno-rewolucyjnemu. Nawet w dziedzinie walki z klerykalizmem nie wytrwa
na stanowisku, zwin chorgiewk Nie tylko bowiem nie wystpi nawet z pro-

jektem oddzielenia kocioa od pastwa, nietylko broni gorco i obroni, 'nawet

wbrew wikszoci radykalnej w parlamencie, a przy pomocy konserwatystów

i monarchistów, budet wyzna i ambasad przy Watykanie, ale specyalnie za-

cign poyczk pastwow na rachunek odszkodowania, obiecanego przez Chiny,

aby jaknajprdzej zaopatrzy w pienidze zakonników francuskich, dziaajcych
w Chinach, tych samych zakonników, których we Francyi przeladuje, co moty-
wowa w strasznie patryotycznej mowie, wychwalajc zakonników, jako roznosi-

cieli wpywu Francyi na Wschodzie ! Co do militaryzmu, to ministeryum wzio
si gorliwie do jego obrony, wytaczajc procesy dziennikom za wyciganie brudów
ycia koszarowego i oficerskiego, zawieszajc w urzdowaniu mera m. Bourges,
socyalist prof. "yaillandeta, za mow do rekrutów, w której wzywa ich, eby
nig ly za adn cen nie byli posuszni rozkazowi mordowania swych braci —
robotników. Minister owiaty Leygnes kategorycznie odmówi czonkom ciaa
nauczycielskiego prawa publicznego wyznawania i rozszerzania przekona socya-

listycznych i faktycznie usun lub zasuspeudowa z tego powodu paru nauczycieli

elementarnych oraz docentów szkó wyszych. W polityce zagranicznej rzd
„obrony republikaskiej^ pielgnowa alians z caratem niemniej gorliwie, jelf
nie gorliwiej i serwilistyczniej jeszcze od gabinetów dawniejszych: prezydent Lou-
bet jedzi z czoobitnoci do Petersburga, przedtem jeszcze cara i caryc przyj

mowano we Francyi niemal na klczkach, przyczera poeta-akaderaik Rostand, autor
„Cyrana-*, opiewa w natchnionych a dobrze opaconych strofach nietylko dywany,
po których carska para chodzia, ale ( podug dobrego dowcipu

) niemal stolec, na
którym raczya „najwyej** siada... Solidarno ministeryalna nakazywaa Mille

randowi gosowa w parlamencie za tern wszystkiem i za wielu jeszcze innem
rzeczami, jak utrzymywanie tajnej policyi, odrzucenie podatku dochodowego,
przeduenie mandatu poselskiego z 4 do 6 lat (niedosze); — ale na przyjcie
cara nie musia si stawi, móg pozosta w domu, nie naraajc si nawet na
dymisy . Pomimo to stawi si osobicie z onlerem w. Anny i a girland in-
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nych orderów, otrzymanych od monarchów Europy i Azyi, na piersiach, i ka-

nia! si carowi w tym samym czasie, jak towarzysz Delory, burmistrz m. Lille,

otrzymywa od ministeryum surow, nagan za odmow iluminowania miasta

z okazyi przyjaz iu Mikoaja II, jak w rónych punktach aresztowano i wypdza-

no „jednostki podejrzane'', aby car mia spokój i bezpieczestwo.. Waldeck la-

dem wszystkich reakcyonistów, wypdza z granic Fraucyi deputowanych wo-

skich i innych cudzoziemców, biorcych udzia w robocie streikowej. — Millerand,

który dawniej w podobnych wypadkach nie mia do sów oburzenia, milcza i soli-

daryzowa si. Dwukrotnie — ohyda najwiksza! — strzelano do strejkujcych

robotników i mordowano ich bez pardonu, poczem sprawcy nie byli karani albo

miesznie lekko: — Millerand milczai pozostawa na swym urzdzie, z wielkich

dochodów którego korzysta oczywicie wycznie sam, nie mylc nawet o wspo-

mao-aaiu sprawy socyalistycznej. Jednera sowem, oportunista Barthon móg szy

derczo powtórzy znany aforyzm Mirabeau, e „jakobin ministrem nie jest wcale

ministrem-jakobinem“...

Prawda, e Millerand ju i dawniej, jako deputowany, lobi wiele rzeczy

podobnych, np. by otwartym zwolennikiem przymierza z Rosy; na tym punkcie

nie zmieni si, — i mona tylko aowa, e partya tolerowaa to przedtem

tak u niego, jak u wielu innych. Ale pomimo to zostaje wiele innych punktów,

na których Millerand jako minister wprost i w racy sposób sprzeniewierzy si

przekonaniom, które gosi, bdc zwyczajnym deputowanym. Otó std ju wy-

nika wielka szkoda dla socyalizmu: bo lud, ogó, który na ministra zwrócone ma

oczy, widzi te przen-ewierstwa i wskutek tego traci zaufanie do socyalistów,

którzy dotychczas byli jedynem stronnictwem, co ludu nie oszukao i nie miao

na sumieniu renegacyi. Zuiechcen^e to jest tern wiksze i tern zrozumialsze, e
caa prawica partyi socyalistycznej, idca pod batut Jauresa, przez te cae trzy

lata we wszystkiera popieraa Milleranda i cae ministeryum Waldecka- Rousseau.

Ch utrzymania Milleranda n steru rzdów przewaaa nad wszystkiem. W imi

tego celu przechodzono do porzdku dziennego nad strzelaniem do robotników

nawet, nie gosowano przeciw gabinetowi w wielu takich wypadkach, kiedy ka-

dy inny gabinet, w którym nie zasiadaby „socyalista“, obalouoby bezwarunko-

wo. Millerand sta si parawanem i tarcz konserwatywnej, dwulicowej polityki

Waldecka. Taka sytuacya przytem podobaa si niezmiernie rónym osobistociom

chwiejnym, chccym korzysta z etykietki socyalistycznej, a jednoczenie schle-

bia swym wyborcom buruazyjno-patryotycznym. Od samej chwili wstpienia

Milleranda do ministeryum istniay w parlamencie dwie grupy posów socyalisty-

cznycli; otó w ostatnim roku w grupie ministeryalnej znalazo si 9 posów,

„socyalistów“, którzy gosowali za zoeniem publicznej podziki wojsku francu-

skiemu, powracajcemu z Chin, 5 takich, co gosowao za kred} tern 600.000 fr.

na podró Loubeta do Rosyi, a U nie miao odwagi glosowa przeciw i wstrzy-

mao si od gosowania! Co Millerandowi, to wolno byo i im; komitet ich

„Partyi Soc. Francnskiej“ nie mia wzgldem nich adne} wadzy ani powagi

Jake mogo by inaczej wobec nastpujcego faktu: Kiedy w r. z. car mia

przyby do Francyi, komitet ten, w którym bya jeszcze znaczna cz rewolu-

cyonistów, wyda odezw, z góry pitnujc mianem ludzi bez honoru tych de-

pntowan, ch socyalistycznych, którzyby w uroczystociach na cze cara udzia

wzili. Gdy pomimo to Millerand wzi w nich ndzka, Cipriani postawi w ko-

mitecie wniosek, aby go z partyi wykluczy. Wówczas jednak Jaures tak zacz

spraw wykrca, tak sypa sofizmatami, e najpierw spraw oddano pod powsze-

chne gosowanie federacyi departamentalnych, a nastpnie 25 federacyi przeciw

24 odrzucio wniosek wykluczenia, przyczem kilka wstrzymao si od gosowania.

Pomimo tak wyranego nieposuszestwa wzgldem uchwa partyi, Millerand

mia czoo przed samymi wyborami w mowie w Firminy gosi si jej wiernym
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czonkiem, co Jaures zaraz wyd do znaczenia epokowego. W wyborach Mille-

rand, niestety, nie przepad: — wbrew bowiem tow. Emilowi, który, widocznie

pod wpywem „Petite Republine‘', zwycistwo jego uwaa za „tryumf rzeczypo-

spolitei i socyalizmu (! Nr 6 Przedw. r. b.), podzielam zdanie Hyndmana, e
poraka byaby dla tego pana dobr i zasuon nauk. Po podaniu si do dymi-

syi Millerand zjawi si w grupie posów socyalistycznych odcienia Jauresa i po-

mimo to nawet, e otwarcie zaznaczy, i jest i bdzie zawsze z zasady sta-

nowczym przeciwnikiem wszelkiej rewolucyi nielegalnej, przyjto p tam z ot-

wartemi ramionami jako towarzysza, powracajcego z „urlopu“ ministeryalnego

!

Ma si rozumieó, e szereg tyci zdrad, przeniewierstw i obudnych wykr-

tów coraz to odstrcza now jak jednostk lub organizacy od Partyi Soc.

Francuskiej, zjednoczonej przez Jauresa. Zjednoczenie dawnych organizacji na-

stpio w kocu r. 1899, a ju w kocu 1900, na kongresie w Paryu, z powo-

du kwestyi Milleranda, odpadli guesdyci. Po kongresie w Lyonie na pocztku

r. 1901 poszli za nimi blankici z Yaillantem na czele, niezadowoleni susznie

z uchway wikszoci, uznajcej nadal Milleranda za czonka partyi, tylko stoj-

cego po za jej kontrol ! Owo gosowanie w sprawie udziau Milleranda w przy-

jciu cara spowodowao z kolei secesy alemanistów i kilku silnych federacyi

departamentalnych. Usuna si te grupa pisma „Mouvement Socialiste“ z Lagar-

dellem, Revelinem i Louguetem na czele. „Partya Soc. Franc.“ (Jaures) odbya
czwarty kongres swój w Tours na pocztku r. b.; ale na tym kongresie bya
ju tylko niewielka mniejszo rewolucyonistów, przewany ogó za tej partyi

skada si obecnie z ywioów bardzo umiarkowanych, wierzcych wycznie
w stopniow reform, a wcale w rewolucy, skonnych do wszelkich kompromi-

sów. -Naprzeciw niej stoi „Socyalistyczna Partya Prancyi“ (Parti Socialiste de

France), powstaa ze zjednoczenia guesdystów z blankistami, dokonanego w Rou-

baix w kocu r. z. Partye te zwalczaj si i zwalczay nawet podczas wyborów
jaknajnamitniej. Naturalnie, e to przynosi sprawie ogromne szkody; tak np.

w znacznej czci wskutek tych swarów socyalici stracili wikszo w radzie

miejskiej w Roubaix, gdzie oddawna gospodarowali, a w Manilii, gdzie wikszo
mieli w radzie miejskiej socyalici, dawniejsi guesdyci, póniej zwolennicy Jau-

resa i Milleranda, buruazyjni radykalici bardzo im le zapacili za przymierze,

bo na wspók z konserwatystami take odebrali im rad miejsk! — Obecnie

mniejsze grupy, które odpady od jaurósistów, zaczynaj ciy ku zjednoczeniu

blankistowsko-guesdystowskiemu
;
ale na tej drodze poczenie wszystkich si so-

cyalistycznych we Francyi bardzo nieprdko da si dokona, wobec zastarzaych

i gwatownych niechci, ywionych wzgldem guesdystów, wobec ich przesadnej

frazeologii i taktyki, nie liczcej si wcale z potrzeb sojuszów i reform sto-

pniowych, wobec tego wreszcie, e stronnictwo, grupujce si okoo Jauresa,

jest nie czysto socyalistyczne wprawdzie, ale bd co bd liczne i silne. Tymcza-
sem gdyby nie Millerand, zjednoczenie wszystkich si socyalistycznych francuskich

byoby dzi faktem dokonanym i Jaurós byby potrafi stworzy i zaszczepi

w niem naleyt syntez klasowej rewolucyjnoci z pozytywn reform. By on

na najlepszej drodze do tego: bezwzgldna obrona Milleranda zrobia z niego

wykrtnego intryganta, skompromitowaa go okropnie i doprowadzia do tego,

e dzi taka nawet „Neue Zeit“, wyraajc oczywicie myl guesdystów, moe
kategorycznie za warunek zjednoczenia socyalistów francuskich stawia — usu-

nicie Jauresa! Uniemoliwienie zgody socyalistów francuskich na dugi czas,

zanieczyszczenie wiadomoci rewolucyjnej znacznej czci — oto niepowetowana
strata miuistrowania Milleranda, o wiele przewaajca wszystkie z niego korzyci.

Czowiek dobrej wiary, nie egoistyczny karyerowicz, widzc jak si o niego so-

cyalici rozdzieraj i co z tego powodu trac, byby dawno ju dobrowolnie ust-
pi z fatalnego swego urzdu. El. Esse.
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Strejki chopskie na Rnsi.

W ostatnich latach w yciu spoecznem i polityczuem Galicyi spostrzega-

my zjawiska, o jakich dawniej ^filozofom si nie nio“. Po'ityk i socyolog miaby

u nas znakomite pole do bada i studyów. Jednem z tych zjawisk jest przebu-

dzenie narodowe Rusinów galicyjskich. Rozbiór przyczyn tego ruchu narodowego

i kulturalnego na rusi przeszedby ramy obecnego artykuu. Do, e zatacza

on coraz szersze krgi, ogarnia coraz wiksze masy ludzi i przerasta ponad go-

wy puszczykom reakcyi. Jak jednak obecnie wikszo ruchów narodowych, tak

i ten przeistoczy si szybko w ruch spoeczny, w walk klasow rusiuskiego

proletaryusza rolnego z szlacht polsk wschoduio-galicyjsk. Jak walka narodo-

wa polaków na lsku austryackim i pruskim wówczas dopiero nabraa nowej

treci, nowych soków ywotnych, gdy zyskaa charakter walki klasowej proleta-

ryatu polskiego z kapitaem niemieckim i jak z drugiej strony walka klasowa

na lsku by obj szersze krgi, i doprowadzi do zrewolucyonizowania polskich

mas ludowych, musi by cigiem dalszym walki o prawe, narodowe, musi coraz

bardziej si z ni identyfikowa, tumic w niej przytem duoci szowinistyczne,

zupenie tak samo rzecz si ma na Rusi.

Odrodzenie narodowe rusinów, ich wprost niebyway rozwój kulturalny

w ostatnich czasach jest przygotowaniem, wstpem do tegorocznych trejków

rolnych. W czem bowiem przedewszystkiem objawiaj si zdobycze narodowe?

Wprawdzie ideaem stronnictwa patryotycznego jest niepodlego pastwowa da-

nego narodu, to jednak zawsze i wszdzie pierwszem daniem jest równoupra-

wnienie jzykowe z narodem panujcym i to przedewszystkiem wywalczenie szko-

y narodowej. Szerzenie owiaty w jzyku ojczystym, — oto pierwszy krok do

zdobycia niepodlegoci, — ale te szerzc owiat midzy ludem speniaj naro-

dowcy swe zadanie historyczne, podnosz bowiem poziom kulturalny ludnoci

i oczyszczaj teren dla prowadzonej w nowoczesnej formie walki klasowej i dla

zorganizowania proletaryatu w party socyalistyczn. Ruch wic narodowo-kultu-

ralny wród rusinów by warunkiem niezbdnym strejków rolnych w Galicyi.

Pod knutem rosyjskim byo to niemoliwe; tam absolutyzm tumi wszelki ruch

narodowy, wszelkie próby szerzenia owiaty na Ukrainie; to te tam strejk tak

spokojnie i wprost wspaniale prowadzony jak w Galicyi wschodniej, byby niemo-

liwy, tam walka klasowa przybiera musi charakter buntu, formy tej walKi s
tego rodzaju, e rzdowi, zwaszcza despotycznemu, atwo jest w strumieniach

krwi utopi ruch ludowy.

Nie ulega te wtpliwoci, e warunkiem wybuchu strjku wschodnio-ga-

licyjskiego byo podniesienie si owiaty. Prasa szlachecka syszaa, e dzwoni

»

lecz nie wiedziaa, w.|którym kociele; nie jaka wiadoma agitacya socyalisty-

czna wywoaa strejki, nie dziaalno agitatorów partyjnych lecz poprostu

v/zro8t owiaty. Gdyby nie nieuctwo i lepota tej prasy, atwoby jej byo porów-

na strejk obecny ze strejkiem prowadzonym przez zorganizowanych robotników.

Ci ostatni, jak wiadomo, dugo i gruntownie przygotowuj si do strejku: tworz
stowarzyszenia, zbieraj przez lata cae fundusz strajkowy, wybieraj komitet

strejkowy formuujcy^ jednolite na cay teren strejkowy dania; dania te

wrczaj kapitalistom, okrelaj czas do ich spenienia; na zgromadzeniach da-
nia te poddaj pod aprobat ogóu robotników i wreszcie, jeeli przedsibiorcy
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ze strachu nie zgodz si na te dania, proklamuj strejk na caej linii, kieru-

j nim jednolicie, jednolicie rozdzielaj zapomogi, pertraktuj z przeciwnikami

i prowadz strejk ten do koca.

Wszystkiego tego nie byo w strejkach chopskich w Galicji. Ze wsi

lwowskiego powiatu co prawda w byskawicznem tempie’ przedostaway si ona do

oraz dalszych powiatów, szczególnie po lewym brzegu Dniestru, i ogarny 24
powiatów. Formy prowadzenia strejku podobne byy pod wielu wzgldami do form
strejku przez zawodow organizacj socjalistyczn prowadzonego, lecz róni si
ode o cale niebo, cho nasi towarzysze rusiscy po wybuchu strejku udali si
na wie i robili co mogli dla uwiadomienia robotników rolnych i wprowadzenia
strejku na wiadome tory.

Nie agitacja wic socjalistów i radykaów (musiaaby to by zreszt agi-

tacja szalona, praca przenoszca stokrotnie siy szczu[»ej garstki inteligentów

radykalnych i socjalistycznych), lecz praca kulturalna inteligencji obudzia w re-

zultacie drzemice siy w chopie rusiriskim. Musieliby szlachcice spali wszystkie

dziea sztuki, literatury, wszystkie ksiki i gazety rusiskie, rozwiza czytelnie

miejskie, zamkn teatr, „uczyni nieszkodliwymi“ wszystkich wybitniejszych

rusinów, a i wtedy nie uniemoliwi strejków. Chop rusiski rzeczywicie oka-

zuje zadziwiajc wprost znajomo stosunków spoecznych, nawet w okolicach

nie dotknitych stroikiem napotykaem chopów, opowiadajcych mi z tak zna-

jomoci r/.eczy o znaczeniu organizacji zawodowej, o strejkach, bojkotach, e
gdybym nie zna stanu rzeczy, sdzibym, e nale do stowarzyszenia socjali-

stycznego. Ruch kulturalny i ludowy wród rusinów utworzy wietnych mówców
wród chopów; wprost w zdumienie wprawia porywajca wymowa niektórych

mówców chopskich, ich niezwyka inteligencja i wyksztacenie.

Takie wyszkolenie obudzi musiao wiadomo ndzy, w jakiej lud rusi-

ski jest pogrony; bo nie sama ndza, lecz tylko jej wiadomo zdolna jest

poruszy lud.

Nie myl przytacza cyfr na udowodnienie tej ndzy niezwykej; znane

one s dostatecznie ogóowi socjalistycznemu. Wystarczy poruszy momenty, po-

tgujce to ndzne pooenie chopa do ostatecznoci. Przedewszystkiem wic
kryzys ogólny, który w Galicji wanie z powodu braku przemysu, bardziej

si da uczu ludnoci ni gdzieindziej. Podczas gdy bowi em w innych krajach

przed kryzysem panowa okres pomylnoci ekonomicznej, dozwalajcej niejako

nabra si do przetrzymania kryzysu, to u nas i bez kryzysu ruch przemysowy
jest saby, wic gdy i ten ruch ustaje, klska jest tern wiksza. Szczególnie

zastój w przemyle budowlanym i drzewnym odbi si na pooeniu ludu wiej-

skiego, przedtem ju kompletnie sproletaryzowanego, a nie mogcego egzystencji

swej utrzyma przez zarobki w tych gaziach przemysu.

Dalej rozdrobnienie wasnoci chopskiej dochodzi wanie w Galicji

wschodniej do ostatecznych granic. Wystarczy spojrze na pokrarkowane jak sito

mapy katastralne, aby rozdrobnienie to plastycznie sobie przedstawi. Brak prze-

mysu we wschodniej poowie kraju potguje jeszcze to rozdrobnienie, za którem

krok w krok postpuje proletaryzacya wieniaków. Kiedy bowiem w krajach

przemysowych po mierci ojca gospodarza jeden z synów obejmuje grunt jego

na wasno i spaca inne dzieci, które z sum odebran szukaj zarobku w fa

bryce lub przynajmniej na obczynie, to tutaj parceluje si grunt na drobne

czsteczki, przykuwajce z jednej strony chopa do gleby, a niewystarczajce mu
z drugiej strony na jego wyywienie i zmuszajce go do szukania zarobku we

dworze lub u zamoniejszego gospodarza, bo nawet na emigracj nie ma ju
chop nieraz zasobów pieninych. Nastpnie gospodarka rolna jest tu nad wy-

raz ndzna, formy jej pierwotne
;
szlachcice gospodaruj na dawny sposób i osi-
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j^aj swe zyski nie maszynami rolniczemi, melioracyami, racyonalu eksploatacy

gleby, lecz jedynie i wycznie szalonym wyzyskiem siy roboczej i gleby

>

Ndza wic i proletaryzacya spotgowana powyszemi faktami i odczuwa-

na coraz wiadomiej pod wpywem postpu kulturalnego wywoaa strejki cho-

pskie.

Przegldajc spis da strejkowycb, zauwaamy przedewszystkiem, e s
one tak skromne, i robotnik zachodnio-europejski nie wyobraa sobie nawet y-
cia w takich „idealnych" w oczach chopa rusiskiego warunkach. Uderz nas

dalej fakt, e prawie nigdy nie domagali si chopi zmniejszenia czasu pracy,

lecz wycznie podwyszenia pacy, wreszcie e wynagrodzenie wypacane bywa
w naturaliach. Wobec braku przemysu, wobec szczupej liczby miast handlo-

wych nie dziw, e utrzymaa si jeszcze gospodarka naturalna, pienina za po-

woli bardzo j ruguje. Oczywicie owa paca w naturaliach przykuwa chopa
do dworu i odbiera mu odporno wobec wyzysku jego siy roboczej, tak e
czstokro midzy obecnym robotnikiem, a zwaszcza parobkiem dworskim a da-

wnym chopem paszczynianym niema prawie rómicy ekonomicznej, lecz tylko

i to niezupenie prawna. Nie ulega jednak wtpliwoci, e z podniesieniem si
kulturalnem, z wzrostem poczucia wolnoci tendencya ku emancypacyi z pod owego
wza, czcego robotnika z gruntem w formie deputatów i naturaliów, wzmoe
si; wówczas te bdzie chop silniejszym w walce ekonomicznej ze swoim wy-

zyskiwaczem.

Drugim uderzajcym" widza faktem jest, e pomimo braku wiadomego
dowództwa chopi z niezwykym spokojem, powag i zrozumieniem techniki strej-

kowej prowadzili bezrobocie- Ostatnie procesy strejkowe dowodz, e namawia-

nie do strejku odbywao si w sposób zupenie prawie legalny, skoro sdziowie

galicyjscy mimo swego braku socyalnego wyksztacenia, mimo wytworzonej u

biurokracyi klasowej nienawici, zaostrzonej walk strejkow w rzadkich tylko

wypadkach zasdzali chopów za zbrodnie, a najczciej po dugich tygodniach

wizienia ledczego albo ich uwalniaj albo zasdzaj za drobne przekroczenia

ustawy koalicyjnej.

Blag jest, jakoby strejk mia charakter walki narodowej
;
bya to czysta

walka klasowa. Wprawdzie szczególny traf zrzdzi, e we wschodniej poowie

kraju proletaryusz rolny rusiski staje przeciw obszarnikowi polskiemu, wprawdzie

rónica narodowoci i wyznania religijnego konflikty takie rozognia i przypie-

sza, ale ich nie wywouje. Wiadomo te z pism, e w wielu powiatach stanli

te do strejku chopi polscy, w jednej wsi nawet rusiscy robotnicy lepiej sytuo-

wani pracowali, polscy za strejkowali, wiadomo te, e strejkowano i przeciw

obszarnikom narodowoci rusiskiej, co wszystko wskazuje dobitnie na klasowy

charakter strejku.

Najbardziej jednak i najdrastyczniej wiadczy o tern zacieko, z jak
„die reactionare Masse** rzucia si na strejkujcych ndzarzy. Staczyk i szla-

chcic podolski, arcybiskup rzymsko-katolicki i rusiski, rabin ydowski, „patryo-

ta“ narodowo-demokratyczny ze Sowa polskiego, kotun lwowski, urzdniczyna

prowincyonalny, Koerber i Piniski, moskalofile i Stojaowski, wszystkie, ale to

wszystkie czynniki „adu i porzdku" przestraszyy si widma czerwonego i pu-

ciy na zgodniaych chopów ca sfor komisarzy i andarmów, infantery

i kawalery, cay aparat policyjno-wojskowy nowoczesnego pastwa. Bez formal-

nego stanu wyjtkowego amano na kadym kroku konstytucy, zamykano bez

powodu spokojnych ludzi, wpadano do chat wieniaczych, gwatem pakowano

chopom i gminom wojsko na kwater, rozwizywano zgromadzenia, wsadzano

setkami do lochów wiziennych a nawet raniono i zabijano. Strejkujcy chop

poczu po raz pierwszy zmor „porzdku spoecznego" na swojej piersi w caej

okazaoci, zobaczy a raczej odczu instynktownie, e nie pojedyczy „pan" est
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jego wrogiem, nie „Polak", lecz e caa klasa wyzyskiwaczy i ich sugusów,

cay system spoeczny stoi przeciw niemu. A nasza kochana prasa! Nie mówi
0 brutalnych Czasach, Przegldach, Narodówkach; one zawsze z cynicznym u-
miechem drwiy sobie z ndzy ludowej, one jako organa klasy szlacheckiej, jako

psy wierne musiay suy i obecnie swym panom; ale i organa mieszczastwa

1 inteligencyi szy w zawody z psiarni staczykowsk w ujadaniu na strejku-

jcych chopów. Wszystkie szczytne hasa, wszystkie ideay pisma te albo zupe-

nie rzuciy w kt, albo uyy ich jako decorum, by pod ich oson tern skutecz-

niej zwalcza strejk. Brutalne zwalczanie strejku nazwali utrzymywaniem pol-

skoci na kresach, werbowanie strejkbrecherów mazurskich na Ru usprawiedli-

wiali wzgldami gospodarczymi i... patryotycznymi
;

wogóle patryotyzm dla

pismaków narodowo-demokratycznych, dyskredytujcych przynajmniej w Galicyi

to pojcie do niemoliwoci, sta si paszczykiem do pochwalania najwikszyck

otrostw.

Co dziwniejsze jednak na oko to to, e nawet najradykalniejsza partya

ludowa, ludowcy, zajmowali wobec strejku stanowisko niejasne. Wida to byo

z enuncyacyi, a jeszcze bardziej z wymownego milczenia organu ludowców „Przy-

jaciela ludu“; a nawet „Kurjer lwowski" pomimo objektywuego swego stanowiska

i pomimo to, e by i jest jedynem niesocyalistycznem pismem polskiem w Galicyi

sprawiedliwem wobec Rusinów, przecie nie móg si powstrzyma od niektórych

zwrotów, zdradzajcych nacyonalistyczne zapatrywania, co w takich chwilach

oznacza solidarno z obszarnikiem. Ze stronnictw niesocyalistycznych jedynie

radykali i narodowcy rusiscy zajli sympatyczne stanowisko wobec strejku.

Co do radykaów rzecz to nie dziwna, gdy wanie wpyw ich na lud wiejski

przyczyni si wanie do budzenia wiadomoci klasowej. Co do narodowców

rusiskich jednak naley tu da kilka sów objanienia.

Narodowcy rusiscy to, jak wiadomo, narodowi demokraci w wydaniu ru-

siskiem. Szowinizm do ostatecznoci u nich posunity, polak to u nich syno-

nim ciemizcy, szkodnika, z którym walczy pragn do upadego; wszystko, 'co

polskie, jest im wstrtne; rutenizacya kompletna wschodniej Galicyi, to ich ma-

rzenie, do którego urzeczywistnienia im wedle ich przekonania tylko siy brakuje.

Spoecznym podkadem tej partyi jest klasa rednia: urzdnicy, nieliczna burua-

zya, cz ksiy, tzw. mieszczanie w mniejszych miastach i przedmieciach po-

siadajcy domy i trudnicy si upraw roli i t. d. Partya ta obecnemu strejko-

wi nada chciaa cech narodow, wyzyska go dla swych szowinistycznych ce-

lów; niedziw te, e sympatyzowaa ze strejkiem; wszak obszarnicy to prawie

sami polacy, wszak sejm i rzd krajowy i reprezentacya kraju w Wiedniu, to

polacy. Ale mimo to na samej sympatyi si skoczyo. Jako podczas caej wal-

ki nie wida byo na placu boju ani jednego z owych narodowych posów, ad-

wokatów, dziennikarzy lub ksiy. Na starcia z andarmami i wojskiem, na wi-
zienia i niewygody nie chcieli si naraa panowie patryoci rusiscy. Ale i ta

platoniczna sympatya nie dugo potrwa. I oni bowiem maj na swych rolach

i w swych warsztatach proletaryuszów rusiskich, którzy prdzej czy póniej

równie zerw si do walki, a kto wie czy nastpny strejk nie zobaczy bratnie--

go ucisku „Dia‘‘ ze „Sowem polskiem" i z „Hayczaninem“. Ciekawa by to

bya trójka, ale frazes jaki, sucy do zamydlenia oczu opinii publicznej zawsze

si znajdzie.

Zdarzenie takie, jak ostatni olbrzymi strejk na Rusi, musz prdzej czy

póniej wywrze znaczny wpyw na stosunki spoeczne, ekonomiczne a nawet

i polityczne kraju. By moe, e wpyw ten nie okae si zaraz, e potrzeba

bdzie jeszcze wikszych wysików, kilku jeszcze strejków, ale skutki nastpi
musz. Przedewszystkiem, jak to ju obecnie widzimy, zaostrzy on antagonizm

lasowy midzy wikszymi i rednimi wacicielami gruntów i ich dzierawcami
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a robotnikami. wiadomo klasowa u obu warstw ju teraz wzrasta. Obszarnicy

pozwalaj jeszcze tylko swym lokajom narodowo-demokratycznym pia na cze
sw hymny pochwalne jako na cze szermierzy polskoci na wschodnich kresach;

sami za drwi sobie z tych frazesów i na zjazdach i w prasie swej gromadz
siy przeciw wrogowi klasowemu, nawouj na wszelkie potgi nieba i ziemi,

szukaj wszdzie sprzymierzeców, szczególnie za u wadz centralnych i krajo-

wych. Indolencya szlachty polskiej nie pozwala jej pomyle o rodkach innych,

któreby zrównowayy uszczuplenie dochodu (co prawda nieznaczne) spowodo-

wane podwyszeniem pac. Zamiast tedy stara si racyonalniej gospodarowa,
aby za to wicej i lepsze plony wycisn z ziemi, obmylajfsposoby, by robotni-

kom rolnym odj wszelki rodek walki; wic chcieliby zaostrzy przepisy emi-

gracyjne i prawo koaiicyi, zaprzdz do pracy winiów i onierzy, chcieliby po-

prostu odj wszelkie prawa konstytucyjne chopom. Co najwaniejszej jednak,

chc na przyszo zorganizowa zdrad strejkow. Spodlona prasa buruazyjna
obleka dnoci te w szat patryotyczn i na wspók ze szlacht i jej pras
pod pokrywk kolonizacyi i polonizacyi chcieliby przez masowe, zorganizowane

sprowadzanie strejkbrecherów mazurskich stumi w zarodku denie chopów ru-

siskich do polepszenia swego bytu. Ze w ten sposób podaj bro do rki ru-

siskim nieprzyjacioom polaków, e zablinion od czasów rozbiorów Polski ran
swawolnie rozogniaj, e igraj z ogniem, co ich to obchodzi! Po nas potop —
oto ich haso.

Wprawdzie narodowa przynaleno obszarników podolskich, wprawdzie

szczucie polskich i rusiskich narodowych demokratów jeszcze przez jaki czas

zaciemuia bdzie klasowy charakter walki chopa z obszarnikiem wschodniej

Galicy i, to jednak jak obszarnicy zrozumieli ten charakter klasowy, tak .zrozu-

miej go i chopi. Nawet tumnem sprowadzaniem mazurów nie dugo bdzie
si mydlio oczy rusiskiemu chopu Ujadania narodawych demokratów rusi-

skich na cay naród polski nie wemie on seryo, skoro sobie, przypomni jak na-

cyonalistyczua inteligencya rusiska z maymi chlubnymi wyjtkami schowaa
si podczas strejku w mysi dziur, skoro i robotnicy u wyzyskiwaczy rusiskich

praoujcy solidarno sw ogosz z reszt robotników rolnych rusiskich i skoro,

na co si zanosi, i polscy chopi zastrejkiij, rzuc judaszowy srebrnik agentów

werbujcych ich na wschód i poza plecyma Stojaowskiego i ludowców nie dadz
si uy za strejkbrecherów.

A teraz jakie skutki mog ze strejku wynikn dla partyi socyalistycznej

rusiskiej? Energiczne i uczciwe stanowisko polskiej prasy socyalistycznej

wobec strejku, stanowisko zupenie odosobnione w spoeczestwie polakiem

w Galicyi, da^ej wytajca i pena powicenia praca towarzyszy rusiskich na

terenie strejkowym, wszystko to wzmocnio nasze pooenie na Rusi. Podczas

ostatniej podróy agitacyjnej tow. Daszyskiego cae procesye chopskie w-
(lrovvay na jego zgromadzenia do miast rusiskich z okolicznych gmin i z

cntuzyazmem go przyjmoway. Tern wszystkiem jednak nie moemy si udzi;
wprawdzie partya radykalna rusiska, do której si uwiadomieni opozycyjni

chopi przyznaj, jest politycznie, a nawet spoecznie zbliona do socyalistycznej,

soc3'alistyczn jednak nie jest.

Nie tu miejsce wyuszezy rónic midzy temi dwoma stronnictwami

i przyczyny dla których dotd nie socyalizm a radykalizm brat gór w Gali-

cyi wschodniej, ale bd co bd nastaje czas, w którym socyalizm na Rusi na po-

stpy liczy moe. Trudnoci, co prawda, s ogromne
;
do organizacyi na wsi nie

dopuszcz tak prdko wadze, a dopuciwszy, tumi j bl wszelkiemi siami,

Ale mojem z'lauiem rusiskim naszym towarzyszom nie potrzeba propagandy taj-

ne', która tamuje prawidowy rozwój socyalizmu i która konieczn jest tylko

pod knutem carskim; jest o wiele prostszy sposób propagandy jawnej. Wpraw.
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dzie przemys w Galicyi wschodniej jest jeszcze w powijakach, ale ju istnieje.

Po miastach i koloniach wschodnio-galicyjskich istnieje ju masa rusiskiego pro-

letaryatu przemysowego
;
w tartakach i przy budowlach, w kopalniach i w gar-

barniach, w warsztatach kunierskich, browarach i gorzelniach, w warsztatach ko-

lejowych s tysice proletaryuszów rusiskich, a zadaniem garstki naszych agita-

torów rusiskich jest zgromadzi liczniejszy ni dotd zastp iuteligencyi socya-

listycznej i rozpocz agitacy wród tego proletaryatu przemysowego, który,

bdc silnymi wzami zczony ze wsiami, poniesie tame sztandar socyalizmu

Grunt ju jest przygotowany. W istniejcych ju a rozsianych po miastach a na-

wet wielu miasteczkach i koloniach przemysowych wschodniej Galicyi stowa-

rzyszeniach socyalistycznych zawodowych i ksztaccych jest do inteligent-

nych robotników rusiskich, którychby naleao wyksztaci na agitatorów.

Gdy po miastach i miasteczkach powstan placówki, wiateka, rzucajce na

powiat promienie, wówczas lud pracujcy wiejski znajdzie oparcie w inteligen-

tniejszych miejskich warstwach robotniczych i garn si bdzie do socyalizmu

i wpisywa do stowarzysze; gdy tam znajdzie porad i obron i otuch. Przy-

szo za rusiskiej partyi socyalno-demokratycznej ma i dla socyalizmu 'polskie-

go wogóle doniose znaczenie. Bo silna partya na Eusi galicyjskiej musi wy-
wrze wpyw te na Ukrain, a wic wzmocni pozycy nasz bezporednio

w zaborze austryackim a porednio te wobec Rosyi.

Kwestya narodowociowa nie przestaje interesowa towarzyszy rosyjskich.

Mamy oto przed sob N 2 „Swobody" — pisma dla robotników, wydawanego
przez rewolucyjno-socyalistyczn grup tej samej nazwy, a na czele Nr. ciekawy
artyku „Oprawcy narodowoci". Artyku ten stanowi, wedug zapowiedzi reda-

kcyi, wstp do caego szeregu artykuów o pooeniu narodowoci w pastwie
rosyjskiem. Autor tego artykuu dowodzi, e „ju w cigu dugich dziesicioleci

carstwo rosyjskie jest rusztowaniem katowskiem dla wolnoci narodów — pola-

ków, finlandczyków, otyszy, itwinów, Ukraiców, ydów, gruziuów, ormian
i t. d" i mówi dalej:

„Dopóki w Rosyi istnieje tron cara-samodziercy i my nie mamy
adnego gosu w rzdzeniu krajem — jestemy narodem-katem nie

z wasnej woli, ale dla tego, e nas robi nim wadza carska. Ale walczy-
my z ni. dymy do zrzucenia tego szkodliwego pasorzyta z ciaa Rosyi,
i, by moe, niedalekim jest ten dzie, kiedy nasza walka zostanie uwie-
czona powodzeniem — wówczas odpowiedzialno za ucisk narodotooci
spadnie na nas. Bdziemy musieli albo przej dziedzictwo wadzy car-

skiej — ucisk woli i swobody narodowoci — to znaczy sta si z wa-
snej chci narodem katem, albo musimy z szacunku do siebie samych, do
swego honoru w^yrzec si tego haniebnego i przekltego dziedzictwa“.

W dalszym cigu autor artykuu dowodzi, e tylko ta ostatnia droga jest

w’aciv.-a dla robor.ników rosyjskich, poczem omawia z kolei ucisk rónych naro-
dowoci w Rosyi, dzielc je na takie, które, zdaniem autora, nie bd day

Dr. Stanisaw Gall.



— 352

oddzielenia si od Rosyi i wytworzenia wasnych republik samodzielnych (Ukra-
icy (?), Ormianie i gruzini i t. d.) i takie, które daj zupenej samodzielnoci,
jak Polacy i finlandczycy.

„Sto lat temu Polska istniaa jeszcze jako pastwo samodzielne. Naro-
dowi, penemu siy, penemu ycia, nie tylko nie chylcemu si do upadku, ale
zaledwie poczynajcemu rozwija swe bogate zdolnoci i przeksztaca swój
ustrój pastwowy — zbrojna rka silnych ssiadów rozbia form jego ycia
pastwowego, rozdara Polsk na szmaty i obecnie polacy s podzieleni
midzy Rosy, Austry i Niemcy. Podzieleni niby rzecz jaka. Gorycz g-
bokiej krzywdy, cikiej zniewagi woli narodu dotychczas przepenia du-
sz kadego polaka, dotychczas namitna mio ojczyzny jest u niego
cile zwizana z niezomnem pragnieniem zawojowania na nowo niezale-
noci, utworzenia z prowincyi o rdzennie polskiej ludnoci, cierpicej obec-
nie w jarzmie Rosyi, Austryi i Niemiec, samodzielnej republiki polskiej.

daniem „naszej “, „rosyjskiej “ Polski jest cakowite oddzielenie od Bo-
syi... jak bdzie traktowa i jak powinien traktowa to danie robotnik
rosyjski? Na to pytanie istnieje jedyna odpowied: gwaciciel nie za-
waha si zdepta wol narodu, walczcy o swobod musi traktowa j
z zupenym szacunkiem i uznaniem. Polska — kto powiedzia, e ona
jest „nasz“? Ten, kto uznaje prawo wasnoci czowieka nad czowie-
kiem.,. Kady, kto powie o Polsce „nasza“ — ten tern samem i o sobie
powie, e jest nie „swój“, lecz czyj — parobek gwacicieli, uywajcych
pici do wykuwania kajdan dla wolnoci, prawdy, sprawiedliwoci. —
Kto powie, e z mioci do Rosyi niepodobna pozwoli, aby j rozbito
na kawaki, aby oderwano od niej „nasze“, ten dowodzi tylko jak ciemn,
lep mioci kocha on sw ojczyzn... My nie mamy wtpliwoci, e
wiadomi robotnicy bd traktowali z caym szacunkiem wol polskiego na-
rodu... Ale wikszo nas, rosyan, jeszcze jest mao wiadoma, mózg jej jest

zamglony nikczemnym patryotyzmem jakiej szmaty w rodzaju „Swieta“,
goszcego szczucie narodowoci — i wielu to walczcych o wolno
uwaa danie polaków za szkodliwe dla interesów „naszego" pastwa, za
zoliw zdrad Rosyi!... Nie moemy zamyka oczu na to, i wanie
dlatego, e znamy niewysoki stopie wiadomoci wielu z nas, uwaamy
za konieczne postawienie kwestyi otwarcie i wyranie. Co bdzie, jeli

polacy zadaj dla siebie niezalenoci, a ciemne siy ycia rosyjskiego

— poczynajc naszemi wadzami i koczc tak ,szmat jak „Swiet“
— zwróc si do „patryotyzmu“ robotników rosyjskich i poczn podszczu-

• waó ich przeciwko ,.zdrajcy-polakowi“ ? Czyby gos tych ciemnych sil

wywoa w odpowiedzi okrzyk narodu rosyjskiego: „krwi polskiej, krwi!
Ognia i miecza na nich!“?

I tumy niewiadomej ludnoci rusz mordowa polaków? Za co,

w imi czego? Za to, e polacy chc wolnoci, w imi tego, aby podda
ich niewoli i gwatowi!... Kady wiadomy robotnik koniecznie musi si
z tern liczy, naszym witym obowizkiem jest przyczynianie si do

wyjaniania kwestyi narodowociowych w Rosyi i owietlanie ich, nic nie

tajc przed mao wiadomymi z obawy np. e niektórzy z nich nazw takie

otwarte uznanie sprawiedliwych da Polski zdrad Rosyi... W cigu
wieków gwatu i nikczemnej polityki carów rosyjskich zaszczepiao si
ludowi nieposzanowanie wzgldem innych narodowoci, dzikie^ brutalne

pojcia o prawie. Czas, aeby to zniko ! Zbliaj si nowe wieki — nie

kalania duszy ludu brudem gwacicieli, lecz oczyszczenia jej od tego brudu
i rozwinicia w niej wszystkiego tego wzniosego i szlachetnego, do czego
zdolny jest czowiek — naszym obowizkiem jest wzicie jaknajenergicz-

niejszego udziau w tej naszej pracy wieków i w razie wybuchu wród
ludu antynarodowych uczu, na kadego z nas spda cz odpowiedzial-

noci, jeli obecnie z jakiegokolwiek powodu bdziemy si obawiali wyja-
ni naszym malowiadomym towarzyszom,! e kady naród ma zupene
prawo stanowi o swym losie i jeli wyraa wol oddzielenia si od pa-
stwa, do którego jest przytwierdzony mieczem zaborcy, to wola ta musi
by wicie speniona!
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Musimy podnie, e w socyalistycznej prasie rosyjskiej, zwaszcza
przeznaczonej dla szerokich mas robotniczych, pora pierwszy spotykamy si
z tak szczerem i sympatycznem owiadczeniem w sprawie polskiej. W tym
samym numerze „Swobody“ zosta zamieszczony artyku tow. Józefa Pisud-
skiego o gospodarce caratu w Polsce, zaopatrzony przez redakcy w sympatyczny
dopisek.

*
* *

Bratni nasz organ rusiski „Wola“ zamieszcza obszerny artyku „Po strej-

kach“, zawierajcy doskona analiz wspaniaego ruchu chopów rusiskich i cha-

rakterystyk stosunku do rónych partyi galicyjskich. Podajemy tu zakocze-

nie tego artykuu:

„A tymczasem socyalista ukraiski nie zapomni nigdy, e po za
plantatorami, co rw si do carskiego knuta, po za barbarzycami, co

wzdychaj za Jeremim Winiowieckim w „Dzienniku polskim“, po za ha-

katystycznemi gadzinami, co sycz w „Sowie polskiem", po za zajczo
tchórzliwymi frazeologami z „Kuryera lwowskiego“ — istnieje jeszcze

polski proletaryat socyalistyczny, który z ca wiadomoci staje po stronie

strejkujcego chopa ruskiego, który nie tylko w swojej codziennej gazecie
— na przekór wszystkim swoim narodowym demokratom — susznej spra-

wy broni, ale i swój grosz krwawy na strejk skada.
Tego nie wolno nam nigdy zapomnie. Tern bardziej, e nienawi

szowinistyczna wstrzymuje wyzwalajc walk klas pracujcych. Tomy
widzieli w ostatnim strejku. Z caej siy zaczli plantatorzy podolscy

woa na pomoc przeciw strejkujcemu ruskiemu chopu polskich wocian,
rzucili si do budowania kaplic, kocioów, zakadania towarzystw!...

I §’<iyby si szowinistom byo udao walk strejkow przeciwko wy-
zyskujcym plantatorom przemieni w wojn caej Kusi z ca Polsk, to

to rozdzielioby tylko lud pracujcy, oddaoby przewodnictwo w takiej

szowinistycznej walce panujcym klasom i sferom kadego narodu.

Kady, kto pragnie dla strejkujcych proletaryuszów trwaego zwy-
cistwa, nie bdzie rozognia walki, któraby rzucia poar nienawici
midzy lud wyzyskiwany. I kady, kto pragnie prawdziwie wyzwolenia
proletaryatu, wyzwolenia klas pracujcych, musi pamita, e tylko orga-

nizujc proletaryuszów w osobny obóz, mona im zapewni trwae zdoby-

cze. Przeciwnie, idc za wskazówk tych, dla których walka ludu roboczego
ma by li tylko metod walki o now „polskorusk ugod“, zeszedby
ruch strejkoAvy na iranowce., gdzie go oczekuj same rozczarowania. A to

tern bardziej, e my — na przekór wszystkim róowym nadziejom —
z uwagi na elementarny charakter strejków, boimy si, aeby strejki bez

trwaej i odpowiednej organizacyi nie przeminy tak bez ladu, jak emi-
gracya i|wyborczy zapa z czasów badeniowskich.

Jasny cel socyalizmu musi by tutaj drogowskazem; jasne przeko-
nanie, e walka strejkow, to tylko pocztek wielkiej walki, która dopro-
wadzi do zniesienia pracy najemnej, do obalenia dzisiejszego ustroju ka-
pitalistycznego, do zaprowadzenia ustroju socyalistycznego, gdzie razem
z warsztatami i kopalniami, kolejami i fabrykami przejdzie i ziemia na
wspóln wasno spoeczestwa, pod zarzd tego spoeczestwa, a szum
zotem falujcych anów przestanie rozlega si przeklestwami w uszach
przygnbionego ndz proletaryusza".
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% KRA.JU I O KHATO.
Praca narodowa''^ 7ia Rusi. — Zajcie w fabryce Szajble7'a. — Stosunki w Za-
gbiu Dbrowskiem. — Demonstracya w gimnazyach radomskich. — Poszu-
kiwanie drukarni. — mier zdrajcy w Lublinie. — Ze stosunków wiejskich. —
Nowy organ partyjny. — Wyroki w Pabianicach. — Szczliwa ucieczka. —

Odrzucenie rewizyi).

Strejki chopskie na Rusi napdziy nie lada strachu szlagonom wschodnio-
galicyjskim, którzy obecnie namylaj si, w jakiby to sposób zapobiedz na przy-

szo „nieszczciu", które ich moe zmusi w kocu do pacenia jako tako
udzkiego wynagrodzenia robotnikom rolnym. A wic przedewszystkiem obmy-
laj rodki przymusowego przytwierdzenia chopów do ziemi, uniemoliwienia
emigracyi, sprowadzania do robót polnych onierzy i winiów, nastpnie ma-
rz o sprowadzaniu tanich robotników sowackich i chorwackich, w kocu
chwytaj si i sposobów narodowo-demokratycznych. Mianowicie próbuj z pol-

skich wschodnio-galicyjskich chopów utworzy sobie sta armi strejkbrecherów

za ^pomoc baamucenia ich blag „narodow". Obok wic polskich kocioów
i kaplic na Rusi, proponowanych i budowanych (e wymieni tu p. Rawit
Gawroskiego) przez narodowych demokratów, szlagonerya podolska poczyna
zwoywa „wiece ludu polskiego", na których rozpaja si chopów i prawi si
im moray na temat „z szlacht polsk polski lud“. Do organizowania tych wie-

ców „narodowych" zaprzgnito wszelkiego rodzaju macherów z pod ciemnej

gwiazdy, staczykowskich ajentów wyborczych i t. p. indywidua, pasowane na
„dziaaczów narodowych" przez obóz polsko-hakatystyczny. wieo odby si taki

wiec w Zoczowie.

Wiec ten mia by, jak goszono oficyanie, dowodem, e we wschodniej

Galicyi s chopi polscy, którzy czuj narodowo, garn si do owiaty i t. d

W rzeczywistoci za by cay wiec pomysem obszarników zoczowskich, którzy

za porednictwem zbrukanego oszusta, Soneckiego, postanowili wiecami z pocz
stunkiem przeciwdziaa agitacyi strejkowej. e ten moment, a nie inny by
motywem wiecu, wiadczy okólnik towarzystwa szkoy ludowej, podpisany przez

Soneckiego. Odstawiono wic do Zoczowa kilka tysicy chopów polskich

i rusiskich. Mówiono wszdzie: je i pi dostaniecie zadarmo, tylko przycho-

dcie! Biedni, nieowieceni chopi, wygodzeni, wychudli, popieszyli na rozkaz

starosty, ksiy, andarmów, obszarników. Biedacy nie widz misa nigdy, z wy-
jtkiem Wielkiej Niedzieli, kiedy im ksidz powici kawaek kiebasy. Wic
spieszyli tam, gdzie miano dosta wódk i kiebas. Zbierano si po wsiach

i maszerowano pod przewodnictwem chorych z tablicami, wród piewów, jakby

na odpust jaki. Kto by wiadkiem przebiegu wiecu i tego, co si tam dziao,

ten odniós przygnbiajce wraenie. Celem wiecu byo rzekomo naradzenie si
nad jak prac realn nad ludem

;
tymczasem syszelimy same kazania. I tak

wystpowao dwóch ksiy, którzy nawoywali przedewszyskiem do uczszczania

w niedziel i wita na naboestwo. Po nich wystpi „mówca pierwszej próby",

wedug zdania komitetu, a zarazem bohater dnia, p. Gruszecki, nauczyciel ludowy.

Gosem paczliwym opowiada, jak ten chopek orzc idzi sy i idzi za tyra pu-
giem, a Bóg zsya mu pocieszyciela przy tej pracy take w szarej sukmanie —
skowronka, który mu prac uprzyjemnia; a z pod kadej skiby wyglda do niego

(chopka) jego ojciec, jego dziad, który mu mówi
:
„Orz, synu, t ziemi, bo ja
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j tak 3 oraem“. Nastpnie mówi, e jest synem chopa, e nosi take suk-

man i wypdza bydo na pastwisko. Wspomnia jeszcze w kocu zotousty

mówca o zmarym swym ojcu, nad którego grobem stoi wierzba i szepcze mu do

ucha: pij, stary Gruszecki, spokojnie, bo zostawi syna i t d. Nie zapomnia

mówca i o rusinach; potrzykroó zapyta zgromadzonych, czy chc i za San,

a kiedy ci chórem odpowiedzieli „nie“, zeszed z mównicy, a lud zapiewa:

„Serdeczna Matko". Podczas przemówienia jednego z „chruniów" wylazo szy-

do z worka. Chop ten uwaa strejki rolne jako intryg przeciw „dobrym

janie panom, którzy tak dzisiaj chopów ugocili" — intryg, wywoan agitacy

niedouczonych — gupich studentów; to te ci, którzy nie strejkowali, jedz

Chleb, a tamci gnij w wizieniu. Obszarnicy nagrodzili mówc hucznymi okla-

skami, a lud zapiewa: „Zdrowa Marya". Mimo, e wiec mia by polski, za-

piewali wocianie pod koniec rusk pie „Mnohaja lita". W jaki sposób c. k.

patryoci owiecaj urodovvo chopów, wiadczy fakt, e jeden z mówców cho-

pskich, koczc swoj mow o Mickiewiczu pod jego pomnikiem, wznós okrzyk

na cze cesarza austryackiego.

Tak wyglda „praca narodowa" na Rusi ! Naley si jednak spodziewa,

e ta demoralizacya, jak szerz obszarnicy wród ludu. nie signie zbyt gbo-
ko, i e chop polski na Rusi pójdzie przy nastpn3^m strejku rolnym w jednym

szeregu z chopem rusiskim przeciwko wspólnym wyzyskiwaczom.

*
9|C >!=

Pisalimy w swoim czasie o zajciu w fabryce Szajblera, które znalazo

swój epilog w skazaniu „Goca ódzkiego" na kar pienin za umieszczenie

artobliwego krakowiaka, osnutego na owem zajciu. Obecnie podajemy za

„odzianinem" szczegóy caej awantury. W fabryce Szajblerowskiej dyrekto-

rem tkalni zosta niejaki Kunze, który przez 6 lat znca si nad robotnikami,

a zwaszcza robotnicami. Obrywa lon, upi kary, zmusza do pracy nad siy,

dobrego sowa me przemówi, tylko wci wymyla od „polskich wi".
W kocu przebraa si miarka cierpliwoci robotnic. Towarzyszki zapay go,

a cho broni si jak wcieky tygrys, bi i ksa, nic mu nie pomogo. Obwi-
zano mu gow fartuchem, picie i pantofle byty w robocie, a wreszcie wyrzu-

cono go za bram. Tej samej nocy aresztowano 160 kobiet t. j. poow ;
naza-

jutrz druga poowa, zamiast i do fabryki, posza do kazarmy upomina si

o aresztów me. Zatrzymano wszystkie. Wic z tego powodu tkacze w nowej

tkalni prz/ ulicy Widzewskiej zastrejkowali od poudnia w liczbie 1000 ludzi.

Zjawia si audarmerya Roootnicy zadali wypuszczenia aresztowanych i wy-
dalenia Kunzego. Gnoiski przysiga, e si tak stanie. Wówczas tkacze wró-

cili do roboty. Robotnice wypuszczono Kunze wyjecha zagranic. Solidarno
robotnicza wic zwyciya. A takich wystpie w odzi potrzeba jak najwicej,

gdy fabrykanci i majstrowie dopuszczaj si tam naduy, gdzieindziej wcale

nieznanych Bicie robotników w odzi jest na porzdku dziennym. Mao tego.

W wielu fabrykach ódzkich przy przyjmowaniu robotnic poddaje si je rewizyi

sanitarnej, jak prostytutki. Takie ogldziny su panom dyrektorom, majstrom

a i doktorom za sposób werbowania kochanek. „odzianin" nawouje do ener-

gicznego protestu przeciwko tym niesychanym bezprawiom.

I w Zagbiu Dbrowskiem stosunek administracyi fabrycznej do robotni-

ków jest okropny. Oto co pisze nasz korespondent stamtd:
W ostatnich czasach z powodu zabicia Bokalskiego i zamachu na Strati-

latego Zagbie zostao zelektryzowane. Nie przesdzajc, czy zamachy byy po-
trzebne, o czem zreszt pisalimy w „Robotniku", naley si zastanowi, co je

wywouje, naley wnikn w”przyczyny silnego wzburzenia, które ród proleta-
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ryatu w Zagbiu jest ogólnem. Ciekawem' jest równie stanowisko inteligen-

cji, urzdników, zarzdów i wogóle wszystkich czynników miarodajnych.

Najbardziej palc spraw, wielokrotnie poruszan w „Górniku" i odezwach,

jest bratnia kasa—zapomogowa i emerytalna. Nie bdziemy przytacza wszystkich

naduy, podoci ze strony wacicieli hut i kopalu i przypomina o systema-

tycznej walce, któr z dopominajcymi si swych praw robotnikami staczano.

Po dugich poradach dano now ustaw dla kas bratniej pomocy, która nie za-

pewnia robotnikom przewagi i praw rozporzdzania swoimi funduszami, ani za-

bezpieczenia na staro. O wartoci ustawy daje pojcie fakt nastpujcy.

W kopalni Kenarda delegaci wbrew opinii gównego dyrektora chcieli wypaci
towarzyszowi swemu pewn kwot — otrzymali na to odpowied, e niepotrzebnie

si rzucaj, bo ich jest trzech, a zarzd ma 4 gosy — on za jako przewodni-

czcy 2 gosy!

Zapomoga, wypacana jako wsparcie emerytalne, wynosi 5 rb., wyranie
5 rubli miesicznie! Wemy pod uwag, e po 20 latach górnik staje si nie-

zdolnym do pracy, przyczem robotników 40*stoletnich aden zarzd do pracy

nie przyjmie. Có wic pozostaje? — powolna mier godowa. I w ten sposób

umieraj wszyscy starsi górnicy z onami i dziemi, wszyscy ci, z których pa-

nowie soki ywotne ju wycisnli.

Pierwsza wic przyczyna aktów rozpaczy, to beznadziejne pooenie, wi-

dmo mierci — brak uczciwych bratnich kas.

Popatrzmy teraz, jak postpuj zwierzchnicy z pracujcymi. Na pytanie,

dlaczego robotników bij po twarzy, ordynarnie im wymylaj, moecie nieraz

usysze odpowied: „ho robotnik do tego przyzwyczajony^^. Bicie i zncanie si
jest systemem, którego nie zaniedbuj nietylko dozorcy, sztygarzy, ale i panowie

inynierowie i zawiadowcy, cho nieraz tak adnie mówi umiej na temat mi-

oci bliniego i wszechpolskich ideaów. Za zniewag i obelg od czasu do

czasu nastpuje odpowied, bo w miar nagromadzenia si palnego materyau
i rozbudzania si wiadomoci wzrasta poczucie godnoci osobistej. Otó i druga

przyczyna rozgoryczenia, deptanie godnoci pracujcego.

Jest kraj, gdzie fabrykanci i przemysowcy sprowadzaj kozaków, stawiaj
im koszary, asygnuj pienidze na utrzymanie tajnej i jawnej policji, gdzie je-

dyn odpowiedzi na protesty i dania jest okrzyk: „policyi i wojska jakuj wicej,

chociaby nas to setki tysicy kosztowao"
;
naturalnie krajem tym jest Zagbie.

Co prawda interes rzdu zaborczego i fabrykanta jest identyczny, ale- s pewne
granice przyzwoitoci, obowizujce nawet kapitalistów i zgraj ich pomocników.

Tu u nas nikt granic tych nie uznaje — nawet ci, którzy szczyc si, e s
narodowymi demokratami. Mamy wic z jednej strony gadanie o odbudowaniu

Polski, mrzonki o kanaach podziemnych, którymi wojsko i bro z polskiego Pie-

montu (Galicji) sprowadza si bdzie, z drugiej za t straszn rzeczywisto, e na

danie robotnika- polaka odpowiada si pokorn prob do rzdu o wzmocnienie

policyi dla opieki nad nieszczliwemi ofiarami gwatów „wyuzdanej bandy ro-

botniczej" ! Bo przecie w gawdach rodz si projekty, aeby w kopalniach, przy

mieszkaniach robotniczych, zreszt pewno nawet i przy ustpach stawia onierzy
z bagnetami! Istnieje take oficjalny projekt, przechodzcy wszelkie granice

prawdopodobiestwa.

28 Sierpnia 11-tu wyszych urzdników Towarzystwa Sosnowieckiego

urzdzio na Niwce zebranie w celu naradzenia si, jak si zabezpieczy od zemsty

wzburzonego proletaryatu. Byo to wkrótce po zamachu na Stratilatego. Na

wniosek tego ostatniego (g. inynier tow. sosnowieckiego). Bednarskiego (za-

wiadowca na Milowicach) i Doboszyskiego (zawiadowca na Niwce) uchwalono

zada przez dyrektora Kiberona pomocy z Petersburga w postaci zwikszonej

tajnej i jawnej policyi ! Pókownik Wassul (szubrawiec pierwszorzdny), czonek
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zarzdu Towarzystwa Sosnowieckiego, pojecha w tym celu do Warszawy i za

pewne do Petersburga. Dodajmy do tego bezporednie kumanie si naczelnika

andarmeryi Bielskiego ze wszystkimi powaniejszymi urzdnikami w Zagbiu,

a otrzymamy obrazek stosunkó\^ w Zagbiu.

Nie bdziemy wymagali aeby Stratilacowie, Strasburgerowie i t. p. krze-

wili socyalizm, ale bdziemy ich pitnowali i karali, j eeli szpiclowskiem post-

powaniem bd szkodzili inte esom ludu pracujcego.

W wielu kopalniach szpicle, naznaczani przez Bielskiego, s otaczani spe-

cyaln opiek zarzdu. I ci paiiowie-inynierowie oburzaj si, jeli si ich

traktuje jak szpiegów i prowokatorów ! Trzeci wic powód rozgoryczenia, to

poda, serwilistyczna polityka zarzdó\^, która uatwia rzdowi przeladowanie

naszych towarzyszy.

W kocu doda do tego naley obrywanie zarobków, które dochodzi do

monstrualnych rozmiarów ! Stratilato np. obci do Y3 zarobki pracujcym.

W radomskich gimnazyach — mskiem i eskiem — urzdzono uroczysto

na cze autora hymnu „Boe caria chrani" — poety ukowskiego. Na obchód

ten uczennice przybray wosy w czerwone wstki, co tak rozzocio przeoon,
e za kar postanowia nikogo nie uwalnia od zapacenia wpisu. W gimnazyum

mskiem uczniom rozdano ksieczki z yciorysem ukowskiego i idyotycznym

rysunkiem, przedstawiajcym zbratanie si chopa, poezyi i cara. Po wyjciu

z gimnazyum chopcy podarli na strzpy carosawne brednie i rozrzucili na ulicy

i w Nowym ogrodzie. Zaczo si ledztwo i sprawa opara si a o guberna-

tora, a nawet jenera-gubernatora. Skoczyo si na tern, e wielu skazano na

12 godzin kozy, niektórym kazano si przenie do innych gimnazyów, kilku wy-

dalono.

Z powodu ukazania si „Kuryerka Ostrowieckiego“ po Radomiu zaczto

szuka naszej drukarni partyjnej. Wachmistrz andarmski tómaczy, e ta dru-

karnia musi by gdzie na poddaszu. Dalej opowiada e z Petersburga przysza

wiadomo, e w Radomiu ukrywa si do 100 socyalistów. Fijoy radomskie

ami tedy gowy nad tern, jakby tu drukarni wykry i odrazu 100 socyalistów

zapa

!

W Lublinie zmar niedawno niejaki Michaelis, który w 1863 r. skrad
oddan mu do przechowania kas powstacz i wyda w rce moskali powstaców.
Porós wic w pierze i pod koniec ycia by wacicielem dwóch hoteli w Lu-

blinie. Opinia publiczna nie zapomniaa mu jednak jego zbrodni. Gdy zmar,

na klepsydrach dopisywano róne uwagi, jak „haniebnej pamici“, „zdrajca“,

„rzenik z 63 r.“ i t. p. Klepsydry musiano zmienia trzy razy. Publiczno
wygwizdaa kondukt pogrzebowy, a fioy i policya pilnowali, eby nie doszo do

powaniejszych zaj. Na cmentarzu krzyczano „smoy zdrajcom!"

W poprzednim Nr. pisalimy o aresztowaniach wród chopów w powiecie

makowskim. Aresztowania i rewizye po wsiach odbyy si i w innych okolicach

kraju, mianowicie w okolicaeh owicza i w Lubelskiem, pod Wwolnic, gdzie

niedawno zosta zabity przez niewykrytego sprawc policyant ziemski i jaki

szpieg, wasajcy si wród chopów. Policya poszukuje wydawnictw niele*

galnych — socyalistycznych i patryotycznych. Zosta wydany okólnik do za-

rzdów gminnych, aeby zwrócono baczn uwag na agitatorów, wóczcych si
po wsiach. Gminy (wójt i sotys w pierwszym rzdzie) bd odpowiaday za

szerzenie tej agitacyi wród wocian. W radzymiskim powiecie ^gub. warsz.)

ksidz odbiera przysig od wocian, e nie bd suchali podszeptów socya-

listów i bd agitatorów wydawa w rce wadz. Rzd wyobraa sobie, e
agitatorzy jed w powozach, konno lub na rowerach i druki rozrzucaj.

Z Litwy pisz do „Kuryera Lwowskiego“; Znany okólnik biskupa wile-
skiego Zwierowicza zmusi wadze do zwrócenia uwagi na stan szkó cerkiew-
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nych. Oo prawda, liczba tych szkó zostaa zmniejszona, w grodzieskiej guber-

nii zamknitjto 33 szkoy dla braku uczniów, lecz postanowiono je uzbroi lepiej

w walce z wrogiem usposobieniem ludnoci. Dopiero teraz rozmaite dania po-

pów, dotyczce szkó cerkiewnych zostay uwzgldnione. Nauczycielom podwy-
szono pac prawie w dwójnasób. Personal nauczycielski zmieniono i ulepszono

i, co prawdopodobnie najhardziej si umiechao popom, ustanowiono dla jednej

gubei*nii grodzieskiej a sze nowych posad inspektorów szkó cerkiewnych,

popów, wolnych od wszelkich innych zaj. Rozwija si obecnie konkurencya
prawomylnoci pomidzy szkoami ministeryalnemi i cerkiewnemi. Wadze na-

czelne jednych i drugich przecigaj si wzajemnie w dziaalnoci rusyfikacyjuej

i carosawnej, by cign na si moliwie wielk ilo ask rzdowych. Oto

naprzykad jeden z nowych okólników dyrekcyi szkó ludowych w gubernii

grodzieskiej do nauczycieli

:

„Ze spraw dyrekcyi zostao uwidocznione, e niektórzy z pomidzy nauczy-

cieli szkó ludowych, przewanie modych i zamieszkaych w powiatach poudnio-
wych gubernii, pozwalaj sobie piewa w czasie odczytów ludowych pieni ma-
orosyjskie (rusiiiskie

),
co prawda, niezbyt liczne. Wobec tego uwaam za swój

obowizek przypomnie panom nauczycielom, e rosyjska szkoa ludowa z guber-

nii grodzieskiej powinna zasiewa wród ludnoci miejscowej zasady jedynie ro-

syjskiej pastwowoci i rosyjskiej pieni ludowej i e zatem w szkole ludowej

nie powinno s piewa adnych innych pieni, oprócz rosyjskich ludowych“.

W Pabianicach ogoszono wyroki za strejk tkacki z r. 1900. 9 towa-

rzyszom i towarzyszkom z fabryki Kindlera kazano wyjecha do Rosyi na 2 lub

3 lata, 1 wysano na rok do miejsca urodzenia; z fabryki Endera 4-ch towarzy-

szy dostao pobyt w Królestwie (wybrali Zdusk Wol) n 3 lata, kilku za
oddano pod dozór policyjny.

P. P. S. pocza wydawa nowy organ partyjny „Wici“, który ma obsu-

giwa tak samo Radom, jak i pooone w okrgu punkta przemysowe jak Ostro-

wiec, mielów, Staszów, Starachowice i t. d.

I znowu moemy zaregestrowa fakt szczliwej ucieczki jednego z na-

szych towarzyszy z Syberyi. Mianowicie z Wiercholeska udao si zbied'. za-

granic tow. Maksymilianowi Horwitzowi, skazanemu na 5 lat Wschodniej Sy-

boryi. Vivat seuens — niech yje nastpny!

* *
*

Najwyszy sd Rzeszy w Lipsku odrzuci rewizy sprawy tow. Mora-

wskiego i Golde. Ohydny "wyrok stal si wic ostatecznie prawomocnym.

Odsiadywanie kary rachuje si tylko od dnia odrzucenia rewizyi. Wskutek tego

tow. Golde wyjdzie na wolno dopiero dn. 1 padziernika roku przyszego. Co

do tow. Morawskiego, to ten musi opuci wizienie w czerwcu roku przyszego,

ale jako pose ludu lskiego. Nie zapominajmy wic o tern i popierajmy, jak

kto moe, ruch nasz w zaborze pruskim.

'n/vwVAAT'JVV\.'Vvv-'.-*

Wydawnictwa P. P. S. zaboru rosyjskiego.

„odzianin" Nr 4. wrzesie 1902 (w druk. krajowj).

Tre'. Kilka sów o kouspi.racy'; z fahryk i warsztatów: z fabryk Szaj-

blerowskich, z fabr. Heincla i Kuuicera (na Widzewie), z fabr. J. Heincla, z fabr.

Barego, z fabr. Rychtera, z fabr. Rozenblata, z fabr. Allarta, z fabr. Leonardta,
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z fabr. Wilickiego, z fabr. Barciskiego i S-ka, z fabr. Kellera, z fabr. br. Mase,

z fabr. Rychtera, z fabr. Gitelzona, z fabr. Leskiera, z pralni ódzkich, z fachu

rymarskiego; Ozorków', z fabr. Szloserowskiej, odezwy majowe; Pabianice: z

fabr. br. Baruch, z fabr. Kindlera, ze lusarni Prjsa; Zgierz: z fabr. Lorenc

i Krusz, z giserni Hoffmana, z przdzalni Kerzla. Kronika: Nasze zdrowie,

cikie czasy dla kapitalistów, ks. Landowicz w Chojnach, cerkwie, potworne

bezprawia. Ostrzeenie.

Wici. Nr 1. wrzesie 1902. (w druk. krajowej).

Tre: Od redakcyi. Wizyta satrapy. Padom: szkoy miejskie, poszu-

kiwanie drukami, cywilizacya radomska a robotnicy, sprawki policyi, manifesta-

cya w gimnazyach, p. Bielski i prezydent, z fachu stolarskiego, z warsztatów

kolejowych,
; Ostrowiec

:

z walcowni szyn i tregrów, walcownia blachy, walco-

wnia maa, warsztaty mechaniczne, z motowni, piece martenowskie, ze szpitala,

z herbaciarni; mielów) Staszów, Pogrzeb zdrajcy.

Z warszawskich fabryk i warsztatów (w druk. krajowej).

Tre: z fabr. K. Rudzki i sp., z fabr. Gerlacha i Pulsta, z fabr. Szlen-

kiera, z fabr. „Labor“, z fabr. mechanicznej, z huty szklanej Sawickiego, z fabr.

Makowski i Baner, z zak. budowl. Horna, z fabr. metal w Kaczodoach, z fabr.

Rohna i Zieliskiego, z fabr. „Wulkan" (starej i nowej), z fachu ogrodniczego.

Die Proletarysze Welt Nr 1. padziernik 1902.

Tre: Solidarno. Stanisaw Kunicki. Powszechne gosowanie. Car-

ski budet. Socyalizra a sztuka. Straszne wyroki. Arbajter. Poezya. Spis

wydawnictw argonowych P. P. S.

„wiatIo“ Nr 15

Tre: Ignacy Hryniewiecki — E. P., Pierwsze dni powstania listopa-

dowego — W. Piotrowski; Podzia bogactw w wietle cyfr — Worker;0 teoryi

Darwina — Krakowiak; Przedsibiorstwa pastwowe i gminne w republice socy-

alistycznej — B. A. J.

„Kuryerek Zakordoiiowy i Zagraniczny" Nr 6-—

9

Tre: Zabór austryacki, zabór pruski, Austro-Wgry, Niemcy, Szwajcarya
Wochy, Belgia, Afryka.

List do Redakcyi „Przedwitu".

Szanowny Towarzyszu Redaktorze

!

Z prawdziw przyjemnoci uwaam, e „Przedwit" w ostatnich czasach

coraz wiksz uwag powica zwalczaniu tych objawów reakcyi, które wkradaj
si do spoeczestwa naszego pod mark narodowo-demokratycznej wszechpolskn-

ci. Sdz, e taka „Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi" nie jednego pobu-

dzi do mylenia i pozwoli mu pozna rzeczywisty charakter tego prdu, który

np. wród pewnego odamu modziey poczyni wprost zastraszajce spustoszenia.

Ale wpyw panów od „Przegldu Wszechpolskiego" nie ogranicza si sam mo-
dzie i inteligency zawodow. Szerz oni swoje zasady i wród ludu, mianowi-

cie wród wociastwa za pomoc „Polaka". Otó do czsto spotykam si ze

zdaniem, pcdzielanem nawet przez niektórych naszych towarzyszy, e naley jak-

najusilniej zwalcza taki „Przegld Wszechpolski", tak „Tek", nie mówic ju
o „Sowie Polskiem", ale nie naley przeszkadza szerzeniu si „Polaka", który

przecie pewn korzy przynosi. I ja byem przez pewien czas tego zdania, gdy
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„Polak“ bd co bd budzi wiadomo narodow i nienawi do najazdu^

jakkolwiek jego stanowisko spoeczne nikogo nie mogo zadowolni. Tymczasem
w miar tego, jak menerzy narodowo-demokratyczni stopniowo przeksztacali si
na gruncie galicyjskim na zwykych karyerowiczów nacyonalistycznych, i poziom

„Polaka“ obnia si coraz bardziej. Dzi rzeczy tak stoj, e nie moemy, nie

mamy prawa dalej tolerowa szerzenie si „Polaka" tam, gdzie nasze wpywy
sigaj. Bior ostatni Nr. „Polaka“ — i có w nim znajduj? Po bezbarwnym
artykule wstpnym, nawoujcym do organizacyi, idzie artyku p. t. „Ksidz
kardyna M. Ledóchowski“, w którym ten fanatyk ultramontanizmu, a pod koniec

ycia najwierniejszy suga rzdu pruskiego, zaszczycony zot tabakier przez

Wilhelma II, przedstawiony jest jako patryota polski, którego imi „winno by
mile wspominane przez Polaka obok szlachetnych imion ks. arcybiskupa Fia-

kowskiego, biskupa Hryniewickiego, Zwierowicza i wielu innych biskupów wy-
znawców". Mamy tu wic do czynienia z tendencyjnem faszowaniem prawdy
historycznej, nota bene podanem we wstrtnym klerykalnym sosie, którym obe-

cnie s obficie podlewane wszystkie artykuy „Polaka". Z jeszcze bezczelniejszem

faszowaniem faktów spotykamy si w dziale, rriktujcym o zaborze austryackim.

Mowa o strejkach rolnych na Rusi, które w ten sposób „Polak“ charakteryzuje;

„W ostatnich (?) czasach Moskale wzili w opiek Rusinów galicyjskich i jtrz ich

przeciw Polakom. Midzy Rusinami, tymi, co si polityk zajmuj, jedni, t. zw.

moskalofile uwaaj si sami za Moskali, drudzy mówi, e Moskali nienawidz:

ale i oni ku Moskwie cign (?!) z nienawici do Polaków. A lud dobry, ale

nieowiecony, ciemny, jak tabaka w rogu, sucha podszeptów tych przewódców

na wasn zgub... I oto z nienawici do Polaków przewódcy ruscy w wielu po-

wiatach podmówili wocian do etrejku czyli bezrobocia podczas niw... wocia-
nie nie chcieli i do roboty nie w tych majtkach, gdzie waciciele le z nimi

postpowali, ale gównie (!) tam, gdzie obywatele ziemscy Polacy dobrze z lu-

dem ruskim si obchodzili". Po prostu niewiadomo jak nazwa te obrzydliwe

garstwa! Bo przecie ani narodowcy do Moskwy nie cign, ani moskalofile nie

urzdzali strejków, tylko zwalczali je tak samo jak polscy narodowi demokraci.

Nie wspominam ju o tern, e „Polak" zupenie milczy o fakcie strejkowania

polskich chopów i e stara si przedstawi pace robotników rolnych na podsta-

wie informacyi staczykowskich. Idmy dalej. Oto w rubryce „Rónych wiado-

moci" znajdujemy nastpujc notatk: „Proces Morawskiego i Goldównej z Ka-

towic wykaza, e socyalici polscy na lsku maj w swej partyi nie mao
szpiegów i wogóle szubrawców, którzy pracuj jednoczenie i nad „uwiadamia-

niem" ludu polskiego i nad „uwiadamianiem" pruskiej policyi o robotach par-

tyi". Wiadomo, e w procesie naszych towarzyszy górnolskich odegra pierwsz

rol ajent-prowokator Gussner, który zreszt do partyi nie nalea. Otó na tej

podstawie szubrawiec z „Polaka^^ omiela si w oczach chopów, którzy zapew-

ne nigdy w yciu nie syszeli o adnych socyalistach polskich na Górnym lsku,
ani tern mniej o szczegóach procesu naszych towarzyszów, zohydza ca party.

Przecie za sam tak notatk warto spoliczkowa jej autora.

Oto czem karmi „Polak" lud polski. Sdz, e nie moemy nadal pozo-

sta biernymi wiadkami znieprawiania i demoralizowania naszych chopów. Mu-

simy czynnie zwalcza jego wpyw wród ludu, tak samo, jak zwalczamy „Prze-

gld Wszechpolski" i inne podobne szmaty. Obecnie, kiedy posiadamy ju „Ga-

zet Ludow", walka ta jest znacznie uatwiona, naley tylko systematycznie

prostowa i pitnowa w „Gazecie Ludowej" wszystkie fasze „Polaka".

Z socyalistycznem pozdrowieniem

Czytelnik.



Ksigarnia Polskiej Partyi Sooyalistycznej w Londynie

wieo otrzymane na skad :

~

Amicis de Ed. O kwestyi spoecznej. Lwów 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy ameryk., 2 d.

Bebel a. Studenci a Socyalizm. Lwów. 1901. Cena 5 ct. austr., 10 fen.,

IB centimów, 3 cent. amer., 1 d.

Cheopies-ki M. Szkoa Batignolska w Paryu. Lwów, 1898. Cena
80 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 12 cent. am., 6 d.

CzEKSKi Fe Precz z miitaryzmem ! Kraków 1900. (Latarni Nr 5). Cena
15 cent austr., 25 fen., 30 centimów, 6 cent. ameryk., 3 d.

Daszyski Ignacy. O formach rzdu. Kraków 1902 Cena 10 cent. austr.,

20 fen., 25 centim., 5 cent. am., 2 d.

Daszyski Ignacy. Szlachetczyzna a odrodzenie Glicyi. Wydanie 2.

Lwów, 1901. ena 50 centów austr., 80 fen., 1 frank, 20 centów amer., 10 d.

Dziennik Szpiega, Antoniego Winiewskiego. Londyn 1901. Cena 50 ct.

austr., 80 fenig., 1 frank, 20 cent. amer., 10 d.

Engels F. Wojna ciopska w Niemczech. Londyn 1902. Cena 75 cent.

austr., 1 m. 25 fen., 1 fr. 50 centim., 30 cent. am., 1 sL 3 d.

Gieeszyski H. Dr. Maurycy Mochnacki fz portretem). Pary 1901. Cena
10 centów austr., 15 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Gieeszyski H. Dr. Opowiadania o bitwie grochowskiej. Chicago 1890.
Cena 15 cent. austr, 25 fan., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Gieeszyski H. Dr. Ostatnie chwile powstania listopadowego. Chicago
1900. Cena 20 cent. austr., 30 fen., 40 centim., 8 cent. am., 4 d.

Gieeszyski H. Dr. Powstanie Kociuszkowskie. Pary 1894. Cena 10
cent. austr., 15 fen., 20 centim., 4 cent. am., 2 d.

Hannibal. Ndza Rosyi w cyfrach. Kraków 1900. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 cent. amer., 2 d.

Jak gin instytucye narodowe na emigracyi ? Pary 1896. Cena 25
cent. austr., 40 fen., 50 centim., 10 cent. amer., 5 d.

Jak zrobi milion ? — opowiedzia milioner Rockefeller. Skreli W. A.
Carey Chicago 1902. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 30 centimów, 10 cent.

am., 5 d.

Janowski J. N. i W. Heltman. Konstytucya 3 maja, z uwagami kryty-

cznemi. Lipsk. Cena 60 cen. austr., 1 marka, 1 fr. 25 centim., 25 ct. amer., 1 sh.

Jednodniówka „Robotnik" z 1895 roku. Cena 20 centów austr.. 30 fen.,

40 centimów, 8 centów ameryk., 4 d.

Jednodniów'ka „Robotnik" z 1901 roku. Londyn. Cena 10 ct. austr.,

16 fen., 20 centimów, 4 centy amer., 2 d.

Jenera Walery Wróblewski. Napisa G. Z portretem. Pary 190X
Cena 15 centów austr., 25 fen., 30 centim., 6 centów am., 3 d.

Kautsky K, Zasady Socyalizmu. (Program Erfurcki). Z przedmow, do-

penieniami i portretem autora. Londyn 1902. Cena 60 cent. austr., 1 m., 1 fr.

25 centim., 25 cent. am., 1 sh.

Kruk. Za Wolno. Poemat. Londyn 1902. Cena 15 cent. austr., 25 fen.,

80 centim.', 6 cent. am., 3 d.

Lambro. Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. Cena
15 centów austr., 25 fenigów, 30 centimów, 6 centów amer., 3 d.

Liebknecht w. Odbudowanie Polski (Wyd. Z. P. M. P.). Londyn 1901.

Cena 30 cent. austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. amer., 6 d.

Limanowski B. Historya Litwy, Chicago 1895. Cena 15 cent. austr,,

25 fen., 30 centim., 6 cent. am., 3 d.

Limanowski B. Socyologia Augusta Comte’a. Lwów 1875. Cena 20 centów
austr., 35 fen., 43 centimów, 10 cent. am., 4 d.

Lunia M. Niepodlego Polski w programie socyalistycznym. Pary
1900. Cena 25 cent. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 6 d.



Mczennicy myli. Chicago 1902. Cena 1 zr. 20 cent., 2 marki, 2 fr.

50 centim., 50 cent. am,, 2 sh.

Mac Grady T. ksidz. Socyalizm czyli sprawa robotnicza. Chicago, 1902.
Cena 25 ct. austr., 40 fen., 50 centimów, 10 centów amer., 5 d.

Maskofp J. „Tamten*. Sztuka w 5 aktach z ilustracyami. Cena 1 zr,

,

l m. 60 fen., 2 franki, 40 cent. amer., 1 sh. 8 d.

Mickiewicz i Puszkin oraz spoeczestwo polskie i rosyjskie przez
Kraków 1899. Cena (zniona) 25 ct. austr., 40 fen., 50 centim., 10 ct. am., 5 d.

Mickiewicz Adam. Pisma nie objte 4-tomowem wydaniem warszawskiem,
W dwóch tomach. Lwów 1901. Cena 2 zr., 3 m. 50 fen., 4 fr., 1 dolar,

3 sh. 6 d.

Midzynarodowa Solidarno Proletaryatu. Londyn 1902. Cena 30 ct.

austr., 50 fen., 60 centim., 15 ct. ameryk., 6 d.

Nasi Hakatyci. Pary 1900. Cena 5 centów austr., 5 fen., 10 centimów,
1 cent amer., 1 d.

Orski Z. Ukryty wróg* Kraków 1900. (Latarni Nr 8). Cena 10 cent.

austr., 15 fen., 20 centim., 4 cent am., 2 d.

Pochocki L. Polska Zakordonowa. Londyn 1901. Cena 20 cent. austr.,

30 fen., 40 centim., 8 centów ameryk., 4 d.

Pochocki L. We wspólnem jarzmie. Londyn, 1901. Cena : 15 ct. austr.,

26 fen., 30 centimów, 6 cent. amer., 3 d.

Pokrzywa T. Walka klas. Kraków 1900. (Latarnia Nr 4). Cena 10 cent.

austr., 15 fen., 20 centimów, 4 cent. ameryk., 2 d.

Polska Partya Socyalistyczna w ostatnich 5 latach. Londyn 1900.
Cena 15 cent. austr., 25 fen., 30 centimów, O centów ameryk., 3 d.

Pomorski Edward. Lud a Sejm. Kraków 1900. (Latarnia Nr 6). Cena
10 cent. auetr., 15 fen., :0 centimów, 4 cent. am., 2 d.

Pomorski Edward. Walka o soce. Kraków 1900. (Latarnia Nr 7). Cena
10 cent. austr., 15 fen., 20 centimów, 4 cent. am., 2 d.

Ruch narodowy w r. 1877 przez b. Konfederata. Cena 75 cent. austr.

1 m. 25 fen., 1 fr. 50 cent., 30 ct. ameryk., 1 sh. 3 d.

Socyalizm-Demokracya-Patryotyzm. Wydawnictwo dla uczczenia 40- to
letniego jubileuszu pisarskiego Bolesawa Limanowskiego. Wydanie ozdobne,
z portretem jubilata. Kraków 1902. Cena 1 zr., 1 m. 50 fen., 2 fr., 50 ct. am.
1 sh. 6 d.

Sombart Werner. Socyalizm i ruch spoeczny w XIX stuleciu. Cena 60 ct,

austr., 1 marka, 1 fr. 25 centimów, 25 centów amer., 1 sh.

Szymon Konarski. Z portretem. Lwów 1902. Cena 15 ct. austr., 25 fen.,

30 centim., 6 cent. amer., 3 d.

Wasilewski Leon. Narodowoci Austro-Wgier. Kraków 1902. Cena
5 cent. austr., 10 fen., 2 cent. amer., 1 d.

Webb Sidney. Socyalizm w Anglii. Lwów 1891. Cena 40 cent, austr.,

65 fen., 80 centim., 16 centów ameryk., 8 d.

Wierzba Jan. Opowiadanie z dziejów Polski. Wydanie drugie. Londyn
I9OI 0 Cena 15 cent. austr., 25 fen., 35 centimów, 7 cent. amer., 3Va d.

Wybór Poezyi. Tomik III. Londyn 1901. Cena 5 cent. austr., 10 fen.,

16 centimów, 3 cent. amer., l^/a d.

Zajczek J. Historya ruchu rewolucyjnego 1794 r. Ceua 30 cent. austr.,

50 fen., 60 centim. 12 cent. amer., 6 d.

TRE : Karol Marks a powstanie 1863 roku. — Widoki rewolucyi.*— Rzecz

o t. zw. Narodowej Demokracyi. — Po dymisyi Milleranda. — Strejki chopskie

na Rusi. — Z prasy. — Z kraju i o kraju — Wydawnictwa P. P. S. za-

boru rosyjskiego. — List do redakcyi „Przedwitu**.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Coiworth Road, Leytonstone

London N E.
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arnnki prenumeraty :

Bocznik: 5~lr. — 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4 zr.) —
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedynczy : 45 centim. — 4 d. —
36 fen. — 20 ct. austr. — 10 ct. amer. -— 900 reisów.

Adres redakcyi i administracyi

ióze i^laaowski, 67 ^olworth §d., ^eytORstoat, goadon S'(^-

Pokwitowania Komitetu Zagranicznego P. P. S.

za czas od 11 padziernika do 3 listopada r. b.

Na fundusz partyjny. Opaty czonkowskie: s. h. i— 11 m*
12 fen.; 8, a. II — 23 zr. 49*/'2 cent. Skadki nadzwyczajne: Londyn
sekcya ydowska Oddziau na ,,Ai*ba.jtera“ w kraju — I f. szt. zebrane w Jom-
kipur — 4 sh., „ Waltbamstow“ 9 f. szterl., A. B. — 6 d.; Zur. Z. . zebrane

na Biaej Rusi — 60 franków; D. Stefan. — 25 ra. 85 fen.; J. ski —
101 zr. 62 cent; Górnik - 5 rs.; New-York Jose Szister na Nr 2 „Pro-

letaryeze Welt“ — 5 dolarów.

Na fundusz zaboru pruskiego: D. — 10 marek.

Pi8ma partyjne i robotnicze

:

Przedwit — miesicznik. Londyn. Rocznie: 2 zr. 40 cent, 4 marki, 5 fr
,

1 dolar, 4 sh.

wiato - dwumiesicznik popularno naukowy. Londyn. Rocznie 1 zr. 20 ct. austr.,

2 m., 2 fr. 50 c., 50 cent. am., 2 sh.

Kuryerek Zakordonowy i Zagraniczny — miesicznik. Londyn. Rocznie

:

60 cent. austr., 1 m., 2 fr., 25 cent. amer., 1 sh.

Gazeta Ludowa — dwumiesicznik, dla pracujcegfo ludu wiejskiego w zaborze

rosyjskim. Londyn. Rocznie 60 cenr. austr., 1 marka, L fr., 25 cent am.,

1 szyL

Proletarysze Welt (wiat proletaryacki — po ydowsku) — kwartalnik. Londyn.
Rocznie (do koca 1903 r.) 50 cent. austr., 1 mar., 1 fr., 25 cent. am., 1 sh.

Robotnik^ Górnik, Biaostoczanin, odzianin, Wici, Arbajter (po ydowsku)

—

w tajnej drukarni zaboru rosyjskiego — oraz Walka wychodz nieregu-

larnie. Prenumerowa z góry w Londynie mona tylko Robotnika. Cena
za 10 num.: 3 zr. 50 cent, 6 mar., 7 fr. 50 cent., 1 dolar 50 cent. am.,

6 sh.

Naprzód— dziennik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie w Austryi 12 zr.

Poza Austry : 28 mar., 40 fr., 7 do]. 50 cent. am., 32 szyi.

Prawo Ludu - dwutygodnik. Kraków, 15, Bracka, Austrya. Rocznie: 1 zr.,

2 marki, 2 fr. 50 cent., 50 cent. amer., 2 sh.

Latarnia — miesicznik. Kraków, 15 Bracka. Austrya.. Rocznie : 50 cent

austr., 1 marka, 1 fr. 50 centim., 25 centów ameryk., 1 sh.

Idysze Folkscajtung (ydowska gazeta ludowa — po ydowsku) — tygodnik.

Lwów. H. Diamand, 17. Kraszewskiego. Rocznie: 1 zr. 30 cent, 3 marki,

5 franków, 1 doi. amer.. 4 szyi.

Kolejarz — dwutygodnik. Kraków, Szczepan Kurowski, 9, Mikoajska, Austrya.

Rocznie : 3 zr., 5 mar., 6 fr., 1 doi. 25 cent. am., 5 szyi.

Ognisko — 3 razy aa miesic — dla drukarzy. Lwów, J. Hubert, 8 Lindego.

Austrya. Rocznie: 2 zr. 40 cent, 4 m., 5 fr., 1 doi. am., 4 szyi.

Gazeta Robotnicza — tygodnik. Katowice (Kattowitz O/S), 46, Beatestrasse,

Niemcy. Rocznie : 4 zr. 50 cent., 6 m. 40 fen., 8 fr., 1 d. 60 c. am., 6 sh.

Owiata—dwutygodnik. Pozna, W. remski, 3, Strzaowa, Niemcy. Rocz. 3 m.

Robotnik — tygodnik. Chicago, 692, Milwaukee Ave, Stany Zjedn. Pón. Ame-
ryki. Rocznie : 3 zr. 75 cent, 6 m., 7 fr. 50 cent., 1 doi. 50 cent, 6 szyi.



JNr lO. Paclseiernili lOOJS. «ok JLJLTl.

PRZEDWIT

PO ZJEDZIE MONACHIJSKIM'),

Od roku 1897-go aden niemiecki zjazd partyjny nie mija

bez dyskusyi w sprawie stosunków wzajemnych P. P. S. zaboru

pruskiego a partyi niemieckiej. Dochodzio ju do bardzo ostrych

star pomidzy delegatami P. P. 8. a jednostkami szowinistycznie

usposobionemi wród niemców, podjudzanemi ze wzgldów osobi-

stych przez Ró Luxemburg
;
syszelimy ju z ust towarzyszy

niemieckich wyrazy, zupenie nie licujce z zasadami socyalisty-

cznej solidarnoci midzynarodowej, ale ostatecznie zdrowy rozs-
dek wikszoci partyi zwycia zapdy szowinistyczne i intrygi

osobistoci w rodzaju Róy Luxemburg. Jednake w cigu paru
lat ostatnich, zwaszcza od mierci nieodaowanego Liebkuechta,

kiedy w zarzdzie partyjnym zabrako czowieka, któryby dobrze

rozumia znaczenie i donioso naszych dnoci niepodlegocio-

wych, polsko-niemieckie stosunki partyjne pogorszyy si znacznie,

i zarzd partyi niemieckiej stopniowo pocz ulega wpywowi
szowinistów i intrygantów. Czytelnikom „Przedwitu “ znane s
dostatecznie wszystkie szczegóy tego smutnego zatargu polsko-

niemieckiego, nie bdziemy wic ich tu przypomina. Zatarg ten

doprowadzi w kocu do prawie zupenego zerwania stosunków
pomidzy obydwiema bratniemi organizacyami, do wystawienia po-

dwójnych kandydatur na Górnym lsku, do zaoenia w Pozna-

niu konkurencyjnego pisemka socyalistycznego w jzyku polskim

i do nieobesania po raz pierwszy niemieckiego kongresu partyj-

nego przez polaków.

Taki stan rzeczy musia by nareszcie uznany przez ogó
socyalistyczny za niemoliwy. Jednolita walka ekonomiczna i po-

lityczna wszystkich socyalistów w caych Niemczech, nie wycza-
jc zaboru pruskiego, jest konieczn tak samo dla towarzyszy
niemieckich, jak i dla nas. To te z góry mona byo wiedzie,

e zjazd monachijski postara si pooy kres gorszcemu stanowi

rzeczy i bdzie stara si umoliwi na przyszo harmonijne

*) Patrz artyku „Sprawy polskie na kongresie monaeh jskiin“ str. 364—371.
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wspódziaanie socjalistów polskich i niemieckich. Co prawda,
Kóa Luxemburg wniosa rezolucj, zmierzajc do zaognienia

istniejcego zatargu i usunicia wszelkiej moliwoci porozumienia

si socjalistów polskich z towarzjszami niemieckimi, ale poznano

si odrazu na tej intrjdze. Na wniosek Bebla odrzucono prowo-

kacjjn cz drug jej rezolucji, zastpujc t przez wjrazj, uzna-

jce konieczno porozumienia si partji niemieckiej z P. P. 8.

Warto podnie, e na zjazd wpjnj te wnioski, które, jak np.

wniosek tow. Lebiusa z Drezna, stawiaj kwestj na zupenie

waciwjm gruncie zasadniczjm, lub protestowaj przeciwko na-

rzucaniu ludnoci polskiej socjalhakatjstjcznjch kandjdatów (wnio-

sek towarzjszj niemieckich z Zabrza).

Faktem wic jest, e po za tr^^jk Luxemburg - Gogowskj-
Wiuter, pragnc ze wzgldów osobistjch nie dopuci do zgodj,

ogó towarzjszj niemieckich zgodj tej pragnie i do zgodj tej

dj, czego dowodem jest przjjcie poprawki Bebla. Niestetj,

w szeregach niemieckich widzimj bardzo mao zrozumienia istot-

njch powodów zatargu polsko-niemieckiego, wskutek czego i spo-

sobj, zalecane przez wikszo towarzjszj niemieckich na usuni-

cie zatargu, nie mog osign podanego skutku.

Nie mówimj ju o ogóle towarzjszj niemieckich, którzj po-

prostu zupenie nie orjentuj si w stosunkach zaboru pruskiego

i musz przjjmowa na wiar to> co mówi, wiadomie faszujcj
prawd, rozmami Gogowscj i Winterowie, e ju pominiemj Bó
Luxemburg. uprawiajc zawodowo kamstwo od caego szeregu

lat. Ale nawet tacj ludzie, jak Auer i Bebel niewiadomie ule-

gaj szerzonjm przez powjsz trójk kamstwom. Co prawda
tow. Ledebour wjjani zjazdowi, jaki charakter ma dziaalno
Rój Luxemburg w sprawie polskiej

;
co prawda tow. Bebel

w sposób jaknajbardziej stanowczj wjpar si wszelkiej solidarno-

ci z Ró Luxembui'g i nawet uzna, e taktjka Wintera nie

bja beznagann; co prawda tow. Auer zapa Ró Luxemburg
na gorcjm uczjnku kamstwa i bez litoci przjgwodzi j na
miejscu, niedwuznacznie wjstpujc przeciwko uprawiajcjm „smu-
tne rzemioso siewców^ rozdwojenia“ oraz gorco protestowa prze-

ciwko stanowisku takiego Gogowskj’ego. Wida jednake bjo, e
przjnajmniej cz argumentów owej trójki zostaa przez nich

uziiana za suszn.
Oto n. p. Bebel - czowiek, któremu przecie nie podobna

zarzuci zej wiarj, twierdzi, e w ostatnich latach dnoci so-

cjaiistjczne w „Gazecie Robotniczej “ ustpowaj na plan coraz

dalszj. Tow. Bebel po polsku nie umie, wic opiera to zupenie
sprzeczne z rzeczjwistoci zdanie na wiadomie faszjwjch infor-

macjach owej trójki, A takie przekonanie Bebla, udzielajc si
i iniijm towarzjszom niemieckim, musi bardzo utrudnia wszelkie

usiowania osignicia zgodj.

Niestetj, w przemówieniach tow. niemieckich, chociabj te-

go Bebla. spotjkamj si i z vinnemi rzeczami, które nas musz



bardzo dziwie. Oto Bebel mówi n. p. o odpowiedzialnoci „wobec
pewnej stron}^ trzeciej^. To znaczy, e zarzd partyi niemieckiej,

nie wypowiadajc si zasadniczo przeciwko niepodlegoci Polski,

nie moe bra na siebie odpowiedzialnoci za denia P. P. S. ze

wzgldu na przeladowania ze strony rzdu. Nie spodziewalimy
si usysze takiego owiadczenia, tclincego bezgranicznym opor

tunizmem z ust osiwiaego bojownika o prawa proletaryatii i
—

musimy si przyzna, e sprawia ono przygnbiajce wraenie.
Wic ju oportunizm tak si rozpleni w silnej partyi niemieckiej,

e ludzie, którzy przetrwali niezomnie na stanowisku podczas

najstraszniejszych przeladowa za czasów ustaw wyjtkowych,
naraajc si na dugoletnie wizienia, dzi licz si z moliwemi
przeladowaniami ze strony rzdu! Czy potem moemy si dzi-

wi, e tacy poplecznicy Wintera i Gogowsky’ego odstraszaj cie-

mnych robotników od P. P. S. tern, e jej program prowadzi wprost

do wizienia.

Wobec takiego stanu rzeczy pooenie nasze jest bardzo tru

dne. Zgoda z towarzyszami niemieckimi tak samo jest dla nas

konieczna, jak dla nich zgoda z P. P. S. Wierzymy te mocno,

e ta zgoda wmzeniej czy póniej nastpi, ale „dla miej zgody

“

nie bdziemy mogli nigdy zrobi takich ustpstw, któreby zado-

wolniy intrygantów, posiadajcych jeszcze wpyw wród towarzy-

szy niemieckich. Z drugiej strony nie bdziemy si liczyli nigdy

z tchórzliwym oportunizmem, ogarniajcym niektórych towarzyszy

niemieckich.

P. P. S. abom pruskiego musi i rka w rk z party
niemieck we wszystkich sprawach — tak ekonomicznych, jak

i politycznych - posiadajcych znaczenie ogdlno-pastw^owe. Dla
tego te, bez w^zgldu na to, jaki stosunek czy j z party nie-

mieck, faktycznie socyalici polscy zaboru pruskiego musz uzna-

wa uchway niemieckich zjazdów partyjnych i myl ich post-

powa. Tego wymaga nie tylko zasada solidarnoci nidzynarodo-
wej, ale przedewszystkiem realny interes polskich warstw pracu-

jcych.

Z drugiej jednak strony ten sam realny interes polskich

warstw pracujcych wymaga od P. P. S. zaboru pruskiego zupe-
nej solidarnoci z brami ako: donowymi -- i to musz uzna to-

warzysze niemieccy. Dopóki za tego i wszystkich pyncych std
konsekwencyi nie uznaj, o trwaej zgodzie nie moe by mowy.
Ale i tego jeszcze mao. Najlepsz gwarancy zgody i solidarno-

ci z nami partyi niemieckiej bdzie sia naszego ruchu. Czy,
gdyby socyalistyczny ruch polski na lsku i w Poznaskiem sta-

nowi si powan, moliwem byoby narzucenie nam na kandy-
datów jakich Gogowsky’ch ub Winterów, czy intrygi Róy
Imxemburg mogyby osiga jaki skutek? Z pewnoci nie. To
te najlepszym sposobem usunicia zatargu polsko - niemieckiego

jest rozwijanie naszego wasnego ruchu, spotgowana ofiarno na
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cele P. P. !S. i niezmordowana dziaalno polskiej ludnoci zaboru

pruskiego w myl naszego programu. Skoro bdziemy silni na

wasnych mieciach, potrafimy sobie nakaza szacunek powszechny
i nie tylko pogardza niesumiennymi „siewcami wani“, ale ignoro-

wa ich zupeuie.

St. Os...arz.

Sprawy polskie na zjedzie monachijskim.

Ju przed zjazdem mona si byo spodziewa obszernych dyskus3d

w sprawach polskich. Grówn do tego pobudk by fakt postawienia na Grór-

nym lsku podwójnych kandydatów na przyszoroczne wybory do parlamentu:

P. P. S. na konferencyi owicimskiej postawia kandydatów swoich, za
niemcy-wdnterowcy przeciwstawili im innych. Jako pi rónych wniosków

na zjazd, dotyczcych spraw polskich, nadesano Zarzdowi partyi niemieckiej

jeszcze przed zjazdem. Przytaczamy je tutaj w streszczeniu: l; Towarzysze

z Berlina III proponuj odrzucenie kandydatów P. P. S. 2) Towarzysze

z Wrocawia wnosz uznanie kandydatów batzdorfskich (Wintera i S ki) oraz

popieranie materyalne ich wyboru. 3) Tow. Bittau i 27 innych to w. z Zabrza

protestuj przeciw uchwale konferencyi w Batzdorfie, dotyczcej kandydatury

w okrgu Katowice-Zabrze i daj zniesienia tej uchway. 4) Tow. Lebius

(Drezno): „Oddzielna polityczna i zawodowa organizacya socyalnych demokratów
polskich jest uprawniona, albowiem polacy s w organizacyi niemieckiej upo-

ledzeni, na skutek swej zupenej lub czciowej nieznajomoci jzyka nie-

mieckiego. Ale i organizacyi oddzielnej, zaoonej przez polskich socyalnych

demokratów z pobudek narodowych nie za tylko praktycznych, niewolno nam
zM^alczac, jako bojownikom midzynarodowego zbratania si ludów. W prze-

ciwnym. razie niemiecka socyalna demokracya stanaby na stanowisku nauczy-

cieli w^rzesiskich. Midzynarodowoc nie wyklucza narodowoci, jak ju dowodzi
Liebknecht w Hamburgu w r. 1897. Wszdzie, gdzie podana jest wspólna

akcya obu narodowoci, np przy wyborach i walkach o podwyszenie zarobków,

winno nastpi porozumienie na podstawie stosunku si obu organizacyi

5) Komisya agitacyjna (partyi niemieckiej) i stowarzyszenie wyborcze prowin

-

cyi Pozna: „Wychodzcy w Poznaniu ^ jzyku polskim tygodnik „Gazeta
Ludowa“ (organ Kasprzaka i Luxemburgj popiera pieninie z kasy par-

tyjnej ^
W przedzjazdowych zeszytach niemieckich czasopism socyalistycznych

pojawiy si dwa artykuy, bezporednio dotyczce spraw polskich i przygoto-

wujce niejako dyskusy na zjedzie: w „Neue Zeit“ artyku Wintera p. t.

„Rozam partyjny w Polsce pruskiej “ i artyku tow. Daszyskiego w „Soziali-

stische Monatsiefte“ zatytuowany „Narodowo a Socyalizm‘-. Winter usiuje

dac w swoim artykule history ruchu socyalistyczuego na G-órnym lsku.
Artyku króciutki (3 str.) napisany jest wybitnie tendencyjnie i przepeniony

niecisociami i bdami. Czytamy tam: „Jak si przedstawia w historyi par*
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tyjnej rzekoma niezaleno polskiej partyi socyalistycznej, zwaszcza tej partyi

„w pruskim zaborze Polski“ (Winter ironicznie uywa terminu „zabór pruski

Polski“), nie mog tu rozpatrze dla braku materyau ródowego. Wprawdzie
w r. 1893 (!) zaoono w Londynie (!!) „Polsk party socyalistyczn“, ale

0 ile partya ta miaaby byc niezalen w kraju, w polskich dzielnicach pastwa
niemieckiego, Austryi i Rosyi, obok istniejcych tam organizacyi niemieckiej,

austryackiej, rosyjskiej, o tern rozstrzygnicie musiao byc pozostawione tym
organizacyom“. Wyraniej chyba niepodobna sformuowa podziau narodowo-
ci na „pastwowe“, majce wyczne prawo rozstrzygania, i „niepastwowe“,
którym przypada zaszczytna i przyjemna rola suchania. W tyme artykule

broni si Winter przeciw „oszczerczej “ nazwie socyalhakatysty, nadanej mu
przez zwolenników P. P. S. To oskarenie to, powiada, oparte jest jedynie

na nastpujcym niewinnym ustpie z korespondencyi lskiej, wydrukowanej
przeze w r. 1897 w „Sachsische Arbeiterzeitung“; „Istnieje rodzaj germani-

zacyi, przeciw której nie mona wystawie adnego rozsdnego argumentu,

mianowicie stopniowa germanizacya polaków przez ich emigracy do okolic

niemieckich, przez obcowanie z niemcami w yciu codzienuem, zwaszcza przy

pracy i innych okazyach naturalnych, i nic nie szkodzioby, gdyby germaniza-

cyi tej pomogy dobre niemieckie szkoy, gdy natomiast obecne ze niemieckie

szkoy jej nie pomagaj“. Umylnie przytoczylimy w caoci ten ustp, powo-
any przez Wintera na jego usprawiedliwienie : lepiej si oskara chyba

trudno I

„Temat mego artykuu — pisze to w. Daszyski — wydaje si pewnym
koom przestarzaym, brzmi dla niektórych uszu buruazyjnie. Zwaszcza, gdy
pisze o tern polak. Z góry ju wiadomo, e bdzie pisa za niepodlegoci
swego kraju“. Po ogólniejszych wywodach o cisym zwizku midzy walk
socyalistyczn a obron ucinionej narodowoci. Daszyski przechodzi wprost

do omówienia obecnych spraw partyjnych w zaborze pruskim. „Ludno polska

w caej wschodniej czci Prus pomieszana jest z niemieck W niektórych

okrgach wikszo polska stanowi 80®/o ogóu ludnoci. W innych okrgach
polacy znów s w mniejszoci. W akcyi politycznej i spoecznej musz obie

te warstwy ic rka w rk, bo obu grozi zarówno kapitalizm. Zupenie jest

obojtnem, czy za polakami lub niemcami stoj jeszcze w pastwie niemieckiem

miliony ludzi tej samej narodowoci; socyalna demokracya musi stosunki prole-

taryatu polskiego i niemieckiego uregulowa na miejscu jasno, sprawiedliwie

1 rozumnie. A uregulowanie to moe si odby jedynie na podstawie formalnej

równoci obu partyi
;
innego niemasz dla socyalistów i aden logicznie mylcy

towarzysz nie moe yczyc sobie formalnej zalenoci polaków od niemców,

albowiem nie mógby poda adnej rozumnej racy i, dla której polscy towarzy-

sze mieliby by inaczej traktowani, ni czescy, serbscy lub rusiscy. Znanym jest

zmys polityczny polaków, i tam, gdzie zapewniono im w partyi równoupra-

wnienie, tam walcz oni pod sztandarem midzynarodowej socyalnej demokra-

cyi, solidarnie z towarzyszami innych narodowoci. Czy praktyczne kwestye

walk wyborczych, techniki organizacyjnej lub zwizków zawodowych s tak

trudne, tak nierozwizalne, jeeli uwaa si polsk party socyalno-deniukra-

tyczn za zupenie równouprawnion? Pewny jestem, e na gruncie równoci

rosnc bdzie i solidarno i e obie strony bardzo atwo si bd z sob po-

rozumieway...

„ Wraliwego na sprawy narodowociowe socyalnego demokrat spotyka

zwykle zarzut, e istot socyalnej demokracyi jest walka klas, któr pier-

wiastki narodowociowe musz osabia. Jeeli odrzucimy fetyszowy charakter

sowa i zapytamy, do jakich waciwie celów ma prowadzi walka klas, tedy

zobaczymy, e celem tym jest wanie zniesienie klas i zdobycie prawdziwej
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równoci midzj obywatelami. Przez walk klas pracujemy dla narodu... Otó
jeeli niektórzy towarzysze niemieccy sdz, e w polskiej demokracyi socyalnej

walka klas nie g'ra adnej roli, tedy dowodz oni, e nie znaj poprostu rze-

czywistego stanu rzeczy. Walka polskiego proletaryatu przeciw wyzyskiwa-

czom naley do najciszych i do najzaartszych w Europie, co bynajmniej nie

przeszkadza, e towarzysze polscy z naciskiem stawiaj danie niepodle-

goci Polski, jako koniecznoci politycznej i spoecznej'".

Numer „Soz. Mon.“ zawierajcy artyku Daszyskiego, rozdany zosta

na zjedzie wszystkim delegatom
;
artyku Daszyskiego odbi si na dyskusyi

w mowie Bebla, przyczem Bebel, jak si zdawao, uie zrozumia, czy nie chcia

zrozumie gównej praktycznej myli autora, równouprawnienia partyi polskiej

i niemieckiej, i wikajc je z równouprawnieniem polskich i niemieckich czon-

ków partyi ogólno niemieckiej, oznajmi, e jest ono ju urzeczywistnione.

Czonek zarzdu partyi tow. Auer, omawiajc róne czci sprawozda-

nia zarzdu i wnioski ich dotyczce, przy punkcie -prasa partyjua“ wda si
szczegóowo w rozpatrzenie spraw polskich. Zrobi to przy omawianiu posta-

wionego na zjazd wniosku, aby kasa partyi niemieckiej popieraa pieninie
wychodzc w Poznaniu od lipca rb

,
a wydawan przez przeciwników P. P. S.

tygodniow „Gazet ludow." Dla obszerniejszego uzasadnienia swego odmo-

wnego wzgldem tego wniosku stanowiska, naszkicowa history stosunku

partyi niemieckiej do ruchu polskiego. Na kongresie w Hali postanowiono

popiera finansowo wieo zaoone pismo polskie „Gazet Robotnicz" i przez

11 lat wydano na ten cel 29,441 marek; o wydatku tym, powiada Auer,

niewolno powiedzie ani sowa alu, ani te chepic si nim, boc z naszej

wasnej dobrej woli powzilimy to postanowienie dla wcignicia do ruchu

i proletaryatu polskiego... Prócz tych pienidzy wydalimy niejeden tysic na

poparcie agitacyi polskiej. Gdy kierownicy ruchu polskiego przychodzili do

nas, wiedzielim}', e bdzie to kosztowao pienidze, ale dawalimy je chtnie,

bo byy to pienidze dla tak niezbdnej agitacyi polskiej, niezbdnej bodaj po

to by przeciwdziaa strejkbrecherstwu. Póki szo o wprowadzenie socyalizmu

do tych kó, bylimy zawsze w zgodzie, ale obecnie stoimy wobec ruchu, który

nie ma nic wspólnego z deniami emancypacyjnemi proletaryatu w naszem

rozumieniu. W Polsce rozwin si ruch narodowy, wprost niespodziany, i ruch

ten obj nietyko t. zw. lepsze towarzystwo polskie, ale i polski proletaryat.

Brutalne, bezwzgldne napaci na jzyk, obyczaje i wiar rozjtrzyy uczucia

polaków i to ‘wpyno te na ich stosunek do nas. Poczucie, e naley bronie

odrbnoci narodowej przeciw brutalnym napaciom, przenikno i do kó pro-

letaryatu. Z tego antagonizmu midzy polskoci a ofieyaln niemieckoci

wyniky dla nas nieprzyjemnoci, znowu podniosa si myl cznoci polskiego

narodu w Austryi, Rosyi, Niemczech i innych krajach i w ten sposób powstaa

i u naszych polskich towmrzyszy dno do samodzielnoci i niezalenoci.

Zjawisko to zrozumie mog, nie mog w^szake go pochwala. Mówi dalej

Auer, e uie moe on zgodzie si na stanowisko, wedug którego niemcy,

mieszkajcy w prowincyi poznaskiej i lskiej, mieliby by traktowani, jak

cudzoziemcy, aby polacy stawiali kandydatów i t. p ,
a niemcy ich tylko popie-

rali. aby pracowali dla nich, nic nie majc w tych sprawach do powiedzenia.

Dalej Auer opowiada star history o kandydaturze Kasprzaka w Poznaniu,

dla której grunt przygotowaa owocna praca niemieckich towarzyszów, zwaszcza

w dziedzinie zwizków fachowych. Dyskredytowanie tej kandydatury uwaa
za niesuszne, za nietaktowne. Byy i inne wypadki zatargów z polskimi

towarzyszami, które sprawiy, e niemiecki zarzd musia si zrzec odpowie-

dzialnoci za robot polskiej partyi i cofn subsydyum „Gazecie Robotniczej".

Chcemy zrobi wszystko, by dokona porozumienia si, ale popiera ruchu, kie-
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rowanego przez ,,Gazet Robotnicz”, dalej nie moemy. Jednak, póki stoimy

na gruncie dnoci do zgody — nie moemy subwencyonowac „Gazety Ludo-

wej która byaby wobec tamtej pismem koukurencyjnem. Wyraa on raz

jeszcze nadziej, e rozdwojenie bdzie zaegnane : boc nie moemy mie
dwóch list kandydatów, i to w prowincyi, w której musimy walczyc z hakaty-

stami. Atoli’ pogld, e polacy s panami prowincyi, a niemcy maj si im
podda i najwyej wolno im wybiera ich kandydatów, uwaa Auer za abso-

lutnie faszywy. Rozumie si, e i postpowaniu niemców duo zarzucie mona.
ywi stanowcz nadziej, powiada on, e nowe rokowania doprowadz do

zgodzenia si towarzyszy niemieckich i polskich na wspóln list kandydatów.

Jestemy gotowi ic w naszej gotowoci do ustpstw a do ostatecznych gra-

nic - jako starsi bracia i dowiadczeni przyjaciele. Ale nie moemy tolerowa,

by w granicach pastwa niemieckiego powstaa niezalena partya, nie liczca

si z ruchem niemieckim. Nieprawd te jest, jak twierdz niektórzy ludzie, e
zaraeni jestemy nowoytnym prdem szowinistycznym. Jak daleko przesd

ten przenika polskich towarzyszy, wida z nastpujcego listu jednego z wy-

bitnych przywódców ruchu polskiego (Daszyskiego): „Nie mog wierzy, eby
socyalna demokracya niemiecka wystpowaa, jako partya, germanizacyjuie, albo

eby byy jej sympatyczuemi tradycye polityki hohenzolernskiej“... Jeeli tak

pisz przywódcy, to czegó oczekiwa od robotników polskich? Zdaniem mo-

jem, przy wszelkiem uznaniu i wzgldach nalenych polakom, musimy przecie

wyranie zaznaczy, e polacy, o ile mieszkaj wewntrz granic niemieckich,

nie mog stanowi zupenie iiiezalenegb od ogólnei party i organizmu, e mu-

sz by czci, czonkiem naszym. Przy tern musimy sta. Jeeli polacy maj
razem z nami pracowa, tedy przyjmiemy ich zawsze radonie; jeeli chc
oddzielnie spróbowa, na wasn rk, to yczymy im szczcia i przeszkadza

im nie bdziemy, ale musimy da, aby nam nie przeciwdziaali, jak w danym

wypadku.

Cz mowy Auera, dotyczca rzeczy polskich, trwaa okoo trzech kwa-
* dransów: delegaci suchali jej uwanie, ale swoich pogldów nie wyraali zu-

penie. Dowodzi to, e w sprawie tej przewanie nie mieli wyrobionego zdania,

e si w niej z trudnoci oryeutowali; dowodzi te, e oznaki zadowolenia,

któremi obdarzano te lub owe ustpy innych mów w tej sprawie, dotyczyy ra-

czej mniej lub bardziej dowcipnej ich formy, ni samej treci. Po mowie

Auera do biura kongresu nadszed wniosek, podpisany przez Ró Luxemburg

i 22 innych delegatów, brzmicy jak nastpuje : „Poniewa interesy ekono-

miczne i polityczne proletaryatu tak polskiego jak niemieckiego s jednakowe;

poniewa dalej socyalna demokracya uwaa za swój obowizek broni polskiej

klasy robotniczej take przeciwko uciskowi jej narodowoci, i zawsze wedug
si obowizek ten speniaa; poniewa wreszcie socyalna demokracya uwaa
i traktuje zawsze swoich niemieckich i polskich czonków za zupenie równo-

prawnych i popiera najusilniej materyalnie jak moralnie agitacy wród prole-

taryatu polskiego, — tedy oddzielenie si polskiej grupy „Polskiej Partyi So-

cyalistyczuej“ od ogóu partyi musi by uwaane za postpek cakiem nie-

usprawiedliwiony, wywoany separatystyczuemi dnociami, nie majcemi nic

wspólnego z zadaniami socyaluej demokracyi. Zjazd ostro gani spowodowane
przez grup „P. P. S.“ kandydatury podwójne na Górnym lsku i wzywa
polskich towarzyszy partyjnych, stojcych na gruucie socyaluej demokracyi. aby

moliwie rycho pooyli kres temu demoralizujcemu warcholstwu. Kontrkan-

dydaci P. P. S. nie wchodz wic nadal w rachub, jako kandydatury p ir-

tyjue“.

Do wniosku tego zgosi Bebel poprawk
:

przyjmuje on jedynie trzy

pierwsze jego ustpy, owe trzy „pouiewa“, jedynie jako odpowiadajce prawdzie
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historycznej, za reszt proponuje zastpi uastpujcem brzmieniem
:

„tedy

oddzielenie si polskiej ^rupy „Polska Partya Socyalistyczna“, która przeciw-

stawia si partyi ogólnej, musi byc uwaane za postpek nieusprawiedliwiony ;

zjazd ostro gani spowodowane przez grup „Polska Partya Socyalistyczna“

kandydatury podwójne na Grórnym lsku i prosi Zarzd partyjny raz jeszcze

zrobi prób porozumienia si zwalczajcych si partyi — porozumienia si,

lecego w interesie caej socyalnej demokracyi“.

Na wniosek przewodniczcego Singera zjazd postanowi rozmaite wnioski,

dotyczce spraw polskich, roztrzsa cznie i w tym celu wyznaczy im od-

dzielne miejsce w porzdku dziennym.

W dyskusyi pierwszy mówi niemiec Gogowsky z Poznania. Oznajmi
on, e „nacyonalistyczni polacy w swej „Gaz. Rob “ propaguj nie .socyalizm,

lecz nacyonalizm, e o porozumieniu si nie moe byc mowy, i Ibowiem polacy

lepo suchaj rozkazów, dawanych z Londynu; prosi wreszcie Bebla o cofni-

cie jego poprawki, za zjazd o przyjcie rezolucyi Liixemburg. Po nim zabra
gos Heimann z Wrocawia, równie niemiec. Ten dowodzi, e waciwie
„uacyonalni polacy“ z P. P. S. uciskaj uiemców, bo im narzucaj kandyda-
tów; e nie jest konieczne agitowanie po polsku, bo chocia polakowi jest

bardziej swojsko, gdy si do mówi po polsku, ale robotnicy polscy niestety

bardzo rzadko pisz i czytaj po polsku. I on wniós odrzucenie wniosku
Bebla i przyjcie wniosku Luxemburg w pierwotnem brzmieniu. Dalej zabra
gos osawiony Winter. Opowiedzia on nadzwyczaj chaotycznie dzieje sto-

sunków partyjnych polsko-niemieckich na Górnym lsku, przyczem si okazao,

e stosunki te byyby jaknajlepsze, gdyby ich umylnie nie psuo podjudzanie

„mocno nacyonalistyczuie nastrojonych^ przywódców P. P 8. Wtpi on bar-

dzo, czy porozumienie da si osign, ale ostatecznie godzi si na wniosek

Bebla.

Po Winterze wesza na mównic „ideowa’‘ patronka trzech poprzednich

mówców — Róa Luksemburg. Opowiadanie swoje chciaa utrzyma w tonie

spokojnym, beznamitnym, objektywnym, ale tu i ówdzie przebia si przez te

pozory nie liczca si zupenie z prawd koszlawica i wypaczajca fakty,

podsycana osobist zoci — w najgorszym gatunku tendeucya. Mówia wic,

e nie jestto bynajmniej spór midzy scoyaligtami polskimi a niemieckimi, lecz

wewntrzna rónica pogldów wród socyalistów polskich, których przewaajca
wikszo naley do partyi niemieckiej, nieznaczna za tylko mniejszo chce

Stanowic oddzieln party. Ci jednostronnie nacyonalistyczni ludzie nie' mo-

g zrozumie, e my si organizujemy jako robotnicy, nie za jako po-

lacy lub niemcy, e stawiamy kandydatów jako socyalici, a nie' jako niemcy

lub polacy. Okoliczno, e narodowo polska jest brutalnie przez rzd uci-

skan, bynajmniej nie usprawiedliwia tego warcholstwa organizacyjnego, owszem

w najciauiejszym zwizku z uiemcami musimy walczyc w obronie naszych

interesów i zaznaczy musimy, jako polacy, e socyalna demokracya niemiecka

zawsze staa na wysokoci zadania, ilekro szo o obron narodowoci przeciw

hakatystom Mimo to owi ludzie oddzielili si od partyi i ich przedstawiciel

powiedzia na konferencyi górnolskiej, e sobie kpi z postanowie niemieckiej

socyalnej demokracyi Idzie im tylko o odbudowanie polskiego pastwa naro-

dowego. Zdawaoby si, e wród wspaniaych warunków^ polityki pruskiej

wai.iejsze ma si zadania od cierania si o zamki na lodzie nieistniejcej

polskiej republiki. To stanowisko separatystyczne doprowadzio tych ludzi do

tego, e zwalczaj w pierwszej linii socyaln demokracy niemieck i zaczynaj

wyzwolenie Polski od wyzwolenia robotników polskich od socyalnej demokracyi

niemieckiej. Prócz tego ludzie ci oddali si z rkami i nogami wszelkim stu-

denckim komitetom polskim, na które my nie mamy adnego wpywu. Wreszcie
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przystaje ona na prób porozumienia si, ale z warunkiem, by porozumienie

to byo ostateczne, by nie dotyczyo ono jedynie wymiany kilku kandydatów

do parlamentu, ale zmusio polskich separatystów do wejcia w szeregi partyi

niemieckiej.

Nastpnym mówc by pose do parlamentu Ledebour, znany u nas

zwaszcza ze swej mowy w parlamencie o zbrodniach wrzesiskich. Zwróci on

si energicznie przeciwko stanowisku i wywodom Luxemburg. Po przemówie-

niu Auera, gdy usysza, e zarzd zamierza jeszcze raz spróbowa porozumie-

nia si z polakami, sdzi on, e na zjedzie nie bdzie adnej dyskusyi pol-

skiej. Tymczasem wniosek Luxemburg znów rozpali spór. Chocia poprawka

Bebla wykrela z wniosku Luksemburg najgorsz jego czc, to przecie

Ledebour wolaby, aby zupenie go odrzucie. Sam on zgadza si tylko na ostatnie

zdanie rezolueyi Bebla, dotyczce kandydatur górnolskich, które uwaa za

wielki bd. Lecz zbytecznem jest, jego zdaniem, wypowiedzenie si zasadnicze

co do stosunku organizacyjnego socyalnych demokratów niemieckich i polskich.

Pani Luxemburg, powiada Ledebour, zakoczya yczeniem zgody, ale poprzednio

zrobia wszystko moliwe, by rozjtrzy socjalistów polskich. I jakimi robia

to rodkami ! Ledebour rozwodzi si nad history kandydatury Kasprzaka, wy-

sunitej przez sam Luxemburg, uprzytomnia, coby powiedzieli niemcy, gdyby
austryacy np. postawili jako kandydata czowieka, wykluczonego podczas praw

wyjtkowych z partyi niemieckiej, i dochodzi do wniosku, e bya to ze strony

Luxemburg prowokacya, która wywoaa suszne oburzenie.

Po Ledebourze zabra gos wród napronej, jak zwykle podczas jego

mów, uwagi stary Bebel. Zaznacza on w odpowiedzi na wyraony przez Lt,

deboura al, e nie odrzuci caego wniosku Luxemburg, e z wniosku tego

wzi to jedynie, co w zupenoci odpowiada prawdzie historycznej. Jakkol-

wiek dzisiaj^ powiada Bebel, Luxemburg potrafia si utrzyma w granicach,

jakie zachowa naley, to przecie jego stanowisko w kwestyi polskiej róni

si od jej stanowiska. Poniewa, cignie on dalej, rozprawy te ledzone s
z najwikszem zaiiteresowaniem daleko po za granicami Niemiec, zwaszcza
w Austryi, tedy uwaa on za odpowiednie opowiedzie w krótkoci dzieje

stosunków z towarzyszami polskimi.

Przypomina on, e wszelkim yczeniom tak materyalnym jak organiza-

cyjnym polaków zarzd partyi zawsze czyni zado. Kiedy zadali oddziel-

nej organizacji polskiej z oddzielnym zarzdem, zgodzi si zarzd niemiecki

na to i w sprawy polskie zupenie nie wglda. Niemcy byli zdania, e polscy

towarzysze musz mie oddzieln organizacj i e, zupenie jak w socjalnej

demokracji austryackiej, oddzielna ta organizacja wchodzi w skad ogólnej

organizacji austryackiej, tak w Niemczech organizacja polska winna wchodzi
w skad partyi niemieckiej i uzna zjazd niemiecki za najwysz instancj

decydujc. Niestety ostatnie lata stosunek taki zerway. W „Graz. Rob." dno-
ci socyalno-demokratyczne ustpoway na plan coraz dalszy. Natenczas zarzd
niemiecki zaprosi zarzd polski, dwa dni spraw kierunku „Gaz. Rob.“ roztrz-

sa i doszed wreszcie do wniosku, e, jako kierownik caej partyi niemieckiej,

nie moe nadal przez popieranie „Gazety Rob.“ dzieli odp.owiedzialno za

propagand narodow, jak „Gazeta Rob.“ uprawia; albowiem odpowiedzial-

no ta wobec pewnej strony trzeciej mogaby przybra pewnego dnia charakter

wcale niepodany. (Bebel robi tu aluzy do ewentualnego oskarenia o zdrad
stanu, jakie mógby rzd niemiecki zastosowa do denia do niepodlegoci Polski).

W artykule, pomieszczonym w „Soz. Monatsh.", tow. Daszyski pisze tak o po-

lakach w Niemczech, e odbiera si wraenie, jakoby partya niemiecka nie

przyznawaa polakom nalenych im praw jako czonkom narodu polskiego.

Wystawia on tam danie formalnej równoci obu partyi. T równo formaln
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dalimy. Ale polacy przekroczyli jej granice. Zgoda midzy polakami a niemcami
ogromnej lest wagi. Polscy towarzysze winni byli wszelkiemi siami stara si
utrzyma jedno. Niestety stao si inaczej, a ostatni postpek, postawienie od-

dzielnych polskich kandydatur, ogromnie utrudni pooenie posów socyalistycznych

w parlamencie w cikiej walce z rzdem Przez ten postpek, powiada Bebel,

towarzysze polscy dali naszym wrogom bro w rk przeciw nam, którzy je-

stemy i zawsze bdziemy najlepszymi ich sojusznikami.

Zaznacza jeszcze Bebel, e midzy pooeniem polaków w Austryi

a Niemczech zachodzi zasadnicza rónica ; tam stanowi oni oddzielne pastwo,
tutaj nawet prowincyi oddzielnej nie maj, a lsk historycznie nie nalea
nawet nigdy do Królestwa polskiego

!

Pomimo wszystko, co zaszo, jednak chce Bebel jeszcze pogodzenia si.

Niesusznie twierdzia Luxemburg, jakoby caa wina bya po tamtej stronie,

nasze za postpowanie byo bez zarzutu. Niestety, i z naszej strony pope-
niono bdy. Wyraa on raz jeszcze yczenie, aby towarzysze niemieccy na

Górnym lsku moliwe porobili ustpstwa i aby wreszcie nastpio porozu-

mienie i zgoda.

W uwagach osobistych Luxemburg nazywa Ledehoura za jego polono-

filstwo ironicznie „Ledebourskim“. Ledebour odpowiada, e tak go przezwa
jeden z reakcyonistów w parlamencie po jego mowie wrzesiskiej, dziwi go

wic, e ten kiepski dowcip zapoyczya z takiego róda Róa Luxemburg,

która si w Polsce urodzia, wychowaa i próbowaa byc czynn w ruchu

polskim. Na to odpowiada Luxemburg, e o pochodzeniu tego przezwiska nie

wiedziaa, za oznajmia, e Ledebour nie powinien mówi o sprawach polskich,

poniewa ich nie zna.

W kocowem przemówieniu referent tow. Auer raz jeszcze powraca do

spraw polskich. Owiadcza on, e si zupenie solidaryzuje ze stanowiskiem

Bebla. Protestuje on przeciw pogldom Gogowskiego i innych, którzy twier-

dz : niech polacy wstpi do naszej organizacyi i sprawa bdzie zaatwiona.

To tak samo mówi koció katolicki do protestantów. Nie, my chcemy poro-

zumienia na podstawie zasad, sformuowanych przez Bebla. Róa Luxemburg
przytoczya sowa jednego z towarzyszy polskich, e kpi on sobie z uchwa
niemieckich towarzyszy. Sowa te zostay przytoczone faszywie i tow. Haase,

którego los ciko dotkn — odsiaduje on wielomiesiczne wizienie — ma
prawo do tego, aby zdanie jego byo prawdziwie podane. Powiedzia on:

„Jestem zdania, e i zjazd w Lubece nie ma najmniejszego prawa stanowi
o tern, czy my mamy lub* nie istnie jako samodzielna organizacya. To te
w interesie solidarnoci midzynarodowej wolno si spodziewa, e zjazd lubecki

nie powemie uchwa, którehy nadweray zagwarantowan programem i stale

przez socyaln demokracy niemieck z naciskiem goszon zasad „prawa sta-

nowienia o sobie“ wszystkich ludów. Gdyby wszake zjazd partyjny, wbrew
wszystkim tradycyom socyalnej demokracyi niemieckiej, powzi jak uchwa,
naruszajc nasz samodzielno i nasze prawo stanowienia o sobie; tedy z ta-

kiej uchway kpilibymy sobie“. Nie podzielam, dodaje Auer, wypowiedzianych

tu pogldów, ale musz je odda w prawdziwej postaci, aby panowie, którzy

chc sia rozdwojenie, nie zrobili z tego zdania narzdzia dla swego smutnego

rzemiosa.

Wracajc raz jeszcze do sprawy Kasprzaka, Auer mówi o trudnociach

oryentowania si w sprawach, wynikych na gruncie konspiracyjnej roboty

w zaborze rosyjskim oraz w atmosferze ycia eraigranckiego
;

twierdzi on, e
wiele zna wypadków podejrzewania lub nawet osdzania ludzi, — a jednak

póniej okazywao si, e byli niewinni. Jeeli go pami nie myli to i Ró
Luxemburg z jakiej organizacyi kiedy wykluczono.
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W uwagach osobistych Luxemburg oznajmia, e jej nigdy nie wyklu-

czono z adnej organizacyi, tylko w r. 1900 usunito j z^ owej oddzielnej

grupy, do której jednak nigdy nie naleaa. Przypomnijmy, e ow ,,grup“

bya — delegacya polska na midzynarodowy kongres paryski.

Przy gosowaniu przeszed, jak byo do przewidzenia, wniosek Bebla
wraz z trzema pierwszemi zdaniami Luxemburg, których Bebel, jak powie-

dzia, odrzucie nie móg, albowiem odpowiaday ..prawdzie historycznej

W sprawie wniosku poznaskiego o popieranie pienine luxemburgow-
skiej „Gazety Ludowej“ zjazd, wychodzc z zasady, e jestto pismo konkuren-
cyjne wzgldem „Gaz. Rob.“ oraz wobec postanowionego wznowienia porozu-

mienia si z P. P. S., — uchwali wniosek ten iirzekazc zarzdowi; partyi

i losy jego uzaleni od wyników konferencyi ugodowej z P. P. S.

H. Waecki.

Rzecz o t. zw. Narodowej Deinokracyi.

VI.

Narodowi demokraci a socjalici.

Stosunek narodowych demokratów do socyalizmu i socyalistów charaktery-

zowany by ju niejednokrotnie, trudno wic ^ tej sprawie powiedzie co no-

wego. Nie bd si wic o to kusi w mej pracy — poprzestan te jedynie na

rozpatrzeniu stosunku N. D. do socyalistów polskich. Wystarczy to tembar

dziej, e tow. Lunia w swoim czasie rozprawi si naleycie z p. Ostoj —
jedynym dotychczas narodowo-demokratycznym „pogromc" teoryi socyalizmn *).

Powszechnie znan je.^t ta nienawi, z jak „Przegld Wszechpolski",

nie mówic ju o takich „Dziennikach Berliskich“ i t. p. gazetach narodowo-

demokratycznych, traktuje socyalistów wogóle, a P. P. S. specyalnie. Nienawi
ta niejednokrotnie wywouje u menerów narodowo- demokratycznych prawdziwe
ataki histeryi, podczas których poprostu sami nie wiedz co czyni. Pomijajc
wic \ szystkie te objawy histeryczne, jako naleciaoci, zajm si przedewszyst-

kiem wyjanieniem, skd pochodzi ta dziwna na pierwszy rzut oka nienawi do

stronnictwa niepodlegociowego i wszechpolskiego (jakiem jest przecie P, P. S. i,

skoro nie widzimy jej u narodowych demokratów w stosunku do stronnictw

obojtnych lub nawet wrogt) usposobionych wzgldem niepodlegoci Polski.

Ta namitna nienawi do P. P. S. pocza si wyadowywa najgwatowniej
w cigu kilku lat ostatnich. Uprzednio „Piz. Wsz.“ wystpowa przeciwko so-

cyalistom w roli mentora, „uczy ich rozumu", udziela im rad i t. p. ale nie

rzuca si na nich ani z rozdzieraniem szat, jak p. Ostoja, ani z pian na

*) „Sartor Sarritus, albo czy si Ostoja ostoi", „Przedwit" NN 11 i 12

z r. 1898. Artykuowi tema zarzucibym chyba to, e traktuje p. Ostoj jako
powanego przeciwnika socyalizmu, wskutek czego mimowoli wywouje wraenie
zncania si nad bezbronnym.
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ustach, jak p. Dmowski, aui z kubem nieczystoci w rku, jak p. Popawski.

Tómaczy si to losami historycznymi tak socyalizmu polskiego, jak i kierunku

narodowo- demokratycznego. Oto co pisze np. „Prz. Wsz.“:

„Z pocztku we wasnych nawet szeregach mielimy sporo ludzi przeko-

na socyalistycznych. W chwili wystpienia naszego na widowni socyalizm by
jedynym ruchem wyranie przeciwrzdowym, a broszury socyalistyczne — jedyn
niemal literatur polityczn woln nielegaln. Buch ten przyciga energiczniej-

sze jednostki z poród modziey, broszurami temi karmia si od szkolnej awy
ogromna cz modziey, szukajcej nowych pierwiastków myli w dusznej atmo-

sferze strzeonego przez cenzorów ycia umysowego. Ci, nalecy do naszych

organizacyi, socyalici z sympatyi i sposobu pojmowania zjawisk spoecznych

rozmaicie zapatrywali si na nasz stosunek do socyalistów firmowych, prowadz-

cych propagand wród ywiou robotniczego. Jedni w naszym programie chcieli wi-

dzie socyalizm narodowy, przeciwstawiajcy si kosinopolitycznemu
;

inni nawet

tak daleko nie szli, uwaajc istnienie równolege nasze i socyalistów za podzia

pracy jedynie: tamci dziaali ród robotników, my za ród inteligencyi i ludu

wiejskiego". („P. W.“ 901, VIII 473)“. „W chwili, gdy z lunych kóek i oda-

mów dawnych organizacyi wytwarza si zacza polska partya socyalistyczna,

która przybraa barw narodow, pomagalimy szczerze i skutecznie tym usiowa

niom, wychodzc z zaoenia, e sfery rzeczywistej dziaalnoci obu stronnictw

atwo mog by odgraniczone. Stronnictwo demokratyczno - narodowe chciao

uwzgldnia w swej dziaalnoci praktycznej ludno wiejsk, pozostawiajc so-

cyalistom dziaalno polityczn i spoeczno-ekonomiczn wród klasy robotniczej.

Nie umawialimy si o ten podzia pracy polityczno-spoecznej, ale z pocztku

obie strony tak zadania swoje pojmoway („P. W“. 900, IV. 197).

Jeli chodzi o ogó ludzi, przyznajcych si do narodowej demokracyi

w mgawicowej epoce jej istnienia — t. j. o wszelkiego gatunku narodowców

w okresie 11. 1892—94, to obraz stosunków, nakrelony przez „Przegld Wszech-

polski", mniej wicej odpowiada rzeczywistoci. Ale, o ile to dotyczy jdra ówcze-

snej organizacyi narodowców — »Ligi Narodowej", to w tej ostatniej byli ludzie

zapatrujcy si nieco odmiennie na stosunek do socyalistów, a specyalnie do P. P. S.

Ci ludzie dzisiaj nie kryj si ju, e w swych stosunkach z socyalistami mieli

na myli nie tylko sam podzia pracy. Pisz oni: „Zamiarem naszym, zwa-
szcza ludzi wiadomych waciwej roli r^aszego ruchu, byo przerobienie socyali-

stów na narodow party robotnicz. Ci wszake do wczenie si spostrzegli

i stosunki z nami zerwali" (P. W. 901 VIIL 473).

Wanie od chwili, kiedy owi „ludzie wiadomi" ostatecznie zrozumieli, e
P. P. S. nigdy nie stanie si skromnym „wydziaem do spraw robotniczych" Ligi

Narodowej, kiedy ta ostatnia zrozumiaa, e caa paroletnia praca jej „Walenro-

dów" w organizacyi socyalistycznej posza na marne, poczyna si odmienne tra-

ktowanie P. P S. przez narodowców, którzy z czasem utworzyli stronnictwo

narodowo-demokratyczne.

Nie odrazu, naturalnie, traktcTvanie P. P. S. przez narodowców stao si
takiem, jakiem jest obecnie. Zmiana odbywaa si stopniowo — w miar tego,

jak luna kupa ludowców i demokratów pozbywaa si swego dawnego radyka-

lizmu spoecznego i przeksztacaa si na wszechpolskie stronnictwo nacyoualisty-

czne, uywajce firmy demokratycznej poczci z tradycyi, gównie za dla za-

tarcia swego klasowego stanowiska.

Chcc by de facto stronnictwem, obejmujcem cay naród, narodowi de-

mokraci nie mog si oczywicie pogodzi z t myl, e klasa robotnicza, ta —
jak pisz: „Najbardziej uzdolniona i z temperamentu swego usposobiona do tej

walki, najbardziej moe uczuciowo patryotyczna cz ludu" (P. W. 900, IV. 204)

— pozostanie, na skutek dziaalnoci P. P. S., niedostpn ich wpywom. Nie
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mog si pogodzi z tern, e robotnik, nalecy do P. P. S., nie wyrzeknie si
swego stanowiska proletaryackiego dla tego, co narodowa demokraeya nazywa

„interesem narodowym", a co — w gruncie rzeczy — jest prawie zawsze inte-

resem klas posiadajcych. Std spónione utyskiwania nad tern, e nie udao si
wej w kompromis z „drugim odamem socyalistów“ t. j. z tym, który „kad
gówny nacisk na prac kulturaln i organizacyjn wród klasy robotniczej,

a wic ze wzgldu na charakter swej dziaalnoci by do zawarcia konpromisu

z nami odpowiedniejszym" (P. W. 900, IV. 197). «Prz. Wsz.“ pisa otwarcie:

„Waciwie ta grupa socyalistów, do której Taski nalea, widzca w ruchu so-

cyalistycznym przedewszystkiem spraw robotnicz, spraw uwiadomienia spo

ecznego klasy pracujcej — i nie wroga z zasady dziaalnoci czysto politycznej,

ale pozostawiajcaj innym — blisz bya kierunku demokratyczno-narodowego

i atwiej moga dziaa w porozumieniu z jego przedstawicielami, ni dzisiejsza

„polska partya socyalistyczna" (99, XI. 674). Std krytyka dziaalnoci P. P. S.,

która „zaniedbuje takie rodki dziaania, jak tworzenie zwizków zawodowych,

staych kas oporu i t. d.“ Std wielka uciecha z powodu powstania smutnej pa-

mici secesyi w r. 1900. Std nareszcie próby wcigania gdzie niegdzie robo-

tników do organizacyi narodowo-demokratycznej. Wydano raz nawet (w odzi)
bektografowan odezw do robotników, próbowano te rozpocz wydawanie „ro-

botniczo-rzemielniczych" dodatków do „Polaka".*) Pomimo wielkiego haasu
z powodu tego, e „...stronnictwo demokratyczno-narodowe w zaborze rosyjskim

musiao zaj si organizowaniem politycznem rzemielników i robotników fa-

brycznych przynajmniej w wikszych ogniskach przemysowych" i e ta organi-

zacya si rozrasta (P. W. 901. I, 23), i e „Inteligentniejsi przedstawiciele klasy

robotniczej w zaborze rosyjskim zniechcaj si coraz bardziej do dziaalnoci

socyalistów", wszystko skoczyo si na rozpowszechnianiu pewnej iloci „Polaka"

wród dnych wszelkiej bibuy nielegalnej robotników. W kadym razie o orga-

nizowaniu przez narodowych demokratów tak „zaniedbanych przez P. P. S.

zwizków zawodowych i staych kas oporu" nikt nigdy nie sysza. Ostatecznie,

jakkolwiek dla N. D. przykrem jest. e cay uwiadomiony proletaryat polski

walczy ekonomicznie i politycznie pod kierownictwem P. P. S., to jednak naro-

dowcom wystarczy dla utrzymania fikcyi wszechstanowoci ich partyi, jeli ro-

botnicy gdzieniegdzie czytaj i „Polaka" i jeli delegaci „Ligi Narodowej", uda-

jc si po pienidze do Rapperswylu, mog przywie tam paru prawdziwych,

„ywych" robotników w charakterze czonków stronnictwa N. D.

Daleko boleniejszym dla nich jest fakt, e P. P. S. „chce sobie przywa-

szczy monopol patryotyzmu rewolucyjnego i pretenduje nawet do przewodnictwa

w ruchu narodowym..." (P. W. 99 XI, 674), e „roci sobie zacza pretensy

do przywileju przedstawiania nietylko de rewolucyjnych Vogóle, ale nawet

jedynego, prawdziwego patryotyzmu^' (P. W. 901. I. 14).

P. P. S. nie myli o „pozostawieniu innym" dziaalnoci czysto politycznej

i, stojc niewzruszenie na stanowisku klasowem, prowadzi polityk narodow
(uznajc naturalnie za naród warstwy pracujce, których interesom konsekwentnie

podporzdkowuje nteresy wyzyskiwaczy). Jako stronnictwo narodowe w tern

znaczeniu P. P. S. nie tylko szerzy wród robotników wiadomo narodowo-po-

lityczn, ale wystpuje jako reprezentantka wszystkich uczciwie-opozycyjaych y-
wioów spoeczestwa w chwilach dononych dla caego narodu. I zdarzao si

najczciej, e P. P. S. bya t jedyn party, która zabieraa gos w podobnych

chwilach (ugoda, przyjazd cara do Warszawy, odsonicie pomnika Muiawiewowi

,

) Od kwietnia 1901 r. do stycznia 1902 wyszo takich „kwartalnych"
dodatków a trzy, poczem uznano, ziaje si, e ju tego dosy.
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sprawa pomnika Mikiewicza i t. p.). Wszystkie te wystpienia s konse-

kwencyami wcielenia do naszego programu denia do niepodlegej Rzeczypospo-
litej. To wanie denie wysuwa nas na czoo caej opozycyi jako przedstawi-

cieli najbardziej rewolucyjnej klasy spoecznej w pierwszym rzdzie i kae nam
dy do bezwzgldnej hegemonii w walce o niepodlego. Rola innych czynni-

ków opozycyjnych spoeczestwa naszego wobec takiego postawienia kwestyi

sprowadza si do hardzo skromnych rozmiarów i o adnem przewodnictwie ich

nie moe by mowy. Tern samem narodowa demokracya (mówi o tej czci jej,

która jeszcze bierze hasa niepodlegociowe na seryo) moe w najlepszym r^zie

peni funkcye podrzdne — natury bardziej owiatowo-kulturalnej, anieli cile
politycznej.

Przywódcy obecnej Ligi Narodowej rozumiej to dobrze i — oto wanie
jedyne z najwaniejszych róde nienawici ich do P. P. S. Zapatruj si oni na

ca dziaalno nasz jako na czynnik, nie tylko uszczuplajcy ich wpywy, ale

odbierajcy im wszelk nadziej na uzyskanie hegemonii.

Narodowym demokratom nienawistne jest nasze jasne, niedwuznaczne sta-

nowisko w sprawach zasadniczych. Poniewa narodowi demokraci, po bardzo sto-

sunkowa krótkim okresie bujania w obokach ponadklasowoci, stali si — jak

i wszystkie na wiecie partye — stronnictwem klasowem, oparszy si na szla-

chcie i duchowiestwie, przeto ich charakter „ogólno narodowy “ sta si zupen
fikcy. Dla utrzymania w szerszych sferach przekonania, e ta fikcya jest rze-

czywistoci, narodowi demokraci musz si otacza mg niedopowiedze, podno-

si bezprogramowo do zasady i wogóle maskowa szumnymi frazesami „naro-

dowymi “ sw rzeczywist fizyognomi klasow. Wobec tego ogromnie nie na

rk im jest nasze „doktrynerstwo**, nasz „dogmatyzm teoretyczny**, nasze, jak

powiadaj, „szematyczne“ przedstawianie wszelkich kwestyi i t. d. Albowiem
wszystko to zmusza ich w walce z nami odkrywa karty, rozjania t mg, jaka

ich otacza*), a wic traci podstaw swego wpywu na warstwy, których interesa

klasowe róni si od interesów szlachty i kleru. I ta cz inteligencyi, która

nie posiada dostatecznie wyrobionej wiadomoci politycznej, ma jednak zdrowy

instjmkt rewolucyjny, musi si stopniowo odwraca od narodowej demokracyi,

w miar jak ta zajmuje stanowisko okrelone w rónych sprawach. Rozumiej
to dobrze narodowi demokraci i dla tego nienawi ich przeciwko P. P. S. wzra-

sta SI ale.

W ostatnich czasach przyby jeszcze jeden powód do nienawici N. D.

wzgldem P. P. S. — to rozszerzenie si naszej pracy agitacyjnej i organizacyj-

nej na wie. Rozumiej oni doskonale, e wszelki nasz postp na tern polu

odbywa si z uszczerbkiem ich znaczenia. W miar wic rozwijania si naszej

roboty chopskiej nienawi N. D. do nas musi wzrasta nieustannie.

h. czl L. N.

*) e przypomn tu poduiesion przez nas spraw zbrojnego powstania.

Wród modziey, zaliczajcej si do N. D. jest duo zwolenników powstania,

którzy nawet w duchu powstaczym prowadz robot praktyczn wród chopów.
Otó trzeba byo widzie, jak „Przegld Wszechpolski “ w cigu caego roku

wykrca si sianem, wi si i szamota, rzucajc bezmylne frazesy, a w kocu
pod ustawicznym naszym naciskiem musia si owiadczy stanowczo i bezwzgl-
dnie przeciwko powstaniu.
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Sprawy niemieckie na zjedzie w Monachium.

I.

Troch sporów, troch retoryki, duo pracy — oto obraz teg-oroczne^^o

zjazdu socyalfstów niemieckich, jak zreszt i dawniejszych ich zjazdów. Spór

midzy niemieck socyaln demokracj a P. P. S. zaboru pruskiego mog omi-

n, bo omówi go obszernie Fedakcya „Przedwitu“; pomin mog równie
niektóre pomniejsze polemiki midzy rónymi towarzyszami niemieckimi, jako

epizody nawpó humorystyczne. Wystarczy równie krótka wzmianka o tern, e
propozycja modego tow. Welkera z Wiesbaden, aby partya zwalczaa religi

katolick, jako podpor partyi centrum, wywoaa jednomylne skarcenie tego

niefortunnego Filipa z Konopi i ponowne stwierdzenie przez Bebla i szereg innych

mówców, e dla partyi socjalistycznej istotnie ,^religia jest spraw prywatn^ —
e socjalna demokracja zwalcza klerykalizm, jako wsteczny kierunek polityczny,

ale wszelkie przekonanie religijne skanuje jako nietykalne, jedynie sdowi wa-
snego sumienia podlegajce, a zatem ani nie marzy o tern, aby komukolwiek
narzuca jakie nibyto przepisane przez party dogmaty religijne czy anty reli-

gijne. Przebieg tej dyskusji nie móg by nie.spodziauk dla nikogo, oprócz

kilku ludzi niewyrobionych. Nieco odmienn ju bya sytuacja w owych burzli

wych chwilach, kiedy zwolennicy „Neue Zeit“ cierali si ze zw^olennikami

„Socialistische Monatshefte“. Ale zaznaczy naley, e adna z tych polemik nie

wiadczya o rozamie; wogóle w niemieckiej partyi socjalistycznej wszelka

skonno do rozamu, lub choby do urzdzenia jakich secesji czy seces\ jek,

radykalnie wywietrzaa. Jedenacie lat wzgldnej politycznej swobody, jedenacie

lat monoci dyskusji przy wietle dziennem publicystyki legalnej i zgromadze
jawnych wystarczyo, aby kamieniem wgielnym ycia partyjnego zrobi tole-

/ rancy dla wszelkich odcieni myli socyalisrycznej, ogó czonków partyi coraz

czciej w towarzyszu, wyraajcym odmienne od dotychczasowych idee, widzi

nie szkodnika, lecz przeciwnie poyteczn si
,

której trzeba uy w odpowiedni

sposób. Podobnie jak pótora roku temu w Berlinie rzekomi „wrogowie"* Bern-

steina mawiali; Bernsteinowi da mandat, aby si tgo napracowa i nie m'a
czasu na mrzonki!*), tak w Monachium „prawowierni" nawoywali heretycko

usposobionych wspópracowników „Socialistische Monatshefte", aby — pisywali

do „Neue Zeit“, oficjalnego organu partyi. To te mimo ostrych, a nawet cza-

sem gwatownych sów nikogo nie wykluczono, nikogo nie wyklto. Przeciwnie,

zdarzy si fakt do rzadki w historyi partyjnej, a nadzwyczaj znamienny: mia-

nowicie zjazd monachijski jednomylnie zniós uchwa zjazdu erfurckiego z roku

1891, wykluczajc z partyi tow. Karola Wildbergera i innych „modych". Oi

„modzi", którzy po uchwale erfurckiej ukonstytuowali si jako „partya niezawi

sych socjalistów", stanowili grup rewolucyjno-marksistyczn, która w prawo-

dawczej czynnoci posów socjalistycznych upatrywaa szkodliwy oportunizm i po-

niewieranie zasad rewolucyjnych. Partya podczas dugoletniego stanu wyjtko-

wego przyzwyczajona do przecinania wzów, na których cierpliwe rozwizanie

*) Wiadomo, e yczenie to si zicio
;

tow. Bernstein zasiad w Badzie
pastwa jako pose miasta Wrocawia, co go zreszt bynajmniej z „mrzonek"
jego nie wyleczyo.
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brakowao i czasu i spokoju, wykluczya ich przywódców i ogosia cay ich kie-

runek za poza party stojcy; a jednak wiedziano dobrze, ilu midzy nimi byo
ludzi zacnych, ca dusz sprawie socyalistycznej oddanych. Wykluczeni w roz-

goryczeniu posuwali si coraz dalej na drodze zalepienia sekciarskiego ; stali si

zasadniczymi wrogami wszelkiej akcyi parlamentarnej i wyborczej, zaczli si
zblia do anarchistów. Ale im gorliwiej „oczyszczali“ swoje zasady z wszel-

kich „oportunistycznych“ naleciaoci, tern bardziej jaow stawaa si ich czyn-

no, tern obojtniejszem stawao si ich istnienie i dla ludu pracujcego i dla

rzdu. Niektórzy przeszli do obozu anarchistów, gdzie ich ponowne, smutniejsze

jeszcze rozczarowanie czekao; inni pojedynczo wracali do partyi socyalistycznej.

Pozostali za dzisiaj chyba ju wszyscy doszli do przekonania, e droga, któr
szli, bya manowcem. A i partya ze swej strony ochona z dawnego gniewu;

zapomniaa o obelgach, które „niezawili“ niegdy miotali przeciwko Liebknech-

towi, Beblowi, Singerowi, Auerowi, zapamitali za tylko jedno — e cokolwiek

„niezawili“ czynili, czynili to w dobrej wierze. Ci sami ludzie, przeciwko któ-

rym przedewszystkiem kieroway si niegdy namitne oskarenia „modych“,

dzisiaj pierwsi poruszyli spraw amnestyi dla nich
;

a wniosek ten, w rozszerzo-

nej formie, któr mu nada tow. Schmalfeld z Bremerhaven (ten sam robotnik,

który niegdy kandydowa przeciwko Bismarckowi), przeszed bez opozycyi.

Wobec takiego nastroju partyi, importowani ze wschodu fanatycy w ro-

dzaju Parvus’a (nie mówic ju wcale o pahi Luxemburg) wydaj si w Niem-

czech dzisiejszych dziwacznym anachronizmem, przedpotopowym tworem jakim,

który na odludnej wyspie zamorskiej doczeka si naszej epoki, podczas kiedy

w Europie ju wymar...

II.

A teraz rozpatrzmy prac zjazdu.

Wygoszono na zjedzie dwa referaty, wiadczce o wytrwaej pracy, do-

konanejij przez referentów, którzy zdoali sobie przypomnie wszelkie szczegóy

tematu nader zawikanego : referat posa MolkenbuhPa o ubezpieczeniu robotni-

ków i referat tow. Hugona Lindemann’a (pseudonim C. Hugo) o polityce komu-

nalnej. A by i trzeci referat, odzwierciedlajcy wielk historyczn walk, któr
caa partya od dwóch lat prowadzi zacza i bdzie prowadzi do koca : referat

Bebla o przyszych loyborach do rady pastwa^ iunemi sowy: o walce przeciwko

junkrom, ich lichwie zboowej i ich oligarchii politycznej.

Najaktualniejsza cz tematu MolkenbuhPa : ubezpieczenie na wypadek

braku pracy ju od roku jest przedmiotem bardzo ciekawej polemiki. Z jednej

strony znany organizator zwizków zawodowych, pose tow. von Elm, na amach
„Socialistische Monatshefte" dowodzi (mojem zdaniem susznie), e zabezpieczenie

od braku pracy jest instytucy zupenie innej natury, jak ubezpieczenie robotni-

ków na wypadek choroby, staroci, kalectwa. To ostatnie ubezpieczenie zapewnia

rodki do ycia (chocia bardzo skromne) ludziom, którzy czasowo lub stale s
usunici od walki klas, bo nie sprzedaj swojej pracy ani tanio, ani drogo

;
s

to instytucye humanitarne, wzgldnie hygieniczne, i dlatego bez szkody mog
by zorganizowane przez konstytucyjne pastwo, przy wspóudziale robotników

zabezpieczonych, jak to si istotnie od kilkunastu lat w Niemczech dzieje. Na-

tomiast co do zabezpieczenia przeciwko brakowi pracy to von Elm podnosi, e
jestto przedewszystkiem instytucy walki. Gównym celem renty wypacanej ro-

botnikom zdrowym a niezatrudnionym jest, aby tym ludziom zdolnym do pracy

da mono solidarnego zachowania si wobec ogóu kolegów. Albowiem jeli

robotnik w chwili, kiedy w skutek przesilenia w przemyle lub bankructwa fa-

brykanta albo jakiejbd innej przyczyny traci zarobek, wraz z rodzin popada

w ostatni ndz i cierpi gód, wtenczas, choby by najlepszym socyalist, wnet
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go rozpacz doprowadzi do tego, e sprzeda swoj prac za nisz cen. ni ta,

na któr godz si jego koledzy; e bdzie pracowa 11 godzin, podczas kiedy

jego koledzy daj dnia dziesiciogodzinnego itd. W takich warunkach istotnie

„armia rezerwowa“ kolegów niezatrudnionych bardzo czsto niweczy wysiki
zorganizowanych robotników, dcych do polepszenia warunków pracy za po-

moc strejku i bojkotu. Dlatego te angielskie zwizki zawodowe oddawna zor-

ganizoway dla swoich czonków ubezpieczenie przeciwko brakowi pracy i pac
swoim czonkom niezatrudnionym wcale hojne pensye, wiedzc dobrze, e tym
sposobem „armia rezerwowa" staje si ich armi, za pomoc której w niejednej

walce potrafi zmusi przedsibiorców do kapitulacyi. To samo robi zwizki
zawodowe duskie, to samo robi zwizki drukarzy w Niemczech, Austryi

i Szwajcaryi; w Niemczech za w cigu ostatnich trzech lat cay szereg naj-

liczniejszych zwizków poszed za przykadem drukarzy. To te tow. von Blm
jest zdania, e wypacanie pensyi robotnikom niezatrudnionym powinno zosta
wyczn dziedzin zwizków zawodowych; bo one i tyko one chtnie wspieraj
i takich robotników, którzy mogliby przyj prac, ale nie robi tego, aby nie

zdradza swoich kolegów strejkujcych lub walczcych o uznanie swoich da
przez bojkot wrogich im przedsibiorców. Gdyby za pastwo wypacao takie

petosye, toby odmawiao wszelkiej zapomogi takim robotnikom, którzyby si
rzekomo okazali „niepoprawnymi próniakami", nie chcc zdradza strejku lub

nie przyjmujc pracy u przedsibiorców bojkotowanych. Naturalnie i tow. von
Elm wie dobrze, e opacanie takich pensyi z wasnej kieszeni wymaga od

robotników do cikich ofiar, a gdyby do zwizków zawodowych przyczyli
si wszyscy robotnicy, a wic i najgorzej patni, toby te ofiary byy o wiele

ciszemi, ni dzisiaj, Ale te von Elm bynajmniej nie wyrzeka si pastwowych
subwencyi; wedug jego zdania, posowie socyalistyczni powinni da na ubez-

pieczenie przeciwko brakowi pracy subwencyi i od pastwa i od cechów przed-

sibiorców (Berufsgenossenschafteu), ale te subwencye maj by, na podstawie

prawa ogólno-pastwowego, wypacane zwizkom zawodowym, a przyznawanie

pensyi pojedynczym robotnikom niezatrudnionym ma by wycznie rzecz zwizków
zawodowych. Rezolucy tej treci tow. von Elm przedoy tegorocznemu zjazdo-

wi zwizków zawodowych w Stuttgarcie, gdzie j przyjto. Niezawodnie prze-

prowadzenie tego projektu byoby nadzwyczaj korzystnem dla ruchu robotniczego

nietylko pod wzgldem ekonomicznym, ale i moralnym
;

nawet najmniej uwia-
domione ywioy proletaryatu tumnie garnyby si do zwizków zawodowych
i stayby si nareszcie dostpne dla ich umoralniajcego wpywu, zdrada za
strejku staaby si zjawiskiem niezmiernie rzdkiem. Zachodzi tylko kwestya,

czy i kiedy znajdzie si w radzie pastwa wikszo dla tak miaego projektu?

Natomiast projekt tow. Molkenbnhr’a, specyalisty od kas chorych, ma da-

leko wiksze widoki przyjcia przez buruazyjn wikszo rady pastwa. We-
dug tego projektu, rzd rzeszy niemieckiej miaby zorganizowa ubezpieczenie

od braku pracy podobnie, jak zorganizowa kasy chorych i ubezpieczenie od

nieszczliwych wypadków: jedn trzeci cz wkadek pacioby pastwo, drug
cechy przedsibiorców, a trzeci robotnicy; administracya za byaby nawpó —
pastwowa, nawpó — robotnicza. Projekt ten miaby przedewszystkiem t ko-

rzy, e asekuracya objaby odrazu wszystkich robotników, a wic w okrgej
liczbie dziesiciu milionów ludzi zamiast jednego milioua, dotd zorganizowanego

w zwizkach zawodowych wszelkich odcieni*). Przedewszystkiem za Molken-

buhr kadzie nacisk na to : e zarówno jak obecnie pastwo i cechy przedsi-

*} Wchodzi tu w rachub i proletaryat rolny

^

bardzo liczny w pruskich

prowincyach wschodnio - abskich w Saksonii, Meklemburgu i t. d.; temu za
proletaryatowi prawo koalicyi dotd nie przysuguje.
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biorców staraj si zmniejszy liczb nieszczliwych wypadków w przemyle, bo

za te wypadki poszkodowanym robotnikom musz paci rent, tak samo pastwo

i cechy, raz zobowizane do odszkodowania pienidzmi robotników niezatrudnio*

nych starayby si wszelkimi rodkami zmniejsza ich liczb. Samowolne

wyrzucanie robotników z pracy staoby si wykroczeniem, ostro karanem przez

cech przedsibiorców; pastwo za wkrótce zgodzioby si i na omiogodzinny

dzie roboczy i na rozszerzenie prawa koalicyi, aby tylko zwikszy liczb robo-

tników stale zatrudnionych, a zmniejszy liczb tych, którzyby mieli prawo do

zapomogi. Na zarzut za, e pastwo, jeeli organizuje ubezpieczenie i paci na

nie, moe je take obróci na swoje reakcyjne cele, Molkenbahr odpowiada: e
tego samego obawiano si i co do kas chorych, jako te i co do ubezpieczenia

od staroci, kalectwa i wypadków, a jednak przy tych wszystkich instytucyach

robotnicy otrzymali do szeroki samorzd — z tej prostej przyczyny, e dla

biurokracyi pastwowej, której ycie robotnicze jest obce jak Chiny, administra-

cya tego rodzaju urzdze stanowi ogromny ciar, który ona chtnie stacza na

barki samvch robotników.

Sab stron tego projektu jest to, e Molkeiibuhr niedocenia specyalnej

zupenie doniosoci, jak dia kapitalistów, a zatem i dla pastwa kapitalisty-

cznego, ma komenda nad armi rezerwow przemysu. Paci szczup pensyjk

jak kalece, czy emerytowi — i owszem, jestto miosierdzie, które niezbyt duo
kosztuje uspakaja sumienie a nie psuje inieresu

;
ale zdrowi, zdolni do pracy

robotnicy bez zatrudnienia — to zupenie co innego. Ich ndza jest kapitalistom

potrzebna; ich gód to kopalnia zota! Jakeby gar kapitalistów^ moga na-

rzuca tumom robotniczym najpodlejsze warunki pracy, niszczce ich zdrowie,

poniewierajce ich godnoci ludzk — gdyby nie owa straszliwa groba, która

najodwaniejszym odbiera otuch : „jeli wy nie chcecie — za bram stoj setki

innych, godnych i potulnych !“ Jeeli wic pastwo kapitalistyczne zgodzi si
na to, aby zdrowym robotnikom niezatradnionym paci pensye, to zgodzi si
na to w nadziei, e kadej chwili grob nagego cofnicia pensyi, lub procesów

karnych za nieprawne pobieranie pensyi bdzie ich mogo zniewala do zdrady.

Ci sami biurokraci pastwowi, którzy w sprawach kas chorych i emerytur ospa-o i obojtno swoj czasem posuwaj prawie a do dobrodusznoci, o wpyw
na zdrowych robotników niezatrudnionych, o mono skorumpowania ich wal-

czyliby jak lwy i tygrysy — gorzej, jak hyeny. Dlatego jedynie susznem jest

stanowisko von Elm’a i kongresu zwizków zawodowych : albo niech subwencya

bdzie pacon zwizkom zawodowym celem bezwzgldnie samowadnego rozpo-

rzdzania ni, albo niech tej subwencyi wcale nie bdzie!

To te tow. Molkenbuhr z góry wiedzia, e jego osobista opinia spotka

si na zjedzie z bardzo silnym oporem, i liczy si z tym oporem. Z góry ju
wypracowa rezolucy, która, domagajc >i przerónych reform w przerónych

dziedzinach ubezpieczenia robotników, hygieiiy publicznej itd., kwesty ubezpie-

czenia od braku pracy zbywa króciótk wzmiank
;

a w dyskusyi wyranie
zaznaczy, e rezolucya jego bynajmniej nie przesdza kwestyi spornej. Po tem
owiadczeniu MoIkenbuhPa tow. von Elm cofn wniosek, który chcia przeciw-

stawi wnioskowi referenta, a rezolucya MolkenbuhPa, ulepszona przez szereg

pomniejszych poprawek zostaa przyjta w brzmieniu nastpujcem

:

„Ustawy ubezpieczeniowe rzeszy niemieckiej, uchwalone gównie poto, aby

chroni kasy ubogich od nadmiernych ciarów a przedsibiorców od wydatków
na odszkodowanie robotników, pod a<luym wzgldem nie odpowiadaj wymaga-
niom klasy robotniczej. Jednake dowiadczenia dowiody, e ubezpieczenie po-

trafi przeciwdziaa pewnym ogólnym niedomaganiom i agodzi najgorsze ekono-

miczne skutki tyche. Dlatego zjazd partyi da : 1) Objcia ubezpieczeniem

wszystkich robotników oraz wszystkich osób, znajdujcych si w tem samem po
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oeniu ekonomicznem, co robotnicy; 2) Jednolitoci ubezpieczenia*); 3) Zupenego
samorzdu osób ubezpieczonych

; 4) Ponoszenia kosztów przez wszystkie klasy

ludnoci
; 5) Zwalczania chorób ludowych przez instytucye asekuracyi robotni-

czej
; 6) Dalszego udoskonalenia ochrony od nieszczliwych wypadków przy

pracy (Uafallverhutung) oraz urzdze, zapobiegajcych chorobom zawodowym,
specyalnie za w tym celu : wyboru osób zaufania **), majcych kontrolowa

warsztaty. Te osoby zaufania ubezpieczeni maj wybiera ze swoich wasnych
szeregów, pensy za osoby zaufania maj pobiera z funduszów publicznych:

cakowitego odszkodowania rannych, wzgldnie rodzin, pozostaych po zabitych

;

7) Wypacania zapomóg kobietom brzemiennym od chwili, kiedy w przebiegu

ciy okazuj si symptomy, spowodowane przez normalny przebieg ciy (der

(Schwangerschaft), a utrudniajce prac
;
tudzie wypacanie zapomóg poonicom

przynajmniej przez sze tygodni, poczw-^zy od dnia porodu . 3) Organizacyi

rynku pracy***); 9) Zaprowadzenia ubezpieczenia od braku pracy: 10) Zapro

wadzenia opieki materyalnej nad wdowami i sierotami“.

Równoczenie uchwalono wyda referat Molkenbuhra wraz z dyskusy,
któr on wywoa, jako broszur, majc suy jako materya do agitacyi i za

podstaw do dalszej dyskusyi w kwestyi spornej.

III.

O polityce komunalnej wygosi kilkugodzinny referat tow. Hugo Linde-

mann ze Stuttgartu, autor znanych, wytrawnych ksiek o administracyi gmin
miejskich w Anglii i w Niemczech. By to poniekd pierwszy krok do syntezy

owych nawpó empirycznych usiowa, które w cigu ostatnich trzech lat

w rónych krajach niemieckich: w Wirtembergii, w Brandenburgii, w Królestwie

Saskiem, w Brunwiku, w Szlezwiku-Holsztynie doprowadziy do opracowania

i uchwalenia socyalno-demokratycznych programów komunalnych. Dla wikszoci
delegatów szczegóowo opracowany referat Lindemanna zawiera diio nowego

;

a obszerna jego rezolueya stawia konkretne dania co do niejednej kwestyi,

która od niedawna dopiero zaczyna wchodzi w zakres praktycznej dziaalnoci

socyalistów niemieckich. To te przyjto t rezoluey przychylnie i dyskutowano

nad ni kdka godzin, ale nie ucWalono jej na razie; polecono tylko prasie par-

tyjnej, aby rezoluey Lindemanna uywaa jako podstaw do dalszej dyskusyi.

Rezolueya ta brzmi:

„Zjazd owiadcza : 1) Stanowisko gminy w dzisiejszem pastwie jest

podwójne: Jest ona miejscow korporacy administracyjn, która suy potrze-

bom gospodarczym i spoecznym ludnoci osiadej na pewnym ograniczonym te-

renie miejscowym, a zarazem jest ona organem pomocniczym pastwowej admi-

nistracyi oraz panowania pastwowego. Pol jednym i drugim wzgldem ulega

ona tendencyi, wynikajcej z klasowej organizacyi naszego ycia pastwowego
i spoecznego — tendencyi dostosowania administracyi do interesów klasy panu

jcej : 2) Socyalna demokracya zatem, na podstawie swego zasadniczego przeko

nania, e tylko przez zniesienie panowania klasowego utorowan moe by droga

do administracyi racyonalnej, sucej wszystkim czonkom pastwa, stawia na-

*) Chodzi o to, e obecnie ustawy toleruj np, róne systemy kas chorych
obok siebie, z czego wynika rozstrzelenie si i pieni «lzy.

**) Po niemiecku nie, jak zazwyczaj, Yertrauensmauner, tylko Ver-
trauenspersonen

;
wyraz ten oznacza, e maj to by po czci mczyni po

czci za kobiety.
***) Chodzi tu o stworzenie miejskich biur porednictwa pracy, jakie

w licznych miastach niemieckich ju istniej, oraz krajow i pastwovv centra-

lizacy tych biur.



380 —
stpujce dania: Reorganizacya caej administracyi komunalnej, na podstawie,

e wszelka adminiatracya miejscowa jest zarazem administracy pastwow

*

),

a zatem poddana jest tylko ustawom i sdom
;
ce’em takiej reorganizacyi damy

a) Wyboru radców gminnych przez gosowanie powszechne, równe, bezporednie
i tajne; przeprowadzenia zasady gminy mieszkaców*')

\
zniesienia wszelkich

przywilejów, przysugujcych obywatelom zamonym; b) Ograniczenia pastwo-
wej kontroli do tego stopnia, aby pastwu przysugiwao tylko prawo przyjcia

zarzdze administracyi gminnej do wiadomoci, odebrania wadzom pastwowym
prawa udzielania rozkazów korporacyom miejscowym drog administracyjn;

c) Regulacy podatków gminnych przez pastwo. Zniesienie wszelkich podatków
gminnych od rodków spoywczych. Pokrycie pieninych potrzeb gminnych
przez zasiki 'pastwowe na cele hygieny ludowej, szkolnictwa oraz opieki nad

ubogimi, dalej przez dodatki gminne do podatków pastwowych od dochodów,

od majtków i od spadków, dalej przez specyalne gminne podatki od gruntów
i budynków, które to podatki maj przedewszystkiem obj wzrost wartoci

ziemi; 3) Gównemi dziedzinami czynnoci gminnej s: hygiena ludowa, budowa
miast craz sprawy dotyczce mieszka, polityka spoeczna wraz z opiek nad

ubogimi, owiata ludowa, sprawy gospodarcze. Dla administracyi tych spraw

miarodajnemi powinny by nastpujce zasady: a) Wszelkie iustytucye, potrzebne

dla spenienia zada gmin, te ostatnie powinny urzdzi same i prowadzi na

wasny rachunek
;

b) O ile od korzystajcych z instytucyi komunalnych bdzie

pobierana zapata, ta ostatnia nie powinna przewysza kosztów instytucyi

;

4) Co do kwestyi poszczególnych stawiamy nastpujce dania : A) Hygiena

publiczna: 1) Opieka nad zdrowiem ludnoci gminy, zarzd kanalizacyi
;
równie

gmina powinna si zaj wywoeniem nieczystoci, czyszczeniem ulic, usuwaniem

mieci domowych, urzdzeniem publicznych ustpów oraz zakadów do zabijania

chorych zwierzt. Opieka nad odywianiem si ludnoci przez kontrol i regu-

lacy sprzeday rodków spoywczych, (gmachy targowe, rynki, jatki, laboratorya

do badania pokarmów), dalej przez objcie przez gmin produkcyi i sprzeday

artykuów spoywczych (sprowadzanie i sprzeda mleka, wypiekanie chleba, rze-

zanie byda, komunalizacya browarów i propinacyi). Opieka nad hygien ciaa

przez urzdzenie publicznych kpieli, placów zabawy i gimnastyki, parków itd.;

2) Zwalczanie chorób przez budowanie szpitalów, sanatoryów dla suchotników,

domów zdrowia, zakadów dla rekonwalescentów, zakadów dla poonic i niemo-

wlt, zakadów dezynfekcyjnych, pogotowia ratunkowego, aptek gminnych itd.;

3) Przejcie pogrzebów na rachunek i w administracy gminn, urzdzenie

obowizkowych trupiarui, bezpatne i jednakowe pogrzeiiy dla wszystkich czon-

ków gminy. B) Budowa miast oraz sprawy mieszka: 1) Popieranie racyonalnej

polityki gruntowej przez zakupywanie gruntów na wasno gminn; przez prze-

ksztacenie i uzupenienie planów budowania i ordynacyi budowlanych, za po-

moc których naley ograniczy wyzyskiwanie terenu, zwalcza stawianie „koszar

mieszkaniowych", forytowa za budow domów maych; dalej przez siecie tram-

wajów gminnych naleycie uzupenione
; 2) Tworzenie urzdów mieszkaniowych,

których zadaniem ma by : inspekcya mieszka, statystyka mieszka oraz po-

rednictwo przy wynajmywaniu mieszka; 3) Budowa mieszka i wynajmowanie

*) Tendency tego zdania monaby dobitniej wyrazi temi sowy

:

„wszelka administracya miejscowa równ jest administracyi pastwowej".
**) „Gmina mieszkaców" (Einwohnergemeinde), jestto gmina, gdzie wszel-

kie prawa obywatelskie przysuguj wszystkim mieszkacom, bez wzgldu na to,

czy mieszkaj w gminie od kilkudziesiciu lat, czy te dopiero od szeciu mie-

sicy _ w przeciwiestwie do „gminy obywateli" (Brgergemeinde), gdzie pra-

wa obywatelskie przysuguj tylko dawno osiadym rodzinom.
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ich po cenach nie wyszych nad potrzebne na pokrycie kosztów budowy i utrzy-

mania oraz amortyzacyi kapitau inwestycyjnego C. Owiata ludowa; 1) Jedno-

lite szkoy dla wszystkich*). Bezpatno nauki i przyrzdów szkolnych; budowa,

urzdzenie i utrzymanie gmachów szkolnych, unormowanie maksymalnej liczby

uczniów jednej klasy**), dalej unormowanie liczby godzin nauki dla uczniów oraz

liczby pracy dla nauczycieli wycznie na podstawie zasad hygieny szkolnej i pe

dagogiki
,
urzdzenie klas specyalnych dla uczniów o sabych zdolnociach

;
nadzór

nad stanem zdrowia uczniów przez lekarzy szkolnych
;
karmienie dziatwy szkol-

nej. Utorowanie zdolnym dzieciom proletaryatu drogi do szkó wyszych
; 2)

Urzdzenie i utrzymanie bibliotek i czytel oraz instytucyi zabawy ludowej

(domy ludowe, teatry ludowe, sale koncert »w), D. Sprawy gospodarcze. Gmina
ma utrzymywa wodocigi, centralne stacye wiata, siy mechanicznej i ogrze-

wania, tramwaje, urzdzenia portowe, magazyny itd,, oraz instytucye ogosze
(supy plakatowe, gazety inseratowe itd.) E. Polityka spoeczna. 1) Polityka

spoeczna ogólna: uzupenienie ochrony robotników, tworzenie biur pracy, jako

centralnych urzdów dla polityki komunalnej gminy, których zadaniem ma by
statystyka robotnicza, porednictwo praej, opieka nad robotnikami bez zatrudnie-

nia, dawanie informacyi oraz kontrola nad spoeczno-politycznem zachowaniem

si gminy, uregulowanie robót wykonanych dla gminy przez przedsibiorców

prywatnych, przez wprowadzanie do kontraktów o robotach i dostawach, zawar-

tych przez gminy lub te przez przedsibiorstwa prywatne, majce koncesy od

gminy, tak zwanej „klauzuli onowej"***), odrzucenie „klauzuli strejkowej ****“)

zakaz powierzania robót i dostaw dla gminy radcom gminnym, oraz zakaz

udziau tych ostatnich w przedsibiorstwach przemysowych, zawierajcych kon-

trakty z gmin. 2) Polityka spoeczna specyalna: ustanowienie wydziaów robo-

tniczych, reprezentujcych interesy robotników gminnych; ustanowienie regula-

minó pracy, jak i wogóle warunków pracy przy wspóudziale wydziaów robo-

tniczych oraz zwizków zawodowych, do których nale robotnicy gminni; usta-

nowienie onu wedug uchwa zwizków zawodowych
;

skala podwyszania pacy
wedle lat suby; omiogodzinny dzie roboczy; urlopy wakacyjne przy wypa-
caniu kompletnego onu

;
zaoenie kas emerytalnych oraz kas sierot i wdów

tudzie nadanie robotnikom prawa skarenia tych kas przed sdem cywilnym

;

wreszcie objcie wszystkich robotników i urzdników gminy ubezpieczeniem od

chorób, nieszczliwych wypadków, staroci i kalectwa. F. Opieka nad ubogimi.

Opieka wiecka nad ubogimi
;
jaknajszerszy wspóudzia osób, penicych t sub

bezpatnie, jako urzd honorowy, a szczególnie kobiet; opieka nad ubogimi bez

zamykania ich do zakadów, przyczem zapomogi pienine maj by tak wysokie,

aby wystarczay na ycie; dla cielenie uomnych ubogich za opieka z pomie-

szczeniem w domach przytuku
;
urzdzenie przytuków dla bezdomnych oraz sal

ogrzewalni bez kontroli policyjnej
;
opieka nad sierotami i dziemi, powierzonemi

obcym, wedle zasad hygieny i pedagogii".

) Chodzi tu o zniesienie owej hierarchii klasowej szkól elementarnych,

która w licznych miastach istnieje : szkó dla bogatych, dla rednio zamonych
i dla ubogich.

**) To znaczy, e jeeli do klasy jakiej zapisze si wicej ni np. 40-tu

uczniów, miasto powinno otworzy paralelk.
***) To znaczy, e gmina zobowizuje przedsibiorc do pacenia pewnego

minimalnego onu. oraz do przestrzegania pewnych warunków, ustanowionych ua

korzy roborników.
****) To znaczy nastpujcego przywileju, czsto nadanego przedsibiorcom

przez kapitalistyczne zarzdy gminne: e w razie wybuchu strejku, termin, na
który przyrzekli ukoczy prac dla gminy, nie obowizuje ich wicej.
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IV.

Wci ieazcze wisi nad Niemcami czarna chmara arcy-protekcyonistycznej

taryfy celnej. Brzydki ten pód rozpaczliwej chciwoci bynajmniej nie zosta

upikszonym przez dugotrwae narady komisyi, przeciwnie, stasya si on coraz

szpetniejszym. Junkrowie, targujc si o ca na wszelkie moliwe pody rolni-

cze z przedstawicielami „narodowo-liberalnych“ przemysowców, przez szlachetn

w^^zjemno gosowali za szalonem podwyszeniem ce na przeróne wyrooy

przemysowe; wynikiem tej licytacyi jest taryfa tak potworna, e gdyby si
staa prawomocn, równaaby si natychmiastowemu ekonom’cznemu samobójstwu

Niemiec — chociaby ju dlatego, e na takiej podstawie adne pastwo nie za-

waroby z Niemcami traktatu handlowego. Krocie robotników przemysowych
byyby zmuszone do powrotu na wschodnioabskie any paskie, gdzie ekonom
janie wielmonego junkra znowu, jak dawnymi czasy, smagaby ich batem.

Wszelkie projekty rozszerzenia spoecznej potgi klasy robotniczej, starannie

wypracowane rezolucye Sudekum’a, von Elm’a, Molkenbuhr’a, Lindemann’a ze-

szyby z dziedziny praktycznej dziaalnoci do sfery utopijnych mrzonek. Niemcy
wstpiyby na drog, któr posza Hiszpania... To te socyalna demokracya przez

usta Bebla ponowia przyrzeczenie wytrwaej, bezwzgldnej walki przeciwko tej

ostatecznoci. Kiedy komisya celna nareszcie upora sie z drugiem i trzeciem

czytaniem taryfy, wtenczas w samej radzie pastwa rozpocznie si zacity opór

pidziesiciu omiu przedstawicieli klasy robotniczej przeciwko zamachowi na

przyszo narodu. Celem tego oporu jest
;

przewlec spraw a do wyborów

!

A wtenczas wyb-^ry odbd si pod hasem walki przeciwko taryfie celnej Bdzie
to walka na mier i ycie, w której jeden z dwojga o ziemi powalonym by
musi: albo junkrowie pruscy^wraz z obszarnikami polskimi, wraz z Komierowskimi

i Radziwiami, albo lud pracujcy niemiecki i polski

Dr. Wadysaw Gumplowicz

Szkic krytyczny do programu przyszoci*).

Czytelnikom naszym zapewne znane s pogldy autora maej broszurki,

której tytu u góry wypisalimy. Zostay one najlepiej, bo z najwikszym zapa-

em i najobszerniej, wypowiedziane w jednej z dawniejszych jego broszur p. t.

„Idea przewodnia powsta polskich“. Daj si streci w zdaniach 'nastpujcych :

„Aby podj walk tak nierówn, tak cik, tak pen ofiar, jak walka o nie-

podlego ucinionego narodu, potrzebny jest wielki entazyaitn, tm za »‘ozbudzió

moe tylko wiara w jaki olbrzymi idea przyszoci... Grówn, rzec mona jedy-

n, przyczyn niepowodze wszystkich dotychczasowych powsta naszych bya
potowicznoó w tym wzgldzie“. Wychodzc z tego zaoenia, autor ma atwe
zadanie, gdy w „Szkicu krytycznym“ dowodzi, i dzisiejsza tak zwana „narodo-

*) Jan Zamorski. Szkic krytyczny do programu przyszoci. Kraków
1902 r.
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wa tlemokracya“ nie moe ani skupi mas ludowych pod sztandarem niepodlego-

ci narodu, ani tembardziej doprowadzi ich do zwycistwa, e wic to stron-

nictwo nie moe roci sobie pretensyi do nazwy polskiego stronnictwa narodo-

wego par excellence. Autor sdzi jednak, e i P. P. S. dzi jeszcze nie jest

takiem stronnictwem; twierdzi wszake, e naturalny i logiczny bieg „...e'»volucyi“

doprowadzi nas do takiego stanowiska. Ob. Zamorski obiecuje w drugim szkicu

krytycznym rozpatrze, czego brakuje programowi naszemu do tego, iby si sta
„wszechpolskim, narodowo-postpowym programem". Oczekujemy z ciekawoci
jego zarzutów, z góry jednak musimy zaznaczy, e ewolucyi, o której on mówi,
ewolucyi od Tdasowo-ekonomicznego ku politycziiie-narodowemu stanowisku w ro-

zwoju programu naszego nie moemy dostrzedz. Stanowiska klasowo ekono-

_ micznego ani na chwil nie opuszczalimy i opuci nie moemy. Wszak to

wanie stanowisko jest jedyuem, zgodnem z ideaami „sprawiedliwoci spoecznej",

a zatem jedynem, zapewniajcem naszemu programowi prawo do nazwy programu
„wszechpolskiego, narodowo-postpowego" w duchu terminologii ob. Zamorskiego.

Wszak dla nas — a mamy nadziej, e i dla ob. Zamorskiego — „cao intere-

sów narodowych" nie obejmuje bynajmniej interesów warstw pasoytniczych na*

rodu, a przeciwnie wymaga walki z temi warstwami. Wszak w walce klas,

której istnienia i ob. Zamorski nie zaprzecza, tylko ten, kto staje po stronie klas

pracujcych, po stronie proletaryatu, tylko ten rzeczywicie dy do zniesienia

klas, a zatem do prawdziwej jednoci narodowej. Ten za, ktoby chcia zatu-

szowywaó antagonizmy klasowe w dzisiejszem spoeczestwie, mógby osign
tylko utrwalenie panowania klas uprzywilejowanych i zarazem zahamowa
rozptanie energii rewolucyjnej klas pracujcych.

Trudno jest jednak spiera si z ob. Zamorskim, skoro nie sformuowa
jeszcze zarzutów przeciwko dzisiejszemu stanowisku naszej partyi, a tylko mglisto

napomyka o tern, i ma je w zanadrzu. Ale pewn mglisto dostrzegamy wogóle
we wszystkich jego wywodach. Jedynie upodobaniem do niejasnoci da si chyba wy-
tómaczy jego zastrzeenie, e instytucye socyalistyczne, w których widzi przyszo
naszego narodu, pojmuje on w „znaczeniu szerokiem i zgoa niepartyjnem^

.

Tego zastrzeenia wprost nie rozumiemy, tembardziej, e ob. Zamorski sam jakby

zdaje sobie spraw z doniosoci partyjnego, programowego formuowania hase
spoecznych i narodowych, a wanie w bezprogramowoci, w nieokrelonoci d-e „narodowej demokracyi" widzi pierwotne ródo niemocy tego stronnictwa.

Ba! wytyka on temu stronnictwu dawniejsze „nieokrelone frazesy o spraw. e-

dliwoci spoecznej, które nie mogy nikogo odstraszy, bo zostaway zupenie
niezrozumiaemi". Pocó wic sam si ucieka do takich nieokrelonych fra-

zesów ?

Ob. Zamorski chce nam da „szkic krytyczny do programu przyszoci'^
Zdaje nam si jednak, e dzi mógby on nam da raczej jeden z programów,
nalecych ju do przeszoci. Bo istotnie jego program „przyszoci^' dlatego

tak si nazywa, e miaby „zosta wyznaniem wiary politycznej modego poko-

lenia“, t. j. modziey. Autor nasz twierdzi, i dla zaasekurowania modziey
przed uwstecznieniem si w wieku dojrzaym, trzeba stawia ideay jaknajdalej

idce, ideay, „które si nie przeyj wczeniej, ni ich wyznawcy". Wynika
z tego, i autor ma naturalnie na myli nie modych robotników i chopów, lecz

wycznie uniwersyteck modzie, przeywajc róne okresy „ospy radyka-

lizmu**, a — w ogromnej wikszoci — schodzc w szeregi zwykej filisteryi

zaraz, albo bardzo rycho po opuszczeniu awy uniwer.syteckiej. Takie pojmowa-
nie wyrazu „modzie" jest zupenie równolege do pojmowania pod wyrazem
„spoeczestwo" tak zwanej inteligencyi. Istotnie i to widzimy u naszego autora.

Mówic o naszym obozie socyalistycznym, widzi on w nim „przewanie modzie
inteligentn i wogóle ludzi o powaniejszem przygotowaniu spoeczno-naukowem".
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Nic dziwnego, e wobec tego „rzetelnemu politykowi, gdy ukada program" kae
rozwaa, „do jakich warstw narodu przemówi moe najprdzej jego idea przy-

szoci" i wybiera sobie warstw najczulsz. Jest to stanowisko „inteligenta"

(albo raczej poprostu modzieca), któremu si zdaje, e stoi ponad klasami, e
potrafi sobie wyrozumowa „jak najlepszy" program, wymyle „jak najdowci-

pniejszy sposób robienia powstania" i potem skaptowa dla niego odpowiednio

czu^ „warstw".

Czy mamy szeroko objania, e pogldy takie s charakterystyczne wanie
dla programów i - co waniejsza — roboty, które ju, chwaa Bogu. do prze-

szoci, nie do przyszoci nale?

Jest to wiatopogld „narodowych socyalistów‘ z „Pobudki", którzy na

wytwoi zenie si naszych dzisiejszych pogldów programowych w gruncie rzeczy

adnego wpywu nie wywarli. Dzisiejsza P. P. S. jest stronnictwem robotniczem,

jak robotniczemi ju byy grupy, z których powstaa. Do ogoszenia hasa nie-

podlegoci doszlimy nie w drodze rozumowa nad „najlepszym z moliwych"

programem, nad najdowcipniejszym z „dowcipnych sposobów rewolucyi", lecz

w drodze wyczi.cia polskoci, tkwicej gboko w naszych masach robotniczych

i krzepncej coraz bardziej z rozwojem umysowoci robotniczej wogóle. A przy-

tem z chwi-, gdy pierwsze od powstania 63 r. ruchy masowe (wito I maja

i rozruchy ódzkie 92 r.) na ziemiach polskich odbyy si poi naszym sztanda-

rem, zrozumielimy, e jedyn ywotn si narodu ju si staa klasa robotni-

cza, e ona to naprawd jest narodem, a zatem nietylko moe, ale i powinna da
nowe haso do walki o niepodlego narodow bez obawy o skutki, w innych

warunkach, w pocztkach ruchu socyalistycznego mogce wynikn z faktu, e,

jestto „haso, pod które bardzo atwo skupi ywioy najrónorodniejsze".

Jeeli w naszym ruchu socyalistycznym rola modziey, chccej oddziaywa

na „spoeczestwo" z „bezpartyjnych", „bezklasowych" aw szkolnych nigdy

nie bya wybitn i naley do bezpowrotnej przeszoci, to nie inaczej i z ruchem

narodowo-demokratycznym. Stronnictwo narodowo-demokratyczne, (które wbrew

temu co mona byoby wnioskowa ze sów ob. J. Zamorskiego, powstao o 4-ry

lata póniej |od P. P. S.), dzi zajmuje a nadto wyrane stanowisko klasowe.

Stara si oprze na szlachcie i na duchowiestwie i jest rzecznikiem tych klas.

Tu jednak psuje szyki narodowej demokracyi, wprowadza zamt w jej pogldy

programowe — jej ambicya „wszechpolska", trOjzaborowa. Nacyonalici chc repre-

zentacy narodu i kierunek jego losów zachowa w rkach owych warstw ju
przeytych. Tymczasem interesy tych warstw w kadym z trzech zaborów

znacznie s odmienne i wypracowanie programu „wszechpolskiego" dla nich jest

wprost niemoliwe, jeli ów program ma posiada cho odrobin niezbdnej dla

kadego programu partyjnego jednolitoci. wiadomo tego, a zarazem niejasne

poczucie, e zasadniczo, konsekwentnie „wszechpolsk", trójzaborow moe by
tylko partya socyalistyczna, partya klas pracujcych, których interesy s na ca-

ym obszarze ziem polskich zupenie identyczne, - wszystko to stanowi jeden

z powanych czynników nienawici nacyonalistów do wszelkich „zasad ogól-

nych". Pozostaje jednak — po wykluczeniu wszelkich zasad i „doktryn" —
pewna tendencya wsteczna, pewien pocig do „konstelacyi ^aka" — jak si wy-

raa ob. ZamOSki. - I wanie ta tendencya — tendencya klasowa — stanowi

si dzisiejs ej demokracyi narodowej. Wbrew twierdzeniu ob.. Zamorskiego,

nie widzimy, by krystalizowanie si narodowej demokracyi w stronnictwo reakcyi

pod kadym wzgldem „doprowadzao „Przegld Wszechpolski" do coraz wikszej

utraty znaczenia i przyjació". Przeciwnie iiacyonalistom w ostatnich czasach

dzieje si coraz lepiej. Ale doprawdy my — ich wrogowie — yczy im moemy
tylko coraz wikszych powodze u pasoytnej hooty wszelniego gatunku!
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S jeszcze wród inteligencji naszej jednostki i koa cae, przyznajce si
do narodowej demokracji, a w gruncie rzeczy zajmujce si zwyczajn — bardzo

zacn i poyteczn — prac kultiiralno-narod ow. Nie mona twierdzi, by i te

koa uchroniy si od zarazy „klasowoci “ . Jednak klasowo nie jest w nich

jeszcze do uwiadomiona, a pocig do „konstelacji raka“ nie sta si jeszcze

dominujcym instynktem. Co prawda, sam fakt przyznawania si tych kó do

narodowej demokracji ju dowodzi silnej tsknoty do politycznego, partyjnego

sformuowania swych uczu narodowych i popdów kulturalnych. A wobec tego

tembardziej aowa naley, e ob. Zamorski narodowo demokratycznemu sformu-

owaniu nie p-zeciwstawi wyranego sformuowania innego, e polityce nacjona-

listów nie przeciwstawi dobitniej de socjalistycznych — de i czynów

Polskiej Partyi Socjalistycznej.

Ale bierzmy broszurk tak, jak ona jest. W tych wanie koach, niedo
jeszcze „zróniczkowanych”, broszurce ob. Zamorskiego yczymy jak najwikszego

rozpowszechnienia Dowodzi ona bowiem wymownie, e dzisiejsza „narodowa

demokracja” nie ma nic wspólnego z prawdziw demokracj nasz, która swemi
pracami wypenia najchlubniejsze karty porozbiorowych dziejów naszej ojczyzny.

W artykule o zjedzie monachijskim, umieszczonym przez Kautsky’ego^

ju po zjedzie, w „Neue Zeit“, znajdujemy na paru stronicach obszerne omó-

wienie kwestyi polskiej. Wyjmujemy z artykuu tego kilka charakterystycz-

nych urywków

:

„Kwestya polska — pisze Kautsky — jest dla naszej partyi wielce

draliw i skomplikowan, i zjazd zrobi dobrze, e zaatwi j w duchu
moliwie pojednawczym. Musimy unika wszystkiego, coby mogo naszym
polskim towarzyszom nasun mniemanie, e grozi im niebezpieczestwo
pogwacenia ich praw, jeeli dziaaj w ramach socjalnej demokracji
niemieckiej, e nie liczy si ona z ich uczuciami i potrzebami naro-

dowemi.

„Musimy si liczy z faktem, e u wszystkich ucinionych lub dugo
uciskanych narodów, jak np. i u czechów, nietylko w klasach mieszcza-
skich, ale i w proletaryacie istnieje wielka wraliwo narodowa, tak e
czonkowie tych narodów bardzo rycho czuj si upoledzeni przez swych
towarzyszów, nalecych do wikszycli i silniejszych narodów ssiednich,

jeeli wypadnie im na jakimkolwiek punkcie ustpi. Musimy równie
liczy si z faktem, e znacznej czci naszych polskich towarzyszy wyzwo
lenie Polski ley równie na sercu, jak i wyzwolenie proletaryatu. Idea

ta bynajmniej nie jest jak kwestya akademick (eine Doktorfrage
— aluzya do wypowiada si Wintera). Musz wprawdzie wyzna, e
oczekiwania, jakie jeszcze w r. 1896-ym w polemice z towarzyszk Luxem-
burg wyraaem odnonie do ruchu narodowego nierobotniczego w zaborze

rosyjskim znacznie zmalay naskutek szeregu racyi. Z drugiej strony

B. A. J.
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niema ju co myle o tern, by jeden z rzdów zachodaioeuropeiskich kie-

dykolwiek zamierzy narzuci Rosyi niepodlego Polski. Coraz prawdo-
podobniejszem staje si, e oczekiwa jej naley tylko jako nastpstwa
obalenia caratu przez proletaryat pastwa rosyjskiego. By moe, e jestto

bardzo odlege, ale niepodlego Polski nie staje si przezto wcale kwe-
ty akademick, tak jak wiksza lub mniejsza odlego spoeczestwa
socyalistycznego nie sprawia, e spoeczestwo to jest dla socyalistów

kwesty akademick. Podobnie jak ostateczny cel socyalizmu ju obecnie

oddziaywa praktycznie, albowiem nadaje socyalistom okrelony kierunek

w praktycznych walkach dnia, daje ich postpowaniu jasno i jednolito —
tak oddziaywa i niepodlego Polski na polskich socyalistów

;
— notabene

moe by tylko mowa o niepodlegoci Polski tj. o zb^dowaniu narodowego
pastwa polskiego, nie za o odbudowaniu starej historycznej Polski. Ta
umara i jest pogrzebana, podobnie jak czeskie prawo pastwowe, i moe
jedynie jeszcze jako widmo reakcyjne bka si po obecnej polityce^.

Uwaga o tern, e nam chodzi powinno o „zbudowanie narodowego pastwa
polskiego“, nie za o „odbudowanie starej historycznej Polski“ wydaje si

nam zupenie zbyteczn. Gdybymy dyli do odbudowania „historycznej“ Polski,

tobymy przecie nie uwaali ani lska — tak pruskiego, jak i austryackiego,

ani Mazowsza pruskiego za nasz teren, tylko odstpilibymy je na zasadzie

„praw historycznych “ pp. Winterom i S-ka Tak samo nie popieralibymy de
Ukrainy do niepodlegoci, ani nie pragnlibymy wytworzenia zwizku z Litw
na zasadzie dobrowolnej federacyi.

Dalej przechodzi Kautsky do kwestyi organizacyjnych, w których atoli nie

wypowiada si tak kategorycznie jak w kwestyi programowo-zasidniczej. Robi

on uwag, e stosunek organizacyi polskiej do organizacyi innych narodowoci

nie moe by w rónych pastwach a do najdrobniejszych szczegóów jednakowy,

e w Niemczech np. niepodobna skopiowa poprostu stosunków austryackich.

Przypomina, e jak w Austryi partya polska wchodzi w skad ogólno austryackiej

i podlega wspólnej najwyszej instancyi, tak samo musi by i w pastwie nie-

mieckiem. Zdaniem jego przecie w Niemczech winny by midzy organiza-

cyami obu narodowoci cilejsze wzy ni w Austryi, a to dla znacznego

zmieszania terytoryalnego obu narodowoci. Nic wicej o formach tych organi-

zacyi i ich zwizku Kautsky nie mówi.

„Przegld Zagraniczny" ostatniego Nr „ini“ zawiera sprawozdanie z de-

baty polskiej ua zjedzie w Monachium, zaopatrzone w"nastpujcy komentarz —
,tow. W. Posse;

„Nie podejmujemy si zdaleka rozstrzyga, kto ma, a kto nie ma
susznoci w sprawie „podwójnych kandydatur", ale nie o to chodzi. Cho
dzi o to, e istnieje odrbna P. P. S., która jest przedstawicielk znacznej

czci proletaryatu polskiego nie tylko w Niemczech, ale równie w Rosyi
i Austryi. Partya ta jest reprezentantk nie tylko socyalistycznej, ale

i narodowej idei. Dy ona do zjednoczenia narodu polskiego w jedynej
demokratycznej republice polskiej, poczer bdzie w dalszym cigu wal-

czy z polsk i midzynarodow buruazy. Liczy si ona z jednoci na-

rodow proletaryatu polskiego, która bezwarunkowo istnieje, pomimo tego,

e Polska, jako pastwo, zostao rozebrane w swoim czasie przez rzdy
despotyczne Rosyi, Austryi i Prus i naród zosta rozdarty na trzy czci.
Kwestyi o prawie do istnienia podobnej partyi, zdaniem naszem, by nie

moe, jak nie powinno by kwestyi o wdzicznoci lub niewdzicznoci ze

strony towarzyszy polskich wzgldem niemieckich. Moe by tylko

kwestya, czy fakt, e cz klasy robotniczej, w danym wypadku Polacy,

oddaje cz swoich si walce narodowej, walce w imi odbudowania
pastwa polskiego — czy ten fakt nie szkodzi wspólnej walce midzy
narodowego proletaryatu z midzynarodow buruazy ?

Naszem zdaniem — nie, nie szkodzi.
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Walczc o zjednoczenie narodu polskiei,^o w granicach pol-ikicj re-

publiki demokratycznej, polscy towarzysze adn miar nie wp^da
w przeciwiestwo z zisadami socyalnej demokracyi. Walka klasowa jesr.

bardziej skomplikowan, ni si wydaje, a do niej bez naciga mona
sprowadzi i narodowo-polityczn walk P. P. S. Nie napróno obecnie

nie istnieje buruazyjiia partya polska, któraby powanie dya do odbu-

dowania pastwa polskiego, a polski wiadomy proletaryat dy do tej^o,

rozumiejc, e bdic reprezentantem idei narodowego i politycznego oswo-

bodzenia, podnosi swe znaczenie klasowe.

Utworzenie polskiej republiki demokratycznej moliwem jest, natu-

ralnie, tylko po porace rzdów rosyjskiego, pruskiego i austryackiego,

a poraka ta czy nie jest jednym z niezbdnych warunków zwycistwa
midzynarodowego proletaryatu? W ten sposób walka narodowa Polaków
najzupeniej odpowiada interesom midzynarodowego proletaryatu.

Tak samo w interesach midzynarodowej socyalnej demokracyi ley
usunicie wrogich stosunków pomidzy narodami, midzy narodowociami,
te za usunite by mog tylko przez uznanie zupenego równouprawnie-
nia wszystkich narodowoci, a to równouprawnienie, naturalnie, przypuszcza

prawo narodowoci do samodzielnego istnienia pastwowego.
Naród polski jest nadzwyczajnie zdolny do ycia

;
denie do narO'

dowego zjednoczenia si je?t u niego niesychanie silne i wcale nie wtpi-
my, e dopnie on odbudowania i'oski jako niezalenej republiki demokra-
tycznej. Stanie si to nieprdko, moe wówczas, kiedy caa Europa
przeksztaci si na zwizek narodowych republik demokratycznych, ale

stanie si niewtpliwie. Polscy towarzysze pragn, aby ich republika de-

mokratyczna powstaa jak najprdzej i socyalni demokraci innych narodo-

woci powinni szczerze, jak przystao towarzyszom^ przyczy si do tego

pragnienia.

Nam, socyalnym demokratom rosyjskim, czas omówi narodowe
denia towarzyszy polskich i pomidzy sob i z nimi, co si nazywa
cakiem otwarcie (na czistotu .

Towarzysze polscy, jak dowodzi chociaby zamieszczony w tym
numerze artyku towarzysza Pochockiego *), nie chowaj si po za nieokre-

lonymi wyrazami, lecz powiadaj wprost, czego chc i czego daj. Ta
otwarto (priamota) w kadym razie zasuguje na najwyszy szacunek".

O szczliwej ucieczce li -tu winiów z wizienia kijowskiego nastpujce
szczegóy podaje „Iskra

„W lutym roku biecego, podczas odbywajcych si demonstracyi,

w caej Rosyi przedsiwzito setki aresztowa. Midzy innymi nie mniej

ni 30 osób, aresztowanych w rónych zaktkach Rosyi w sprawie „Iskry“,

przywieziono do wizienia kijowskiego, poniewa „sawny" andarm No-
wicki zosta obdarzony penomocnictwem co do prowadzenia ledztwa,
dotyczcego organizacyi „Iskry". W liczbie tych towarzyszy zajdowali

si: Leon Halperin, który ju by na zesaniu w gub. Astrachaskiej;
Wiktor Krochmal, który powróci z zesania w Ufie w 1900 r.; Józef

Tarsis, krawiec, aresztowany w Wilnie i dwóch nielegalnych — Mikoaj
Bauman, lekarz weter., zesany w r. 1898 do gub. Wiackiej w sprawie
petersburskiego Zwizku Walki i zbiegy z zesania po roku, i Józef Ba-
sowski (po raz pierwszy pocigano go do odpowiedzialnoci w O desie w r.

1897). W marcu do tej samej sprawy przyczono zecera Józefa Blumen-
felda, wzitego na granicy z paszportem niemieckim (by wysany z Rosyi
w r. 1889), a w kwietniu — Bor. Malcman, aresztowanego w Teofipolu, na
Woyniu, gdzie znajdowa si pod dozorem policyjnym. Te to wanie
osoby w liczbie siedmiu, n których skupiay s: gówne oskarenia w spra-

wie „Iskry", zbiegy razem z lekarzem weter. Wodzimierzem Bobrowskim,
oskaronym o zorganizowanie demonstracyi kijowskiej 2 lutego i jeszcze

*) Wzajemne stosunki polskich i rosyjskich soeyalistów.
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trzema towarzyszami, siedzcymi ju przeszo rok (od kwietnia-maja 1901 r.),

Maryanem Górskim. M. Waachem i Bolesawem Plesskim (Plewskim?) —
pierwsi dwaj w sprawie kijowskiego komitetu S. D. P. Rosyi, a ostatni

w sprawie Partyi S. Rew. O samych szczegóach ucieczki jej uczestnicy
opowiadaj co nastpuje:

„Za narzdzie ucieczki posuyy — drabinka, zrobiona ze sposzy-
tych przecierade i waca pó puda kotwica. Jak ta ostatnia dostaa
si do rk uciekajcych — jestto, naturalnie, tajemnica organizatorów
ucieczki. 18-go sierpnia wieczorem, kiedy winiowie spacerowali na
podwórzu okoo muru, kilku z nich napado na stojcego w pobliu o-
nierza, zatkao mu usta i zwizao rce i nogi. Dokonano tego niezu-

penie dobrze,, tak e onierz zdy kilkakrotnie krzykn: „ratujte,

ratujte!“ Na szczcie przytumiony krzyk jego nie zosta usyszany.
Póki jedni zmagali si z onierzem, inni utworzyli „yw piramid“,
której szczyt dochodzi prawie wierzchu muru. Std nietrudno ju byo
wyleó na mur i przytwierdzi kotwic, do której z jednej strony bya
przywizana drabinka, a z drugiej — sznur, po którym spuszczano si na
dó. W dziewi minut po tern jak szczliwie spuci si ostatni z ucie-

kajcych, w wizieniu da si sysze wystrza na trwog. Uciekajcy
skierowali si w róne strony.

Natychmiast po caej Rosyi dano zna okólnikiem o ucieczce i za-

komunikowano rysopis zbiegych. Dwóch z tych ostatnich w kilka dni

potem dostao si w rce policyi, ale wkrótce uwolnili si — jak, o tern

zamilczymy, aeby nie skompromitowa tego urjadnika, który napewno
nikomu nie opowiada, jak wypuci dwóch z pomidzy „jedenastu**.

Wszyscy zbiegowie z jedynym wyjtkiem wydostali si zagranic. Tylko

Bolesaw Plewski zosta aresztowany w Kremieuczugu. Osadzono go w fortecy

kijowskiej. Policya kijowska owiadczya stróom, e za zapanie Basowskiego,

JBlumenfelda i Krochmal wyznaczono po 1000 rs. nagrody.

O skutkach ucieczki pisze „Iskra“:

„Gubernator kijowski otrzyma napomnienie za to
,
e pozwoli

winiom politycznym spacerowa wieczorami. Za to samo gówny in-

spektor zosta — wedug pogosek — wydalony ze suby. To samo
spotkao i pomocnika smotrytiela Sulim, który na swe nieszczcie wst-
pi wieczorem 18 sierpnia do tego oddziau, skd przedsiwzito ucieczk;

wina jego polega na tern, e rozmawiajc z uwizionymi w oddziale, nie

sysza, co si dziao na podwórzu. Inny pomocnik smotrytiela — Fiodo-

rów — dyurujcy owego dnia — zosta oddany pod sd. Czterech ofi-

cerów andarmskich pod zwierzchnictwem pomocnika prokuratora Korsaka
prowadz ledztwo w sprawie ucieczki. Nie wiemy, kto z nich w barba-

rzyski sposób obi dozorc Wojtowa (poprzednio obitego przez wadze
wizienne). W Kijowie szerz si pogoski, e inny dozorca, uka Stie-

panycz, przewidujc ten sam los, powiesi si“.
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% KHATO I O KRAJU,

(Solidarno „Koa polskiego'^ w Berlinie. — List posa Chrzanowskiego. —
Oawa przed socyalistami. — Gar denuncyacyi. — Jeszcze o „pracy narO‘

dowej“ na Rusi. — Stanowisko ludowców. — Chorwaccy robotnicy w Gali-

cyi. — Zaburzenia antysemickie w Czstochowie. — Odezwa P. P. S. w tej

sprawie. — Odezwa P. P. S. w sprawie branki. — Nowy organ partyjny).

Sprawa ce zboowych, ta najbardziej palca obecnie w caych Niemczech

sprawa ekonomiczna, narobia nie mao kopotu czonkom „Koa polskiego".

Wikszo w tern „Kole" stanowi agraryusze, junkrowie polscy, zajmujcy

w sprawie ce to samo stanowisko, co i junkrowie prusacy. Wikszo ta idzie

rka w rk z junkrami pruskimi i ani chce sucha da ludu, dla którego ca
te oznaczaj poprostu rozbój na otwartej drodze. Wikszo ta uwaa lud za

„bydo wyborcze", które powinno gosowa za szlacht, jako „urodzon przed-

stawicielk narodu" bez wzgldu na to, co robi jego wybracy w parlamencie.

Poniewa za chopska ludno poznaska jest jeszcze bardzo mao uwiadomiona

i nie rozumie, czem jej zagraaj ca zboowe, przeto wikszo posów pozna-

skich sdzi, e gosujc przeciwko interesom szerszych mas ludowych, nic nie

traci. e za ustawa „Koa" obowizuje wszystkich jego czonków do bez-

wzgldnej solidarnoci, przeto i mniejszo, wybrana przez bardziej wiadom
ludno drobnomieszczask i robotnicz, musi gosowa w interesie junkrów. Do

tej mniejszoci nale posowie z Prus Zachodnich, która to prowincya stanowczo

wypowiedziaa si przeciwko com, i pose dr. Chrzanowski, wybrany z Pozna-

nia. Poniewa ten ostatni, jako reprezentant Poznania, gdzie ywio robotniczy

odgrywa ju znaczn rol, ma najwiksz obaw co do przyszych losów swego

mandatu, przeto wanie dr. Chrzanowski (z przekona narodowy demokrata)

wystpi listem otwartym w sprawie solidarnoci „Koa". Przyznaje on, e soli-

darno jest szkodliwa, przynajmniej w sprawach ekonomicznych, poniewa róne
warstwy ludnoci posiadaj róne interesy i „Koo", stajc w obronie jedne],

traci zaufanie innych. Naley wic pozwoli, aby w sprawach ekonomicznych

solidarno „Koa" nie zmuszaa jego czonków do gosowania jednakowego.

Pose Chrzanowski popiera swe twierdzenie tern, e posowie, wybrani na Górnym
lsku, nie mogliby wstpi do „Koa", dopókiby istniaa zasada solidarnoci. Po

za tern kadzie gówny nacisk na niebezpieczestwo socyalizmu, który wyzyskuje

reakcyjne stanowisko „Koa" dla celów swej propagandy.

List dra Chrzanowskiego wywoa ogromn ilo artykuów w prasie po-

znaskiej i zachodnio-pruskiej. Za zdaniem dra Chrzanowskiego wypowiedziay

si wszystkie pisma zachodnio pruskie oraz narodowo-demokratyczny „Goniec

Wielkopolski" i radykalna „Praca". Ale organy „Koa" wrcz owiadczyy, e
solidarno jest nieodbicie potrzebna i kwita. Wystpienie wic p. Chrza-

nowskiego nie doprowadzio do niczego. Zreszt nie chodzio mu zapewne o sku-

tek realny, tylko o pokazanie „dobrych chci" wobec wyborców poznaskich,

ulegajcych wpywom agitacyi socyalistycznej przeciwko com zboowym.
e na taktyk bardziej demokratycznie usposobionych ywioów zaboru

pruskiego wpywa nie co innego, jak szerzca si propaganda socyalistyczna, na

to najlepszy dowód znajdujemy chociaby np. w narodowo - demokratycznem

„Sowie polskiem". Oto co pisze organ polskich hakatystów: „Na Górnym lskn
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ruch narodowy polski, który przybra charakter demokratyczny, prowadzi si agi-

tacya (osobliwe zdanie o dwóch podmiotach Red.) pod hasem
:
precz z centrum,

precz z cami na zboe. Uywanie, a nawet naduywanie takiego hasa w agita-

cyi na lsku jest wprost koniecznoci taktyczn ze wzgldu na wspózawodni-

ctwo socyalistów, zarówno polskich jak niemieckich“.

A wic nie iutere^^y ywotne ludu polskiego znacz co u narodowych

demokratów, tylko wspózawodnictwo z socyalistami. Gdyby wic socyalistów

w zaborze pruskim nie byo, narodowi demokraci najspokojniej w wiecie milcze-

liby o rozboju, popenianym na ludzie polskim.

Ale nie tylko narodowych demokratów niepokoj socyalici ; i prasa kon-

serwatywna bacznie ledzi i denuncyuje socyalistów, gdzie tylko ci si zjawi.

Oto co pisze np. „Kuryer Poznaski":

„Wiele winien jest pierwszy propagator idei demokratycznych tutaj na

ziemi Piastów. Swego czasu pisano o nim w rónych gazetach duo. Jest to

w gruncie {rzeczy niezy czowiek, kocha kraj gorco, — ale obok tego popacaj
u niego wielce take mrzonki destruktywne, a mianowicie doktryny czerwono-

socyalistyczne i podobno nawet komunistyczne, któremi przesik, bawic przez

duszy czas w ognisku komunizmu, t. j. w Paryu, zkd po roku 1871 powróci

na Kujawy, gdzie si rodzi, by tutaj na niwie polskiej zaszczepia chorobliwe

teorye zwyrodniaej cywilizacyi zachodniej. Dzisiaj ów pierwszy siewca niezna-

nych i obcych ludowi polskiemu wytworów umysowego obdu nie wystpuje

ju publicznie, yje jednak jeszcze i siedzi tu;aj midzy nami, pdzc reszt y-
wota nieomal w zapomnieniu. Co iednik dawmiej zasia, to zeszo dzisiaj i wy-

daje swe owoce.

Sprawcami chwastu, który si tutaj pleni, s dalej agitatorowie socyali-

styczni z Berlina. Znani s ju tutaj jako gorliwi apostoowie socjalizmu zwa-
szcza Berfus i Morawski, rodowici Kujawiacy, Ci, znajc Kujawy, gdy si tu-

taj wychowali, przyjedaj do Inowrocawia z Berlina, który ich nauczy zapa-

la si dla hase o utopistycznym raju przyszoci — i mglist muzyk durz
poczciwy lud kujawski. Berfusa i Morawskiego widzie tu mona czsto. (Mo-

rawski obecnie skazany jest na dusze w zieaie). S to jeszcze stosunkowo

ludzie modzi, a zatem peni energii — i nie ograniczaj swej propagandy na sam
Inowrocaw, lecz zarzucaj swe sieci take na okoliczne wsie, na Strzelno, Pa-

ko, Kruwic i sioa nadgoplaskie. Na jarmarkach, odpustach i zebraniach

pojawiaj si nadto inni towarzysze berliscy : niejaki Jagodziski, podobno take
Stefan Thiel i td. Czynnym jest równie Wicrbiski z Gniezna. Sowem Ku-
jawy s od wielu lat przedmiotem bardzo troskliwej opieki ze strony agitatorów

socyalistycznych, a jakkolwiek bardzo znaczna wikszo kujawskiego ludu stoi

jeszcze mocno na gruncie tradycyi rodzimych i twardo trzyma si narodowoci

i Kocioa, to nie da si jednak zaprzeczy, e poów socyalistyczny wykazuje

ju niepospolite plony. Na wiece socjalistyczne schodz si coraz liczniejsze

rzesze; na ostatni, odbyty tutaj przed kilku tygodniami, stawio si okoo 600

rdzennych Kujawiaków, a mona byo pozna ich na pierwszy rzut oka po sze-

rokich barkach i równie szerokich twarzach, waciwych rasie kujawskiej. Agi-

tatorowie kusz lud sowem i drukami, które z sob przywo. Co dopiero zau

wayem, e rozrzucaj po miastach i wsiach kujawskich ksik Kautsky’ego

p. t.: „Zasady i cele socyalizmu podug programu przyjtego na zjedzie w Er-

furcie“. Ksi/.k t dostaje lud w polskim przekadzie, którego autor nie jest

jednak podpisany. Wedug posuchów mia dokona tumaczenia na polskie je-

den z ydowskich akademików warszawskich, których przed kilku miesicami

policja berliska z Prus wydalia. Okadka poleca do czytania dzieo Bebla

„O kobiecie^ i inne pody socjalistycznej literatury, równie przeoone na pol-

skie. Do obozu socjalistycznego skania si, jak wykazaem powyej, lewe skrzy-
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do inowrocawskiego ruchu demokratycznego pod komend dwóch tutejszych pro-

wodyrów demokratycznych. Dzieje si to wbrew woli i zamiarom, powtarzam

to raz jeszcze, pomienionych przywódzców. Wiedz oni dobrze, e socyalizm

jest negacy narodowoci, i popiera go nie myl. Sdz przeto, e publiczne

wskazanie na niebezpieczestwo pobudzi ich do czujnoci i zabiegów, aby ze,

0 ile monoci, naprawi i odwróci. Glos mój powinien by przestrog take

1 dla innych celniejszych czynników tutejszych, których do troski nad dobrem

publicznem nawouje bd stanowisko spoeczne, bd te powoanie“.

Inny znów korespondent tego pisma donosi:

„Socyalizmem zaraone s nie tylko Kujawy i Pozna. Choroba ta spoe-

czna kiekuje w rónych punktach Ksistwa: w Bydgoszczy, Trzemesznie, Rogo-

nie... a nawiedza take i nasze Gniezno. Socyalici polscy w Bydgoszczy s,

0 tyle umiarkowani, e przy wyborach poselskich gosowali dotychczas zawsze

na narodowo-polskiego kandydata. Na Kujawach i gdzieindziej równie pod tym

wzgldem byli wstrzemiliwi. Dotychczas tylko w Poznaniu mieli odwag wy-

stpi z wasnym kandydatem. Zmieni si to jednak zapewne ju niezadugo,

gdy wiadomo, e dla wybo'ów do parlamentu, które si maj odby 1903 roku,

sztab jeneralny socyalistów polskich wyznaczy na Ksistwo po raz pierwszy kan-

dydatów socyalistycznych, na wszystkie okrgi wyborcze. O zwyciztwie lub

pokaniejszym rezultacie kampanii amatorowie] ci krzese poselskich nie mog
marzy, to pewna. S to na razie kandydaci liczbowi '(Zahlkandidaten) i takimi

pozostan na dugo, ale widzimy, e sztab socyalistyczny nie zasypia sprawy,

pcha j naprzód, przystpi do wanej próby.

Tutaj w Gnienie sprzyja agitatorom socyalistycznym ogólna bieda w mie-

cie — owo smutne nastpstwo ryczatowej w powiecie kolonizacyi. Robota

wywrotowa ma te w grodzie Lecha ruchliwego i inteligentnego uprawiacza

w osobie towarzysza Wierbiskiego. Wierbiski nie moe si poszczyci adnym'
powaniejszym sukcesem

;
druyna jego wiernych jak bya szczup — tak te

jest szczup. W obozie socyalistycznym w Trzemesznie jest równie zastói.

W Rogonie usiuj krzewi zasady socyalistyczne, o ile wiem, niejaki Hoff-

mann, dwie panny Jank (podobno Polki?) i dwie ydówki, nazwiskiem Pucynaf?),

lecz ‘z jakim skutkiem, nie umiem powiedzie. W okolicy nina niema so-

cyalistów. W kocu nadmieniam, e po wielu miasteczkach Ksistwa uwijaj

si agenci nietylko z Berlina, ale te z Hamburga^.

To samo pismo, stanowice obecnie organ mniej reakcyjnie usposobionej

szlachty, zamieszcza ‘denuncyacye i na socyalistów poza granicami Ksistwa,

pisze np.: „Z wiarygodnego róda wiem, e w Monachium okoo 60 akademików

polskich zawizao si w towarzystwo socyalistyczne. S tam podobno przewanie
ydzi warszawscy, którzy za granic zawsze „chc uchodzi** za Polaków, ale sy-

sz, e do towarzystwa tego dostarczya pewnego kontyngentu take i czysto

polska modzie z W. Ks. Poznaskiego, uwiedziona niezawodnie przez kolegów

z Warszawy".

Ta denuncyacya, któr uprawiaj jednakowo i klerykali, i ludowcy od

„Ordownika" i narodowi demokraci od „GórnoIzaRa**, jest prawdziw plag
spoeczestwa zaboru pruskiego.

*
*

W poprzednim Nr. charakteryzowalimy ju osobliwego naboestwa „prac
narodow" na Rusi, zainicyowan przez obszarników, wystraszonych strejkami, a go-

rco popieran przez narodowych demokratów. Dzi ju nie tylko socyalici, ale

1 ludowcy zrozumieli, czemjestw gruncie rzeczy ta „praca narodowa**, bo zreszt

i szlachta ju si nie kryje z waciwymi celami rozpajania chopów polskich na
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wiecach „narodowych^ specjalnie przez szlacht i komisarzy policyi urzdzanych.

Oto co pisze up. odezwa, rozpowszechniana w okolicy Buska, gdzie w wikszej

liczbie strejkowali obok chopów rusiskich chopi 'polscy'.

„W powiecie naszym niedawno uwijao si masami takich oszczerczych

agitatorów, którym udao si zbaamuci naszego chopa do tego stopnia, e ten

idc lepo wystpowai w strejkach rolnych na równi z Rusinami, nie bdc wia-

domym co czyni — obowizkiem wic polskiej inteligencji jest uwiadomi zba-

amuconego chopka, wskaza mu drog dobr, po której ma postpowa, aby

nie zagubi swej narodowoci,^''

Widzimy tu, e zachowanie „narodowoci“ zaley od tego, czy chop

strejkuje, czy le nie. W powiecie podhajeckim szlachta, pod firm Towarzy

stwa szkoy ludowej, szerzy nastpujc odezw:
„Powiat nasz na 35000 ludnoci polskiej, ma tylko 14 szkó ludowych

z jzykiem wykadowym polskim i 7 parafii rzymsko-katolickich a my
patrzymy na to obojtnie! Bracia nasi z ludu dla braku owiaty stali si cie-

mnym tumem — a my stoimy bezczynni! Bracia nasi z ludu zapomina-

j jzyka rodzimego, s zerem pod wzgldem wartoci narodowej i atwem bo

kepem narzdziem w rku ludzi zej woli, atwem do apostazy i religijnej, naro-

dowociowej, do nieuzasadnionych strejków i zaburze a my nie poda-

jemy braciom naszym pomocnej doni ! My potomkowie tych, którzy przelewali

krew w obronie Wiary i Ojczyzny my patrzymy obojtnie na to, jak wiara

maleje, a poczucie narodowociowe si zatraca — — i nie boimy si kltwy

wyroków dziejowych! Wemy przykad z naszych ssiadów, wyrwijmy si

z obojtnoci i zbrodniczej gnunoci ! Przystpujcie do Towarzystwa szkoy lu-

dowej, które przy waszej pomocy chce zakada po wsiach bezpatne wypoyczal-

nie dla ludu, urzdza odczyty itp.“

Przeciw tym zapdom, usiujcym pod firm narodow urzdzi masowy

werbunek strejkbrecherów, socjalici protestowali od samego pocztku z ca
stanowczoci — wród milczenia caej prasy galicyjskiej, nie wyczajc „de-

mokratycznej Dzi doszed po dugiem wahaniu si i organ ludowców, „Kuryer

Lwowski'^, do przekonania, e spoeczestwo polskie omal e nie wpado w za-

sadzk, urzdzon chytrze przez obszarników wschodnio-galicyjskich. Z powodu

wiecu zoczowskiego i znanej odezwy Tow. Szkoy -ludowej, „Kuryer Lwowski^

zamieszcza nastpujce uwagi:

„...Pozwolimy sobie powtpiewa, czy te zarzd gówny T. S. L. daby
swoj aprobat Kou zoczowskiemu na takie motywowanie potrzeby wiecu, sko-

ro zawsze i wszdzie Towarzystwo „Szkoy ludowej" stao i stoi ponad stronni-

ctwami, ponad biec polityk, a daje ludowi owiat czyst, bez domieszek,

której zadaniem jest otwiera mu oczy na to, co mu si susznie naley, nie za
pod pokrywk owiaty przemyca do jego nieowieconych gów zasady najwstecz-

mejsze. To te krok ten komitetu uwaamy za bdny, a wykazujemy go tu

umylnie tak bez ogródek, by si na przyszo nie powtarza, a przynajmniej,

by firmy na takie elukubracye nie dawao Tow. „Szkoy ludowej", znane ze swe-

go postpowego ducha i patryotycznej dziaalnoci. Przy takim stanie rzeczy

i wobec przemówie kilku wieniaków, omieszajcych strejki wogóle, a natu-

ralnie inspirowanych, przychodzi si do smutnego, a bardzo prawdopodobnego
przypuszczenia, e jednak cay taki wiec móg mie nie tylko pragnienie uwia-
domienia narodowego ludu, ale take gboko ukryte dnoci osobiste: aseku-

racja wasna przed groz strejków wogóle."

Szkoda, e ludowcy galicyjscy tak póno przyszli do przekonania, e zwal-

czanie strejków rusiskich nie byo spraw narodow
,

tylko sub reakcji.

Gdyby zrozumieli to wczeniej, moebymy nie widzieli chopów polskich w roli

strejkbrecherów na Rusi. Niestety „Przyjaciel Ludu“ milcza o strejkach i nie
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da od chopów polskich, aby si czyli we wspólnej walce z chopami rusió-

skimi. Dzi wprawdzie «Kuryer Lwowski “ pisze z powodu podpisania przez po-

sów ludowych interpelacyi tow. Daszyskiego w sprawie strejku:

„Tam gdzie jest spór ekonomiczny midzy ludem pracujcym, a pracoda-

wcami, czsto wyzyskujcymi prac, pose ludowy waha si nie moe i musi

stana po stronie wyzyskiwanych, chociaby wyzyskiwaczami byli wycznie Po-

lacy (co nie jest), a wyzyskiwanymi wycznie Rusini (co równie nie ma miej-

sca)". Ale jest to poniekd musztarda po obiedzie.

Tymczasem obszarnicy bardzo prdko przyszli do przekonania, e naiw-

nych, wierzcych w ich nagle powstae „narodowe" uczucia, mog znale chyba

wród narodowych demokratów, którzy przecie pracowa w polu nie bd.
Zwrócili si wic do innych, mniej „narodowych" rodków. Oto co pisze „Ku-

ryer Lwowski":

„Niestety rozsdne nawoywania dotd pozostay bez rezultatu. Wikszo
konserwatywnych wacieli tabularnych woli mie rce wolne od wszelkich, cho-

by najsuszniejszych zobowiza, a natomiast panowie ci radziby zignorowa kla-

sowy charakter strejków i sprawie tej usiuj nada pozór wycznie kwestyi

narodowej, pomimo, e równoczenie za porednictwem Koa polskiego wskazuj

w interpelacyi midzynarodowy interes agraryuszy austryackich rzekomo przez

strejk galicyjski zagroonych. Co wicej, agraryusze nasi, podtrzymujc wrza-

w z powodu rzekomo narodowej tylko podstawy strejków, nie wahaj si

wchodzi w rokowanie z obcymi robotnikami, by ich do kraju na roboty

polne sprowadzi. Takie rokowania przeprowadzi jeden z najwybitniejszych

reprezentantów galicyjskich agraryuszy p. Kraióski z robotnikami w Chorwacyi.

Czy te ukady s take przedsibrane w interesie narodowym? Wic z kraju

wychodzi bd co roku stutysiczne tumy, a w ich miejsce ma nastpi koloni-

zacya Galicyi przez chorwackich przybyszów? A nikt chyba nie zaprzeczy, e
tak tumna, coroczna emigracya chorwacka na kilka miesicy robót polnych

w ostatecznej konsekwencyi doprowadziaby do staego osadnictwa obcych przy-

byszów, albowiem podobne zjawiska widzimy wszdzie, gdzie stale utrzymuje si
zapotrzebowanie wikszej liczby obcych robotników. Naród, który toczy koloni-

zacya niemiecka, forsowana przez hakatystów pruskich, musiaby zosta wydany

jeszcze na up jednej kolonizacyi, a z czasem, gdyby tego wymaga interes kasto-

wy tabularystów, moeby i z Chin sprowadzili robotników".

* *

Dnia li go wrzenia Czstochowa staa si widowni powanych rozru-

chów entyydowskicb, o których nasz korespondent czstochowski pisze co nast-

puje: „Pierwotn przyczyn byo jakie gupstwo, jak zwykle w tych wypad-

kach. Baba kupia na targu od yda koszyk czy torb gruszek
;

kiedy wysy-

paa je do swego worka, okazao si, e wszystkie gruszki na spodzie byy
zgnie Baba zacza wymyla ydowi, ten j uderzy i wkrótce wywizaa si
bójka, w której wzi udzia tum, znajdujcy si na rynku. Po obiciu ydów
na rynka tum rozproszy si po miecie, tukc ydów, wyamujc drzwi skle-

pów i niszczc wszystko, co tylko byo w tych ostatnich. Prawie wszystkie

sklepy ydowskie w Czstochowie zostay splondrowane. ydzi pochowali si
lub pouciekali z Czstochowy. Awantura ta trwaa do godziny 10-ej wieczorem.

Dopiero wtedy sprowadzono wojsko i kozaków z Bdzina. Tum przyj ich

kamieniami, poczem nastpiy strzay. Zabito dwoje ludzie, raniono znacznie

wicej". „Nowa Reforma" krakowska podaje nastpujce charakterystyczne

szczegóy

:
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„Podczas poudniowego napadu na sklepy ydowskie policya zachowywaa
si zupenie biernie i biernoci t wprost zachcaa tum do gwatów. Widziano
stójkowych, umiechajcych si na widok scen, jakie si przed oczami ich rozgry-

way. Wojsko wystpio dopiero wieczorem, o zmierzchu, i to w szczupej sile

plutonu, zoonego z 30 gów. Gdy na wezwanie oficerów tum niedo szybko

zacz si rozbiega, dano cztery razy ognia. Skutek salw tych by straszny. Na
miejscu pado trupem dwoje ludzi, oboje pod kocioem. Policya uprztna ich

zwoki natychmiast; w nocy zrobiono w szpitalu sekcy i spisano protokó,

a wczesnym rankiem w tajemnicy wywieziono je na cmentarz. Niewiadomo, jak

ci ludzie si nazywali; jeden by to jaki starszy robotnik, drugi modzieniec,

sdzc z ubrania, nalecy do warstw wyksztaceszych. Rannych ciko jest

czterech: Józef Jdrzejkowicz, 23-letni robotnik fabryczny, ma zdruzgotane bio-

dro; Micha Kacpera, 35-letni robotnik, onaty, ojciec trojga dzieci, ugodzony

zosta kul w brzuch tak, e ma rozdart otrzewn na znacznej przestrzeni;

prawdopodobnie nie uda si go uratowa. 40-letui Józef Starczewski, ojciec sze-
ciorga dzieci, ma rk i rami zdruzgotane na drobne kawaki. Jeeli uda si
go ocali, co jest wtpliwem, pozostanie kalek niezdolnym do pracy. Czwarty,

24-letni robotnik Teresiski, ma podobno przestrzelone puca. Kilku lej rannych

wypuszczono ju ze szpitala; okoo dziesiciu kryje si po domach. Dziwnym
sposobem kule ominy tych, którzy burzyli sklepy ydowskie, a ugodziy w gro-

madk ciekawych, przypatrujcych si rozruchom z cmentarza przy farze. Za-

bici i ranni nie brali udziau w rozruchach.

ledztwo rozpoczo si w sobot po nadejciu silniejszych oddziaów woj-

ska. Pierwsze badania prowadzi gubernator piotrkowski, który bawi tu do

poniedziaku. ledztwo prowadzi pomocnik prokuratora Izby sdowej warszaw-

skiej, prokurator sdu okrgowego w Piotrkowie, sdzia ledczy „dla waniej-

szych spraw“ z Warszawy i dwóch sdziów ledczych czstochowskich.

Aresztowano 140 osób, z których 18 wypuszczono ju na wolno".

Wedug ostatnich wiadomoci ludno chrzeciaska Czstochowy zostaa

zobowizana do spacenia ydom wszelkich strat, wynikych z zaburzenia.

Z powodu smutnych wypadków czstochowskich nasza partya wydaa
odezw, któr tu przytaczamy

:

Towarzysze!

W Czstochowie zaszy niedawno smutne wypadki. Smutne dla-

tego, e rozruchy przeciwko ydom s rzecz bezmyln i dla naszej

sprawy szkodliw. Smutne te dlatego, e nie obeszo si bez ofiar : rzd
moskiewski, jak zawsze dziki i barbarzyski, i tym razem skorzysta ze

sposobnoci, eby krew ludzk przela.

wiadomi robotnicy nie brali naturalnie udziau w tych rozruchach.

Na sklepy ydowskie rzuci si tum ciemny, zoony przewanie z ptni-

ków, mieszczan i gawiedzi ulicznej. W rzeczy samej tylko zupeny brak

wiadomoci moe zrodzi takie wybryki. Komu korzy przyniesie,

w czem poprawi nasze pooenie rozbijanie sklepów ydowskich ? Oczy-

wicie cbrzecianie nic na tern nie wygrywaj, a krzywda dzieje si tylko

ubogim ydom, nieraz ndzarzom, bo bogaci umiej dobrze zabezpieczy

swój majtek. A wogóle — có to za zalepienie prowadzi walk z y-
dami, jako z ydami, dlatego tylko e s ydami! Walczy trzeba z wy-

zyskiem, z kapitalizmem, bez wzgldu na to, czy to wyzysk chrzecia-

ski czy ydowski. Walczy trzeba z dzisiejszym ustrojem spoecznym,

który bogactwem darzy nieliczn garstk cbrzecian i ydów, a masy

chrzeciaskie i ydowskie spycha w przepa ndzy. Tak walk prowa-

dz wiadomi robotnicy-socyalici i w naszych szeregach bojowych stoj
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zgodnie oook siebie ehrzeciauie i ydzi i podaj sobie bratnie donie

w imi wspólnej sprawy.

Dla wyzyskiwaczów korzystnein jest nasze rozdwojenie. Wyzyski

wacze i‘hrzeciaóscy szpzuj iud przeciwko ydom, wyzyskiwacze ydowscy
— przeciwko cbrzecianom. Ta siej ba nienawici wzajemnej dla

nich jest korzystna, bo odciga uwag ludu pracujcego od jego rzeczy

wistych zada i na bezdroa prowadzi.

Tak samo jak wyzyskiwacze, postpuje i rzd carski. Siepacze

rzdowi gnbi u nas zarówno chrzecian, jak i ydów — a jednoczenie

wszelkich stara dokadaj, eby wród ofiar swoich posia zatrute ziarno

nienawici wzajemnej. Carat podsyca bezmyln i dzik walk chrzeciao

z ydami, eby w ten sposób osabi rozumn i szlachetn walk z des-

potyzmem i najazdem. A gdy ciemny tum rzuci si na ydów% to rzd
podwójnie si cie|?y. Bo naprzód, jest to woda na myn jego wa.snj

polityki antysemickiej, budzenia nienawici wród ludzi rónego wyznania

i pochodzenia; a powtóre, ma on wtedy sposobno przywraca w mo-

skiewski sposób „porzdek^, przelewem krwi teroryzowa ludno Widzie-

limy w Czstochowie, jak si to odbywa. Dzielnica, gdzie mieszkaj bo-

gaci ydzi, bya broniona przez stróów porzdku. Natomiast patrzano

obojtnie, jak tum niszczy ubosze sklepy. A wieczorem nastpio godne

naszych katów zakoczenie: strzelanie do tumu, który sta spokojnie koo
kocioa za to, e nie chcia si rozchodzi!

Towarzysze! Smutne wypadki czstochowskie powinny otworzy

oczy najciemniejszym -
- powinny ich przekona, jak niedorzeczne i szko-

dliwe s rozruchy przeciwko ydom skierowane. A zarazem wypadki te

nios wan nauk dla wiadomych robotników. To nie wystarcza, e
nie bierzemy udziau w takich hecach, to nie wystarcza, e ca dziaal-

noci swoj staramy si im zapobiega. Jeeli mimo wszystko wypadki takie

si zdarz, to nie powinnimy sta na uboczu. Powinnimy pój do tu-

mu ze sowami propagandy socyalistycznej, ^powinnimy si stara owad-n tym tumem, aby go ze zlej drogi sprowadzi. Naszym obowizkiem
jest albo skoni tum do rozejcia si, do zaprze.stania szkodliwej roboty,

albo te skorzysta z chwili i przeobrazi bezmylny ruch przeciw ydom
w wiadom demonstracy przeciwko ;wy zysków i

i uciskowi. Pamitajmy, e naszym obowizkiem jest wszdzie i za-

wsze, gdzie sposobno si nadarzy, dla sprawy robotniczej dziaa,
ze odwraca, ku dobremu kierowa!

Centralny Komitet Robotniczy

Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Warszawa, w padzierniku 1902 r.

Oprócz tej wysza jeszcze nastpujca odezwa:

Do ydowskiego ludu pracujcego.

Suymy rzdowi nie tylko naszym majtkiem, lecz równie krwi
nasz. Oddajemy mu nie tylko nasz ciko zapracowany grosz, ale te
nas samych. W najlepszym czasie naszego ycia, kiedy jestemy naj-

zdrowsi, najsilniejsi, czeka na nas pobór wojskowy i z szerokiego wiata
zostajemy spdzeni do koszar. Musimy broni „tronu i ojczyzny“ — mu-
simy wzmacnia potg rosyjsk. Wic idziemy na sub. Ubywiij naj-

lepsze mode siy, a w razie wojny tys ce modziey pada, jak podcite
kwiaty.

Losow'anie! Losowanie! Despota daje znak — a we wszy.stkich

tych krajach, nad którymi rozpociera si jego potga, z tych wszystkich

narodów, które maj nieszczcie by jeg(< niew o*nikami, sudzy carscy wy-
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rywaj setki tysicy modzieców, ogldaj ich i mierz, jak bydo, k kiedy

daje si sysze to straszne sowo „godien“, wtedy kady czuje, e ju okuto

go w kajdany, e od tej chwili nie bdzie on ju wicej przez dugie lata

czowiekiem dla siebie samego, lecz onierzem, to znaczy niewolnikiem.

W tyra roku w Rosyi takich niewolników wezm przeszo trzysta

tysicy, a pomidzy nimi wiele tytsicy ydów. Oderw ich od ich rodzin,

od ich przyjació i znajomych, od ich pracy i miejsca urodzenia; zapdz
ich gdzie daleko, midzy obcych

;
zamkn ich w koszarach, gdzie s psuci

i demoralizowani
;
zrobi si z nich bydo, które wypenia wszelkie rozkazy

ze lepem posuszestwem; bd ich bi, wymyla, ponia ich godno
ludzK. adnej ich skargi nie bdzie sycha, w wojsku bowiem nawet

skary si nie wolno. Nie znajd oni adnej sprawiedliwoci przeciwko

swym brutalnym naczelnikom. A kiedy ich cierpienia przebior miar
i oni podnios rk przeciwko swym ciemizcom, sd wojenny nie bdzie
robi z nimi wielkich ceremonii. Nikt nie bdzie nawet o tem wiedzia —
zabij ich po cichu. Wojskowa dyscyplina wymaga ofiar. Za zwyke prze-

stpstwa w Rosyi nie karze si mierci. Kara mierci istnieje tylko za

przestpstwa polityczne i za przestpstwa, które zostaj popenione w woj-

sku. Polityczne i wojskowe ustawy karne w Rosyi pisane s krwi

.

I poco to wszystko? W jakim e to celu uzbraja si milion lu-

dzi? W jakim to celu s oni mczeni, ogupiani, demoralizowani? W ja-

kim celu kae si im przela ich krew? W jakim celu wyrywa si od

ludu pracujcego setki milionów rubli na utrzymanie wojska?

„Wierni poddani musz broni tronu i ojczyzny!“
Tronu i ojczyzny! Wic tronu despoty, który uciska,

okrada i morduje nas, i rosyjskiej ojczyzny, która nie jest dla nas adn
ojczyzn. ydowski, polski, litewski, finlandzki robotnik musz oddawa
swoje ycie i majtek, aeby despota by potnym, bogatym i gronym
dla swych ssiadów ~ i dla swych poddanych. Broni rosyjskiego pa-
stwa, które elazem i ^krwi skute jest z rozmaitych krajów i ludów, to

znaczy pilnowa carskiej zdobyczy i walczy o now zdobycz.

A czem jest owa obrona tronu i ojczyzny dla nas, ydowskich ro-

botników? Nie chcemy adnego tronu, adnego cara, adnego króla.

Chcemy by wolni, chcemy mie wolny rzd ludowy. Dla takiego rzdu,

dla nas samych chtnie przelejemy nasz krew. Ojczyzna ! Nasz ojczyzn

wywalczymy sobie dopiero w niepodlegej polskiej i litewskiej republice

robomiczej. Dzi zmusza si nas do obrony obcych krajów; pdzi si nas

do Turkiestanu, na Kaukaz, do Manduryi i kto wie gdzie jeszcze. Ile

krwi naszej ju si przelao na polach bitw, nie dla naszej sprawy, lecz

dla potgi cara! Car wydaje rozkaz — i natychmiast musimy walczy

z turkami, chiczykami, persami, z wrogami Rosyi, którzy nie s na-

szymi wrogami i nam nic zego nie zrobili. A nawet w razie wojny

z Niemcami lub Austry ydzi i polacy w armfi rosyjskiej musieli by wal-

czy przeciwko ydom i polakom bdcym w niemieckiej lub austryackiej

armii

!

Rzd carski rozprasza ydowskich, polskich i litewskich onierzy

po caej Rosyi. Pierwszym celem tego jest rusyfikacya. Ale to ma
i jeszcze inny cel. Dla rzdu byoby niebezpiecznem pozostawia onie-
rzy w ich miejscu urodzenia. Bdc pomidzy swoimi, nie poddali by si

moe tak atwo dyscyplinie wojskowej. W czasie demonstracyi, „buntów“

i strajków rzd nie mógby moe liczy na ich wierno. Kto wie, moe
ju s zaraeni socyalizmem i, zamiast strzela do swych braci, poczsto-

waliby jeszcze kul ciemizców. Dlatego zapdza si nas daleko, a do
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nas posya si nawpó dzikie, ciemne masy. Na nie rzd ju moe pole-

ga, moe by pewnym, e im rka nie zadrga, kiedy si im da rozkaz

strzelania do bezbronnych mas.

Oprócz „tronu i ojczyzny“, t. j. oprócz carskiej niewoli i zdobyczy,

wojsko ochrania te i kapitalizm. Kiedy wojsko zdobywa nowe kraje, kiedy

rozszerza granice kraju, to kto z tego korzysta? Nie lud roboczy. On

z tego adnej nie ma korzyci. Przeciwnie, na lud roboczy spadaj wszy-

stkie wydatki wojenne i jego cikie brzemi staje si jeszcze ciszem.

Dlatego te kapitalici bior w tej grabiey wielki udzia. W nowych

prowincyach mog oni dobrze sprzedawa swe towary, zyski ich rosn nie-

sychanie. I do tego ile „rzetelnych“ zarobków maj oni jeszcze przy do-

stawach dla wojska albo poyczajc rzdowi pienidzy na koszta wojenne!

Lecz najwaniejszym celem wojska jest pilnowa „porzdku“ — a z tym

porzdkiem cile jest zwizany wyzysk kapitalistyczny. Kiedy robotnicy

wystpuj przeciwko temu wyzyskowi i walcz o swe interesy, rzd wtedy

wysya przeciwko nim wojsko. Kiesze kapitalisty jest prawie tak wit,
jak tron carski. Dla ich obrony przygotowane s tysice bagnetów, które

w kadej chwili mog si obróci przeciwko robotnikom.

Ot poco istnieje wojsko! Ot w jakim celu spada na nas co rok

pobór wojskowy!

Ma si rozumie, e dla ludu pracujcego jego brzemi jest naj-

cisze. Modzie klas posiadajcych, dziki swemu wyksztaceniu, o wiele

krócej suy od zwykych ouierzy. Za pienidze mona si od wojska

uwolni, a pienidz jest w wojsku czarodziejskim rodkiem, co zmikcza

serca brutalnych naczelników. Kajdany dyscypliny wojennej sabn, kiedy

stykaj si z pienidzmi. Ochotnik, co otrzymuje pienidze z domu, yje

sobie w wojsku o wiele lepiej ni ubogi onierz. onierz — robotnik

lub chop nie ma pienidzy, nie ma adnej protekcyi, nie ma nic takiego,

coby ulyo nieco jego dol. Dla jego familii jego suba wojskowa jest

zwykle cik materyaln strat. Ubywa sia robocza i zarobek familii

zmniejsza si.

W wojsku wic, tak samo jak wszdzie, istniej rónice klasowe.

Na lud pracujcy spadaj wszystkie ciary, wszystkie cierpienia. To, co

dla klas posiadajcych jest lekk nieprzyjemnoci, to dla robotników staje

si cikiem, strasznem nieszczciem. Takiem nieszczciem jest dla nas

losowanie.

Dla ydów suba wojskowa jest bardziej cik, ni dla chrzecian.

onierze ydowscy s bardziej mczeni i drczeni przez naczalstwo od

chrzeciaiiskich. Na kadym kroku s oni obraani i czsto cierpi bardzo

wiele od swych chrzeciaskich towarzyszy. Czy jest to dziwnem, e
wiele ydów woli na zawsze opuci miejsce urodzenia, ni znosi ciki
los carskiego onierza.

Ale yd cierpi nie tylko, kiedy jest onierzem, cierpi on te wtedy,

kiedy mu si udaje wydosta si ze szponów carskich. Wiele ydowskich

familii zostaje zupenie zrujnowanych przez specyaln kar ydowsk, 300 r.,

których rzd nie daruje nawet najbiedniejszej rodzinie...

Lecz nadejdzie czas, kiedy da si sysze wesoe haso rewolucyj-

nego poboru wojskowego. Wówczas cay lud chtnie stanie w szeregi,

aby wystpi przeciwko wrogowi i wywalczy sobie wolno. Wówczas
walczy bdziemy dla naszej wasnej sprawy, nie dla cara, lecz prze-
ciwko carowi.
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A potem, po zwyciztwie, w kraju naszym nie btjdzie istniaa adna
" staa armia. Zaprowadzimy milicy, jaka istnieje w Szwajcar} i t. j. po-

wszechne uzbrojenie ludu. Takie wojsko-ludowe nie bdzie napada na

obce kraje, nie bdzie rabowa ssiadów, nie bdzie suy za narzdzie

dla despotów i kapitalistów. A kiedy trzeba bdzie broni si przed obcymi

iiajezdcami, broni wolnoci, wtedy wszyscy uzbrojeni obywatele zerw si
do boju.

Precz z parskiem wojskiemij
Precz z carsk i kapitalistyczn wadz!

Centralny Komitet Robotniczy Polskiej Partyi Socyali stycznej.

Padziernik 1902.

Stosownie do uchway ostatniego naszego zjazdu partyjnego pocza wycho-

dzi „Walka" — organ P. P. S. na Litwie.

KORESPONDENCYA.
Warszawa, 15 Padzierniki.

W andarmsko-policyjnem pastwie powszechnego „bagopouczja* za-

brzmia dysonans niezwyky. Mikoajek wpad w ton swego nieporównanego

kuzyna Wilbelmka i paln mówk z kategoryi
:
„na powitanie rekrutów“. Po-

myli si tylko z adresem, zwracajc sw przemow do robutników Batyckich

warsztatów okrtowych. Do ludzi, podajcych mu chleb i sól wraz z carosawn
oracy, rzek: „Pracujcie uczciwie, prowadcie si spokojnie i nie pozwalajcie si
podburza ludziom, którzy s takimi wrogami waszymi, jak i moimi“. Sn co-

raz wicej syszy Miusza o wrogach, a mniej o bagopouczju, skoro nie znalaz

nic innego do powiedzenia, zetknwszy si z robotnikami. Jego doradcom ruch

nasz bardzo musi sn dokucza,, skoro tylko takie sowa starali si mu podsun.
W lad za tern „najwyszem“ uznaniem istnienia sprawy robotniczej za-

szed inny fakt, jeszcze jaskrawiej widczcy, e sawetna zasada, jakoby samo-

dzierawie bronio Rosy od socyalizmu, ostatecznie zarzucona zostaa w sferach

rzdzcych. Oprawca robotników Wahl, opuszczajc Wilno, wyda dzikczynn
odezw do policyi, w której owiadcza, e przetrwa w Wilnie bardzo cikie
czasy. „Nieustajce zaburzenia robotnicze, brak zajcia podczas lata, zawzito
i zuchwalstwo agitatorów ruchu wród robotników i innych niespokojnych y-
wioów, ujawniajce si „czsto" w czynach nader kracowych, wymagao nie-

zwykych wysików policyi'‘. Oto drugie oficyalne zaznaczenie dugo zaprze-

czaiiego i zamilczanego ruchu robotniczego w pastwie „bagopouczja".

Zdawao by si, e wobec takiego urzdowego uznania ruchu socyalisty-

cznego, rzd wkroczy na jakie tory nowe, wynajdzie jaki nieuywany dotd
or walki. Byoby to jednak moliwe, gdyby gdzie taki or istnia, gdyby

w epoce zamilczania rzd nie wypróbowa ju bezskutecznie wszystkich sposobów

znakomitego systemu: „predupredaf, predotwraszczat’ i presiekat’“. Dalej wic
uprawia si ta metoda.
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Zachwianie panowania frazesu „wsio bagopouczno“, acz nie zrodziio no-

wego trybu postpowania, wywoao jednak wielkie niezdecydowanie i chwiejnoó

postpowania rzdu. Niezbyt dawno zaszed zdumiewajcy fakt, e despota

zrzek si prawa aski wzgldem skazanych na mier za zabójstwo policyanta

w Taganrogu, zwalajc win powieszenia dwóch udzi na atamana wojsk Doskich.

Obawia si wic car wiesza na prawo i lewo i chwyta si lada pozoru, by zwa-

li win na innego. Podobnym dowodem kroczenia rzdu poomacku jest fakt

ustanowienia na nowo wileskiego genera gubernatorstwa, zniesionego przed ro-

kiem. Wahl, który poszed na szefa andarmów i który w podzikowaniu poli-

cyi chwali si, e uporzdkowa Wilno, sn w oczach rzdu nie potrafi tego

dokona.
Taki sam objaw niepewnoci rzdu zdarzy si w Królestwie; 1/X Czert-

kow otrzymuje prawo zamykania wszelkich czytel i bibliotek publicznych. Na
razie dziwi nas to prawo. Czy dotd samowola satrapów w zamykaniu czytel

bya krpowana? Nie zdaje si, ale Imeretyski wysun spraw czytel jako

narzdzia rusyfikacyi — zakada mieszane biblioteki po wsiach i miasteczkach.

Czyby ten rodek zawiód ? Czyby Czertkow uzyska tylko specyalne pozwo-

lenie na zniesienie zarzdze poprzednika? e zniesienie tych czytel moe by
w gucie Czertkowa — jestto wicej ni prawdopodobne, e za lud Polski nie

da si zapa na domieszk trucizny moskiewskiej do chleba czytel ludowych,

to byo do przewidzenia. Dzi cieszy si tylko mona ze spenienia tych prze-

widywa, jeeli nowe prawo dotyczy czytel Imeretyskiego. Niechaj je Czert-

kow zamknie. W wielkim prdzie spywajcej na lud owiaty i samowiedzy te

czytelnie byy zaledwie drobn i zatrut kropelk.

Pomimo e rzd znajduje si w cigym kopocie wskutek niepokojów we-

wntrznych, godu, ndzy i nurtujcej coraz bardziej wiadomoci mas, nie przestaje

on jednak z uporem manjaka dy po raz wytknitej drodze zaprowadzenia jednoci

pastwowej (objedinienja). Na niead wewntrzny odpowiada on wieo dokona-

nem (8/X) zwikszeniem etatów policyi, tej jedynej gwarancyi porzdku w ro-

zumieniu samodzierawia. Tam za, gdzie istniej inne tego porzdku podstawy,

znosi je zastpujc opiek urzdniczo-andarmsko-policyjn. Mówimy o wieo
nawiedzonej godem Finlandyi, która ostatnio znowu pozbawiona zostaa szeregu

praw zasadniczych i faktycznie sprowadzona do rzdu zwykych genera-guberna-

torstw. „Reforma“ znosi ostatni cie samodzielnoci senatu finlandzkiego, czynic

ze rodzaj zabawki w rku genera gubernatora. Nadto moskale otrzymuj prawo

suby cywilnej w Finlandyi; ma to znaczy, e Fjnlandczycy prawo to jednocze-

nie trac. Witajc radonie nowy ten akt gwatu, gadzinówki rosyjskie powouj
si najbezczelniej na prawa podboju Finlandyi, a przechodzc do sprawy istnie-

jcego jeszcze sejmu finlandzkiego, cynicznie owiadczaj, e znosi go jeszcze

nie potrzeba, gdy wystarczy nie zwoywa wcale przez jakie lat 50. Co do

nas, to nowe „prawo" powita moemy tylko jako wieo stworzon podstaw
nowej siy separatystycznej, która rozsadzi z czasem potwora rosyjskiego. Ale

ta sia nie wyronie z miotajcej si dzi w nowych wizach lecz zamiowanej

w dobrobycie i spokoju buruazyi, tylko z ludu roboczego — nie majcego do

stracenia nic, a wszystko do zdobycia na wrogu.

K,
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Wydawnictwa Polskiej Partyi Socyalistycznej.

I. Zabór rosyjski.

„Walka“, Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej na Litwie Nr 1

Padziernik. 1903

Tre ‘ Wilno, we wrzeniu 1902 r. 0 patryotyzmie. Korespondencye

:

Wilno: fabryka (zekolady „Wiktorya“, z fabryki Tyszkiewicza, z fabryki po-
czoszniczej „Imperial", z fachu garbarskiego, z fachu stolarskiego, z fachu szew

skiego, z fachu lusarskiego, z fachu krawieckiego. Kowno : z fabryki wyrobów
metalowych Schmidta. Z pow. Dzinieskiego: Kronika, brak pracy, zamao
policyi i kozaków, rady miejskie, zbawcy ojczyzny, Wahl wróci, znowu andarm,
„usileunaja ochrana“, jak u nas egnaj gubernatorów, ksia nasi, w wane
sprawie. Ostrzeenia.

„Robotnik" Nr 47, 31 padziernika (w druk. krajowej.)

Tre: Komitety rolnicze. Kilka wskazówek dla winiów politycznych.

Korespondencye: Warszawa,: slrejki w warsztatach ydowskich. Nowomisk:
z fabr. K. Rudzki i Ska. Lublin: z fabr. wagonów Hessego. Siedlce: strejk

stolaiski, pooenie krawców, Czstochowa

:

z dziaalnoci szpiclów i czynowni-

ków. Zagbie Dbrowskie: gospodarka szkolna. Kronika krajowa: teror poli-

cyjny w Zagbiu, popisy wiernopoddacze, gospodarka kapitalistyczna, z dziaal-

noci ksiy, wezwanie do donosów, czytelnie bezpatne, z powodu rozruchów

czstochowskich, karyera czyuownika, rusyfikacya, szkoa policyjna, wyzysk na

wsi, rzdowe ubezpieczenie od ognia. Tajne cyrkularze rzdowe. „Niebieski

krzy". Ostrzeenia. Pokwitowania.
*

* *

M. LUNIA. Czy teraz niema paszczyzny. Wydanie 2-gie. Londyn.

Str. 20.

M. MICHELSON. Herszci der Sznajder (przeróbka argonowa „Ojca

Rzymona"). Londyn. Str. 16.
*

* *

Odezwa C. K. R. Do pracujcej ludnoci ydowskiej — w argonie,
w sprawie branki (w druk. krajowej).

Odezwa C. K. R. polska, w sprawie rozruchów w Czstochowie (w druk.

krajowej).

II. Zabór austryacki.

Latarnia. Rok III. Nr 1. Padziernik 1902.

Tre

:

Marya Konopnicka, poetka proletaryatu. Wydanie jubileuszowe,

ozdobione portretem. Str. 36.

* *

Kalendarz Robotniczy na rok 1903. Kraków. Str. 96.

III. Ameryka.
Mczennicy Myli. Chicago. Drukiem i nakadem „Robotnika". Str. 234.

Tre: Srkrates. Stoicv. Hypatya. Abelard. Ramus. Micha Servet. Gior-

dano Bruno. Campanella. Vanini. Galileusz. Jan Jakób Rousseau. Kazimierz
yszczyski.

Poezye i Pieni. Chicago. N akadem i drukiem „Robotnika". Str. 30.

Pieni i Koldy. Chicago Nakadem i drukiem „Robotnika" Str 31.



Do nabycia

W ksigarni P. P. S. w Londynie.

Serya I. Genewa. Rok 1881—1890. Broszurowane

kolekeye numerów z caego dziesiciolecia. (Niekompletne, gdy kompletne ro'

czniki z tej seryi s oddawna zupenie wyczerpane). 10 najlepszych kolekcyi po

6 zr., 10 marek, 12 fr. 50 centim., 2 dolary 50 cent., 10 sh. — 10 kolekcyi

mniej kompletnych po 3 zr., 5 marek, 6 fr. 50 centimów, 1 dolar 25 cent.,

5 sh. — 20 kolekcyi z jeszcze wikszymi brakami po 1 zr. 50 cent., 2 m.

50 fen., 3 fr., 50 cent. ameryk., 2 sh. 6 d. — 30 kolekcyi najmniejszych — po

60 ct. austr., 1 marka, 1 fr. 50 centimów, 25 centów ameryk., 1 sh

Kolekeye te stanowi jedyne w swoim rodzaju ródo do historyi

pierwszych GO lat ruchu naszego. Oprócz wartoci historycznej maj one

do *dzi znaczenie jako zbiory artykuów popularno-naukowych i agitacyj-

nych. Z treci wymieniamy tu artykuy: Midzynarodowy Zjazd Socyalistów

w Chur 2 padziernika 1881 r. Proces Poznaski 1881 roku. Ignacy
Hryniewiecki. Ludwik Dziankowski. Ze wspomnie zesaca. Wypadki
w yrardowie 1883 r. Rozruchy studenckie w Warszawie 1883 r. St.

Chaturin. Znaczenie Marksa w nauce. 14-go lipca (wzicie Bastylii),

przez J. Mota. Procesy krakowskie 1883 r. Socyalizm i wlociastwo.
Potrzeba a zbytek. O zbytku. Wzicie Bastylii. Oszustwa giedowe.
Dugi pastwowe. Dzisiejsza a przysza sprawiedliwo. Kapita. Jak
królowie koczy powinni. Socyalizm a wolno. Normalny dzie robotzy.

Czy wyzyskiwanie robotników jest korzystnem dla ogóu ? Czy bogacze s
potrzebni? O wartoci towarW. Walka klas i zmniejszenie dnia robo-

czego, Religia kapitau. Jak buruazya broni wasnoci prywatnej?
Wyzwolenie kobiet a socyalizm. Prawa odka. Proces anarchistów

w Chicago. Czymy naprawd wolni ? Pijastwo a gorczka. Ferdynand
Lasal. Obrazek wizienny. O produkcyi kapitalistycznej. Czy potrzebni

nam byli inspektorowie fabryczni ? Ruch robotniczy w Ameryce. Wojna
i gieda. Pogrzeb podczas Komuny. O midzynarodowem prawie fa-

brycznem. Co pocz miaa? Obfito szkodzi. Co to znaczy bojkotowa?
Papie a kwestya robotnicza. Zote ksigi klas posiadajcych. O podatkach
postpowych od dochodu. Irlaudya. Ó budecie pastwa. Jabko Adama
i jabko kapitalisty. Kto z czego yje? Wampir nietoperz i wampir
czowiek. Czy istnieje przeludnienie ? Postp przemysu w ustroju socyali-

stycznym. Socyaizn: w Anglii, Monopol prywatny i pastwowy. Czemu
ludzie s obecnie sabsi ni dawniej ? Leon Jasiewicz. Ucieczka. Jaka
rónica istnieje midzy stanem a klas ? Serce paskie a kiesze ludowa.
akerya. Grakchus Babeuf. Varlin. Co powstrzymuje od rewolueyi ? Kto
robi rewoluey? Przybysz z tamtego wiata. Zdrowie pracujcych. Dla-

czego chopi nie dbaj o szko ? Nadzór nad kopalniami wgla. Komuna.
Samorzd gminny i samowola urzdników carskich w Królestwie. Karol
Fourier. Ustawa subowa w Prusiech. Podatek od dochodu w rkach
rzdu rewolucyjnego. Papie i Irlandczycy. Konieczno socyalizmu.

Gospodarka w miastach 1 samorzd miejski. Rosyjski ruch socyalno-rewo-

iucyjny. Emil Eudes. Jak lud paryski uwalnia skazanego na mier ?

Midzynarodowe stowarzyszenie robotników. Czy mona si obej bez
kapitalistów? Saint-Simon i Saint simonici. Stuletnia rocznica wielkiej

francuskiej rewolueyi. Produkeya ndzy. Czy socyalizm jest moebnym
przy pokoleniu dzisiejszem? mier Flourens’a i Duvala. Co znaczy
wolny handel i dlaczego go teraz niema ? Pogwacenie prawa schronie-

nia przez rzd szwajcarski. Malarstwo w Warszawie. Sen robotnicy. Soli-

darno. Ciekawy chopczyk. Midzynarodowy socyalistyczny kongres
w Paryu 1889 r. Mord zesaców politycznych w Jakucku, Fachowe
zwizki robotnicze. Gdzie jest nasz lud pracujcy ? Czy lud moe by
szczliwym ? itd. itd.



„¥*rzeciwit“. Rok 1891—92. Londya. Broszurowany komplet.

Cena: 1 zr. 25 cent., 2 marki, 2 fr. 50 centim., 50 cent. ameryk., 2 sb.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy : Rozalia Felsenhardt.

W sprawie ydowskiej. Midzynarodowy Zjazd Socyalistyczny w Brukseli

1891 roku. Nazajutrz po rewolucyi, przez E. Belforta Baxa. Praca na-

jemna i kapita, p. Fr. jSngelsa. Alkoholizm i walka przeciwko niemu,

p. K. Kautsky’ego. Stanowisko duskiej partyi socyalistyczoej wzgldem
kwestyi agrarnej. Ruch robotniczy w Rumunii. Ludwik Waryski. Ruch
robotniczy w Australii. Rozbiór Rosyi. Stan bezprawny robotnika rolnego

w Prusiech, p. M. SchippePa. Bastylia caratu przez Jerzego Kennana.
Socyalistyczna partya robotnicza w Hiszpanii. Socyalizm w Niemczech, p.

Fr. Engelsa. Socyalici polscy w sojuszu z rewolucyonistami rosyjskimi.

Giedy pracy. Komuna. Jarosaw Dbrowski.

Rok 1893. Londyn. Broszurowany komplet. Cena:

1 zr. 25 cent., 2 marki, 2 fr. 50 centim., 50 cent. amer., 2 sh.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy: Spór o socyalizm

pastwowy. Homested i Coeur d’ Alene, p. F. Sorge. O Ar renii. Omio
godzinny dzie roboczy w Stanach Zjednoczonych, p. E. P. Cheyney.

Towarzystwo Fabianów. Wojna Domowa we Francyi, p Fr. Engelsa.

Rosya wyswobodzicielka. Palmerston i Rosya, p. Karola Marksa. Stosu-

nek do rewolucyonistów rosyjskich. Midzynarodowy Zjazd Soc. w Zury-

chu 1893 r. Hercen i jego stosunek do powstania 1861—1863 r. Konsty
tucya niemiecka. Teorya a praktyka u bakunistów, p. F. Engelsa.

W stuletni rocznic powstania Kociuszkowskiego, p. F. Perl.

Rok 1894 Londyn. Broszurowany komplet. Cena:

1 zr. 25 cent., 2 marki, 2 fr. 50 centim., 50 cent. amer,, 2 sh.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy: Socyalici czy Socyal-

demokraci? Dwie odezwy emigracyjne p. F. Engelsa. Konstytucya
Szwajcaryi. Knowania rosyjskie na wschodzie. Proletaryat inteligencyi

i jego udzia w ruchu socyalistyczuym. Drobnomieszczastwo i socyalizm.

Etapy. Polska w Ameryce, p. W. Fiszlera. W rocznic Midzynarodówki,
p. Ed. Bernsteina. 15 maja 1848 r. we Francyi. Geneza naszego pro-

gramu politycznego. Prawo do pracy. Kwestya wociaska, przez Pr.

Engelsa.

iia.pi^a.a. Gr.

Wydawnictwo Uniwersytetu Ludowego ‘m. Ad. Mickiewicza.

Cena: 5 cent. austr., 10 fenigów, 20 centim., 4 centy ameryk., 2 d.

Szkic krytyczny do programu przyszoci.
Cena: 25 centów, 40 fen., 50 centim., 10 cent. ameryk., 5 d.

TRE: Po zjedzie monachijskim. — Sprawy polskie na zjedzie monachij-

skim. — Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi. — Sprawy niemieckie na
zjedzie w Monachium. — Szkic krytyczny do programu przyszoci. —
Z prasy. — Z kraju i o kraju — Korespoudencya. — Wydawnictwa
Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Oolworth Road, Leytonstone

London N E.
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J
Warunki prenumeraty :

ocznie : 5 fr. 4 sh. — 4 m. — 2 zr. 40 ct. (w kopercie 4
1 doi. — 10 milreisów. — Nr. pojedyczy : 46 ceiitim —
36 fen. - 20 ct. austr. - 1 0 ct. amer. - 900 reiiW.

Adres redakcyi i admikistracyi

iózef kaniowski, 67 §olworih §d., $eytonstor.e, ^onion

Pokwitowania Komitetu Zagranicznego P. P. S.
za czas od 4 listopada do 11 grudnia r. b.

Na fundusz partyjny: Opaty czonkowskie: Chicago Fr Wi-
niowiecki — 1 dok; B. Józefa - 12 fr.; G. Lerbag - 20 fr.; Brun ~*2 m
40 fen.; Gen. — 10 Ir.; s. b. — 5 m. 93 fen.; Wiede Ad. w. i Z. — 8 zr*
40 cent. Skadki nadzwyczajne: Chi ago: Fr. Winiowiecki — 50 cent!
am. , P. Skulski 60 c. am.

; Bellshill S. Grz. nieprzyjte rabaty — 3 sh.

;

Londyn: Argumentenbewajzer — Joseowi Szister za pami o, „Prol. Welt“
(kto nastpny ?) — na Arbajtera — 1 f. szterk, na podró B. H. ~ 4 dw klubie 6 grudnia - 6 d.; New-York J. Z. - dug szewca na wyd. arg. —
2 dok, Jose Szister, który me zapomina o ruchu krajowym na Nr 2
Proletarysze Welt“ — 4 doi 28 cent., „Zwizek Pomocy“ na sirejki w War-
szawie - 15 dok; Port Wayne przez F. W^iniowieckiego : 1, na wyd. nielegal.'
Nr 9 — 1 dok 50 cent., 1. na ow. 1. pr. Nr, 34—1 dok 50 cent.; D. zebra.^
na obchodzie jubik M. Konopnickiej na owiat ludowa — 13 m. 26 fen.- Ak^
Wroski — 8 f. szterk

' Na pismo chopskie

:

Fort Wayne przez F. Winiowieckiego 1. Nr 55 — '

3 dok 75 cent.; Wiede 1. Nr 19 — 2 zr. 30 cent.; New-York W. Murawski —
20 ct. am.; Fali Eiver przez F. Cienciar — 2 dok 80 cent. am. f

Na fund. jub. Maryi Konopnickiej: Szukas z New-Yorku — 30 cent.'
am.; S. Borkowski z Depew — 25 cent. am.

;
Socyalici polscy z Camdea N. J.— 55 c. am. (razem przez P. Cienciar 1 dok 10 cent. am.)

Na winiów politycznych: Treblas — 2 fr. 60 cent.; Chicago 1. Nr 36*i
przez F. Winiowieckiego — 1 dok 60 ct. am.; Zakopane: MiKoaj II (w tem|!
10 zr. za peleryn) — 40 zr., nieprzyjte za wycieczk do Morskiego Oka —
1 zr. 50 cent., nieprzyjte za obiady — 2 zr.

Na fundusz zaboru pruskiego: Chicago Anna H. — 1 dolar; Wiede -

Ad. w. — XII r. ub. — VII r. b. - 4 zr. 60 ct.; D. na „Gazet Kob.“ — |

4 marki.
^

'j

Irliroum |ofsfej faryi Socgafistyicauej ro Coudpie
poszukuje

:

Kolejarz, Kraków : Rok 1900 NNr 1 do 14 wcznie
;

r. 1901 Nr. 20 i 22 •

r. 1902 NNr. 4 do 12 wcznie.
" ^

Walka, Lwów: Rok 1902 NNr 2, 3, 5 i 6.

Równo, Morawska Ostrawa : Rok 1900 NNr 27 i 33
;

rok 1901 NNr 1

Prawo Ludu, Kraków: Rok 1900 NNr 22 i 23; rok 1901 NNr 1, 2 7 8
20 do 24 wcznie.

’ ’

Promie, Lwów: Rok 1902 Nr 7, 8 i 9.

Towarzysze! nie zapominajcie o archiwum partyjnem!



Do nabycia \
/ " \

ksigarni P. P. S. w Londynid

Rok 1895. Londyn. Broszurowany komplet. Cena:
25 cent., 2 marki, 2 fr. 50 centim., 50 cent. amer., 2 sL

/ Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy : Bankructwo demo-
kr^i galicyjskiej, przez Ign. Daszyskiego. Komisya Jeneralna niemie-
cMch zwizków zawodowych. Udzia modziey francuskiej w ruchach
rewolucyjnych . Pokonani zwycizcami, dramat przez Janka. Litewski
'ruch narodowy. Fryderyk Engels (biografia z portretem). Klasa' robo-

tnicza a kwestya polska, p. Pr. Engelsa. W kwestyi równolegoci, przez
M. Luni. O stosunku do patryotów, S. Lasota, M. Lunia, Ignotus
i Redakcya. Wpyw wiedzy stosowanej na rozwój ycia spoecznego,

p. B. Limanowskiego. Z powodu III Zjazdu P. P. S. Górnicze okrgi
polskie i ich ludno robocza, p. K. Górskiego. O materyalizmie dziejo-

wym, p. Fr. Engelsa.

„Przedwit". Rok 1896. Londyn. Broszurowany komplet. Cenaj;

1 zr. 25 cent., 2 marki, 2 fr. 50 centim., 50 cent. amer., 2 sh.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy; Urywki (poezye S.
Sawiskiego. Ze wspomnie. Ludwik Waryski (osobiste wspomnienia).
Obchód dziesitej rocznicy wiesza proletaryatczyków. Na 1 maja, p. J.

Plecbanowa. Kopalnictwo i hutnictwo na lsku austryackim, p. Kre-
sowca. Projekt konstytucyi (Stpniaka). Sprawa o zamach na paac
Kunitzera w odzi. Nasze zadania wobec prdów moskal ofilsiiich wród
sowian, p. St. Osarza. Midzynarodowy Kongres Socyalistyczny w Lon-
dynie 1896 r. W kwestyi taktyki ruchu robotniczego. Szliselburg.

Fach szewcki w Kongresówce. Lichwa, jej przyczyny i skutki. Zamach
Berezowskiego. Ukrainofilstwo, sprawa rusiska a socyalici polscy, przez

St. Osarza. Walka o prawo wyborcze do Rady Pastwa w Austryi.

„Przedwit^. Rok 1897. Londyn. Broszurowany komplet. Cena

:

1 zr. 25 cent., 2 marki, 2 fr. 50 centim., 50 cent. amer., 2 sh.

Ignacy Daszyski i Jan Kozakiewicz (biografie z portretami). Prze-
mys naftowy w Galicyi. Socyalizm i kwestya wschodnia. Wskazówki
dla wybierajcych si do cytadeli. Sprawozdanie z III Zjazdu P. P. S.

zaboru pruskiego. Program stronnictwa narodovvo-demokratycznego. Naj-
nowsza krytyka materyalizmu dziejowego, p. St. Dzwona. Kwestya pol-

ska na genewskim kongresie Midzynarodówki. Socyalici na polu walki
(wojna grecko-turecka). Najnowsze prace socyalistyczne o materyalizmie
dziejowym, F. P. Dwie odezwy z 1848 r. Angielska Liga Przywró-
cenia Ziemi Ludowi. Zadania socyalistów polskich w zaborze pruskim.

Socyalizm na Wgrzech, p. Er. Górami. Socyalici zachodnio-europejscy

wobec naszego programu. Socyalizm a opozycya niemiecka w parlamen-
cie austryackim. Midzynarodowa polityka proletaryatu, p. El. Esse
i Redakcy.

„Przedwi‘t“. Rok 1898. Londyn. Broszurowany komplet. Cena:

2 zr. 40 cent., 4 marki, 5 franków, 1 dolar, 4 sh.

Zawiera miedzy innymi nastpujce artykuy : Czynniki klasowe
w ciaach ustawodawczych. Farsa Sowiaska. Polityka zagraniczna so-

cyalistów angielskich. Socyalizm czy hakatyzm. Kwestya wschodnio- azya-
tycka. Chopi galicyjscy a socyalizm, p. Ign. Daszyskiego Sprawa pro-

letaryatu ydowskiego. Czynniki klasowe w samorzdzie lokalnym, i 843 rok
w Polsce, p. J. Wierzb. 1848 rok w Austryi, p. S. Travvieck. Sprawa
jzykowa w Szwajcaryi. Upastwowienie kolei w Szwajcaryi. Kwestya



/ ^
ki^ska. Rok 1848 we Francji, p. M. Lunfe Rm
^Litwie. Inspektorat fabryczny w Austryi, p. St G^la. Ka5
skie i spekulacje giedowe w Warszawie. SartorNSarritui

X Ostoja ostoi? p. M Luni; L. Kobylaski i L. Waryski (z^

/ Bziiselburczyka).

Rok 1899. Londyn. Broszurowany \komplet.

2 zr, 40 cent., 4 marki, 5 franków, 1 dolar, 4 sh.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy : Wspomnienia. Z lil

ratury angielskiej. Po wojnie (hiszpasko- amerykaskiej). Szliselburg

. Wewntrzne stosunki Niemiec. Finlandya przez St. Osarza. Filipiny.’

Polskie moskalofilstwo. Kwestya agrarna p. W. Gumplowicza. O naszej

taktyce na wsi, p. M. Luni. Socjalizm a chopi, p. W. Gumplowicza
i Replika, p. M Luni. Rzut oka na polityczny i spoeczny rozwój Bu-
garyi p. dra K. G. Rakowskiego. Socjalista ministrem, p. M. Luni.
Polonia poudniowo-amerykaska. Kwestya narodowociowa na kongresie

berneskim.

„Przedwit". Rok 1900. Londyn. Broszurowany komplet. Cena;

2 zr, 40 cent., 4 marki, 5 franków, 1 dolar, 4 sh.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy: O przyszej walce

zbrojnej, przez A. Wr. Kilka uwag w kwestyi przyszego ruchu zbroj-

nego, p. W. Piotrowskiego. Bakunin a powstanie 1863 r. p. T. W-o.
Róne prdy w socjalnej demokracji rosyjskiej. Polityka gminna socja-

listów belgijskich. Ostatnie nieporozumienie, p. M. Luni. Wskazania
taktyczne, p. Latarnika. Lune uwagi o minimum i maximum, p. B. A.

Neutralizacja Zwizków zawodowych w Niemczech, p. W. Gumplowic^
Midzynarodowy kongres socjalistyczny w Paryu 1900 r. Strejkj

wszechny, przez St. Osarza. Szkice z Zagbia Dbrowskiego.

„Przedwit" . Rok 1901. Londyn. Broszurowany komplet. Cen^

2 zr. 40 cent., 4 marki,’'5 franków, 1 dolar, 4 sh.

Zawiera midzy innymi nastpujce artykuy: Rynki rosyjski"

a Finlandya, p. El. Esse. Najnowszy wspózawodnik na rynku wszech-

wiatowym, p. W. Fiszlera. Powstanie czy teror, p. P. Górkowskiego.

Kooperacja i kooperatywy belgijskie, p. S, Langiewicza. Przeciw zaj

nom, przez M. Luni. Kwestya samorzdu w zaborze pruskim,

M. Luni i odpowied L. Piechockiego. Samorzd zaboru prusi

go, przez M. Luni i zamknicie dyskusji przez L. Pocho
W wanej sprawie, p. Mazura. X pawilon cytadeli warszawskiej. S^amo-
wadztwo, samorzd, konstytucja i kresy, p. St. Osarza. Spadkobiercy

Czartoryszczyzny, p. M. Witwick. Syonizm a Socjalizm, p. M. Ztter-

bauma. Kwestya narodowociowa a proletaryat ydowski, p. M. Zetterbauma.

Z powodu artykuów tow. Mazura, p. Zgorzkniaego. Wspomnienia rónych
autorów* z powodu 25*lecia ruchu socjalistycznego w Polsce,

TRE : Dwie mowy. — Konsekwencje. — Rzecz o t. zw. Narodowej Demokra

cyi. — Kryzys trade-unionizmu. — Wspomnienia. — Korespondencja.

Bibliografia. — Lune notatki. — Wydaymictwa Polskiej Partyi Socjali-

stycznej. — Tre 12 numerów „Przedwitu" z r. 1902.

Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leytonstor

London N. E.



Nr 11—12. Listopad-Grudzieri 1902. Rok XXII.-

PRZEDWIT

DWIE MOWY.
I znowu odbya si w parlamencie austryackim jedna z owych

dyskusyi, któr staczycy wszelkich odcieni nazywaj „praniem
biudów krajowych przed obcem forum“. I znowu pady snopy
jaskrawe wiata na zbrodnie monowadców galicyjskich, pope-
niane systematycznie na ludzie -- tak rusiskim, jak i polskim.

Debata z powodu wniosków w sprawie strejków rolnych na Rusi
jeszcze raz odsonia otwarte rany galicyjskich stosunków spoe-
cznych i politycznych i kazaa wszystkim, kogo losy tej czci
Polski obchodz, zastanowi si powanie nad caym szeregiem

kwestyi palcych.
W dyskusyi nad wnioskami polskich i rusiskich posów opo-

zycyjnych zabiera gos cay szereg mówców, ale dwie mowy prze-

dewszystkiem przykuy ku sobie powszechn uwag. Pierwsza —
to mowa naszego towarz5^sza, Ignacego Daszyskiego, druga —
przedstawiciela narodowej demokracyi, pierwszego reprezentanta

wszechpolskiego nacyonalizmu w parlamencie wiedeskim^— prof.

uniwersytetu lwowskiego, dra Stanisawa G-biskiego. e mowa
pierwszego wywara wielkie wraenie, nic w tern dziwnego. Wszak
nawet korespondent „Kraju“ musi przyzna, e „z pomidzy wszyst-

kich naszych posów polskich w sejmach niemieckich i parlamencie
wiedeskim, p. Daszyski jest jednym z tych, którzy najlepiej

sowem wadaj. By moe nawet, i jego dar krasomówczy jest

najwikszy “. Co do p. Gbiskiego, to jako mówca nie przekra-

cza on redniej miary. Pomimo to jednak mowa jego bya równie,
wyraajc si po dziennikarsku, „sensacy“.

Ale zapoznajmy si bliej z jedn i drug.
Wiedzc zgóry, e caa prasa reakcyjna z waciw sobie

przewrotnoci rzuci si na posa ludowego z zarzutami „kalania
kraju“, zdrady narodowej i t. d., tow. Daszyski na samym wst-
pie swej mowy odebra wszystkim tym zarzutom ich ostrze, ocie-

kajce jadem. Mówi on: „Zanim tu jeszcze sowo w tej sprawie
powiedziaem, rzucia si na mnie cz prasy polskiej z zarzutem,
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i ja, polak, odwaam si wystpi tu publicznie przeciw polakom,

]
rzeciw polskiej gospodarce i e ponadto ja, polak, powaam si

t!i w „niemieckim“ parlamencie omawia sprawy polskie, natury
( zysto autonomicznej. Pozwólcie mi tedy, panowie, e ju zgóry
n i to odpowiem. Niemona i niewolnoj polskiego narodu uwaa
>a jedno z t garci obszarników we wschodniej Galicyi. W na uI-

I o klasowej stoj po stronie proletaryatu, po stronie ludu prci ij-
( ego obydwu narodów. Zaczepiam t gospodark nie jako gospo-

('ark polskiego narodu, lecz jako wyzysk obydwu ludów przez wiel-

lvich wacicieli dóbr. Panowie! Na jedn jeszcze rzecz mii^z
/wróci uwag, mianowicie na to, e polscy chopi w Gal cyi

wschodniej, tworzcy tam poszczególne kolonie, tak samo strejkO"

A\ali, jak chopi rusióscy... A wiecie, Panowie, kto dostarczy
najwicej zdrajców strejku? Rusiscy huculi i bojki. To przecie
nie s polacy, to s rusini. Zdrn-jcy strejku w najwikszej masie
byli nie polakami, nie mazurami; byli to mieszkacy najuboszych
stron Galicyi : huculi i bojki. I nie chodzi tu take wycznie
o polsk wasno dominikaln

,
lecz chodzi tu . .

.

przynajmniej

w poowie o ydowskich wielkich wacicieli dóbr ziemskich i take
0 ydowskich dzierawców. A gdy si zapytamy, kto to sta po
stronie naszych przeciwników, to uderzy nas fakt, duo dajcy do

mylenia, a mianowicie, e moskalofilska partya rusiska wystpo-
waa w przymierzu ze szlachcicami przeciwko nam, to znaczy
przeciw polakom i rusinom... Wród takich warunków mówi, e
1 ja i opozycyjni posowie galicyjscy popeniaj zdrad narodow,
jest bezczelnoci, jest prostem przekrcaniem faktów. Mówi da-

lej : Jake mona w obcej nam korporacyi, w tym parlamencie,

gdzie tylu siedzi polaków, którzy zawsze kady rzd popierali,

jake mona w takim parlamencie mówi o autonomicznych spra-

wach krajowych, jake godzi si stawia “tu wnioski, które par-

lamentowi daj sposobno przypatrzy si raz bliej stosunkom
krajowym bezporednio na miejscu. Tak, Panowie, bdmy raz

uczciwi. Kto pierwszy krok uczyni? Kto wnosi interpelacye,

wzywajce rzd: „wicej andarmów, wicej policyi dla kraju! ?“

Kto wnosi te interpelacye? Koo polskie je wnioso! W dniu

17 padziernika 1902, a wic w dzie po zebraniu si tej Wysokiej

Izby wystosowali pose Apolinary Jaworski z towarzyszami — to

nie s z pewnoci ani rusini ani niemcy — zapytanie do Ekscel.

prezydenta ministrów dra Kórbera, jako kierownika ministeryum

spraw wewntrznych i do Ekscelencyi ministra sprawiedliwoci,

i to zapytanie, którego treci bya bezczelna denuncyacya bie-

dnych strejkujcych rusinów, podpisane byo przez cae Koo pol-

skie bez rónicy odcieni, podpisali je bowiem tak demokraci jak

i staczycy. A wic, wam, panowie, wolno ebra o andarmów,
o policyantdw i o wojsko przeciw .ludowi w kraju, a nam nie

wolno bdzie opisywa ndzy ludu? Tak, panowie, a kto dalej

jeszcze przed zebraniem si parlamentu sa do Wiednia deputacy,

która ebraa o stan wyjtkowy dla Galicyi. By to p. Gniewosz,
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byli to czonkowie Koa polskiego, którzy w biedzie — zagroeni

strejkiem, a wic ekonomicznym objawem, nie wahali si wcale

sa deputacyi do „niemieckiego “ rzdu, jak si w Polsce mówi,

do „niemieckiego" Kórbera, do wroga polskiego ludu, jak go zawsze

i cigle przedstawiaj; tak, panowie, w waszych gazetach w kraju

przedstawiano zawsze Kórbera jako najgorszego, najpodstpniej-

szego wroga ludu polskiego, a przecie do tego wanie Kórbera,

do tego wroga ludu polskiego posza deputacya ebra. A o co?

0 wprowadzenie stanu wyjtkowego, o skasowanie obywatelskich

praw w kraju."

Po tym wstpie, przenoszcym ca spraw na grunt waci-
wy, tow. Daszyski roztoczy wobec midzynarodowego audytoryum
wyczerpujcy obraz rezultatów rabunkowej gospodarki obszarników

na terenie strejkowym. A wic pouczy suchaczy, na podstawie

róde wycznie konserwatywnych, jak chopi galicyjscy mieszkaj

1 jedz, pokaza nawet czonkom parlamentu okaz chleba, który

chopi rusiscy jako przysmak spoywaj. Omówi nastpnie emi-

gracy, pozbawiajc Galicy co roku dziesitków tysicy rk ro-

boczych. W dalszym cigu, wci uciekajc si do róde konser-

watywnych, wykaza, e szlachta galicyjska jest poprostu band
lichwiarzy, niezdoln do prowadzenia gospodarstwa. Odwoa si
do tego znanego faktu, e szlachta w cigu lat 30-tu sprzedaa
ydom 620 obszarów dworskich, obejmujcych przestrze 591.693
morgi, e 54®/o dzierawców w Galicyi to ydzi. „To ju nie

rolnicy, którzy tutaj si pyszni przed nami na awach Koa pol-

skiego ' mówi tow. Daszyski - nie, to s ludzie chciwi pieni-

dzy, którzy wcale nie znaj roli, którzy conajwicej od czasu do

czasu czwórk zajedaj do wsi lub paraduj na piknym koniu.

To ju nie s rolnicy, to s zrczni macherzy, wyzyskujcy sw
polityczn wadz i potg. Panowie! To czysta blaga, co wy
nam opowiadacie, e te dwory s na to, aby tworzy stos pacie-

rzowy narodu polskiego, aby reprezentowa wznios ide misyi

polskiej. Nie, panowie, jestecie rentyerami, którzy majtki swoje
wydzierawili ydom i w ten sposób wprowadzili ich do wielkiej

wasnoci. Nie miabym nic przeciwko temu, gdyby ydzi dobrze

gospodarowali, niechby sobie w takim razie to robili. Ale szlachta

w takim razie niech nie przychodzi do nas z hasami antysemickie-

mi i niech nie mówi, e ydzi rujnuj lud. Albowiem nikt inny,

t}dko szlachta z wasnej woli i z wasnej decyzyi wprowadzia y-
dów do dworów wielkiej wasnoci. Co do okolic, objtych strej-

kiem, to mamy tam w caoci mniej wicej 1000 wielkich waci-
cieli. Ale z tych w okolicach objtych strejkiem jest niemniej jak
340 ydowskich wacicieli lub ydowskich dzierawców."

Potem przystpi do scharakteryzowania politycznych przy-

wilejów i pyncych std dolegliwoci mas ludowych. Omawia
wic bajecznie niskie pace robotników rolnych i wskazywa na
poparcie, jakiego udzielaj lichwiarzom dworskim wszystkie czyn-

niki wpywowe w kraju, poczynajc od starostów i komisarzy,
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a koczc na sdach i klerze tak polskim jak i rusiskim. Nareszcie
tow. Daszyski wskazuje na lepot tych polaków, którzy widz
w judzeniu przeciwko rusinom zadanie polityki narodowej

:

„Jakie zadania czekaj nas na wschodzie, jakie zadania i cele

ma obecne pastwo i naród polski? Jeeli prawd jest — e naród
polski bdzie kiedy walczy przeciw jarzmu carskiemu, jeeli mia-

oby prawd by, e Austrya uyczy pomocy polakom w tej walce,

e Austrya i jej stosunek do polaków jest przykadem, jak si po-

winno obchodzi z prawami i potrzebami narodu i jeeli caa na-

sza historya nie ma by kamstwem, wówczas zapytuj was : czycie
poraeui lepot, e zmuszacie rusinów ukraiskich do twierdzenia,

i w Austryi, pod jarzmem polskiem, bdzie im jeszcze gorzej, ni
pod jarzmem rosyjskiem?

„ Dlaczego dopuszczacie na kadym kroku do tego porównania
na nasz niekorzy? Czy dlatego, abycie wy mogli zaatwia
swoje geszefty, abycie mieli taniego robotnika, mandaty, abycie
bez pracy, inteligencyi, znajomoci fachowej mieli przewag w kraju

i w pastwie, aeby klika macherów miaa wpywy, — czy dla-

tego maj si obydwa narody poróni, ma naród nasz wcign
si w hec antyrusisk

,
mamy potraci wszystkich przyjació na

wiecie i przysporzy sobie dookoa wrogów?
„I có nam za to dajecie? Swoj bezuyteczno, nieudolno,

swój analfabetyzm i brak kultury! Co nam daje tych kilka setek

rodzin szlacheckich, zamieszkaych we Lwowie i w Wiedniu po
oddaniu majtków w dzieraw ydom? Czy daj nam kultur,

wadz, zdolno do rozwoju ? Nie. a ich geszefty maj nadsta-

wia karku robotnicy, chopi, mieszczanie. Dla ich geszeftów mamy
zwalcza rusinów

!

„Panowie, jest to polityka gupca, poraonego lepot, — i dla-

tego trzyma si jej rzd austryacki. Nie byoby rozsdniejszem,

sprawiedliwszem, a moe i jedynie moliwem wyjciem, gdybymy
powiedzieli rusinom i polakom w G-alicyi : damy wam swobod
i Chleb, stworzymy u was orodek dla caej Ukrainy i Królestwa
Polskiego, wychowamy wam modzie, przywiemy j do siebie

i zdobdziemy przez to wschód!
„Zamiast tego protegujemy wyzyskiwaczów i wychowujemy

sobie na granicy wschodniej miertelnych wrogów".
Koczc sw mow tow. Daszyski w ten sposób uzasadni

stanowisko naszej partyi w sprawie strejków :

„Jakkolwiek jedynie my, socyalici, wystpilimy otwarcie

w obronie proletaryuszów rusiskich, wiemy mimo to dobrze, e
bronic ich, bronimy równoczenie interesów ludu polskiego i pol-

skiego robotnika rolnego. Wiemy dobrze, e jak dzi uywa si
mazurów za strejkbrecherów przeciw rusinom, tak przyjdzie kiedy
czas, e przeciw strejkujcym chopom polskim bd uywani ru-

sini za strejkbrecherów. Obie strony mog solidarnoci tylko zy-

ska, niezgod straci ! I dlatego gosimy solidarno i wspólno
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interesów klas pracujcych w G-alicyi i dlatego staj po stronie

strejkujcych przeciw obszarnikom, przeciw wyzyskiwaczom
Kady nieuprzedzony czowiek, nawet nie socyalista, tylko

szczery demokrata, oywiony gorcem umiowaniem kraju, musi

przyzna, e mowa tow. Daszyskiego jest czynem obywatelskim,

e tylko zalepieni w swym egoizmie kastowym konserwatyci,

podporzdkowujcy wszystko swym interesom klasowym, mog
traktowa j, jako zbrodni. Tymczasem w sposób najbardziej nie-

nawistny wystpowali przeciwko tow. Daszyskiemu nie obszarni-

cy — Abrahamowicz, Moysa, Gniewosz, Czajkowski i Dziedu-

szycki, którzy wszak musieli broni wasnej skóry, ale narodowy
demokrata, „czowiek nauki “, jak siebie nazwa, — prof. G-
biski.M ten, zaopatrzony w cay aparat cyfr i innych danych
faktycznych, wystpi w obronie klasowego interesu obszarników
galicyjskich przeciwko argumentom tow. Daszyskiego i bronione-

mu przez tego ostatniego ludowi. A wic przedewszystkiem sta-

ra si obali ekonomiczne dane, przytoczone przez tow. Daszy-
skiego ze róde konserwatywnych. Eobi to jednak, kompromitu-
jc i siebie i nauk, wykadan przez siebie na uniwersytecie

lwowskim. Twierdzi np., e chop nie powinien mie wicej roli,

boby „straci czasowy zarobek i wyksztacenie gospodarcze, jakie

zdobywa przy pracy na dworskim anie “, dowodzi, e „wielka
wasno w Galicyi upada wskutek przeludnienia i braku przemy-
su“, a pooenie tej wielkiej wasnoci jest „rozpaczliwe". Cho-
pów rusiskich oskara o to, e „mao pracuj" i podnosi z wiel-

kim naciskiem, e obszarnicy nie wyzyskuj chopów. Jakkolwiek
pytk i kompromitujc bya ekonomiczna cz mowy prof. G-
biskiego, co dowodnie wykaza w swej replice tow. Daszyski, to

jednak nie ekonomicznymi argumentami zdoby laury reprezentant
narodowej demokracyi. Punkt cikoci jego mowy lea w jej

nacyonalistycznej, antyrusiskiej czci. Tu pokaza, do czego
moe doj taki hakatysta polski. Pominwszy ju to, e chcia
koniecznie udowodni, jakoby strejk by jedynie intryg polityczn
agitatorów rusiskich przeciwko narodowi polskiemu, pominwszy
ju najrónorodniejsze brednie w rodzaju tego, e rusini odwrócili

si od Boga i wprowadzili kult Szewczenki, mowa jego bya na-

cechowan czysto denuncyatorskimi rysami. Denuncyowa wic
modzie rusisk, e dy do niepodlegoci Ukrainy i chce prze-

lewa krew. Wyciga jakie wistki studenckie, których autorowie
wypowiadaj walk dynastyi Habsburgów i wszystko to w celu

udowodnienia, e strejki rolne nie byy ruchem ekonomicznym,
lecz czysto politycznym, zagraajcym nie tyle kieszeni obszarni-

ków, co narodowi polskiemu, caoci monarchii i interesom dynastyi
austryackiej.

W mowie tej odbi si jaknajdokadniej nacyonalizm pp. od
„Przegldu Wszechpolskiego" — lepy, fanatyczny, depczcy wszel-
kie interesy ludu, imajcy si wszystkiego — a do denuncyacyi —
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byle zgotowa tryumf hasom szowinistycznym — utosamionym
z interesem narodowym.

I staa si rzecz dziwna. Nie zdoay jeszcze przebrzmie
echa odpowiedzi tow. Daszyskiego, który w bardzo dosadny
sposób napitnowa policyjne zapdy „ma nauki “ i unicestwi

wszystkie jego argumenty, a ju ci, w których interesie narodowo-
demokratyczny profesor popenia denuncyacye, uroczycie si go
wyparli. Nawet staczycy uznali, e ich pachoek narodowo-
demokratyczny poszed zadaleko. Hrabia Wojciech Dzieduszycki

wniós protest uroczysty przeciwko mieszaniu wszystkiego co ru-

siskie, od wistków studenckich a do Szewczenki, z botem.
„Czas“ zastrzeg si przeciwko „ wojowniczoci “ mowy prof. G-
Ibiskiego, to samo uczyni klerykalny „Przedwit “ lwowski. Caa
prasa demokratyczna — od umiarkowanie-liberalnej „Reformy do

ludowego „Kuryera lwowskiego popieszya wyprze si wszel-

kiej cznoci i solidarnoci z mówc narodowo-demokratycznym.

Tylko „Sowo Polskie“ — organ narodowych demokratów — mio-

tao si przeciwko wszystkim, kto nie chcia przyzna susznoci
wywodom policyjno - profesorskim p. Gbiskiego. W par dni

potem, kiedy Koo polskie wymierzyo Gbiskiemu bolesne ko-

pnicie, nie chcc go wybra na drugiego wiceprezesa, to samo
„Sowo Polskie^ melancholijnie skonstatowao, e Koo „nie umie
ceni zasugi “.

Natomiast naley si spodziewa, e wszystkie uczciwie de-

mokratyczne ywioy spoeczestwa polskiego nie zapomn tej prof.

Gbiskiego zasugi, e sw mow uniemoliwi na przyszo
wszelkie zudzenie co do rzeczywistego charakteru dziaalnoci
i de pp. od „Sowa Polskiego “ i „Przegldu Wszechpolskiego

St. Os...arz.

KONSEKWKNCYKl
I.

Do pracy nad urzeczywistnieni eai utopijnych planów moemy namawia

ludzi o tyle tylko, o ile jestemy pewni, e przy pracy tej nie ponios materyal-

nej lub moralnej szkody. Z chwil jednak, ^dy praca, majca na celu urzeczy'

wismienie fikcyi, zwizana jest z pewiiem, najrnniejszem choby, ryzykiem, wów-

czas nasza nam.owa, bdca w poprzednim wypadku niewinn zabawk, staje

') Zamieszczajc artyku niniejszy, zaznaczamy, e nie bierzemy na sie-

bie adnej odpowiedzialnoci za tre jeg-o. Do sprawy rej m\my nadziej jeszcze

powróci w niedalekiej przyszoci. (Red.)
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si zbrodniczym podszeptem. Gdy jednak plan, do wykonania którego wzywamy,,

nie jest utopi, lecz jest dobrym i do wykonania moliwym, wówczas mamy nie

tylko prawo lecz i obowizek wzywania innych do wykonania go, choby nawet

praca nad wykonaniem zawieraa ryzyko i wymagaa ofiar. Gdy jestemy prze-

konani, e wyratowanie mieszkaców z poncego domu jest moliwe, cho zwi-

zane z pewnem ryzykiem dla ratujcych; gdy jestemy })rzekouani, e wypdze-

nie wroga z rodzinnego miasta jest moliwe, cho pocignie za sob ofiary,^

i gdy wówczas zawoamy „w ogie“! a z poród tych, którzy zerwali si na nasz

okrzyk, cz osmali si w plomieniac’) lub zginie na placu, — wówczas cierpie-

nia ofiar zoone s na otarzu sprawy i krew polegych nie plami naszego su-

mienia... Lecz gdy, nie bdc przekonanymi o moliwoci zwycistwa, wzywamy
innych do walki,— wówczas popeniamy przestpstwo. Obowizkiem sztabu

wojskowego jest zorganizowanie nie tylko planu kampanii, lecz planu kampanii

zapewniajcego stanowcze zwycistwo; a jeeli kampania w nakrelonych jzgó-

ry warunkach naraaaby na przegran, wówczas powinnoci sztabu jest zmie-

ni plan i powykrela z niego fikcyjne pozycye. Dowódcy, przystpujcy do

ataku, winni mie gbok wiar w zwycistwo, lub te — zoy dowództwo;

oficer, o ile tej wiary nie posiada a mimo to pozostaje na miejscu, jest Jczowie-

kiem nieuczciwym. Znajomo sprawy czyni nas wielkimi lub maymi, lecz do-

piero wiara w jej powodzenie — uczciwymi ludmi. Kociuszko t wiar mia
i dlatego, przegrawszy, nie przesta by uczciwym

;
naczelnicy powstania 31 r.

przestali by uczciwymi nim jeszcze przegrali, gdy, nie wierzc w zwycistwo,

obejmowali dowództwo. Nasza uczciwo polega na zgodnoci pomidzy naszemi

przekonaniami a naszymi czynami, a skoro taka zgodno istnieje, tern samem
istnieje wiara w mono urzeczywistnienia naszych celów.

I dlatego to wiara w moliwo urzeczywistnienia postawionego pro-

gramu stanowi niezbdny warunek twórczoci politycznej. Dlatego to programy

polityczne nie mog by utopiami, lecz musz mie szanse powodzenia; a ci któ-

rzy je innym podaj, musz mie gbokie przekonanie o moliwoci ich urze-

czywistnienia. Dlatego to Marks gromi surowo agitatorów, rzucajcych w pier

niemieckiego robotnika ziarna faszywych nadziei. Dlatego to Mazzini woa:
„ludy, miejcie wiar !“ Dlatego wreszcie znajdujemy w uzasadnieniu programu

P. P. S. te skromne a tak wiele mówice sowa: wystpujemy „z programem

jasno sformuowanym i moliwym do urzeczywistnienia^ *). Gdybymy nie byli

przekonani o moliwoci urzeczywistnienia naszego programu, gdybymy nie wie-

rzyli w moliwo jego zwycistwa w polskiej rewolucyi, bylibymy nie politycz-

n party, lecz band oszustów politycznych. Tylko wiara w zwycistwo daje

nam si do powice i wznosi na stanowisko, z którego mamy prawo da
powice od innych.

Lecz nie o przypominanie tych kardynalnych podstaw dziaalnoci poli-

tycznej chodzi nam tutaj. Uczynilimy to ju gdzieindziej**). I jeeli danie,
by w piersiach towarzyszy tkwia wiara w moliwo urzeczywistnienia naszego

celu, — jeeli danie to, bdce nerwem „Polityki niewiary", mogo wywoa'
wród niektórych czytelników zdziwienie i by dla nich niespodziank, dowodzi

to jedynie, e ci ludzie zapomnieli nietylko o uzasadnieniu naszego programu,

lecz równie i o tern, e pierwszym wanmkiem politycznej twórczoci jest har-

monia pomidzy naszemi przekonaniami i przypuszczeniami z jednej, a czynami

z drugiej strony. Nie bdziemy im o tern przypomina po raz wtóry. Zreszt

przypominanie o takich sprawach rzadko kiedy prowadzi do celu, gdy jeeli

*) „Przedwit" 1893, Nr. 5.

**) „Przedwit" 1902, N 1. Polityka Niewiary
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kto sam potrzeby takiej harmonii nie odczuwa, to mu adne przekonywanie

poczucia tej potrzeby uie wpoi. Tutaj wspomnielimy o tych podstawowych za-

sadach tylko mimochodem, gdy uprzytomnienie sobie ich koniecznem jest d!a

naleytego ujcia argumentów, przytaczanych przy rozwijaniu gównych myli

niniejszego artykuu, w którym chodzi nam o co innego. Mianowicie chcemy

mówi o potrzebie zachowywania zgodnoci pomidzy naszemi przekonaniami

a naszemi sowami. Wyraajc si inaczej — chcemy dowie koniecznoci zapro-

wadzenia pewnej jednolitoci w uywanej przez naszych publicystów partyjnych

terminologii politycznej.

Czy wic wypowiadamy walk wyrazom? Tak, wypowiadamy walk wy-

razom, Lecz fakt, e to bdzie spór o sowa nie dowodzi bynajmniej, e spór

bdzie maowany. Wszdzie, w kadej dziedzinie dziaalnoci ludzkiej : w religii,

w nauce, w polityce, mona znale dziesitki przykadów, gdzie spór o sowa
by przyczyn dugoletnich nieporozumie. Pod jednakowemi sowami ludzie

bardzo czsto pojmuj róne rzeczy i naodwrót, jednakowym rzeczom na-

daj róne miana
;
w takich wypadkach wydaje si stronom walczcym, e

wabz o rzeczy, gdy wistocie walcz o sowa. Znaczenie sów, cho nieraz

samo przez si maowane, jednake w konsekwencyach prowadzi do zacitych

sporów i te to wanie konsekwencye nadaj sporom o sowa ca wag. Jee-
li wic wypowiadamy walk le uywanym sowom, jeeli chcemy, by jednakowym

mylom odpowiaday jednakowe sowa, jeli wprowadzamy cis terminologi,

—

tern samem usuwamy przyczyny sporów, a wic wykonywujemy prac potrzebn

i poyteczn. — Wszdzie i zawsze jasnym mylom powinny odpowiada jasne

sowa. Tam, gdzie myl jest wyrana, miaa i otwarta, powinnimy wyraa
j w podobnie wyranej, miaej i otwartej formie. Im pojcia nasze staj si

bardziej okrelone, tern bardziej okrelonemi i cilejszemi staj si sowa, któ-

remi nasze pojcia wyraamy. Postp nauki polega midzy innymi i na tern, e
kady wyraz nowo wprowadzony otrzymuje cile okrelone znaczenie, a znacze-

nie wyrazów dawniej uywanych wci zyskuje na i>krelonoci. Gdyby w che-

mii np. dotychczas staczano spory o to, co si „powinno nazywa“ kwasem
wglanym, a co kwasem wglowym, o adnem porozumieniu si chemików w spra-

wach bardziej zoonych nie mogoby by mowy; porozumienie i dalszy postp

nauki moliwy jest dlatego tylko, e dziki cile okrelonemu znaczeniu

terminów wszelka nieciso poj jest wykluczona. Podobnie wzajemne poro-

zumienie si w dziedzinie spoecznej i politycznej moebne jest o tyle tylko,

o ile uywane terminy posiadaj okrelone znaczenie. Postp w tej dziedzinie

moe i tylko rka w rk z ustalaniem cisego znaczenia uywanych wyrazów

i, co z& tern idzie, z usuwaniem wszelkiej dowolnoci i niecisoci. Wykazujc
bdno wyrae i wyrazów i usuwajc te bdy, nie bawimy si tylko w walk
ze sowami, lecz usuwamy przyczyny nieporozumie.

A dzi, niestety, w artykuach politycznych, w mowach, w popularnych

wydawnictwach od tej dowolnoci a si roi. Uywamy terminów „wolno
„demokratyzm“, „republika ludowa" i t. p., nie pofatygowawszy si nawet o ja-

kie blisze ich okrelenie. Takie dowolne uywanie sów rodzi czasem orygi-

nalne kombinacye. Uywajc w mowie potocznej danego wyrazu dla oznaczenia

pewnego przedmiotu lub pojcia, uywamy dla oznaczenia waciwoci, odpowia-

dajcych temu naszemu przedmiotowi lub pojciu, pochodnych od danego wyra-

zu przymiotników; np.: drewno, drewniany; katolik, katolicki. Mówimy
równie ; demokracid do wprowadzenia demokracyi

; chrzecianie — do wpro-

wadzenia chrzeciastwa; protestanci— do protestantyzmu; socyalici — do so-

cyalizmu i t. p. Jednoczenie jednak z powysz form wyraania si utara

si i inna. Tak np. razioby nas moe wyraenie: „protestanci d do wpro-

wadzenia chrzeciastwa", nie razi nas jednak wcale, gdy kto mówi : komunici
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d do socjalizmu" lub „socjalici d do komunizmu", cho wjraenia te s
niedokadne. Jeeli czjtelnik dziwi si, e mona uwaa powjsze wyraenia za

bdne, dowodzi to tjlko, i wjraenia powysze tak si utary, e poprostu nie

zdajemy sobie nawet sprawy z ich niedokadnoci. Dopiero przykad moe nam
pomódz do unaocznienia sobie popenianego bdu. Np. p. Walczewski w „Za-

gadnieniach socjalizmu" twierdzi ' )
;

„Punktem cikoci ideologii socjalizmu

jest komunizm‘^
;
jeeli tak, niech mi si wolno bdzie spyta, co jest punktem

cii^koci ideologii komunizmu?— moe anarchizm ?— Zgoda. —A w takim razie co

jest punktem cikoci ideologii anarchizmu; do jakiego „izmu"d anarchici?...

p;>tam — i nikt, nawet sam p. Walczewski nie odpowie na to pytanie, bo odpowie-

dzie, przy takiem „postawieniu kwestyi", nie moe. Ale jest to apanie za sówka!

moe wykrzykn czytelmk. Tak jest, to jest apanie za sówka,- bo przecie

nam wanie o te sówka chodzi. Niemono, przy takiem „postawieniu kwestyi",

dania odpowiedzi na ostatnie pytanie, pochodzi std, e na samym pocztku

„wzilimy o jedno oczko za wysoko" i dlatego zabrako nam odpowiednika dla

ostatniego wyrazu. Chcc odpowied znale, trzeba si cofn do samego po-

cztku i pierwsze „oczko" przesun na waciwe miejsce; wówczas dostaniemy:

punktem cikoci socyalizmu jest — socjalizm, komunizmu — komunizm, anar-

chizmu — anarchizm.

Podobne niedokadnoci nie szkodz nikomu, gdy popeniane s w rozmo-

wie potocznej. Jednak w powanych artykuach, ksikach i t. p. nie powinny

si znajdowa, gdy mog si sta przyczyn caego szeregu rzeczowych niepo-

rozumie, adnaby to bya dyskusja, gdybymy przy zaoeniu „punktem ci-
koci ideologii socjalizmu jest komunizm" rozpoczli spór o odnonych „pun-

ktach cikoci " socyalizmu, komunizmu i anarchizmu 1

Wemy teraz wyraenie : „rzeczpospolita ludowa" lub „Polska ludowa", sta-

nowice czsto ulubione zakoczenie broszur i artykuów. Poniewa uywamy
tych terminów w pismach popularnych, zdawaby si wic mogo, e posiadamy

o nich jasne i konkretne wyobraenie. ' Gdzie tam ! Prónoby szuka jakiego

wytómaczenie, co to ma by ta „Polska ludowa“. Co najwyej moemy znale ob-

janienie, e to jest „taka Polska, w której lud sam stanowi bdzie swe prawa",

lecz naprónobymy szukali czego wicej. Jak ten lud bdzie stanowi prawa ?

Jaki stosunek istnieje pomidzy ow „Polsk ludow" a „Niepodleg Rzecz-

pospolit demokratyczn" dan przez nasz program ? Kto bdzie rzdzi w tej

ludowej Polsce? Czy ta „Polska ludowa" oparta bdzie na zasadach, wyuszczo-

nych w -programie, czy te bdzie czem gorszem, czy czem lepszera, — to s
wszystko kwestye, zostawione tylko domylnoci czytelnika.

Pominwszy popularne broszury, od których zreszt wanie monaby wy-

maga jasnoci i dokadnoci, niektóre ustpy artykuów rozumowanych, objania-

jcych znaczenie Niepodlegoci w programie P. P. S., s tak stylizowane, e
zaciemniaj czytelnikowi wszelkie wyobraenie, jakie móg mie o „ludowej

Polsce", o niepodlegoci i, co gorsza, mog nasuwa mimo woli i chci czytel-

nika, szereg wtpliwoci co do tego, jak sami autorowie t Niepodleg Polsk

pojmuj. W zakoczeniu artykuów „Etapy"**), gdzie Niepodlega Polska figu-

ruje jako „Rzeczpospolita demokratyczna" czytamy: „Nas za warunki i pod

tym jeszcze wzgldem pchaj do dania niepodlegoci, e z jej zdobyciem

oderwiemy najznaczniejsz cz Polski od pastwa, które w kadym razie

hardziej od polskiego musi by reakcyjnem... “. Wic owo pastwo, od którego*

si mamy odrywa, musi by hardziej reakcyjnem od polskiego... Tutaj mimo-

*) Zagadnienia socyializmu str. 142.

**) Przedwit 1894, Nr, 9.
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woli przypominamy sobie wiczenia logiczne: „jedna rzecz moe by od drugiej

hardziej zielona tylko wówczas, gdy ta druga jest te zielona"
;
„jedno pastwo

moe by bardziej reakcyjnem od drugiego tylko wtenczas, gdy to drugie jest

te reakcyjne"
;
wniosek

:
„demokratyczna republika polska bdzie pastwem re-

akcyjnem*'. — Wemy teraz inny ustp?z artykuu, majcego na celu wyjanie-
nie, jakim sposobem danie niepodlegoci znalazo si w programie partyjnym.
Czytamy: — „Có zatem pozostawao, jako sformuowanie aspiracyi politycznych?

Tylko niepodlego, i to taka forma niepodlegoci, któraby odpowiadaa progra-
mowi socyalistycznemu, t. j. niepodlega republika demokratyczna. Rzd polski

z natury swojej bardziej liberalny od najbardziej konstytucyjnego parlamentu
wszecbrosyjskiego, nie rozporzdzajcy setkami tysicy pódzikich chopów ro-

syjskich, hyhy przeciwnikiem, z którym walka nie wymagaaby za kadym ra-

zem stawiania caego istnienia na kart. Zdobycie kadego nowego towarzysza

przybliaoby w niepodlegej Polsce chwil gruntownych zmian spoecznych,
podczas gdy nawet zsocyalizowanie caego proletaryatu polskiego w konstytucyj-

nej Rosyi mogoby pozosta bez jakiegokolwiek wpywu na reakcyjn, niepolsk
wikszo parlamentu*)."

Dlaczego programowi socyalistycznemu ma „odpowiada" republika demo-
kratyczna a nie republika socyalistyczna tego autor nie wyjania; lecz mniejsza

o to, gdy chodzi nam tutaj przedewszystkiem o konsekwencye, pynce z dru-

giej poowy przytoczonego ustpu: w owej demokratycznej republice rzd poi

ski byby przeciwnikiem, z którym kto bdzie toczy walk. Tym ktosiem

oczywicie nie moe by nikt inny, jeno polska klasa robotnicza. Polski rzd,
z którym polska klasa robotnicza walczy, jest eo ipso rzdem buruazyjnym...

Zestawiajc i rozwijajc dalej niedopowiedziane w obydwu powyszych ustpach
myli, dochodzimy do wniosku: „demokratyczna republika polska bdzie re-

akcyjnem pastwem buruazyjnem, a z rzdem tego reakcyjnego pastwa
polska klasa robotnicza bdzie toczy walk"*.

Czy wniosek taki — a wniosek taki jest najzupeniej usprawiedliwiony

stylizacy przytoczonych ustpów — rzeczywicie nasuwa si autorom ? A je-

eli si nasuwa, to dlaczego nie wypowiedzieli go jasno i wyranie? Jakie zna-

czenie ma tutaj „reakcyjno" i „buruazyjnoó", t. j. jaki stosunek istnieje

pomidzy t „buruazyjno reakcyjno-demokratyczn republik", wyuszczon przez

nas z objanie programowych, a Niepodleg Polsk tak, jaka jest wyobrao-

na w programie? — Oto szereg pyta, nasuwajcych si po rozpatrzeniu po-

wyszych dwóch ustpów' i bezwarunkowo domagajcych si odpowiedzi. Po-

niewa bezporednich odpowiedzi na te pytania nigdzie nie znajdziemy, przeto

sami spróbujemy je znale.
Czy wniosek powyszy nasu^Ya si autorom, czy nie, — o to mniejsza.

D’a nas wystarczajcem jest, e wniosek ten nam si nasuwa, jako logiczny wynik

ich zaoe. Przystpujemy wic odrazu do jego rozpatrzenia.

Oczywicie, terminy „bnruazyjny" i „reakcyjny" s uyte w naszym

wniosku i przytoczonych ustpach w znaczeniu czysto wzgldnem. To znaczy,

e przez ow „demokratyczn republik" autor pojmuje polskie pastwo nie-

podlege, zorganizowane na podstawach, wykazanych w poszczególnych punktach

programu P. P. S.
,

t. j. pastwo, posiadajce powszechne prawo gosowania,

wybieralno urzdników i sdziów, prawny omiogodzinny dzie roboczy i t. d.

W „Etapach" zaznaczone jest to najwyraniej
;

zreszt, jeeliby kto przypu-

szcza, e ta demokratyczna republika, o której autor mówi, miaaby by czem
gorszem, ni to wypowiada program, tern samem imputowaby autorowi niewia-

J Krytyka, Nr. 3 1901. Kwestya niepodlegoci w programach socyalistów.
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r w moliwo urzeczywistnienia samego programu, a tego czyni niewolno.

Wic ekonomiczne i polityczne urzdzenia, objte programem, uznane zostay

w powyszych ustpach, — o ile wogóle mona mówi, e w powyszych ust-

pach zostay uznane, - za „buruazyjne i reakcyjne", jedynie w 'porównaniu

7i jeszcze wyszemi, jeszcze lepszemi instytucyami, których wprowadzenie zaraz

po zwycistwie nie jest moliwe.

Lecz czy sowo „reakcyjny“, choby nawet porednio tylko tyczce si

programu partyjnego i uyte w takiem porównawczem znaczeniu, nie byo cokol-

wiek za silne? Czy kady z nas, widzc konsekwencye, bezporednio pynce
z uytego w „Etapach“ wyraenia, uwaa, e sowo to byo na miejscu w ob-

janieniach programu partyjnego ? Czy wypada uywa zwrotów, które w dal-

szem rozwiniciu mog wykaza, e epitet „reakcyjny“ stosuje si do pastwa,

posiadajcego powszechne Uzbrojenie ludu oraz przez robotników wybieralny

inspektorat fabryczny? Czy zwrot taki moe si przyczyni ju nie do spopu-

laryzowania, lecz do zrozumienia programu?

Lecz mniejsza o ten zwrot. Pominlibymy go zupenie, gdyby nie ch
wymiecenia choby najdrobniejszych usterek, jakie si wkrady w objanienia pro-

gramowe. Waniejszemi s inne konsekwencye, bezporednio pynce z przy-

toczonych powyej ustpów. Jeeli w niepodlegej Polsce rzd polski ma by
przeciwnikiem, z którym klasa robotnicza t. j. lud ma walczy, to z jakiej ra-

cyi t niepodleg Polsk nazywamy Polsk ludow? Czy termin „republika

ludowa" stosujemy do Francyi, Szwajcaryi, Stanów Zjednoczonych ? Jeeli go

nie stosujemy, to wanie dlatego, e w tych republikach demokratycznych lud

walczy z buruazyjnymi rzdami. Jakiem prawem tedy stosujemy termin „lu-

dowa" do polskiej republiki demokratycznej, skoro spodziewamy si, e w niej

lud równie bdzie walczy z rzdem?
A skoro uwaamy, e ta Polska „ludow" nie bdzie, to nie mamy pra-

wa wznosi tego okrzyku. Jeeli, wiedzc o walce, jak proletaryat bdzie to-

czy w zdobytej przez siebie republice z rzdem buruazyjnym, uwaamy, e
ten proletaiyat powinien tak Polsk zdobywa, — jestemy w porzdku. Ale

dla czego nie mówi wyranie, e wadz w Niepodlegej Polsce obejmie' burua-
zya? Dlaczego zadawalnia si sowami „republika demokratyczna", kiedy lepiej

bo dokadniej jest powiedzie „demokratyczna republika buruazyjna"? A gdy

uznajemy to wyraenie za odpowiednie naszym mylom, to dlaczego nie uywa-
my go? Dlaczego nie uywamy go w popularnych broszurach, a natomiast zast-

pujemy przez bdne frazesy o „ludowej" rzeczpospolitej? Czybymy uwaali, e
takie wyrane wypowiedzenie si byoby cokolwiek za silne ? Czy wic boimy

si wyrazów? Lecz czy ma racy strach przed sowem, przed symbolem, ten

sam strach, który prostakom zabrania wymawiania niektórych sów i wyko«
nywania pewnych gestów ? Gdzie s przyczyny, które wstrzymywayby nas od

powiedzenia wszystkim jasno i wyranie tego, co sami uwaamy za prawdziwe:

„dymy nie do ludowej, lecz do buruazyjnej republiki"!??

Takich przyczyn niema i by nie moe. Natomiast s przyczyny, naka-

zujce nam wypowiada wszystko, co mylimy; wiemy, e niemoliwe jest opano-

wanie zasady, dopóki nie rozwiniemy naszych idei do ostatecznych konsekwencyi,

nie lkaic si, jakie to bd konsekwencye. Wic niemoliwe jest, by kto-

kolwiek opanowa cakowicie zasad naszego programu, dopóki idei tam zawar-

tych nie rozwinie najzupeniej. A jeeli potrafimy otrzyma te ostateczne kon-

kluzye dla siebie samych, to oszczdzajc ich innym, uniemoliwiamy im tern

samem cakowite opanowanie zasady.

Ci wszyscy, którzy powyej przytoczone objanienia naszego programu
uwaaj za suszne, obowizani s przyj wszystkie pynce z nich konkluzye, wy-
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kreli ze swego sownika termin: „Polska ludowa“ i, mówic o przyszej, przez
proletaryat zdobytej „Niepodlegej Polsce", stosowa do niej termin „burua-
zyjna" bez tego wstrtu, z jakim dzi to czyni.

II.

Powysze konsekwencye obowizuj wszystkich tych, którzy uwaaj
przytoczone objanienia programu za suszne, te obowizuj tylko tych.

My ani powyszych konsekwencyi nie przyjmujemy, aoi „objanie" nie uwa-
amy za suszne. Nie uwaamy ich za suszne dlatego, e uyte sowa nie od-

powiadaj kryjcym si pod niemi rzeczom i wyobraeniom o rzeczach.

Bo czy mona na seryo mówi o „walce" proletaryatu z rzdem w kraju,

w którym niema armii staej lecz istnieje powszechne uzbrojenie ludu? Ale
kady rzd, który chciaby w takich warunkach opiera si ludowi, nie istnia-

by ani 24 godzin. Przy powszechnem prawie gosowania, przy samorzdzie
gminnym i prowincyonalnym, przy wybieralnoci urzdników administracyjnych

i sdziów, „walka z rzdem" redukuje si do walki wyborczej przy wyborach
do parlamentu. A rezultat wyborów w kraju, gdzie kady idcy do urny wy-
borca zostawia w domu karabin, nie moe by faszerstwem, lecz musi by rze-

czywistym v/yrazem woli ludu. Ezi, opierajcy si na parlamencie, z takich

wyborów powstaym, jeeliby nawet chcia sprzeciwia si woli ludu, to jakimi

rodkami ? administracyjnemi rozporzdzeniami i niezgodnemi z wol ludu pra-

wami? Ale có s warte takie rozporzdzenia, nie poparte si zbrojn ? A zreszt,

choby nawet rzd chcia wyda niezgodne z wol ludu prawa, to ich wyda nie

potrafi, bo do ludu naley sankcya, bez której adne postanowienie prawem nie jest.

Rzd w takich warunkach istniejcy nie jest „rzdem" w dzisiejszem znaczeniu

tego sowa, lecz komitem, majcym powierzone wykonywanie woli narodu, jest

w rkach ludu narzdziem, które nigdy przeciw ludowi obróci si nie potrafi.

Czy wic wyraenie; „Rzd polski, z natury swojej bardziej liberalny od naj-

bardziej konstytucyjnego parlamentu wszechrosyjskiego, ... byby przemunikiem,

z którym walka nie wymagaaby za kadym razem stawiania caego istnienia na

kart", —czy wyraenie takie jest uzasadnione? Co to za przeciwnik, który

sprzeciwia si nie moe, a robi musi to, co mu Ka pod grob utraty zaj-

mowanego miejsca ? Czy walk z takim „przeciwnikiem" toczon mona bez

przesady wogóle nazywa „walk" ? Czy nie jest cokolwiek zanadto skromna po-

ciecha, e „walka", toczona z takim „przeciwnikiem" „nie wymagaaby za ka-
dym razem stawiania caego istnienia na kart" ? Czy wic sowa i wyraenia,

uyte w przytoczonym ustpie, odpowiadaj kryjcej si pod niemi treci ? ?

Nie. Lecz, cho objanienie jest niedokadne, czy jednak mamy ^rawood

rzuca wszelkie konkluzye ? Czy mamy prawo, mówic o przyszej Niepodlegej

Polsce, odrzuci termin „buruazyjna" ?

Nim odpowiemy na to pytanie, musimy najprzód uwiadomi sobie, co ro-

zumiemy przez sowa „buruazyjne pastwo", „buruazyjny ustrój", lub „kapi-

talistyczny ustrój".

Pojcia: „ustrój buruazyny", „ustrój spoeczny" i t. p. uywane s albo

jako adnie brzmice frazesy i wówczas posiadaj cigle zmien ajce si znaczenie,

a raczej nie posiadaj adnego znaczenia
;

albo te uywane s jako terminy

cise, suce do oznaczenia pewnych faktycznie istniejcych stosunków wewntrz
organizmu spoecznego. Dany „ustrój" — feodalny, kapitalistyczny — jest to

skrócone wyraenie dla oznaczenia pewnego rodzaju organizacyi spoecznej, opar

tej na wiadomych zasadach t. j. posiadajcej pewne charakterystyczne, znane

i stae cechy. Wyraajc si inaczej, pewien „ustrój spoeczny" jest to nazwa

pewnego typu organizacyi spoecznej. Zamiast powtarza i wylicza po kolei
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wszystkie cechy danego typu spoecznego za kadym razem, gdy tego zachodzi

potrzeba, mówimy „taki a taki ustrój", zupenie tak samo, jak zamiast wylicza

wszystkie po kolei charakterystyczne cechy danego typu zwierzt, mówimy „ta-

ki a taki gatunek". Gdy w badanym przez nas organizmie zwierzcym znajdu-

jemy pewne cechy, wówczas na tej zasadzie zaliczamy badany okaz do ta-

kiego albo innego gatunku
;
zupenie tak samo, znalazszy w badanem przez

nas spoeczestwie pewne cechy, np. woln konkurency, produkcy dla zysku

i t. d.
,
mówimy : ustrój tego spoeczestwa jest ustrojem kapitalistycznym. —

Naley jednak pamita, e „typ" w czystej swej formie jest abstrakcy i w na-

turze moe nie istnie wcale: w zoologii reprezentantami niektórych typów s
zwierzta dawno zaginione; w krystalografii uwaane s nieraz jako typy —
krysztay, jakich w przyrodzie w penem rozwiniciu wcale niema. Realne istnie-

nie okazu, przedstawiajcego czysty typ, jest we wszystkich dziedzinach nauki

niemal wyjtkiem
;

to, co spotykamy w naturze, to nie „typy", lecz miszaniny

rónych typów. Zupenie czysty typ jest fikcy naszego umysu. Cho jednak

zupenie czyste typy w naturze nie istniej, nie mniej jednak nasze pojcie ty-

pu jest konieczne wszdzie, gdziekolwiek przystpujemy do klasyfikacyi i dla

tego wanie ma nieocenion warto.
Typy spoeczestw równie, w gruncie rzeczy, s tak fikcy, cho nie-

zmiernie uyteczn fikcy. Nie istniao nigdy s poeczestwo o czysto feodalnym

typie, podobnie jak nie istniej spoeczestwa o czysto-buruazyjnym typie, lecz

zawsze i wszdzie istaieje tylko spoeczestwo, posiadajce typ mniej lub wicej

miszany. Wemy przykad. Typ „spoeczestwa kapitalistycznego" posiada na-

stpujce cechy: wolna konkurencya pomidzy kapitaami; wolna konkurencya w sto-

sunkach pomidzy kapitaem a prac, polegajca na wolnem najemnictwie; nieogra-

niczona wasno prywatna i wolno dziedziczenia i t. d.
;
streszczajc, moemy

powiedzie : ze strony organizacyjnej typ ten opiera sie na zasadzie prywatnej

wasnoci rodków produkcji i produkowaniu dla osignicia prywatnego zysku

;

ze strony ekonomicznej — na zagarnianiu nadwartoci przez jednostki. Poszu-

kajmy teraz, jak ten typ wciela si w rzeczywisto. Ju w^ okresie feodalizmu

moemy dopatrze si niektórych nierozwinitych cech kapitalistycznego typu.

Pod koniec XVI wieku (Anglia) cechy te rozwijaj si, nie przybieraj jednak

takich rozmiarów, abymy mieli prawo ówczesne spoeczestwo nazwa „buru-

azyjnem". W XVII i XVIII wieku pojawia si ich coraz wicej, wreszcie zy-

skuj przewag nad cechami feodalizmu i ta ustanowiona przewyka pozwala

nam nazwa spoeczestwo angielskie koca XVIII w. spoeczestwem kapita-

listycznem (buriiazyjnem). Pozostae jednak szcztki praw cechowych, ograni-

czajcych wolno najmu, zniesione s w roku 1814
,
a inne feodalne pozostaoci —

np. przywileje landlordów do sprawowania juryzdykcyi w „ich wasnych" mia-

stach — dopiero podczas reformy samorzdu lokalnego w r. 1888 . .Jednoczenie

jednak w r. 1802, a wic pierwiej nim zniesiono ostatecznie prawa cechów, po-

jawia si pierwsze prawo fabryczne, bdce wkroczeniem pastwa w woln umo-

w pomidzy kapitalist a robotnikiem, a wic czem innem anieli kapitaliz-

mem. — Jednem sowem, nie widzimy w Anglii takiego czasu, w którym pano-

waby wycznie tylko kapitalizm bez adnych obcych przymieszek
;

gdy wic
chodzi nam o ciso, musimy powiedzie, e nawet w Anglii, w tym klasycz-

nym kraju kapitalizmu, „ustrój kapitalistyczny" w zupenie czystej formie nie

istnia nigdy, tak samo jak nigdy i nigdzie nie istnia w zupenie czystej for-

mie feodalizm. Takie lub inne „Ustroje spoeczne" istniej tylko in abstracto.

W rzeczywistoci istnieje zawsze tylko mieszanina rónych ustrojów, któr na-

zywamy tak lub inaczej, zalenie od przewagi tych lub innych cech
;
jeeli prze-

waaj feodalne — to feodalizmem, jeeli kapitalistyczne — to kapitalizmem.

Co to jest „ustrój socyalistyczny" ?
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„Ustrój socyalistyczny“ jest to nazwa pewnego typu organizacyi spoecz-

nej. Typ ten posiada pewne stae, znane i charakterystyczne cechy, odrónia-

jce go od innych. Socyalizm — to pewna zasada organizacyi spoecznej, tak

samo, jak feodalizm lub kapitalizm — równie s zasadami pewnych organizacyi

spoecznych. Jakie s jednak typowe cechy, zasady „ustroju socyalistycznego“? Te
typowe cechy wszyscy znamy

;
s niemi : nieistnienie wolnej konkurencyi, nie-

istnienie wolnego najmu, nieistnienie prywatnej wasnoci rodków produkcyi,

zapewnienie kadej jednostce przez spoeczestwo pracy i utrzymania
;

czyli, ze

strony organizacyjnej zasad typu socyalistyczuego jest : spoeczna wasno rod-
ków produkcyi j produkowanie w celu zaspokojenia spoecznych potrzeb, a nie

dla osignicia prywatnego zysku
;
ze strony ekonomicznej : zuytkowanie nad -

wartoci przez spoeczestwo nie za przez jednostki.

Widzielimy, e typowe spoeczestwo kapitalistyczne, t. j. spoeczestwo,

w którem panowayby wycznie tylko zasady kapitalizmu, jest abstrakcy. Ta-

k sam abstrakcy jest typowe spoeczestwo socyalistyczue, t. j. spoeczestwo,

w którem panowayby jedynie i wycznie zasady socyalizmu. „Ustrój socyali-

styczny^"^ w zupenie czystej formie nigdy istnie w wiecie realnym nie bdzie,

podobnie jak nie istnia nigdy i nie istnieje czysto „kapitalistyczny ustrój“.

„Spoeczestwem socyalistycznem“ nazwiemy spoeczestwo o przewaajcym —
nie za wycznym — typie socyalistycznym. „Ustrój socyalistyczny“ taki, iaki

moe przejawi si w rzeczywistoci, jest to ustrój, w którym zasady socyalizmu

panuj w wikszoci wypadków, w którym one nadaj ton caemu yciu spo-

ecznemu.

Ju dzisiaj te zasady s czciowo urzeczywistnione. Nie udmy si.

Takie instytucye jak poczta i telegraf, publiczne parki i drogi publiczne s
instytucyami socyalistycznemi. W dziedzin wolnoci handlu wkroczylimy z cliwi-

l, gaymy zabronili sprzedawa produkty zepsute i niewiee. Wolno najmu

równie jest ograniczona; zabraniamy najmowa robotników dorosych na prze-

cig czasu duszy od ustanowionej liczby godzin, zabraniamy najmowa mae
dzieci, zabraniamy najmowa kobiety do pracy w kopalniach, zabraniamy najmu-

jcym zatrudnia najmitów w le przewietrzanych fabrykach. Postpowy poda-

tek od dochodu jest witokradzkiem naruszeniem prywatnej wasnoci. Podatek

od spadków — wkracza w wolno dziedziczenia. Prawa zasady organizacyi

spoecznej ju dzisiaj s czciowo przyjte, gd> s warunkiem cigoci ycia

kadego istniejcego organizmu spoecznego: gdy woamy o zniesienie spadko-

brania — woamy o podniesienie podatku spadkowego z 5®/q na 100 gdy

woamy o uspoecznienie dróg elaznych — damy zastosowania wzgldem

dróg elaznych zasady, dawno ju przyjtej wzgldem dróg zwykych; pastwo,

ustanowiwszy prze isy fabryczne, ustanowio tern samem pewne minimum hyjfie-

ny dla pracowników; ustanawiajc obowizkow edukacy — przyjo minimum

wyksztacenia dla wszystkich obywateli, wic stawiane przez socyalistów da-
nie ustanowienia przez pastwo „narodowego minimum pacy“ — jest tylko loz-

cigniciem ju teraz przyjtej zasady „minimów spoecznych" na inne pola. Po-

stp socyalizmu polega na bardziej kompletnem uznaniu tych zasad i wiadomem

zastosowaniu ich jako linii, wzdu których posuwa si postp spoeczny.

Dalecy jestemy od popadnicia w optymizm na widok rónych socjali-

stycznych ogonków, tkwicych w dzisiejszem spoeczestwie, lecz istnienie ich

musimy uzna. Sukcesor, dostajc spadku po krewnych zamiast caego miliona,

jitóry — wedug jego poj o sprawiedliwoci, — susznie mu si naley, ijlko

jakie 10 rubli, musi uzna, e te 10 rubli s czci sukcesyi
;

nie przeszkadza

mu to jednak czu krzywdy i procesowa si o cay milion. Podobnie i my, majc

zamiast caego socyalizmu tylko Jego ogonki, czujemy si pokrzywdzeni i b i/ae-

my procesowa spoeczestwo przed trybunaem hisr.nryi póty, póki nie otrzyma-
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my caoci, nalecej si uam wedug naszych poj o ‘Sprawiedliwoci. — Dzi-

siejsze spoeczestwo posiada socyalistyczne cechy w nadzwyczaj sabem rozwi-

niciu
;
rozwija te pierwiastki dalej, dopóki nie stan si potg i nie zami

w-zelkich innych — oto zadanie partyi socyalistycznej. Bdziemy prowadzi to

wielkie dzieo rozwijania pierwiastków socyalistycznych wci naprzód, dalej

i dalej, zaspakajajc coraz rosnce nasze dania, cho wiemy, e — jak powia-

da synny socyolog — ^^nigdy nie przyjdzie chwila kiedy moglibymy powie-

dzie : Jeraz spocznijmy, gdy socyalizm jest ostatecznie ugruntowany", tak samo

jak nie moemy powiedzie : „Uraz radykalizm jest ugruntowany“ *).

Tak wic, nazwanie danej epoki „socyalistyczn"
;
przyznanie pewnej orga-

nizacyi polityczno ekonomicznej prawa uywania nazwy „ustrój socyalistyczny"

;

rozstrzygnicie o tern, czy pewne, choby hipotetycznie istniejce pastwo moe
by nazwane „socyalistycznem" czy nie

;
— wszystkie te kwestye rozstrzygaj si

ilociowym stosunkiem, zachodzcym w danej organizacyi pomidzy cechami ró-

nych typów spoecznych. Myl t wypowiedzia Limanowski, mówic: „w dzi-

siejszem spoeczestwie wasno prywatna przewaa nad wspóln; w ustroju so-

cyalistycznyra wamo wspólna musi wzió przewag nad osobist Jeli

w ogólnej sumie rónych cech danego spoeczestwa przewaaj ilociowo cechy

typu feodalnego — dane spoeczestwo winno nazywa si feodalnem; jeli ka-

pitalistycznego — kapiralistycznem
;

jeli socyalistycznego — socyalistycznem.

Nie mamy miar i wag, pozwalajcych z dokadnoci orzeka o przewadze zasad

tego lub innego typn
;

lecz zdrowy rozsdek, umiejtno nietylko patrzenia na

rzeczy lecz i widzenia ich, sia analizy i jednoczca zdolno ludzkiego umysu,

t. j. te same czynniki, które dotychczas gray gówn rol w badaniach spoe-

cznych i ustanowiy istniejce w historyi kategorye, i nadal bd way fakta,

okrela ich stosunek i na tej zasadzie rozstrzyga, jakie jest miano waciwe dla

realnych lub hipotetycznych spoeczestw. Kopoty, zwizane z wynajdywaniem

waciwej nomenklatury dla cigle przez party socyalistyczn ulepszanego spo-

eczestwa, troski o to, kiedy nadejdzie waciwa chwila zmiany nazwy „kapita-

listyczne" na „socyalistyczne", pozostawiamy fachowym historykom, — jednake

0 tyle tylko, o ile ich pogldy nie brud nam w czynnej akcyi.

Dzi jednak bdne teoretyczne pogldy nam brud.
Jeeli wyobrazimy sobie republik, posiadajc powszechne uzbrojenie ludu,

prawodawstwo ludowe, zupen wolno sowa i stowarzysze, szeroki samorzd
gminny i wybieralno sdziów, oezpatne nauczanie i dostarczanie uczcym si
utrzymania, a pod wzgldem ekonomicznym: narodowe minimum pacy roboczej

1 maksymalny 8-godzinny dzie roboczy, pastwowe ubezpieczenie, wybierany przez

robotników inspektorat fabryczny i stale dokouywujce si uspoecznianie rodków
produkcyi, jeeli, jednem sowem, wyobrazimy sobie republik tak, jak maluje

program P. P. S., — to do jakiego typu ustroju spoecznego to hipotetyczne

spoeczestwo jest zblione, — do kapitalistycznego czy socyalistycznego? Roz-

strzygnijmy t akademick kwesty. W czem wyraaj si tutaj typowe cechy

kapitalizmu? — W czem si wyraa „wolno najmu": czy w tern, e pastwo
zabrania najmowa maoletnich, a dorosych najmowa na duej ni 8 godzin na

dob? Czy w tern, e przedsibiorcy niewolno paci robotnikowi mniej, ni po-

lityczni przedstawiciele robotnika uznali za stosowne? — W czem wyraa si wol-

no zagarniania zysków: czy w postpowym podatku od dochodu i od spadków?
— W czem dopatrzymy si przewagi prywatnych rodków produkcyi i komuni-

*) Sidney Webb : „Euglish progress towards Social Democracy". Str. 4
^*) B. Limanowski „Socyalizm jako konieczny objaw dziejow'^ego rozwoju*'.

Przytoczone w „Socyalizm, Demokratyzm, Patryotyzm" str. 60.
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kacyi nad spoecznemi : czy w fakcie, e wszystkie kopalnie i koleje oraz ogro-

mna ilo ziemi i fabryk*) bdzie wasnoci spoeczn? — Gdzie dopatrzymy
si nietykalnoci wasnoci prywatnej : czy w tern, e rzd polski — ten^komitet

do wykonywania woli ludowej — bdzie wywaszcza na rzecz spoeczestwa po-

zostajce w prywatnych rkach rodki produkcyi? — I taka Polska ma si na-

zywa „buruazyju“ Polsk? Zaiste, liczny rozkwit indywidualizmu! Sam wi-

dok podobnego stanu rzeczy mógby do grobu wpdzi idealistów z epoki rozkwitu

hase kapitalistycznych. A sami twórcy tych hase, rónf Seniorowie, Sayowie,

Smithowie, co powiedzieliby, gdyby im pokazano nasz Polsk i powiedziano:

„oto spoeczestwo, zorganizowane na zasadzie wolnej konkurencyi". Czy nie

wziliby takiej opinii za gorzkie szyderstwo??

Na miejsce starych, umarych lub umierajcych zasad organizacyi spoe-
cznej, pojawiyby si nowe, socyalistyczne. Godzina ogoszenia minimum pacy
byaby godzin mierci dla „wolnego najmu**. Od tej chwili kady pracujcy
otrzymywaby z ogólnego wytworu narodowego co najmniej tak czstk, jak
geniusz sprawiedliwoci ludowej uwaaby za odpowiedni. Dostarczanie przez

pastwo rodków utrzymania wszystkim ksztaccym si zdemokratyzowaoby
ca edukacy i z monopolu, jakim jest w dzisiejszem spoeczestwie, przetwo-

rzyo j w demokratyczny skarb, którego posiadanie staoby si monoci milio-

nów. Pastwowe ubezpieczenie od braku pracy wygnaoby z Polski raz na zawsze

straszliwe widmo bezrobocia i zapewnio utrzymanie wszystkim do pracy niezdol-

nym; proletaryusz, ze ciganego godem ndzarza, staby si czowiekiem, z ufno-

ci patrzcym w przyszo... Ideaem dawnych rewolucyonistów byo wpisanie

w narodow ksig praw — prawa do pracy. Przeprowadzenie powyszych reform

byoby czem wicej ni jurydycznem uznaniem prawa do pracy, gdy byoby
faktycznem zabezpieczeniem kadej jednostce ycia, wiata i utrzymania. Na
arenie dziejowej pojawiaby si wic nowa, nieznana dotychczas zasada, — zasada

demokracyi ekonomicznej. Dotychczas ta ekonomiczna demokracya bya tylko —
marzeniem stuleci. W niepodlegej Polsce — jest realn rzeczywistoci.

Jeeli wic ekonomiczne cechy, które uwaamy za przynaleno „kapitali-

stycznego ustroju“ znajduj si w takiem stadyum zaniku, a natomiast cechy

charakterystyczne „ustroju socyalistycznego“ w rozkwicie, jeeli dalej polityczny

ustrój jest bardziej demokratyczny ni w najdemokratyczniejszych republikach

dzisiaj nam znanych, a wadza polityczna spoczywa w rku prawdziwych repre-

zentantów woli ludu, — to jakiem prawem, z jakiej racyi moemy odmawia tej

republice polskiej miana republiki socyalistycznej ? Ozem jest takie spoeczestwo,
jeeli nie widomem wcieleniem ustroju socyalistycznego ?

Lecz... „Zdobycie kadego nowego towarzysza przybliaoby w niepodle-

gej Polsce chwil gruntownych zmian spoecznych. .“ Jakich to gruntownych
zmian spoecznych domaga si autor tego ustpu? Czy chce utopie sprowadza
na ziemi i ludzi w anioów przemienia? Bo Jakie zmiany mog by bardziej

gruntowne od ju dokonanych, od zainicyowania demokracyi ekonomicznej, od

uzbrojenia ludu i rozpoczcia masowych wywaszcze ? Czy sam fakt zdobycia

takiej niepodlegej Polski nie bdzie najgruntowniejsz zmian spoeczn, jakiej

ludzko kiedykolwiek dokona?

*) Najwiksza fabryka w królestwie. Huta Bankowa, dalej huta cynkowa
oraz cay szereg zakadów metalurgicznych w gub. Kieleckiej i Radomskie] s
wasnoci rzdow, dzierawion dzi przez prywatne osoby. Bogactwa mineralne
stanowi jus regale, koleje s równie wasnoci skarbu. Rzd polski, po wypdze-
niu moskali, odrazu staby si wic prawnym wacicielem tych wszystkich przedsi-
biorstw.
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Oczywicie, e w tej socyalistycznej Polsce przez dugi czas zapewne bd
istnie pozostaoci „buruazyjne“ i szcztki poprzednich klas spoecznych, tak

9amo jak w ustroju buruazyjnym przez dugie lata istniay szcztki feodalizmu.

Trudno, spoeczestwo nie jest wem, który w przecigu kilku dni star skór
zrzuca. Miejsce na ulepszenia bdzie cigle, bo gdyby tych miejsc nie byo, nie

byoby postpu. Bdziemy rozwija socyalistyczne zasady wci dalej, wiedzc,

e nigdy nie przyjdzie chwila, kiedy moglibymy powiedzie: „do, teraz socya

lizm jest dzieem dokonanem'*. Odmawianie jednak Niepodlegej Polsce prawa
nazywania si „socyalistyczn", na zasadzie ulepsze cigle dokonywujoych si w jej

wewntrznej organizacyi, byoby tak sam miesznoci, jak odmawianie dzi-

siejszej Polsce prawa nazywania si „kapitalistyczn”, na zasadzie ulepsze, do-

konywujc}'ch si w dzisiejszym kapitalizmie...

Dotychczas mówiono zawsze, e nowy ustrój spoeczny, ustrój socyali-

styczjy nastpi po rewolucyi socyalnej. Re\ olucya socyaina — to rewolucya,

w której wadz polityczn zagarnie proletaryat. Kiedy marzono o powszech-

nej rewolucyi socyalnej. Dzi wiemy, e taka powszechna rewolucya jest fikcy,

która nigdy nie bdzie urzeczywistniona. Mog si dokonywa tylko oddzielne

rewolucye w niektórych krajach. Polska jest wanie takim specyainie uprzywi-

lejowanym krajem, a polska rewolucya, o ile wogóle moe by dokon3.ua, b.,dzie

dokonana przez proletaryat, wic przez to samo bdzie rewolucy socyaina. Ustrój,

który po tej rewolucyi w Polsce nastpi, a którego podstawowe r^sy wskazuje

nasz program, jest ustrojem socyalistycznym.

Nieuywanie terminu „socyalistyczua” w okreleniu przyszej niepodlegej

Polski jest tedy teoretycznym bdem. Bd ten bru-lzi nam jednak nietylko

w teoryi lecz i w praktyce. Ludzie maj ju tak natur, e porywaj ich nie-

tylko wielkie idee, lecz i wielkie hasa : akcya ich jest tern ywsza, dziaalno
tern wydajniejsza, im silniejsze haso, które ich do czynu pobudza. „Polska —
to jest wielga rzecz”, mówi jeden z bohaterów „Wesela”. Lecz miaby równie su-
szno, mówic : „Polska — to jest wielgie sowo”. To znaczy: ludzie, którzy o rze-

czy samej nie maj najmniejszego pojcia, nie wiedz co to jest ta Polska, jaka

jej przeszo, granice i teraniejszo, — ci sami ludzie na dwik samego so-
wa „powstan i pójd w bój”. Podobnie rzecz si ma z drug „wielg rzecz”—
Socyalizmem. Ludzi, którzy o jego istocie pojcia nie maj, sam dwik tego

sowa elektryzuje... przeczuwaj, e sowo to zapowiada im wyzwolenie. My
dzi propagujemy wielk rzecz — Socyalizm, lecz propagujemy j jako mae
sowo’: zamiast „socyalistyczna republika” mówimy „demokratyczna”, zamiast

„Polska socyalistyczna” — „Polska ludowa^^ „Waciwe sowa powinny sta
aa waciwem miejsca” powiada przysowie i, o ile jest ono najzupeniej

suszne w nauce, dziesikro suszniejsze w polityce
;

w tej ostatniej zgodno
pomidzy sowami i pojciami ma olbrzymie znaczenie. O socyalizmie syszao ty-

sice i tysice nwaa go za „swój” idea; o „ulepszonym kapitalizmie" nie sy-
sza nikt. Wezwijmy lud do walki w imi pierwszego — powstan tysice

;

a na dwik drugiego — ilu si odezwie? — Nie wolno uprawia demagogii
i wzywa do walki w imi nieziszczalnych hase, nie mamy prawa potgowa
tych hase, lecz z drugiej strony nie powinnimy ich osabia. Gdy nazywamy
rzeczy faszywemi imionami, gdy to, co jest socjalizmem, nie nazywamy socya-

lizmem, czy przez to samo nie wyrzdzamy krzywdy samej sprawie? Czy nie

odrzucamy tej maguetycznej potgi, jak ma „wielkie sowu”? Czy wasn rk
nie hamujemy zapau ?

T jeeli tak jest, jeeli teoretyczne fasze s przyczyn, choby tylko nie-

znacznie hamujc bieg samego ruchu, wówczas bd, bdcy z teoretycznego

punktu widzenia drobiazgiem, z praktycznego stanowiska jest spraw doniosi.a

a wyrzucenie pozornie drobnych teoretycznych usterek — powinnoci. Po-
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winnimy mówi wyranie : „dymy do utworzenia socyalistycznego pastwa"*).

Takie nic nie znaczce frazesy jak „chcemy Polski ludowej “ -- pod którymi

i galicyjscy ludowcy mog si podpisa — powinny by raz na zawsze porzu-

cone ;
wiemy, e prawdziwie ludow Polsk — Polska socyalistyczna, i winnimy

to pisa miao i szczerze. •— „Republik demokratyczn" równie trzeba wy-

kreli z nagówku naszego programu i napisa: „chcemy samodzielnej republiki so-

cyalistycznej". Republik demokratyczn jest Frncya, Stany Zjednoczone; czy my,

dajc niepodlegej republiki, damy dla niej tylko takiego, dzi istniejcego fran-

cusko-amerykaskiego demokratyzmu? Chyba, e damy czego wicej. A temu

idcej na imi — republika socyalistyczna. I dlatego to wanie socyalistycznemu

programowi odpowiada tylko socyalistyczna, nie za demokratyczna rzeczpospolita.

W dzi uywanych wyraeniach tkwi cz prawdy nie za caa prawda; a gdzie

moemy powiedzie ca prawd — powinnimy j powiedzie. Takie lub inne

wyraenie, to nie jest tylko rónica sów. Rónica siga gbiej. Tam, gdzie

s jasne myli, winny istnie jasne sowa. Tymczasem myl naszego programu

jest ja,sna, a sowa, któremi go popularyzujemy, s niejasne. Te niejasne sowa
zaciemniaj jasn myl, robi j niezrozumia, zawi. Robi j niezrozumia tam,

gdzie najbardziej chodzi o je.i zrozumiao — w agitacyi
;
robi j zawi tam,

gdzie najbardziej chodzi o jej prostot — w umysach tysicy, dla których nasza

agitacya jest przeznaczona. „Socyalici — chc reform socyalistycznych —d
do republiki socyalistycznej" ~ oto jest logika prostaczków, lecz wanie dla-

tego jest dobr logik. A mymy jej dotychczas nie uywali.

Ta to wanie logika prostaczków, nie uznajca adnych omówie, widzc
dotychczasowe objanienia programu P. P. S. i epitety „ludowa", „demokraty-

czna" — wszystkie, prócz „socyalistyczna" — stosujce si do niepodlegej Pol-

ski, wszya w samym programie „patryotyczn intryg". Istniej tysice ludzi,

dla których tre rzeczy nic nie stanowi, natomiast wyrazy i logika wyrazów s
wszystkiem

;
a tacy ludzie ufaj wicej temu co „stoi" czarno na biaem,- anieli

ukrytej pod wyrazami myli. Dla nich zawsze niezrozumiaem' pozostawao, jak

socyalici mog dy do jakiego „izmu" nie rozpoczynajcego si od „socyal..."

i dlaczego ta republika, któr socyalici wasnemi rkami zdobd, nie ma si
zwa „socyalistyczna". W tym wypadku, niestety, ta prosta logika, biorc ze
wyraenie myli za myl sam, skaniaa udzi do cofania si przed dobr i su-
szn myl. -- Brak waciwego wyraenia dla naszej myli, czyli, eo ipso, brak

tej prostaczej logiki, robi nas dotychczas popro tu bezsilnymi wobec niektórych

prostackich argumentów. „Denie do uzyskania nie>odlegej Polski jest nonsen-

sem, bo gdyby robotnicy mieli si do oswobodzenia si od rosyjskiego jarzma,

to mogliby zrobi socyaln rewolucy“ — oto zarzut stawiany nam przez po gro-
bowców „Socyalnej Demokracyi Królestwa Polskiego"; na zarzut ten, przy dzisiaj

uywanej terminologii, absolutnie nie sposób da krótkiej i kategorycznej odpra-
wy, gdy odpowied jest tylko jedna

:
„zdobycie niepodlegoci bdzie wanie t

socyaln rewoluey, a denie do socyalnej rewolueyi nie jest „bdem polskich

socyalistów“, lecz obowizkiem wszystkich socyalistów"
;
— lecz odpowied taka

wymaga uprzedniego przyjcia prostaezej logiki wyrazów.

*) Modne dzi zagranic zdanie, i socyalici nie chc socyalizmu pastwo-
wego jest bardzo tanim argumentem. Socyalici chc socyalizmu pastwowego,
gdy innego socyalizmu — pominwszy róne gminne socyalizmy — niema. Nie
chc za tylko tego, by ten socjalizm pastwowy by wprowadzany przez dzi-
siejszych wadców\ Zgodziliby si- na natychmiast, gdyby dostali do rk wadz
polityczn.
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Carlyle, pomimo wszystkich popenionych bdów, nauczy swych wspócze-
snych wielu cennych prawd, pomidzy ianemi i tej, e wierzce armie s naj-

epszemi armiami; wiara, lepa wiara walczcej masy w zwyciztwo, jest takim

samym czynnikiem zwyciztwa, jak dobra bro i dobra organizacya*)
;
w bitwie

czsto nie materyalne przyczyny stwarzaj moralne, lecz naodwrót, moralne

stwarzaj materyalne. Istnienie tej niemateryalnej wiary w piersiach onierza
jest nieodzownym warunkiem zwycistwa, czynnikiem równie wanym, jak wszel-

kie „materyalne" i „ekonomiczne" czynniki. Dla tego te niedo jest, gdy sami

przywódcy posiadaj wiar w zwycistwo : powinni oni natchn t wiar ca
armi, wszystkich onierzy. Przywódcy, budzc w piersiach onierskich prze-

czucie wygranej, nie mog wykada im wszystkich szczegóów planu poprostu

ju dlatego, e proci onierze nie rozumiej sów do tego potrzebnych; wic
budz t wiar sowami prostemi i zrozumiaemi.

Caa nasza agitacya jest niczem innem, jeno uwiadamianiem ludowi pe-

wnych potrzeb i rozbudzaniem wiary, e s sposoby, za pomoc których te po-

trzeby mog by zaspokojone. W tern rodowisku, w jakiem agitujemy, wród
tych prostaczych mas panuje prostota zarówno myli jak i mowy, z trudnoci
przyjmuj si nowe wyrazy a wszelka nowa myl tern atwiejsze znajduje przy-

jcie, im w prostszej formie jest podana. Gdybymy, zamiast mówi: „jestemy
socyalistami, dymy do Polski demokratycznej, ta Polska bdzie ludow", po

wiedzieli: „jestemy socyalistami, dymy do Polski socyalistycznej, ta Polska

bdzie socyalistyczn" — nasze sowa zyskayby na prostocie i jasnoci. Przez

jasne sowa i myl sama stanie si do zrozumienia atwiejsz, A tylko to zro-

zumienie zdolne jest roznieci wród wielkiej armii proletaryatu wiar
,
bez której

niemasz zwycistwa.

Stefan Karski.

Rzecz o t. zw. Narodowej Demokracyi.

YIII.

Zakoczenie.

Przystpmy do podsumowania tego wszystkiego, comy mówili o t, zw.

Narodowej Demokracyi w poprzednich rozdziaach naszej pracy. wic
w sprawie niepodlegoci narodowej N. D. operuje dzi jedynie czczymi fraze-

sami, nikogo do niczego nie obowizujcymi. Pod tymi frazesami moe si

z zupenie czystem sumieniem podpisa kady staczyk, jak i demokrata auto-

ramentu galicyjskiego rodzaju p. Romanowicza lub Rutowskiego. Frazesami

tymi N. D. maskuje zupeny brak pozytywnego programu w sprawie realizacyi

hase niepodlegociowych. Ten brak pozytywnego programu kae narodowym
demokratom gubi si W mglistych marzeniach o „zdobywaniu Polski niepodle-

*) por.: Walter Bag^ot „Physics and Politics" str, 76
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glej z dnia na dzie, temi drobnemi, niepostrzeonemi (!i, aJe niezmiernie do-
iiiosemi zdobyczami”, to znów o szacherce politycznej z siami zewntrznemi,
.które w swych celach zechc si z nami sprzymierzy, wcign nas w walk
iia tym lub owym froncie” dla zrobienia na nas „interesu”, to nareszcie o kon-
szachtach z Moskw. Jedno jest tylko zupenie ustalone, to kategoryczne
zrzeczenie si przez narodowych demokratów powstania, jako rodka zdobycia
niepodlegoci. Z tego wszystkiego wynika, e N. D. jest party niepodlego-
ciow w tej samej mierze, co i staczycy lub demokraci galicyjscy, i e jest

stronnictwem antyrewoluijyjnera pod wzgldem narodowo-politycznym.

Pod wzgldem spoecznym jest ono dzi stronnictwem klasowem, opiera-
cem si na najbardziej reakcyjnym ywiole — na szlachcie i duchowiestwie
N. D. przebya do szybko ewolucy od mglistej • „ponadklasowoci” szczupej
grupki inteligenckiej do podporzdkowania spoecznych interesów mas ludo-
wych interesom klasowym szlachty, a kulturalnych — interesom kleru. W kon-
st^kwencyi tego z wydawnictw N. D. usunito wszystko, co mogoby zaostrzy
antagonizm spoeczny wyzyskiwaczy i wyzyskiwanych, wprowadzono tam nato-
miast cay aparat prawowiernoci katolickiej. Z pierwotnego wic demokratyzmu
i z pierwotnej postpowoci N. D. nie pozostao obecnie ani ladu. „Ludowo”
za tego stronnictwa, wyraajca si w rzucaniu od czasu do czasu frazesów
demokratycznych, jest najzwyklejsz demagogi, uatwiajc wyzyskanie nie-

wiadomej masy ludowej na korzy egoistycznych interesów szlachty i idcego
z ni rka w rk duchowiestwa.

Demagogia ta uprawiana jest pod firm nacyonalizmu, sucego za
rodek do powstrzymania wyzyskiwanych od walki z wyzyskiwaczami pod po-

zorem wspólnoci, czy solidarnoci narodowej. Nacyonaizm jest obecnie naj

znamienniejsz cech N. D W ofierze nacyonalizmowi zoya ona nie tylko

resztki swego demokratyzmu i swej postpowoci, ale nawet elementarne zasady
uczciwoci politycznej. Wystawiwszy brutaln zasad „egoizmu narodowego”
etyka buszmaska), N. D. w walce z rusinami nie tylko rzucia si w objcia
obszarników wschodnio- galicyjskich, ale posza rka w rk z moskalami od

„Hayczanyna”. Wyrzekszy si wszechludzkich ideaów dawnej demokracyi

polskiej, N. D. pocza importowa do Polski to, co plami i habi spoeczestwa
zachodnio-europejskie — hakatyzm, ze wszystkimi, a do najdrobniejszych, jego

rysami charakterystycznymi — z Berlina, barbarzyski antysemityzm z Wie-
dnia, szyld „nacyonalizmu” z Parya. I to wszystko podaje si narodowi jako

samodzielny, niesfaszowany niczem wytwór duszy polskiej, przy akompania-

mencie odsdzania od narodowoci polskiej wszystkich, kto nie chce uzna mo-
nopolu narodowego panów od „Przegldu Wszechpolskiego”.

Zwyrodnienie polityczno-spoeczne i narodowe N. D., jaskrawi odbijajce

-i w artykuach jej kierowników w „Przegldzie Wszechpolskim”, najwyraniej

zaznacza si w jej dziaalnoci praktycznej na gruncie zaborów pruskiego

austryackiego. Kozpoczwszy od krytyki konserwatyzmu w obydwóch dziel-

nicach zakordonowy-eh, N. D. po paru latach znalaza si w obozie tego kon
serwatyzmu w charakterze obrocy nie tylko „splidarnoci narodowej”, repre-

zentowanej przez „Koo polskie”, ale centralnego komitetu do rozbojów wy-
borczych, szwindlów wyborczych szlachty, wyzysku pijawek borysawskich “
wobec socyalistów i ludowców galicyjskich. Obrona klasowych interesów

obszarników galicyjskich przeciwko susznym domaganiom si ludu rusi-
skiego (i polskiego) przeprowadzana jest przez narodowych demokratów z ta-

k „niepolityczn” natarczywoci, e a przedstawiciele tych obszarników

}nusz mitygowa zbyteczny zapa swoich obroców. W walce za z ludowca-

mi narodowi demokraci nie wahaj si wchodzi w sojusz z hyenami wybór
czerni z kahau lwowskiego. Jednem sowem na gruncie galicyjskim, gdzie
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narodow mokraci bior jawny udzia w dziaalnoci publicznej, przekszta-

caj si oni z karkoomn szybkoci na staczykowskich pokojowców, chcc
zajc jak najprdzej to miejsce, jakie zajmowali i zajmuj najplugawsze typy

z t. zw. demokracyi galicyjskiej : Lewiccy, Byki, Merunowicze itd. Serwilizm

tych ostatnich narodowi demokraci zabarwili nacyonalizmem i pod tym sztan-

darem przepychaj si na aren czynnego ycia politycznego, do wspólnego
obu wszystkich karyerowiczów.

Tu na gruncie galicyjskim rzeczywista fizyogDomia N, D. uwydatnia si
najwyraniej. Tu znalaza ona mier, jako partya demokratyczna i postpowa,
ale tu moe hyc pewna wdzicznej przyszoci na usugach reakcyi wszelkiego

rodzaju. Tu ma ona rozwój zapewniony i z drogi tego rozwoju ju nie zejdzie.

Jaka jest nasza rola wobec caej tej ewolucyi stronnictwa narodowo

-

demokratycznego ? Przedewszystkiem musimy stanowczo rozsta si z wszel-

kiemi zudzeniami co do rzeczywistego charakteru tej partyi, musimy zapo-

mnie o jej dawnej przeszoci i zwalcza na kadym kroku, bezwzgldnie
i stanowczo, jako party antyrewolucyjn i reakcyjn pod kadym wzgldem.
Nie powinnimy si dawa wprowadza w bd pozorami jej opozycyjnoci w za

borze rosyjskim i podkopywa jej wpywy wszdzie, gdzie tylko nasz wpyw
siga. Powinnimy si pozby gruntownie wszelkich przesdów co do „towarzystwa
broni“ z narodowymi demokratami i traktowa ich, jako wrogów sprawy ludu

i sprawy Polski. Tylko taka polityka zapobiegnie dalszemu wpywaniu N. D. na
te sfery i jednostki, które gotowe s szczerze walczy o wolno i postp ludu

pracujcego, nale za do N. D. przez niezrozumienie jej waciwego chara-

kteru. Te szczerze demokratyczne i postpowe jednostki i koa niewtpliwie
bd w najbliszej ju przyszoci odpaday od oficyalnej N. D., przychodzc
stopniowo do zrozumienia, czem jest ta ostatnia, naszem tedy zadaniem jest

zapobieganie bkaniu si tych ywioów po manowcach, rozpraszaniu si ich

bez poytku i demoralizowaniu si w bezczynnoci. W zwizku z tern zada-

niem jest przedewszystkiem praca wród modziey.
Mówi przedewszystkiem praca wród modziey dlatego, e tu wpyw

N. D. jest najbardziej niebezpiecznym, najbardziej gronym dla sprawy wszel-

kiego postpu, dla sprawy rewolucyjnej w Polsce. O ile ludzie dojrzali, o wy-
robionym sdzie krytycznym, atwo zoryentuj si w kierunku, jaki przybraa
ewolucya narodowej demokracyi dzisiejszej, o tyle modzie zielona, porwana
sympatycznym dwikiem hase firmowych narodowej demokracyi, moe i z
ni, nie rozumiejc zupenie dokd dy.

Ci przedstawiciele stosunkowo starszego pokolenia, którzy lgn do na-
rodowej demokracyi, czyni to zwykle wiadomie, gdy wanie ta forma
reakcyi, jak obecnie reprezentuje N. D., najlepiej przypada im do gustu:
pozwala ona tym, którzy wyzbyli si wszelkiej rewolucyjnoci, a nie stali si
jeszcze zupenymi ugodowcami, odegra rol patryotów bez adnych ofiar

mówi tu naturalnie nie o jednostkach czynnych ale o masie inteligenckiej

N. D. Std w szeregach narodowej demokracyi spotykamy: ksiy, fabrykan-
tów i obywateli ziemskich, nozumiejcych doskonale, e „demokratyzm“ N. D.
nie obowizuje ich do wyrzeczenia si adnych korzyci klasowych, tak samo
jak nacyonalizm jej nie zagraa im bynajmniej adnym hazardem politycznym.
Zupenie inaczej jest z modzie, zaliczajc si do obozu narodowo - demo-
kratycznego.

Ta wierzy na seryo w rewolucyjno N. D., wierzy w to, e N. D. jest

wanie t si, która wyzwoli Polsk z kajdan niewoli, wierzy w to, e inte-

resa ludu s dla narodowej demokracyi skarbem najdroszym, e ona to wa-
nie dy pewnie i konsekwentnie do szczcia caego narodu. Wpojono w ni
to przekonanie ju na awie szkolnej, jeszcze w gimnazyum, a jej przywódcy
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i kierownicy duchowi postarali si ju w umyle dziecka zabi wszelk myl
krytyczn, wszelk chc zapoznania si dokadnego z tern, co nie godzi si
z narodow demokracy. Ju w kókach gimnazyaluych, opanowanych przez

narodow demokracy, prowadzi si robota czysto partyjna, rozpoczynajca si
od zohydzania wobec wyrostków i podlotków socyalizmu. Owe „caopalenia“

wydawnictw socyalistycznych w narodowo-demokratycznych kókach gimnazyal-

nych stay si ju historycznemi. Có dziwnego, e po takiej tresurze z tych

kóek wychodz ludzie, którzy na awach uniwersyteckich z zupen pewnoci
siebie twierdz np , e „Szczepanowski rozwiza kwesty spoeczn w Scho-

dnicy“, e „socyalici polscy s kierowani przez ydów berliskich“, e nad
doktrynami ekonomicznemi Marksa „nauka europejska dawno przesza do po-

rzdku dziennego^ i t. d. i t. d. Co moe uczynic z modziey ksztaccej si
pena fanatyzmu a bezmylna tresura narodowo-demokratyczna, najlepiej wida
przy przegldaniu takiej „Teki“. — urzdowego organu partyjnego modziey
narodowo - demokratycznej. Po prostu podziwia musimy jego straszn igno-

rancy, prawie dorównywujc jego pewnoci siebie w sprawach, w których

gos zabiera. „Teka“ bez zajknienia opowiada, e „socyalicid do walki

klas“, e „gosz, e im gorzej, tern lepiej i w myl tego sprzeciwiaj si
wszystkiemu, co dol klas ucinionych na razie polepszy jest w stauie“ (Teka

ni, 228). „Teka“ zapewnia swych modocianych czytelników, e przyszy polski

rzd narodowy bdzie zorganizowany na podstawie koustytucyi 3-go maja *).

Takich kwiatków moglibymy uzbiera na stronicach „Teki" cae bukiety.

I nie to jest dziwne, e takie rzeczy s pisane i drukowane. Dziwnym
jest raczej fakt, e czytelnicy „Teki‘‘ przyjmuj takie brednie za dobr monet
i kolportuj t mdro coraz dalej i dalej. Fakt ten jest dziwnym, ale dosko-

nale si tómaczy zagwodeniem umysów modocianych bezmylnymi frazesa-

mi kierowników narodowo-demokratycznych. Bo przecie trzeba mie w obe-

cnych czasach uszy i oczy zamknite, aby nie widzie i nie sysze, e socyali-

ci nie tylko nie „sprzeciwiaj si wszystkiemu, co dol klas uciskanych na

razie polepszy jest w stanie", ale s jedyn party, która faktycznie polepsza

dol chociaby za pomoc organizowania strejk^w, walki parlamentarnej o re-

formy, szerokiej pracy kulturalnej i t. d. Naturalnie, gdyby spyta takiego

modzieca narodowo- demokratycznego, czy sysza o czem podobnem, sta-

nowczo powiedziaby, e tak,, ale zabójcza tresura zniszczya w nim mono
samodzielnego mylenia i wyprowadzania konsekwentnych wniosków z faktów

namacalnych. Gdyby taki modzieniec wzi pierwsz lepsz broszur soc3^ali-

styczn w i-ce, toby si atwo móg dowiedzie, e socyalici nie tylko nie

„d do walki klas“, ale wanie chc j usun za pomoc zniesienia klas

wszystkich. Ale przecie ten modzieniec jeszcze w trzeciej czy czwartej klasie

gimnazyalnej dowiedzia si, ' e broszur socyalistycznych nie naley czyta,

tylko naley je pali Gdyby taki modzieniec chcia zapozna si z dzieami

demokratów polskich — ju nie socyalistów nawet, toby zrozumia, jak ironi

brzmi wysuwanie w charakterze’ ideau przyszoci koustytucyi 3-go maja —
i to jeszcze przez demokratów. Ale poco taki nfodzienie ma czyta Janow-

skich, Mochnackich, Mierosawskich, kiedy od swych przywódców nauczy si

ju pogardza nimi, bo omielili si krytykowa przeszo, kiedy t ostatni

*) „I powstanie wówczas Rzd Najjaniejszej Rzeczypospolitej Polskiej,

jako wynik denia do ycia swobodnem, woluem yciem czowieka- obywatela,

narodu-pastwa. Rzd Narodowy, oparty na zasadach jedynie obowizujcej
nas konstytucyi 3-go Maja, obdarzony wadz i egzekut}^w tak siln, e b-
dzie móg swymi zakazami paraliowa i udaremnia rozporzdzenia rzdów
zaborczych („Teka" 902, VI-—YII).
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ualey tylko apoteozowaó. Po prostu serce si ciska, kiedy si widzi, jakie

spustoszenia poczynia N. D. w gowach modziey, która pod jei wpyw si

dostaa. Ciasnota umysowa, fanatyzm, nietolerancya, boja wszelkiej dysku-

syi z przeciwnikiem - oto owoce obrabiania modziey przez N. D.

Czy moe byc z takiej modziey jaki poytek w pracy politycznej o lepsz

dol narodu? Oczywista, e nie. Olbrzymia wikszo jej natychmiast po

ukoczeniu studyów przejdzie bez adnych walk wewntrznych w stan bogie-

go spoczynku. Ale o tej niema co mówi. Drobna garstka, wykonujc za

przykadem swych mistrzów z „Przegldu Wszechpolskiego“ wszelkiego rodzaju

amace logiczne i etyczne, pójdzie w ich lady na sub reakcyi. Reszta za
modziey, z gruntu uczciwa i chtna do pracy dodatniej, zetknwszy si z rze-

czywistoci i zrozumiawszy po niewczasie ca warto frazeologii „Przegldu

Wszechpolskiego^, albo usunie si, zamana rozczarowaniem, od wszelkiej dzia-

alnoci, albo dopiero wówczas pocznie z trudem szuka dróg nowych, bdzc
po manowcach i marnujc nieprodukcyjnie energi wskutek niedostatecznego

przygotowania. Me zrobi wtedy ani dziesitej czci tego, coby moga zrobi,

gdyby odrazu posza we waciwym kierunku.

Wobec takiego pooenia rzeczy, w naszej pracy wród modziey musi-

my wicej ni dotychczas wkada energii w podkopywanie wpyAvów N. D. —
i to ju w kókach gimnazyalnych, aeby na awach uniwersyteckich, gdzie

modzie moe si ju przygotowywa do dziaalnoci partyjnej, zamiast cie-

mnych fanatyków, niezdolnych do konsekwentnego mylenia, znaleli si ludzie

o rozbudzonym zmyle krytycznym i takim zasobie wiedzy podstawowej, któ-

ryby pozwoli im nie omyli si w. wyborze drogi przyszej dziaalnoci.

Od r. 1871, a szczególniej — 1875, nowe prawodawstwo angielskie, pod-

jte na skutek energicznej agitacyi_ robotniczej w caym kraju, usuno z drogi

zwizków zawodowych cay szereg zakazów i szykan, trades-uniony wstpiy
w okres owego wspaniaego i pokojowego rozwoju, który wzbudza podziw i zazdro
na kontynencie — co prawda, przedewszystkiem u profesorów „socyal-polityków“

niemieckich, zwolenników „pokoju spoecznego“. Poprzednio nad trades unio

nami ciy cigle Damoklesowy miecz procesów o t, zw. conspiracy, pojcie og-

romnie nieokrelone, obejmujce cay szereg stopniowa od spisku a do najzwy-

czajniejszego porozumiewania si. W kadym zbiorowym kroku, nieuniknionym

zarówno przy przygotowaniu jak przy wykonywaniu strejku, sdzia móg dopa-

trze si conspiracy, obliczonej na szkod osób trzecich, i surowo ukara win

nych — co te rzeczywicie sdziowie angielscy od najniszego a do najwy-
szego stopnia hierarchii przed r. 1875 czsto robili. Bill, czyli prawo z r. 1875

usuno te naduycia. Ogóln jego myl przewodni byo — uznanie za legal-

ne i dozwolone takich kroków zbiorowych, które s legalnymi i dozwolonymi dla

kadego pojedynczego czowieka; midzy innymi specyalnie zniesiono kary, na-

kadane poprzednio za t. zw. picketing, czyli ustawianie wart strejkujcych w ce-

lu pilnowania, czy ktokolwiek nie idzie do roboty, i w celu odmawiania go w ta-

h. czl L. N.

KRYZYS TRADE-UNIONIZMU.
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kim razie od tej zdrady — rozumie si za pomoc rodków zupenie legalnych, b

wszelki gwat i przemoc i nadal pozostaj zupenie zakazanymi tak dla gromady

lub orgauizacyi strejkujcych, jak dla kadej jednostki. Jednakowo, to prawo

byo zredagowane w sposób ogromnie ogólnikowy i niejasno. Zdawaoby si,

e anglicy, bdcy wszake takimi przeciwnikami wszelkich uogólnie, trzyma-

jcy si we wszystkiem szczegóów konkretnych, w prawodawstwie swojem po-

trafi przynajmniej cile okrela kady konkretny wypadek i stosujce si do

niego przepisy. Tymczasem rzecz si ma wrcz przeciwnie: brak dnoci i za

miowania do uogólnie wanie le wpywa musi na sam jasno poj, wsku-

tek czego prawodawstwo angielskie jest moe najmniej jasne i cise na caym
wiecie. Dla ruchu robotniczego ma ta okoliczno take bardzo wane nastp-

stwo, e litera prawa daleko tu mniej znaczy, anieli jego interpretacya przez

wszelkie sdy — które oczywicie w swej inierpretacyi prawa okrelaj kado-
czesny nastrój klas panujcych i posiadajcych. Otó po r. 1875, a do ostatnich

czasów nastrój ten by dla zwizków zawodowych naogó bardzo przychylny.

Pochodzio to przedewszystkiem std, e przemys angielski znajdowa si
w okresie doskonaego rozwoju. Przemysowcy, robic doskonale interesy, zgar-

niajc wysokie zyski, woleli ukada si z robotnikami i za cen pewnych ustpstw
mie spokój w fabryce, anieli wojn. To te trades-uniony dziki oczywicie z dru-

giej strony swej energii w organizowniu robotników i obronie ich interesów — uzy-

skay w wielu najwaniejszych gaziach przemysu —jak górniczy, wóknisty, meta-

lowy — cay szereg rónych ustpstw co do wysokoci zarobków, dugoci dnia ro-

boczego i wewntrzirej organizacyi pracy w fabryce. Stay si one niejako legal-

nymi i niezbdnymi organami, poredniczcymi midzy mas robotników a przedsi-

borc, albo lepiej jeszcze — ogóem przedsibiorców, ukadajc za wspólnem
porozumieniem warunki pracy dla caej gazi przemysu i caej miejscowoci

lub okrgu, których adnemu fabrykantowi ani robotnikowi przekracza niewol-

no. Tam, gdzie stosunki z fabrykantami ukaday si pokojowo, trades-uniony

z zasady pilnuj sumiennego wykonywania zobowiza i przez robotników take;
buruazyjni pisarze z podziwem opowiadaj o owym wypadku z kotlarzami okr-
towymi, w którym to robotnicy przy budowie jednego okrtu zadali pod gro-b strejku od fabrykanta podniesienia zarobków ponad taryf ogóln, poprzed-

nio na duszy czas ustanowion przez fabrykantów i trade-union. Fabrykant

zwróci si do sekretarza zwizku, który, wobec pilnoci zamówienia, poradzi

mu tymczasowo ustpi; lecz po skoczeniu roboty zarzd zwizku, zbadawszy

spraw, zmusi grob bojkotu robotników do zwrócenia fabrykantowi pobranych

nieprawnie przewyek ! *) Trades uniony, uwaane za narzdzia pokoju spoecznego,

cieszyy si powszechnem uznaniem i powaaniem; zarzdy miast, gdzie si zbie-

ray ich kongresy, a czsto i wysocy dostojnicy i arystokraci, w tych miastach

zamieszkali, wyprawiali na ich cze uroczyste przyjcia; nierzadko robotnicy,

wysueni dziaacze organizacyi zawodowych, mianowani bywali nawet sdziami
pokoju — urzd w Anglii wielce honorowy. Tak przytulane do ona spoecze-
stwa, trades-uniony ze swej strony w sprawach politycznych i religijnych, ywo
to spoeczestwo obchodzcych, zachowyway sifprzewanie przykadnie, nie py-
nc przeciw prdowi i nie dajc powodu do zgorszenia. W szczególnoci — jak

powszechnie wiadomo — trades-uniony, otrzymujc tak znaczne ustpstwa na po-

lu walki ekonomicznej, drog prywatnych ukadów i umów z fabrykantami, nie

przywizyway wielkiej wagi do akcyi politycznej, prawodawczej, a o ile jednak

wystpoway i na tern polu, to nie oddzielay si od dwóch walczcych z sob
huruazyjnych partyi parlamentarnych, konserwatystów i liberaów, nie tworzyy

*) Ob. Ankieta paryskiego Musee Social, przez P. de Rousiers i innych.
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osobnej, klasowej partyi robotniczej. Jest to zreszt w Anglii utrudnione i przez

to, e tamte dwie partye maj star i wypróbowan organizacy, i e organizacya

stronnictwa parlamentarnego wymaga tam znaczngo nakadu funduszów (wysokie

koszta wyborów i t. p. ), i przez t okoliczno jeszcze, e w Anglii niema wy-

borów cilejszych
;

kto w pierwszych wyborach otrzyma wikszo, choby
wzgldn, ten zostaje posem; robotnicy wic wol gosowa za kaudydatem jed-

nej z dwóch uznanych partyi, otrzymawszy od niego róne przyrzeczenia, ni sta-

wianiem wasnego kandydata, jeli nie jest zupenie pewny zwycistwa od razu, nara-

zi na upadek „lepszego"* z dwóch kandydatów buruazyjnych. Wskutek caego

tego szeregu przyczyn, obydwie organizacy socyalistyczne, S. D. F. (federacya

socyalno-demokratyczna) i I. L. P. (niezalena partya pracy) — nie mówic ]u
0 „Fabianach", którzy stanowi waciwie nieliczne towarzystwo naukowo refor-

matorskie — maj dotychczas wród zawodowców angielskich mao zwolenników,

Ale obecnie sielanka psu si zaczyna na dobre. Fabrykantom angielskim

zaczyna si gorzej powodzi, przemys innych krajów, a szczególniej niemiecki

zaczyna im robi konkurency nietylko na rynkach obcokrajowych, ale i na

wasnym rynku angielskim. Pierwsz ich myl jest, oczywicie, odbicie sobie

zmniejszonych zysków na robotnikach, a przynajmniej odmowa robotnikom wszel-

kich nowych ustpstw. Std stopniowa, do szybka zmiana nastroju buruazyj-

nej opinii publicznej wzgldem Trades-Unionów. Opinia ta oskara zwizki za-

wodowe, e te nie chc uwzgldni trudnoci pooenia przemysu angielskiego,

który, jak twierdz przemysowcy i ich ekonomici, musi ciko walczy z obc
konkurency. W takim „Times’ie“. np. pojawi si szereg namitnych artykuów prze-

ciwko trade-unionom; autorowie tych artykuów' opowiadaj najokropniejsze bi-

Btorye o krpowaniu przez zwizki rozwoju przemysu, co w Anglii, gdzie pa-

nuje wielkie zamiowanie do krótkich a wymownych formu politycznych, ujte

zostao w formuk now : Ca‘canny *) ! Artykuy te wzbudziy zachwyt wród
buruazyi angielskiej. Ale ostatecznie caa ta zmiana nastroju moga by obo-

jtna dla trades-unionów, gdyby nie oddziaaa na interpretacy prawa przez sdy
a mianowicie przez sd najwyszy, zoony z piciu czonków izby lordów. x

Byo to tak. Dotychczas, od samego pocztku, walka midzy kapitalista-

mi a zv/izkami zawodowymi toczya si, tak w Anglii, jak w innych krajach,

zawsze na tle prawa karnego, to znaczy, e organizacya zawodowa, strejkowanie

1 róne postpki, z tern zwizane, jak namawianie innych do strejkowania, pil-

nowanie przy fabryce, czy nikt nie amie strejkn, z pocztku byy wykroczeniami

przeciwko prawu karnemu i karane byy — jak dzi s jeszcze w Rosyi — wi-
zieniem; póniej za, wanie w r. 1871 — 75, te prawa karzce zostay znie-

sione i postpki takie przestay wogóle ulega jakiejkolwiek karze. Nigdy jednak

nie przychodzio do gowy kapitalistom powoywa si wzgldem strejkujcych

albo przygotowujcych si do strejku robotników na ogóln zasad prawa cywilnego,

e ten, kto innemu swymi postpkami szkod przynosi, powinien go za t szko-

d materyalnie, pieninie wynagrodzi. Wprawdzie obok tej ogólnej zasady

prawa cywilnego istnieje druga, poprawiajca i dopeniajca j, a mianowicie,

e „kto wykonywa swoje prawo, nie jest odpowiedzialny za wynikajce std dla

osób trzecich szkody", jeli wic robotnicy speniaj przy strejku czyny, które

nie s prawem wzbronione, to s w swojem prawie i nie powinni by by za

*) Znaczy to, w dyalekcie szkockim podobno: „Czekaj! Nie piesz si!"
Namitni krytycy trades-unionów twierdz mianowicie, e gdy fabrykant wpro-
wadza nowe maszyny albo te nie chce zgodzi si na krótszy dzie roboczy, to
zwizki radz i nakazuj swoim czonkom, aby pracowali powolnie, leniwo,
i tern zapobiegali zmniejszeniu iloci robotników zatrudnionych.
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nie pod adn form odpowiedzialni
;
ale jest znowu w prawie cywilnem wane

ograniczenie tej drugiej zasady, a mianowicie, e nie zasuguje na opiek rzdu
i sdów ten, kto ze swojego, choby niezaprzeczalnego prawa, korzysta w sposób
taki, e jest to oczywicie i wycznie tylko szykana, wymierzona na szkod
innych, a niepotrzebna dla osignicia jego wasnych uzasadnionych celów. Ta
trzecia, godzca dwie poprzednie, zasada, daje ju ogromne pole swobodnej oce-
nie sdziów — i w tera tkwio jej niebezpieczestwo dla zwizków robotniczych.

Wprawdzie dopóki robotnicy nie byli zorganizowani, albo dopóki zwizki ich

byy ubogie, to kapitalicie nie mogo przyj do gowy skary robotników
0 wynagrodzenie poniesionej przez niego szkody, bo na czeme by póniej ska-

zanych choby poszukiwa? Ale sytuacya si zmienia, gdy trades- uniony stay
si organizacyami bogatemi *). Od r. 1897 ju zaczynaj si próby kapitalistów wy-
taczania im procesów cywilnych za szkody, poniesione wskutek strejków. W r. 1901
zdarzy si najgoniejszy tego rodzaju wypadek, rozstrzygnity przez sd naj-

wyszy, izb lordów (reprezentowan przez piciu czonków), której decyzya ma
odtd znaczenie obowizujce dla wszystkich sdów niszych.

Sprawa toczya si midzy „Taff Yale Railway Company“ (droga elazna
doliny Taff) a stowarzyszeniem zawodowem kolejarzy. Suba wymienionej kolei

strejkowaa za zgod zarzdu caego stowarzyszenia, pod jego kierownictwem

1 przy jego pomocy, jak to zwykle bywa. Naraz kolej wytacza stowarzyszeniu

proces na tej podstawie, e postpki jego urzdników i rady, dawane przez nich

strejkujcym, przynosz kolei materyaln szkod, a wic stowarzyszenie, jako odpo-

wiedzialne — w myl take ogólnych zasad prawa cywilnego — za swych pe-
nomocników i przedstawicieli, powinno za t szkod zapaci. Stowarzyszenie

w swej obronie powoao si przedewszystkiem na to, e prawo angielskie z 1871-

75 r. nie w'szystkim zwizkom zawodowym nadao charakter korporacyjny. Wszy-
stkie mianowicie prawodawstwa nowoytne rozróniaj dwa rodzaje stowarzysze:

jedne — cieszce si penemi prawami niejako, posiadajce jedyn, cho zbioro-

w osobisto prawn, i jako takie, mogce posiada wszelki majtek na wasne
imi; drugie — których istnienie jest niejako tylko wewntrzne; umowa stowa-

rzyszeniowa ma znaczenie dla czonków samych, ale na zewntrz, wobec osób

trzecich, stowarzyszenie prawnie nie istnieje. Wobec stowarzyszenia urzdnicy

jego s odpowiedzialni za majtek stowarzyszenia, ale na zewntrz, dla osób trze-

cich, oni tylko, kady z nich indywidualnie, jest wacicielem tego majtku;
stowarzyszeniom tym, jako takim, nikt nie moe bezporednio nic darowa, za-

pisa i t. d. Podug prawa francuskiego np., wszystkie zwizki nale dotych-

czas wycznie do]tej drugiej kategoryi
;
w Anglii — pozostawione to jest ich wo -

r ; te, które chc by korporacyami, osobistociami prawnemi, musz podda
sic formalnoci „zarejestrowania". Jednak zdecydowao si na ten krok bardzo

niewiele zwizków, a to wanie w instynktownej obawie, e wówczas ich fun-

dusze nie byyby bezpieczne od moliwej interwencyi rzdowej. Zwizek kole

jarzy, nie bdc zarejestrowany, powoywa si na to, e, nie bdc wobec pra

wa osobistoci zbiorow, nie moe wcale by, jako zwizek, pozywany do sdu
ani, tembardziej, odpowiada majtkiem korporacyjnym, który waciwie wobec
prawa nie istnieje. Jednakowo sd lordów, odrzucajc t jaknaj wierniejsz, je-

dynie suszn interpretacy prawa, i uznajc czyny i rady przedstawicieli zwizku,
cho nie wykraczajce przeciw prawom, jednak za przynoszce niezasuon
szkod przedsibiorstwu, ogosi zwizek kolejarzy za finansowo odpowiedzialny

za t szkod ! Nie do na tem : w prawie angielskiem tylko (i amerykaskiem)

*) W r. 1900 tylko 100 gównych zwizków, obejmujcych ®/g wszystkich

zorganizowanych robotników, miao dochodu 3.766.625 funtów szterlingów, czyli

94 miliony franków.
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istnieje jeszcze stara instytucja prawa germaskiego, e sd^ na danie strony

prywatnej, moe wyda przeciw innej osobie prywatnej zakaz dalszego pope-

niania czynów, mogcych by szkodliwymi dla skarcego, choby w prawie

pisanem zakaz taki wcale nie istnia. Kto taki zakaz (injunction) amie, pod-

lega nowej, osobnej karze, za samo nieposuszestwo sdowi. Otó sd lordów

wysa na danie kolei Taffskiej zakaz zwizkowi kolejarzy pomagania strejku-

jcym pracownikom tego prywatnego przedsibiorstwa

!

Skoro najwyszy trybuna lordowski ustanowi takie pojmowanie prawa, to

podug zwyczaju angielskiego równa si to najzupeniej ustanowieniu no-

wego prawa. Tym sposobem w tym kraju, gdzie od tylu wieków panuje

wszechwadnie system parlamentarny, wprowadzona zostaa nowa, bardzo wana
zmiana prawodawcza na niekorzy caej licznej warstwy narodu — klasy robotni-

czej — nagle, niemal potajemnie, bez adnego przygotowania, bez adnej dysku-

sji publicznej, z woli piciu ludzi, nie bdcych nawet przedstawicielami narodu!

Ogromne niebezpieczestwo tego wyroku dla organizacji robotniczej polega na

tern, e znowu nie posiada ona w rku adnych okrelonych przepisów, adnej

cisej normy, odgraniczajcej — jak we wszystkich innych krajach — to, co

wolno, od tego, co jest zabronione i karane, tylko zdana jest zupenie na ask
i nieask sdziów, którzy mog odtd zakazywa zwizkom, co uwaaj za sto-

sowne, i nakada na nie grzywny na korzy kapitalistów za wszelki czyn, który

uznaj za szkodliwy i majcy cechy conspiracy, czyli zmowy na czyj szkod.

By ju i drugi wyrok' podobny izby lordów w innej podobnej sprawie. Wo-
góle, sdziowie musz znajdowa si pod wpywem „opinii publicznej", coraz bardziej

nieprzychylnej dla trades-unionów. W ten sposób zwizki, tak zarejestrowane

jak nie, mog by atwo i szybko zupenie zrujnowane — bo przy urzdzaniu

strejków i wogóle, w walce ekonomicznej przeciw kapitalistom, niepodobie-

stwem jest zupenem unikn, wyrzec si takich i^zeczy, jak stanie na stray

kopalni (picketing), odmawianie strejkbrecherów, bojkotowanie produktów dru-

giej fabryki, danie usunicia tego lub owego majstra czy dyrektora i tp. Ba

!

nietylko zrujnowa mona w ten sposób zwizki, ale uniemoliwi im nawet
zbieranie nowych skadek, bo któ zechce paci skadki, jeeli kilka przykadów
pokae, e sd obraca je na zbogacenie fabrykantów ?

To te wyroki izby lordów wywary wielkie wraenie na trade-unionistów.

Parlamentarny komitet trades-unionów zrobi wszelkie wysiki, aby postawi kwe-
sty wyroku lordów na porzdku dziennym izby gmin, co w Anglii, dziki istnie-

jcemu tam regulaminowi izby, oddajcemu porednio niemal monopol stawiania

wniosków w rce ministrów i przywódców partyi rzdzcej, jest rzecz wcale

nieatw.
Wreszcie w maju b. r. izba rozpatrywaa wniosek opozycji liberalnej,

zmierzajcy do powzicia rezolucji, e wobec wyroku lordów w sprawie kolei

Taffskiej konieczna jest rewizja i cise sformuowanie prawodawstwa o koali-

cjach. Jednak wikszo wniosek ten odrzucia, a przedstawiciel rzdu broni
susznoci wyroku lordów, dowodzc, e odbiera on robotnikom tylko przywileje,

a stawia ich w równych warunkach ze wszystkimi obywatelami! To te na
ostatnim 35-ym kongresie trades-unionów, który odby si tej jesieni w Londynie
i skada sie z 500 delegatów, reprezentujcych przeszo 1,400.000 zorganizowa-
nych robotników, panowa ton wzgldnie bardzo ju ostry wzgldem rzdu
i parlamentu. Jednomylnie uchwalony zosta wniosek deputowanego Ryszarda
Bella, domagajcy si od parlamentu nowego prawodawstwa av kwestyi koalicji,

któreby ostatecznie cile okrelio, e zwizki mog bezkarnie robi to wszystko,
co nie jest wzbronione robi pojedynczym obywatelom, i uwolnio strejki od
wszcztych w nowej formie starych szykan. Ale nie do na tern: pod wpywem
doznanej krzywdy i wyzwania' trades-unionici posunli si o znaczny krok na-
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przód ku rozpoczciu wreszcie samodzielnej politycznej akcyi klasy robotni-

czej — i na tern polega gównie donioso ich ostatniego zjazdu.

Dotychczas byo w parlamencie 11 posów robotniczych, lecz nie uwaali
oni siebie za przedstawicieli klasy robotniczej wogóle, tylko poszczególnych

fachów, których zwizki pokryy koszta ich wyboru i — wobec bezpatnoci
urzdu poselskiego w Anglii — pac im od siebie pensy. Kady z tych posów
moe, stosownie do swego uznania, nalee do wikszoci rzdowej, lub do opo-

zycj'i liberalnej
;

nie maj oni adnej z góry okrelonej, zasadniczej, jednolitej

polityki — bo to sprzeciwia si angielskiemu duchowi „konkretnoci i prakty-

cznoci“... To te nie wywieraj wielkiego wpywu na parlament. Sdziowie tak

umiarkowani i dla dotychczasowej taktyki trades-unionów przychylni, jak Sidnej

i Beatrice Webbowie, pisz: „Zwizki zawodowe w cigu ostatniego dziesiciolecia

nie okazay si zdolnymi do takiego wywierania wpywu na czynnoci parlamentu,

jakiego ich ‘przyjaciele mogli si spodziewa po ich wielkim wzrocie licze-

bnym“ *). Nie uzyskano adnych powaniejszych zdobyczy prawodawczych.

Prawo z r. 1896 o polubownem sdownictwie biura pracy w wypadkach strejków

nie ma prawie adnego znaczenia, bo trzeba zgody obydwóch stron, eby biuro

mogo si wtrci «w spraw. Taki lord Penshyne, waciciel omów szyfrowych

w Battesda, od dwóch lat ju kpi sobie ze wszelkiego prawa
:
poniewa jego

robotnicy zawarli zwizek i chc zawarcia zbiorowej umowy przez zwizek, a on

nie chce uzna zwizku wcale — wic zamkn bud: „wolno Tomku w swoim
domku“ — i koniec. Prawo z r. 1896 przeciw truck - systemowi (urywaniu

zarobków i poredniej wypacie w naturze) nie przynioso praktycznych rezulta-

tów. Prawo z r. 1897 o odszkodowaniu za nieszczliwe wypadki przy pracy

obejmuje zbyt ma ilo robotników. Nowa kodyfikacya prawa fabrycznego

w r. 1901 przyniosa tylko par cakiem drobnych ulepsze. A tymczasem ro-

botnicy angielscy maj na tera polu do spenienia wane i pilne zadanie. Tene
Webb wskazuje na now klsk, dotykajc proletaryat angielski : oto zatru-

dnianie przez fabrykantów modych chopców, którzy wypieraj stopniowo robo-

tników dorosych, pobieraj pace nisze, a potem, ledwo dorosn i mogliby

zacz ycie rodzinne, s wyrzucani na bruk i zastpieni nowymi podrostkami l

W tem naley widzie ródo wczesnego zbydlcenia robotników angielskich,

rozpowszechniajcych si coraz bardziej obyczajów brutalnych. Zaradziby na to

mona i trzeba jedynie za pomoc nowego prawnego ograniczenia pracy modzie-

y, tak, aby do 21 roku ycia chopiec móg by zatrudniany najwyej przez pó
dnia, a przez drugie pó dnia obowizkowo uczszcza na zajcia szkolne i wi-
czenia fizjmzne**). Jednem sowem, ze wszystkich wzgldów, obronnych i za-

czepnych, klasie robotniczej angielskiej jest teraz koniecznie potrzebna samo-

dzielna i sprysta organizacya i akcya polityczna.

Ju w pocztku r. 1900, wskutek uchway 32-go kongresu w Plymouth,

powsta Komitet Keprezentacyi Pracy (L. R. C.), zoony z przedstawicieli 65

*) „Die soziale Praxis“ 1902, t. XI, Nr 23— 26. Ilo ogólna czonków
trades-unionów wzrosa od r. 1892 do 1900 z 1,502 358 do 1,905.116. Jedna-

kowo i tu stwierdzaj wymienieni autorowie, e wzrastaj gównie te organiza-

cye, które ju byy silne (górników, tkaczy, budowlanych, mechaników), —
a sabe — robi si jeszcze sabszemi. Organizacye rolników, marynarzy, ryba-

ków okazay si bardzo niestaemi. Ilo kobiet zorganizowanych wzrosa
z 100.000 do 122.000, ale prawie wycznie s to robotnice przemysu tkackiego

i przdzalniczego.
=**) Rzecz ciekawa, e Webb chciaby za jednym zamachem rozwiza

w ten sposób kwesty wojskow w Anglii :
poniewa ochotników jest coraz

mniej, wic ta modzie odbieraaby równie wyksztacenie wojskowe i mogaby
by potem powoywana do suby.
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•zwizków z 455.540 czonkami, oraz trzech organizacji socjalistycznych: I. L. P.

(13.000 cz.), S. D. F. (9.000 cz.) i Fabianów (861 cz.). Federacja soc. dem.

wystpia jednak z tego komitetu z powodu, e nie chcia on dziaa w duchu

wyranie socjalistycznym. Zadaniem komitetu miao by — wystawianie i po

pieranie kandydatów robotniczych; ale nie mia on dotd wielkiego znaczenia,

tembardziej, e najwiksze unie: górników i tkaczy, trzymay si od niego zda-

lka. Kongres ostatni wyrazi yczenie, aby zwizki przystpoway do L. R. C.

i aby mona byo wreszcie stworzy jednolit reprezentacj robotnicz w parlamen-

cie. Niektórzy wyraaj nadziej, e przy najbliszych wyborach uda si moe wy-

bra ze 30 posów robotniczych. Jeli znajd dobrych przywódców, co w angielskim

parlamencie jest bardziej potrzebne, ni gdziekolwiek indziej, mogliby ju przed-

stawia powan si, tembardziej, e w 80 irlandczykach mogliby znale sprzy-

mierzeców. Irlandczykom bowiem równie grozi wielkiem niebezpieczestwem

wyrok lordów w sprawie kolei Taffskiej: w procesach przeciw dzierawcom

irlandzkim o odmow zapaty czynszu dzierawnego sdziowie zaczynaj objawia

skonno do uwaania Ligi irlandzkief za odpowiedzialn, jako doradczyni

dzierawców (!), co moe si skoczy na zagarnianiu funduszów wyborczych ligi

na odszkodowania dla landlordów! Wprawdzie Irlandczycy okrzyczani s ?a

„zdrajców ojczyzny" — angielskiej oczywicie; ale pod wpywem krzywd zaczyna

jako i u robotników angielskich mija ów gorcy patryotyczny nastrój, który

doszed do swego punktu kulminacyjnego podczas wojny z boerami. wiadczy
0 tern ten fakt, e zjazd ostatni przyj 176 gosami przeciw 134 wniosek Warda,

delegata dokowców, goszcy, e wojna przeciw bcerom bya jedn z najbardziej

niesprawiedliwych w XIX stuleciu.

W tych koach angielskich, które przejte s nastrojem „pokoju spoeczne-

go“, obecnie cieszy si ogromn popularnoci prawodawstwo Nowej Zelandy:,

zapobiegajce strejkom zapomoc przymusowych sdów rozjemczych. Sdy takie

s stae i skadaj si z przedstawicieli, wybranych w równej liczbie przez orga-

nizacje fabrykantów i robotników, z bezstronnym przewodniczcym, mianowanym
przez rzd. Na danie jednej tylko ze stron wdaj si one w kady zatarg

1 ich wyrok musi by przez sze miesicy przynajmniej szanowany. W austral-

skiej kolonii Wiktorya wprowadzony zosta system jeszcze radykalniejszy pod

wzgldem „pokoju spoecznego“, tara mieszane komisje z przedstawicielami

rzdu ustanawiaj z góry dla kadego zawodu i miejscowoci minimum
pacy na pewien przecig czasu. Naruszenie tych wyroków i rozporzdze
l.arane jest grzywnami pieninemi, nakadanemi na fabrykantów lub robo-

tników, wzgldnie na ich organizacje. System ten ma teraz w Anglii wielu

z‘.volenników (w tej liczbie s i tacy Webbowie), którzy wobec walki przemysu
angielskiego z konkurencj zagraniczn i ogólnej niechci „opinii publicznej^ do

strejków, widz w nim jedyny rodek zapobieenia zaostrzeniu si walki klaso-

wej
;
ale ma on i swych krytyków. Ci zwracaj uwag

,
e w Australii niema

'vielkiego przemysu, e panuj tam stosunki raczej rzemielnicze, a w wielkim

przemyle zastosowa si to nie da
;
mówi przytem, e robotnicy le wychodz

aa tym systemie. Tom Mann, znany agit;ator i organizator, odbywajcy wanie
jiodró po Australii, pisze, e fabrykanci czsto ami wyroki, a robotnicy nie

-mi si skary, bo wiedz, e za to prdzej czy póniej zostan wydaleni...

Kongres londyski mia przed sob wniosek (Ben Tillota), zmierzajcy do utwo-
rzenia podobnego przymusowego sdu rozjemczego w Anglii, ale go odrzuci
znaczn wikszoci na tej wanie zasadzie, e sdziowie angielscy uprzedzeni

s na niekorzy ruchu robotniczego. I na tym wic punkcie kongres skrewi
zwolennikom harmonii klas.

Gorzej: — bo obok szeregu rónych wniosków „konkretnych“, domagaj-
cych si: rozszerzenia prawa o odszkodowaniu za wypadki, rozszerzenia praw
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fabrycznych wogóle na pomocników handlowych, wprowadzenia emerytury dla

wszystkich robotników, prawnego ograniczenia dnia roboczego w caym przemy-

le do 8 godzin, potpiajcych wieo wprowadzone co zboowe itp., — kongres

uchwali znaczn wikszoci rezolucy, e jedynym rodkiem skutecznym prze-

ciw trustom i kartelom jest objcie zmonopolizowanych gazi przemysu na wa-
sno spoeczn! Dotychczas kongresy trades-uniouów decydoway si na unaro-

dowienie ziemi, wlad za G-eorge’m i Millem; ale socyalistyczue wnioski co do

przemysu byy do pogardliwie nawet odrzucane. To te tym razem buruazyj-

na prasa jest mocno niezadowolona z kongresu.

Tak jest: po pówiekowej przerwie proletaryat angielski zaczyna powra-

ca do polityki klasowej i rewolucyjnej. Ostatni kongres trades-unionów nie

wiadczy wprawdzie o dokonaniu zupenem tego zwrotu, ale jest jego powanym
zwiastunem.

Onoo 6-tej rano bryczka, zaprzona w trójk rosych koni, staa ju
przed gankiem dworku apkasiewskiego. Dopilimy ostatni szklank herbaty

i zaczlimy egna si. Obie siostry i brat modszy, Kazimierz, spoczywali je-

szcze w ókach; odprowadzali nas tylko — matka i stara ciotka Tekla. Cau-
jc matk po raz ostatni, spostrzegem, e po jej smutnej twarzy spyway zy.
Bolenie cisno mi si serce.

W ostatnich czasach staem si dla niej jakby obcym. Ju od kilku lat

oddaem si ca dusz agitacyi rewolucyjnej. Nie mogem wszake opowiada
matce o swych planach, tómaczyjej swego postpowania. Wic moje decyzye

byy stanowcze, mówiem o nich sucho i kategorycznie, aeby unikn wszelkich

dyskusyi, bo czeme mogem upozorowa przed rodzin wystpienie swe z Aka-

demii Rolniczej w Moskwie, raptowny wyjazd zagranic, danie swej czci
z ojcowskiego dziedzictwa i t. p. ? Moja matka bya osob inteligentn i deli-

katn. Odraza zrozumiaa, e mam tajemnice, któremi nie chc si z ni dzieli,

wic milczaa i smucia si, przelewajc zy pokryjomu. Teraz pora pierwszy

zdradzia si z niemi przedemn.

Nareszcie ze starszym swym bratem. Antonim, usadowilimy si na bryozce

i konie ruszyy kusem. Obejrzaem si jeszcze raz, pora ostatni w yciu, na

stary dwór drewniany, w którym urodziem si i wyrosem, na dziedziniec, za-

sadzony drzewami i ganek, gdzie staa matka spakana, a obok niej ciotka kreli-

a w powietrzu znak krzya, niby przeczuwajc, e rozpoczem walk miertel-

n z olbrzymim potworem i e bez pomocy si nadziemskich nie bdzie dla mnie

ratunku. egnaem si w myli z apkasiami, z rodzin, z cichem, spoknjnem

wiejskiem ycien% wiedzc napewno, e ju wicej tu nie wróc.
Z (isiedziiica bryczka skrcia na lewo, mina budynki gospodarcze, go-

rzelni, ata»w, potem wjechaa na wazk drog, przecinajc gsty lasek jodowy.

*) Wspomnienia te s drobn czstk rozpocztych pamitników autora.

Druku|8my je tu jako cenn pamitk po nieodaowanej pamici towarzyszu, (Bed.)

Micha Lunia.

WSPOMNIENIA*).

Poegiiaiiie ze mudzi. — Czerwiec 1894 r.
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nareszcie zawrócia na szeroki gociniec, prowadzcy do Kurszan. Drog t znoi-

em doskonae: kada chatka, kady mostek, kade niemal drzewo rosnce przy

drodze byy mi zaane na pami.
Krajobraz nie nci tu wzroku. Dokoa cigna si niska botnista pa

szczyzna z rzadkimi laskami, mocno przetrzebionymi, z zarolami oziny, ubogimi

kami i polami zboa Wszystko to nosio pitno niskiej kultury i ubóstwa. Na
dwadziecia sni z obu stron drogi sterczay goe pnie, jako pamitka rzdów
Murawiewa, który w r, 1863 rozkaza wyci wszystkie drzewa wzdu gocica.
Cay ten szmat ziemi lea teraz odogiem, szpecc widok. Nawet yto, falujce

od agodnego powiew^u wietrzyka, nie zawsze dodawao uroku, bo tu i ówdzie byo
to takie rzadkie i ndzne, e mimowoli przed oczym.a stawa obraz godu. Tu
obok czerniao kilka kurnych chaup ze starym dachem somianym, mchem poro-

sym, a przed nimi kilkoro dzieci o jasnych powych wosach — brudnych, nie-

czesanych, w podartych koszulkach, bawio si w kurzu. O kilka kroków stercza

stary, poczerniay krzy drewniany z ukrzyowan na nim figur Chrystusa, go-

do witej mujdzi, przeladowane przez wadze.
Tymczasem nasza bryczka toczya si dalej i dalej. Przed nami znowu

byo zboe, ale takie gste i wysokie, e czowiek móg by ukry si w niem
z gow. Tu za polem, przy drodze za parkanem rós gsty sad, a dalej wygl
day pikne zabudowania zamonego dworu.

Poranne soce rzucao na ziemi potoki wiata, zdobic krajobraz tysi-

cem blasków. W czystem wieem powietrzu rozlega si dwiczny S2iczebiot

ptactwa. Caa natura, zdawao si, umiechaa do ludzi, starajc si rozpdzi
ponure ich myli. I moje smutne usposobien'e zaczo mija, a w duszy zacz
si budzi zwyczajny, zdrowy i radosny nastrój.

Ale otó i Kurszany. Bryczka spuszcza si zwolna z ostatniego pagórka,

potem konie biegn cwaem, skrcaj na lewo i jeszcze raz na prawo wprost na

most pywajcy, rzucony na rzek Wt. Po drugiej stronie rzeki wida szereg ubo-

gich drewnianych domków miasteczka, po nad którymi wznosi si wiea kocielna.

Stangret w ciemno-zielonym paszczu popdza konie, aeby przejecha przez

miastec^ko z szykiem. Nad niebrukowan ulic podnosi si kurz, ydzi ustpuj
z drogi, ydzita przygldaj si z ciekawoci. Kilka wozów chopskich stoi

przed karczm, konie uj siano, chopi za racz si w karczmie. Z obu stron

ulicy wyglda szereg biednych sklepików
;
wszdzie brud i ndza. Jednem sowem

mamy przed sob wierne odbicie setki innych miasteczek ydowskich na Litwie.

Po chwili znalelimy si znów poród pól i k na drodze do Szawel„ o 20 wiorst

odlegych od Kurszan.

O godzinie 9*tej wjedalimy na gówn ulic Szawelsk. Bryczka z ha-

aliwym turkotem podskakiwaa na nierównym bruku, kierujc si do rodka
miasta. Mijay domy, sady — starzy, dobrzy znajomi. Oto na lewo dosy obszem}^
dom drewniany Lutyka, niegdy gówna kwatera swawolnych Janowiczów, Biaych,
Piotrowiczów, Bittowtów, Lutyków, Urbanowiczów i t. d. Troch dalej, na
praWo, w niewielkim domku Silejki z murowanym frontem mieszkaem ja
z brami i ciotk w cigu dwóch at. W domu z przeciwka miecia si stancya
dla uczniów — wocian. Z kadym domem zwizane jakie dawne wspomnienie.
W rodku miasta zjawiaj si kamienice pitrowe, domy tu pikniejsze, sklepy
okaaalsze, ruch znaczniejszy.

Dwaj mali gimnazici w granatowych mundurkach siedz na wozie cho-
pskim, u nóg ley kuferek. Widocznie jad do domu na wakacye, szczliwi

!

W cigu dwóch miesicy bdzie si biega po kach i Iasa«h, nie bojc si ani

inspektora, ani dwójek. Widok tych uczniów budzi stare szkolne wspomnienia.T sam ulic w cigu kilku lat biegaem do gimnazyum i ja z ksikami
w rku, z trwog w duszy, gdy dzwonek znajomy zaczyna dononie wybija
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swoje: do kia—sy, do kia— sy! Nie byy to wspomnienia radosne. Serca dzie-

cinne wiecznie byy pene trwogi, obawy przed wieloglow hydr, jak dla nas

by sztab pedagogiczny. Dyrektor, inspektor, nauczyciel, pe lele, ba,* nawet ksidz
byli dla nas pedantycznymi urzdnikami. Nikt nie stara si o wzbudzenie na-

szego zaufania do siebie, a zamiowania do ksiki. Za to jak pilnie ledzili,

aeby uczniowie nie podpowiadali jeden drugiemu, aeby nie odpisywali z ksiki,
prawdziwi andarmi. To te midzy nauczycielami a uczniami, istnia stay anta-

gonizm „klasowy“. Nie mówic ju o innych nauczycielach, wspomn naszego

prefekta, ks. Ejdymta, który razu jednego zobaczy, e ja w czasie lekcyi czy-

tam ksik i odebra j mi. Chocia by to ywot w. Gienowefy, a wit*.

z punktu widzenia religii budujca, lecz mimo wszelkich mych prób, bo owa ksi-k bya poyczona, ksidz nie odda mi jej ! Ksidzu nie przychodzio nawet do

gowy pielgnowanie uczu religijnych, wpojonych w dzieci przez matk', za to wy-
maga, aebymy umieli wymieni jednym tchem wszystkie waciwoci Boga.

Có wic mówi o innych nauczycielach

!

Gimnazyum ze swemi klasami, nauczycielami, „urnaami“, pedelami by >

dla nas obozem nieprzyjacielskim, z którym znajdowalimy si cigle na stopie

wojennej. ycie zaczynao si za progami gimnazyum. W gronie kolegów

szkolnych zawizywaa si pierwsza przyja, powstaway nowe upodobania, bu-

dzia si myl dziecinna.

Ja nie naleaem nigdy do uczniów wzorowych, którzy pilnie uczyli si

wszystKiego, co byo im zadane. Do gramatyki, szczególniej aciskiej, miaem
zawsze wstrt, za to arytmetyk i geografi umiaem dobrze i lubiem. W domu
rodzinnym nabraem zamiowania do ksiek, szczególniej do historyi, póniej za-

paliem si do dzie geograficznych, a opisy podróy chciwie poykaem. Chodzi-

limy do gimnazyum razem z bratem Antosiem, o rok odemnie starszym. On by
ywego, wesoego usposobienia, le uczy si i pata nauczycielom figle. To te
wkrótce zosta wydalony z gimnazyum. Jako powód wydalenia go dyrektor poda-

wa, e Anto nosi dugie wosy i „modne“ konierzyki. By on ulubiecem

kolegów, którzy go zawsze otaczali. Ja siedziaem zwykle na ostatniej awce,
.samotny, cichy i spokojny. Z nikim nie zbliaem si, do nikogo nie chodziem

Posiadajc krótki wzrok, nie widziaem, co pisano na tablicy, wykad nauczyciela

i odpowiedzi uczniów nuyy mi i usypiay. Siedziaem wic i marzyem.
O czemV Ulubionym przedmiotem mych marze byo zrobienie powstania

i wypdzenie moskali. W tych marzeniach stawaem si bohaterem, rozbijaem

wojska rosyjskie i oswobadzaem Polsk. Tre mych marze ^bya rozmaita —
przygotowywaem bro, urzdzaem zasadzki, zajmowaem niedostpne pozycye.

Sporzdziem nawet skarbonk glinian i kupiem na pierwszy pocztek star

szabl. Przyszedem nareszcie do przekonania, e trzeba gdzieKolwiek za granic

uzbroi i wywiczy wojsko polskie i z niem w stosownej chwili wtargn do

Polski. W tym celu naleaoby zaj jakiekolwiek terytoryum zamorskie i na

niem urzdzi niezalen koloni polsk. Odtd myl moja zacza pracowa w tym

kierunku. Z zapaem czytywaem opisy podróy i geografi, aeby wybra naj-

odpowiedniejsz pod wzgldem klimatu i bogactwa podów ziemi. Zatrzymywaem
si gównie na Madagaskarze, Patagonii i wyspach Fidy, dopóki ich Anglicy nie

zagarnli. Wreszcie próbowaem werbowa towarzyszy wyprawy i zaczem dzie-

li si nimi swemi mylami.

W swoich marzeniach byem zupenie odosobnionym. Cae moje otoczenie

znajdowao si pod wpywem wieego uderzenia maczugi rosyjskiej po gowie.

Po rzeziach, konfiskatach, gwatach, rabunkach, kontrybucyach, masowych wy-

gnaniach, gdy groono kar za jzyk polski, za noszenie aoby i t. p., gdy sa-

jriowoli administracyi nie byo granic, gdy wszystko, co posiadao cho troch

o Iwagi, popdzono za Ural, lub lego na pobojowisku, spoeczestwo mudzkic
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byo przygnbione i chorobliwie bojaliwe. Kady rad by ju z tego, e y
jeszcze w kraju u rodzinnego ogniska, wszystko zasklepio si w sprawach pry-

watnych; wszelkie za marzenia wobec brutalnej rzeczywistoci wydaway si
szalestwem. Lecz uczucia, wytworzone wiekami, nie zniky w tern przygnbio-

nem rodowisku; tliy one w gbi piersi, a nie znajdujc ujcia na zewntrz,

przeksztacay s. w gbok nienawi do Rosyi i religijne przywizanie do pol-

skich pamitek. Na mogiach powstaców nie stawiano adnych znaków, lecz za

kadym razem przy wjedzie do Szawel wszystkie gowy obracay si na prawo,

na wzgórek, gdzie w r. 1863 zosta rozstrzelany dowódca powstaców Bohda-

nowicz. Dla nas, dzieci, to mieisce byo wite, jak dla innych Golgota. Przy^

pominam, jak razu jednego ojciec, wróciwszy z Kurszan, opowiada o losach ja-

kiego pisarza, obarczonego liczn rodzin. Jego, jako katolika, wydalono ze

suby. Nie znalazszy innego zatrudnienia i cierpic' gód, przyj z on pra-

wosawie, lecz obiecano posad tylko wtedy, jeeli on nawróci na prawosawie
i wszystkie dzieci

;
tymczasem córka — podlotek za nic na wiecie nie zgodzia

si na to. Jej ojciec w rozpaczy i gniewie zacz j niemiosiernie bi rózgami,

lecz córka upara si i mówia, e woli umrze, ni zmieni wiar. Na nas,

dzieci 7 io i 8-mio letnich, opowiadanie to zrobio ogromne wraenie, wydao si;

nam, e powtarzaj si czasy mczestwa chrzecian i mówilimy midzy sob,

e my za nic na wiecie, chociaby nas palili i smayli, nie zmienimy wiary.

Pod wpywem takich wrae staem si gorcym patryot-romantykiem

i marzyem o czynach, gdy naokoo mnie bano si wasnego cienia. Ale niedo-

sy tego, na mudzi przestano ju rozumie walk, na ludzi niespokojnych za-

czto spoglda wrogo i stwarza o nich bauie. Gdy w Wilnie (w 11. 1875—76)
poruszya si modzie, rozpowiadano o niej w Szawlach, e zbiera si po no-

cach i urzdza „rajskie wesela“. Dopiero póniej jedna nauczycielka z Wilna
wyrómaczya mej matce, e to s bajki, w rzeczywistoci za modzie wileska
zakada czytelnie bez pozwolenia policyi.

O adnych kókach ksztaccych, o adnym ruchu politycznym w tych

czasach w Szawlach nie byo mowy. Z kolegów szkolnych jeden tylko Sipowicz

póniej, bdc stud. weter. inst. w Charkowie, wzi udzia w rewolucyjnym ru-

chu rosyjskim. W styczniu r. 1882 zosta skazany przez sd wojenny w Char-

kowie na osiedlenie, po manifecie wróci do kraju i wkrótce umar w Warszawie.

Kiedy te stare wspomnienia roiy si w mej gowie, podjechalimy do

murowanego z czerwonej cegy domu, nad którego wejciem szyld gosi „Hotel

Hamburski“. Przyjedajc do Szawel, zawsze tu zatrzymywalimy si.

Brat mój poszed zaraz do Banku, gdzie mia zaatwi interesy pienine.
On wanie po to przyjecha ze mn, aeby podnie cz ulokowanych w Tow.
Wz. Kred. sum na moje danie. Ja wtedy mieszkaem ju staie w Warsza-

wie i naleaem do „Proletaryatu“: gdy zabrako nam pienidzy, pojechaem po

nie do apka, zabraem tam par listów zastawnych, w Szawlach za chciaem
zaokrgli t sum. Brat naturalnie nic nie wiedzia o moich zamiarach, a pra-

wdopodobnie i nie podejrzywa, e ludzie mog oddawa swe fundusze na jakie

tam cele. W ten sposób udao mi si dosta blisko 4 tysice rubli.

Tymczasem poszedem odwiedzi „swoich”. Od lat 10-iu Szawle zrobiy

ogromny postp pod wzgldem uwiadomienia politycznego. Gdy w r. 1875 o so-

cyalizmie nikt w Szawlach nie sysza, dzi posiaday one swych adeptów, czasem

dosy czynnych. Najprzód zajrzaem do K., starego praktyka rewolucyonisty.

Do adnej organizacyi wtedy nie nalea, ale robi co móg, przyjmujc zawsze

chtnie wszelkie zlecenia. Prawdopodobnie zosta on dotd legalnym, wic nie

mog podawa bliszych szczegóów o tym sympatycznym robotniku, z którym

od piciu lat utrzymywaem stosunki. Oii zaprowadzi mi do kóka gimnazyal-

nego. Spotkaem modzie dosy oczytan, rozwinit i oywion najlepszemi
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chciami. Byli jeszcze inni ludzie, sympatyzujcy z ruchem socyalistycznyra,

chocia z teg-o wszystkiego sklei czego jednolitego nie byo sposobu.

Brat mój tego samego dnia jeszcze wróci do domu. Ja za przenocowa-

em i na drugi dzie wsiadem do porannego pocigu, idcego do Wilna.

Wilno.

Od roku 1880, gdy ukoczyem kurs szkoy realnej w Wilnie i opuciem
to miasto, korzystaem z kadej okazyi, aeby do zajrze i odwiedzi licznych

tu moich znajomych i przyjació. Teraz, oprócz osobistej chci zobaczenia si
z nimi, miaem polecenia i penomocnictwo od „Proletaryatu“.

Pocig libawski, jak zwykle, przyszed do Wilna okoo 1-szej popoudniu.

Pzeczy nie miaem z sob adnych, wic wprost ze dworca poszedem pieszo na

miasto.

W takich razach zwykle zachodziem z pocztku do X, starego kolegi szkol-

nego, mego serdecznego przyjaciela. Rodzina X mieszkaa stale w Wilnie, we
wasnym domku Na wakacye przyjeda tu X. z Moskwy, i zawsze z najwi-
ksz serdecznoci mnie przyjmowa

;
gdy bawiem po kilka dni, nocowaem

i stoowaem si u niego. Jeszcze w szkole realnej X nalea do kóek, ale nie

posiada waciwego temperamentu rewolucyjnego. Baem si te wciga go do

ruchu, do roboty konspiracyjnej ze wzgldu na sabe jego zdrowie (cierpienie

sercowe), na kruch jego natur. X by modziecem nadzwyczaj uczuciowym,

z temperamentem artystycznym i najlepszym z kolegów. Nikt tak nie wchodzi

w pooenie innych i tak szczerze nie przywizywa si do ludzi, jak on. Jeeli

który z kolegów cierpia bied, X nie tylko pierwszy o tern dowiadywa si
i dzieli ostatnim groszem, ale biega wszdzie i stara si o lekcye lub inne

ródo dochodu. Z ruchem socyalistycznym sympatyzowa, bdc zawsze goto-

wym do wszelkich usug, ale na pierwszym planie u niego zawsze byli ludzie,

a polityka na drugim. Pod tym wzgldem stanowi on sprzeczno ze mn, dla

którego walka polityczna bya wszystkiem, a po za ni czsto nie widziaem

ludzi W pierwszej chwili zapau rewolucyjnego, zdarzao mi si traci równo

wag moraln i wstpowa na lisk drog wtpliwych rodków. Naprzykad,

razu jednego przystalimy razem z innym koleg szkolnym Y na plan zrabowa-

nia kasy kolejowej. Z, czowiek starszy od nas, który by inicyatorem projektu

i wzi na siebie gówn rol, w gruncie rzeczy by blagierem i nic ostatecznie

nie zrobi
;
lecz my z Y wybralimy si na t wypraw w dobrej wierze, wróci-

limy wic z nosem. X wiedzia o naszej wyprawie i nawet zgodzi si ukry
pienidze. Za to po powrocie dostalimy od niego za swoje. Instynktem swym
odczu niemoralno takich rodków i gorco nam je wyrzuca. Mymy te
ochonli i zrozumielimy swoj omyk. Odtd jeszcze wicej polubiem X, sta-

rajc si zawsze dostrzedz, jakie na nim robi wraenie teu lub ów mói postpek.

Innymi sowy X zacz wypenia dla mnie rol sumienia.

Takie same stosunki z nim zachoway si u mnie i w Moskwie. Jego

uczciwo i wraliwo straszyy mnie
;

nie miaem wic odwagi wciga go do

ruchu. Jeeli X prowadzi jakie konspiracye
, to samodzielnie, bez mojego

udziau.
Tym razem X nie byo w Wilnie, poszedem wic posili si kaw do

Góreckiej, a od niej do znajomych, z którymi utrzymywaem stosunki charakteru

mniej lub bardziej konspiracyjnego. Powanej roboty rewolucyjnej, ani te orga-

uizacyi w Wilnie wtedy nie byo. Oddawna rewolucyonistów nam nie brako

walo, ale nie znajdowali oni tu prawdziwego gruntu, cigle byli podzieleni na

kóka i kóeczka i zajci drobnemi, podrzdnemi sprawami. Waciwie ruch

socyalistyczny w Wilnie zacz si wczeniej ni w Warszawie, lecz gdy tam
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od razu rozrós si szeroko, w Wiiuie podobnym by do roliny, hodowanej

w ciemnym pokoju. Przyczyny tego naley szuka w tern, e Wilno nie posia-

dao dwóch gównych motorów ówczesnego ruchu rewolucyjnego — wyszych
zakadów naukowych i wikszego przemysu przetwórczego. Nieliczna za inteli-

gencya miejska podzielon bya na trzy obozy narodowe — polski, rosyjski i y-
dowski, yjce zdaa jeden od drugiego. Przytem inteligencya rosyjsku —
przewanie z urzdników zoona, po wikszej czci bya wyrazicielk rusyfika-

cyjnej polityki rzdowej i skadaa si z bardzo ujemnych ywioów napywo-
wych. Inteligencya ydowska, pnc si za rosyjsk

,
przyja jej mow i z góry

traktowaa spoeczestwo polskie. Inteligencya polska przedstawiaa bardz ej

wdziczne rodowisko dla propagandy rewolucyjnej, ale gboki patryotyzm spo-

eczestwa w Wilnie przeszkadza szerszemu ruchowi czysto socyalistyczneiuu,

a tern bardziej wspólnej akcyi z rosyanami i ydami.

Poniewa braem osobisty udzia, jakkolwiek n eznaczny, w rewolucyjnym

ruchu wileskim, wic dla charakterystyki jego mog przytoczy garstk faktów.

Dla tego znowu wróc do swych osobistych wspomnie.
Wstpiem do szkoy realnej w Wilnie w r. 1876. Pierwszy rok pobytu

w niej mia dla mnie bardzo niewielkie znaczenie. Myli me i denia byy te

same, co i w Szawlach. Zamieszkaem u nauczyciela jzyka francuskiego Pitona,

który utrzymywa staucy dla uczniów. Byli to po wikszej czci synowie ludzi

majtnych i przewanie malcy z pierwszej i drugiej klasy. Ja z bratem Kazi-

mierzem i dwoma nieco starszymi kolegami — Domejk i NN. zajmowalimy

osobny pokój. Tu uywalimy cokolwiek wicej wolnoci, mówilimy pomi Izy

sob po polsku, ja prenumerowaem polskie pisma. Duchowej cznoci midzy
nami nie mogo by adnej, bo obaj koledzy byli ludmi bardzo ograniczonego

umysu i niezdolni do adnych idealnych de. Oni byli materyaiistami do

szpiku koci. Domejko przygotowywa si jako ekstern do egzaminu, którego

w kocu nie zda. NN dzieli swój czas pomidzy gupie zabawy, uczenie si
lekcyi i wykrcanie od dwójek. Nieraz wykrada dziennik, w którym nauczy-

ciele stawili stopnie i zarzuca go gdzie pod szaf lub w jaki kt; wszystkich

stróów wtedy mobilizowano, wszdzie szukano dziennika, ale w ten dzie NN
bywa wybawionym od dwójki. Naturalnie, e nic mi z nimi nie czyo,
zanadto bylimy dalecy duchowo od siebie, aebymy cho troch, nawet jako

koledzy, mogli si zbliy. Ale poród mod ych kolegów znajdowa si ucze,

niepodobny do innych. By nim trzynastoletni chopiec O’ B. de L-y, polak,

irlandzkiego pochodzenia. On by jeszcze wikszym romantykiem odemnie, cho-

cia marzenia jego byy inne ni moje.

O’ B. de L. pochodzi z zamonej i arystokratycznej rodziny, mia przodków,

których imiona zapisaa historya, a którzy w odleglejszych czasach, jak gosio
familijne podanie, nosili nawet irlandzk koron królewsk. Na tym gruncie

rozwijaa si wyobrania modego O’ B. de L. i tworzya najromantyczniejsze

plany. Chocia caa jego rodzina bya czysto polsk, i nic j z Irlandy nie

czyo, O’ B. de L. uwaa siebie za Irlandczyka, powoanego do zemsty na

Anglii i oswobodzenia Irlandyi. Jak ja marzyem o stworzeniu w kolonii polskiej

punktu oparcia dla walki o niepodlego Polski, tak O’ B de L. marzy o stwo

reniu floty flibustyerskiej dla tpienia angielskich okrtów handlowych i powo-

aniu irlandczyków do broni. O’ B. nie wtpi, e jest prawnym spadkobierc

tronu irlandzkiego, i e wystarczy mu odezwa si do ludu, aby wszyscy z entu-

zyazmem uznali go za króla i powstali przeciwko Anglii.

O’ B. podzieli si ze mn swemi marzeniami. Ja go chciaem przekona
do swoich, tómaczc mu zarazem nieziszczalno jego projektów. izeczyvv icie

stopniowo zacz ostyga, chocia dalej marzy o morzu, a tymczasem zastpo-

waa mu je Wilia, a rol krzyowca odgrywao zwyke czóno. W kadym ra-
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zie jednakowo romantyczne nasze usposobienie zbliyo nas, chocia ja byem
znacznie starszy od O’ B. Zreszt on by dla mnie zanadto romantykiem i dzie-

cinnym, aeby móg jaki wpyw na mnie wywiera. To te myli moje rozwi-

jay si w tym okresie samodzielnie bez wszelkich wpywów ze strony.

Powolnie, krok za krokiem zaczy si budzi kwestye religijne i spoeczno-

polityczne. Dziecinna religijno od kilku lat przesza w obojtno, a nawet pe-

wien sceptycyzm. Kwestya wiary staa si przedmiotem moich rozmyla. Roz-

wizywaem j rónie, lecz brakowao miaoci zerwa z tradycy. Kwesty
polityczn dotd pojmowaem jako kwesty niezalenoci narodowej, chocia moje

sympatye byy wyranie republikaskie. Ksiki, czytane przezemnie daway mi

wicej wiadomoci faktycznych, ni uatwiay wyrobienie ogólnych zasad. Czyta-

em gównie dziea historyczne i geograficzne. O rewolucyi francuskiej przeczy-

taem w dziecistwie w historyi kocielnej, gdzie rewolucya caa przedstawiona

bya w najgorszem wietle. Par opowiada historycznych, malujcych okru-

ciestwa, dokonywane przez jakobinów nad ludmi szlachetnymi i zacnymi, ko-

bietami i dziemi, przyczyniy si ostatecznie do wraenia ujemnego. Póniej,

dziki dalszemu czytaniu nabraem do rewolucyi francuskiej sympatyi, — ale

rzeczpospolita demokratyczna bya ostatecznym moim ideaem. 'Udawao mi si,

i rzeczpospolita rozstrzyga wszystkie kwestye polityczne. Ale nie mogem zrozu-

mie jednego faktu — komuny paryskiej. Dziwio mi, czego jeszcze daj
ludzie, gdy maj najlepsz form rzdu. Nareszcie znalazem wytómaczenie ko-

muny paryskiej w deniu do autonomii gmin. Kwestya robotnicza jeszcze nie

istniaa dla mnie.

W szkole* realnej nie zbliyem si z adnym z kolegów, od nikogo nie

syszaem adnych nowych dla mnie myli, ani te dostawaem jakichkolwiek

ksiek. Czytaem tylko te ksiki, które sam kupowaem, albo braem z biblio-

teki w szkole realnej. Nauczyciele te nie mieli adnego wpywu. W szkole

realnej w Wilnie nauczyciele stali równie daleko od uczniów jak i w Szawlach.

Podobnie jak tam byli to urzdnicy pedanci. Kilku z nich odznaczao si wy-

ran tendency rusyfikacyjn. Szczególniej nauczyciel jzyka rosyjskiego, Szo-

kowicz i historyi — Briancew. Obydwaj korzystali z kadej okazyi, aeby
wymia polskie spoeczestwo. Inspektor — Wiuogradow i nauczyciel matema-

tyki Popow szczególn uwag zwracali na tornistry, konierzyki, wosy i guziki.

Grdy otwierano drzwi i wpuszczano uczniów, inspektor stawa u schodów i robi

przegld defilujcych przed nim uczniów. Najmniejsze odstpstwo od przepisu

nie uchodzio jego uwagi i pocigao za sob nagan i róne kary. Gospodarz

klasy Popow zapisywa kady taki wystpek do notesika i przy lada okazyi

odczytywa spis wszystkich zbrodni tego lub owego ucznia: wtedy a wtedy przy-

szed bez tornistra, wtedy a wtedy mia „nowomodny" konierzyk, wtedy a wtedy

miad dugie wosy itd., itd. — Za taki „liberalizm*' winowajca otrzymywa

trójk za sprawowanie.

W klasie nie byo waciwego ducha koleeskiego. Olbrzymi procent

uczniów skada si z uciekinierów z rozmaitych gimnazyów, po wikszej czci
z takich, którym dokuczya acina. Zgromadzeni z rónych stron, podzieleni

z powodu rónic narodowoci i pozycyi, nie czyli si te i w klasie. Midzy
sob nawet polacy mówili po rosyjsku, z wyjtkiem naszego pokoiku u Pitona,

gdzie panowaa mowa polska, i kilku uczniów klasy siódmej, którzy nawet

w szkole demonstracyjnie mówili po polsku. Z tymi nie byem wtedy znajomy,

poznaem ich dopiero póniej w akademii Piotrowsko-Rrzumowskiej w Moskwie,

jako zdecydowanych socyalistów.

Na stancyi u Pitona mieszka jako dozorca nad uczniami pedel szkolny

Tatlin. Ten prawie nie zaglda do naszego pokoju, ale prr razy zasta mi
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czytajcego gazet. Doniós o tern dyrektorowi i kwestya ta bya rozpatrywana

na radzie pedagogicznej, lecz poniewa to bya gazeta rosyjska, wic nagany nie

dostaem, a Briancew nawet mi pochwali, mówic, e dobrze jest, gdy modego
czowieka interesuj sprawy publiczne.

Ludwik Janowicz

KORESPONDENCYA.
Z Zagbia Donieckiego.

Z pozoru Zagbie Donieckie przypomina nam przemysowe kraje Europy

Zachodniej. Widzimy tu takie same budynki fabryczne ogromnych rozmiarów,

takie same paace wspaniae i rozlege, gsto zaludnione miasta i osady.

Tymczasem w podobnych budynkach, w podobnem otoczeniu — innych spoty-

kamy ludzi, inne stosunki i inne ycie.

Gód, stale panujcy w Rosyi, dostarcza na rynek wicej rk roboczych,

ni tego wymaga skromny przemys rosyjski. Wypywa std silna konkurencya.

O walce ekonomicznej nie moe byc mowy, gdy na kade wakujce miejsce

czeka kilku zgodniaych kandydatów. Cae procesye ebrzcych jakiegokol-

wiek zajcia chodz od fabryki do fabryki, od kopalni do kopalni. Wszdzie
otrzymuj jedn i t sam odpowied: „adnego wolnego miejsca niema —
wydalamy swoich robotników, zmniejszamy personel“. Gód wyrzuca robotników

ze wsi — kryzys wyrzuca robotników z miasta. Wócz si wic z kta w kt
jak wdrowni cyganie. Ta koczujca armia robotnicza jest zarówno proleta-

ryatem miejskim, jak i wiejskim. Poowa wocian z gminy pracuje na roli,

a druga poowa idzie do kopalni; w nastpnym za roku ci, co pracowali

„w Rosyi*) na podatki“ id na zarobek, a ci, którzy wrócili z kopalni, bior
si do puga. Jedna jest tylko pora w roku, kiedy ilo koaczcych o zrjcie

zmniejsza si znacznie — to czas niw. Ale nie tylko proci robotnicy („czor-

noraboczyje“ ) szukaj bezskutecznie pracy. Kryzys przemysowy wyrzuca na

bruk i robotników fachowców. Monterzy pracuj dzi za maszynistów, maszy-

nici wrócili do warsztatu lusarskiego lub zostali palaczami — ci wreszcie,

którzy zajmowali najniszy szczebel w hierarchii robotników fabrycznych wó-
cz si z miejsca na miejsce.

Jest jednak sposób znalezienia posady. Za apówk dziesitnik czy

monter wydali którego z dawnych pracowników i utworzy wakans. Za
apówk felczer przy ogldzinach lekarskich zadecyduje, e kandydat zupenie
jest zdrowym. Za apówk „uriadnik“ nie bdzie robi adnych trudnoci

z paszportem. Za apówk mona dosta mieszkanie i to mieszkanie z podo-
g. Wszystko za apówk. To nie pojedyncze wypadki sprzedajnoci i prze-

kupstwa — to cay system apownictwa. Zaduony robotnik dostaje pozew
do sdu. Dowiaduje si, -e lichwiarz podwoi mu sum dugu i podstawi fa-

*) Lud miejscowy nazywa „Rosy“ jedynie pónocne strony pastwa.
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szywych wiadków. „Na jakiej zasadzie — pyta zrozpaczony robotnik — moge
pomimo wysokich procentów podwoi dug rzeczywisty „Rzecz prosta —
odpowiada lichwiarz, gdy byli sam na sam. — Koszta sdowe bd mi prawnie

przyznane, ale któ mi wróci te apówki, które rozdam, aeby spraw wy-
grac“. Ile urzdników, kancelistów, kantorowiczów przepija pienidze zebrane

z apówek.

Warunki hygieniczne, wród których robotnicy yj i pracuj, s
wprost straszne. Czystem powietrzem nie oddychaj nigdzie. Wszelkie zabu-

dowania fabryczne pozbawione s wentylacyi. W kotowniach, przy rurach

parowych temperatura bywa tak wysoka, e czowiek, nie przyzwyczajony do

niej, odrazu traci przytomno. W kopalniach wgla robotnicy wchaniaj
w ogromnych ilociach mia wglowy. Szczególniej dzieci, sortujce wgiel,

psuj swe modociane puca. Wielu robotników kopalnianych jest skazanych

nie tylko na nieogldanie wiata dziennego, ale i na prac w strasznej wil-

goci, na stanie w wodzie. A nie jeit to bynajmniej smutna konieczno, zwi-
zana z produkcy. Troch dobrej woli i troch nakadu, a wszystko dao by

si usun lub znacznie zredukowa.

Ciasne mieszkanka robotnicze, gdzie panuje wilgo, cliód i zaduch, nie

przedstawiaj si zachcajco. To te z nastaniem wiosny górnicy, którzy po

caonocnej pracy wracaj do domu na sen, przekadaj gol ziemi pod otwar-

em niebem nad tapczan domowy. Sta ca noc w wilgoci, a potem pooy
si na wilgotnej wiosennej ziemi — to krok ryzykowny, który nawet silnym

organizmom musi si dawa we znaki.

Osady fabryczne w wikszoci wypadków mog si pochwali owietle-

niem elektryczuem, ale nie posiadaj ani wodocigów, ani kanalizacyi, ani na-

wet ulic brukowanych. Tumany kurzu i dymu fabrycznego unosz si nad

ulicami. Woda do picia rozwozi si i przechowuje w gnijcych beczkach.

mieci, nieczystoci, potrute psy (psy tpi si tu przy pomocy misa zatrute-

go) i wszelkiego rodzaju padlina — wszystko to ley na rodku ulic i gnije.

Choroby zakane maj wic tu grunt podatny. Odywianie si robotników

równie sprzyja szerzeniu si zarazy. Osolone harbuzy i ogórki s tu gówny-
mi, bo najtaszymi artykuami spoywczymi.

Grlód i chód, cae to ycie psie pcha robotnika do pijastwa. Wygo-
dzony odek oszukuje si alkoholem. Alkoholem rozgrzewa si zmarznite

czonki. Szare, jednostajne ycie, skadajce si z jednego szeregu trosk i pracy

nad siy, urozmaica jedynie alkohol. Wódka i tylko wódka daje mono przy-

najmniej raz na miesic zaraz po wypacie zapomnie o wszystkiem. Zrozu-

miaem, ale i strasznem jest to pijastwo tutejsze. W dzie wypaty stepy

i miasta wygldaj jak pobojowiska. Pijani pogreni we nie le jeden koo
drugiego. Rzekby — trupy popaday w wieo stoczonej walce. A nie brak

i prawdziwych trupów i rannych. Grdy ludzie sobie podpij — wychodz na

jaw rozmaite antypatye, kótnie i zaczynaj si bijatyki. Charakterystyczne,

e robotnicy tutejsi czasem wol przedsibiorc paccego mniej — ale „sta-

wiajcego" duo, z czego nb. rozmaici wydrwigrosze czsto korzystaj. Z jak
przezornoci, z jakim cynizmem zaopatruj si robotnicy w butelki niesycha-

nych rozmiarów! To nie nasze polskie „wpadnicie do szyneczku na kieli-

szek“. W jakiem cigiem obleniu znajduj si gsto rozsiane sklepy mono-

polowe! Przed sklepem cay szereg kandydatów oczekuje kolei- W Warszawie

przy kasach kolejowych i teatralnych niema takiego toku, jaki spotykamy przy

rosyjskich monopolach. Szczliwiec, który po pógodzinnem toczeniu doczeka

si kolei, z naboestwem zdejmuje czapk i zblia si do otarza. I pije te
z prawdziwem naloestwem. Widuj tu czasem ludzi, którzy przed wy pi-
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ciem kadego kieliszka zdejmuj czapk i trzy razy si egnaj. Pijastwo —
to prawdziwa plaga tutejsza; przechodzi ono z pokolenia w pokolenie.

Zbytecznem chyba byoby si rozwodzie nad tern, e ani kuratorya

trzewoci, ani tembardziej wprowadzenie monopolu nie zmniejsza pijastwa.

Pijastwo silny ma grunt pod sob i pórodkami nie usunie go si Monopol
usankeyonowa tylko pijastwo. Kuratorya trzewoci, dopóki bd pod kie-

rownictwem naogowych pijaków, zajmujcych tylko wysze stanowisko spo-

eczne, równie nie wywr najmniejszego wpywu. Widywaem pikne budynki,

pobudowane przez kuratorym, w których ani nie sprzedawano herbaty, ani nie

wygaszano pobonych odczytów i w których wobec tego zamieszkaa na stae

policya.

ycie górników tutejszych wisi cigle, jeeli nie na wosku, to na linie,

która w kadej chwili moe pkn. Nic wic dziwnego, e górnicy rekrutuj

si z Judzi „otczajannych“, odwanych, nie cenicych ycia ani swego, ani

cudzego. Górnicy nieszczególn ciesz si tu opini u towarzyszy robotni-

ków. Sowo „szachtior“ (górnik) jest wprost ogólnym postrachem. Spotka
si w nocy z paczk szachtiorów — to znaczy byc naraonym na pobicie i gra-

bie. Przy zajciu s potulni i ulegli wzgldem wadzy. Odwaga i buta przy-

chodzi im, gdy s midzy sob. Wzajemne zawici i kótnie gównie im czas

zajmuj i czsto kocz si krwawemi, bratobójczemi walkami.

W^ród proletaryatu i lumpenproletaryatu tutejszego istniej szajki, które

maj swych atamanów i wyznaczone im przez gównego atamaua terytoryum,

gdzie mog „dziaa". Nie wiem, czy ci atamani wybierani s przez powszechne
gosowanie, czy nie — to pewna jednak, e szersza publiczno i policya zna

owe szajki nie tylko z nazwy, ale i ze skadu osobistego. Czonkowie takich

szajek we dnie pracuj po fabrykach, a noce i wita spdzaj wspólnie na
pijatykach i bójkach. Jedne z szajek rabuj ,

inne zadawalniaj si samym
sportem amania przechodniom koci . Pomidzy szajkami take bywaj, czste
bójki i to na mier, na ycie. Policya jest tu bezsiln. Gdy pochwyci szajk
na gorcym uczynku, pastwi si nad ni. Bije knutami, dopóki ofiary nie

strac przytomnoci. Potem zaczyna si cucenie i znów powtarza si katowa-

nie. Policya tutejsza posiada w swym repertuarze jeszcze jakie specyalne

bicie w pity, podobno bardzo bolesne. Ale to nic nie pomaga Obity wyley
si w szpitalu, wyleczy i znów wstpuje do szajki. Oprócz tych szajek osia-

dych s jeszcze szajki koczujce — tak zwani „bosiaki". Bosiaki trudni si
jedynie rozbojem i kradzie — w dzie spotyka ich si rzadko, w nocy

mona ich widzie grzejcych si przy rozpalonem ognisku lub czyhajcych

nad drog.
Kiedy ju wspomniaem o torturach, musz doda, e policya tutejsza

posikuje si niemi przy badaniach nie tylko oskaronych, ale i wiadków. Dzi-

siejsze sposoby indagowania róni si od redniowiecznych tern jedynie, e
zamiast przypiekania na ogniu mamy obijanie „pletiami“.

Ilo analfabetów stosunkowo nie jest tu wielk. Szczególniej wród
robotników fabrycznych wielu mamy umiejcych czyta. Ale bardzo mao
z umiejcych czyta korzysta z tej umiejtnoci. I co tu waciwie czyta?
Pisma peryodyczne za trudne i nieciekawe, ksiki religijne — nudne, bro-

szurki ludowe — dziecinne. Brak wolnoci sowa, cenzura jest gówn przy-

czyn nieuctwa. Gdyby nie cenzura, robotnik znalazby co do czytania. Cha-

rakterystyczne, e sama instytucya cenzury ma u robotników tutejszych powa-

g i wiar. — Pewien robotnik przyniós mi ksik z prob, abym oceni,

czy ksik t warto czyta. Niezrozumiaem proby. Objani mnie, i dosta
ksik z wyrwan pierwsz stronnic i wobec tego nie wie, czy jest „dozwo-

lena cenzuroju". Byy to jakie najniewinniejsze wypisy — podrcznik szkolny.
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Cenzura — w jego pojciu — jest probierzem prawdy. Jeeli nawet w Polsce,

gdzie przywyklimy z niedowierzaniem cz}’tac pisma legalne, cenzura zatruwa

opini publiczn — to jak kwestya ta musi si przedstawia w Rosyi. Gdy
pisma warszawskie zaczy walczyc z germanizacy — nawet u polaków day
si sysze gosy

:
„zawsze nam tu lepiej", zamiast „i im te nie lepiei“

.

Podczas afery wrzesiskiej — pisma rosyjskie narobiy tyle gwatu, jakby po-

dobne rzeczy przytrafiay si tylko pod berem pruskiem. Rosyanie tutejsi,

czerpicy ca sw wiedz z „Birewych Wiedomostiej“ (wród uboszej ludno-

ci najpoczytniejsze pismo) — wyraali mi swe wspóczucie dla ucinionych

polaków. Z bliszej rozmowy z nimi dowiedziaem si, e w zaborze rosyjskim

polacy nigdy si na nic jeszcze nie skaryli, e w szkoach n. p. ucz si
wszystkiego w jzyku polskim, podczas gdy w Poznaskiem a nawet w Gali-

cyi musz suchac lekcyi w niezrozumiaym jzyku niemieckim...

O tutejszym ruchu rewolucyjnym nie bd pisa. Zdarzaj si tu w fa-

brykach i okolicznych kopalniach t. zw. „bunty ale oddziay kozackie prdko
je umierzaj. Czsto zestraszone dyrekcye wprowadzaj kozaków nawet wtedy,

gdy na zmow zupenie si nie zanosi. Sprowadza si kozaków poto, aeby
sam widok nahajek nie dopuci nawet myli o moliwoci zmowy. Byway
i bywaj tu od czasu do czasu rozruchy czysto ywioowe, czstokro z zabar-

wieniem antysemickiem. Wówczas tumy mszcz maszyny, podpalaj domy,

zabijaj pierwszych lepszych przechodniów. Musi si te prowadzi i robota

powaniejsza. Czasem pokazuj si fioletowe mundury, a na drugi dzie roz-

chodz si wieci, e jaki sztygar gdzie znikn, e w szkole uczniów rozpu-

szczono, gdy nauczycielka nagle w nocy wyjechaa...

adna chyba ga techniki nie stoi na tak niskim stopniu rozwoju

jak górnictwo i w a inej gazi przemysu niema tylu wypadków nieszliwych

jak w górnictwie, a tembardziej w Rosyi. Niema miesica, aebymy nie czy-

tali w pismach peryodycznych o wybuchu gazów, o zawaleniu si kopalni itd.

Sprysta inspekcya górnicza, która pilnie baczy na urzdzenia górnicze

i przestrzega wykonywania przepisów, moe znacznie zredukowa ilo ofiar.

Nie posiadam pod rk górniczej statystyki rosyjskiej, wiem jednake
, e

w Rosyi „w. Barbarka" jeszcze wiksz zbiera „wat“ ni w Austryi.

W górnictwie rosyjskiem prowadzi si przew^anie gospodark rabunkow. Aby’’

wydobycie byo! O zabezpieczeniu kopalni na przyszo mao si myli.

Pracuje si na „awo^^ (jak mówi rosyanie). „Awo“ kopalnia si nie zawali,

nie zatopi, nie spali! Ale,, e kopalnie jak na zo cigle si wal, topi

i pal — wic robotnicy trac rce i nogi, a czsto i ycie. Smutny widok

przedstawiaj szpitale kopalniane. Dzie w dzie przywo now party

kalek. Bez przesady rzec mona, e w górnictwie to jak na vojnie — krew

strumieniami si leje, padaj ranni, padaj trupy. Wikszo kopal ubezpie-

cza wszystkich swych górników w jeduem z towarzystw asekuracyjnych. To-

warzystwo to zaspakaja ju wszelkie pretensye robotnicze. Std wypywa, e
zarzd kopalni nie zainteresowany jest w tern, aeby ilo wypadków mier-

telnych doprowadzi do minimum. Gdy chodzi o jakie nowe urzdzenie,

to wybiera si projekt najtaszy, chocia byby on najniebezpieczniejszym dla

ycia ludzkiego. — A wic moe towarzystwo asekuracyjne ma nadzór nad

urzdzeniami technicznemi ? Bynajmniej. Towarzystwa asekuracyjne przeku-

puj tylko doktora kopalnianego i felczerów. Pac im stae pensye, aeby
z kalek robili zdrowych i zdolnych do pracy robotników. Tak wic, koniec

kocem wszystko si odbija na skórze górnika

'

Nad techniczn stron kopalni ma nadzór jedynie inspekcya górnicza.

Ale jaki nadzór? Gdyby inynier okrgowy chcia wypenia swe obowizki,

musiaby cigle jedzi od kopalni do kopalni i zjeda cigle do szybów.
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Musiaby wszystko wasnemi oczyma oglda i zasiga jzyka wprost od sa-

mych górników. Jest to praca cika. Nasi inynierowie atwiejsz wybrali

drog. Siedz sobie spokojnie w miecie i odwiedzaj tylko te kopalnie, które'

na ilo wydobytego wgla wicej day trupów, ni na to przepisy specyalne

pozwalaj. Przyjedajc do kopalni, inynier okrgowy, zatrzymuje si w pa-

acu dyrektorskim, razem z dyrektorem siada do obiadu, wiadomoci zbiera od

dyrektora i inynierów, z ich te punktu widzenia na wszystkie sprawy si za-

patruje; kopalnie za i górników skrztnie omija, aby przypadkiem nie zabru-

dzi sobie piknego munduru.

Niski stan techniki górniczej tómaczy si niepomiernem karyerowi-

czowstwem inynierów górniczych. Kada inna ga techniki ma swych teore-

tyków, badaczy, ludzi nauki, którzy lcz nad jej rozwojem. Grórnictwo takich

badaczy prawie nie ma. W Rosyi inynierowie górnicy — to nie technicy, ale

urzdnicy pastwowi. Maj oni wielkie przywileje: zarzd górniczy proteguje

ich, wyszukuje posady, baczy, aby pensye ich byy wysokie. Ci, którzy kocz
instytut górniczy ze zotymi medalami, dostaj najkorzystniejsze posady — dy-

rektorów banków ziemskich. Nic wic dziwnego, e górnictwo stoi na niskim

stopniu rozwoju, skoro najzdolniejsi inynierowie odrazu zasiadaj przy biurku

i zostaj urzdnikami!

A i ci inynierowie, którzy zostaj zawiadowcami kopalni, nie posuwaj
ani na krok techniki górniczej. W kopalniach kieruj robot sztygarzy,

zawiadowcy za, od czasu do czasu oprowadzani przez sztygarów, tylko ogldaj
kopalni. Reszt czasu spdzaj nad formalnociami biurowemi i nad studyo-

waniem prawodawstwa górniczego. Prawodawstwo to studyuj nie po to,

aeby nauczy c si, jak zabezpiecza ycie robotników, ale po to, aeby umie
omija prawo. Gdy zawiadowca kopalni zostaje pocignity do odpowiedzia

noci sdowej za nieszczliwy wypadek z ludmi, wówczas wykazuje wszystkie

swe zdolnoci akrobatyczne wylizgiwania si pomidzy paragrafami. A gdyby
mu si kiedy przy tej sztuce noga powina, to i tak nie grozi mu zbyt wielka

kara. Najwyej pokuta cerkiewna i 2—3 tygodnie wizienia. Za wysok pen-

sy mona si zgodzie na odbywanie od czasu do czasu takiej kary.

Wikszo kopal i zakadów przemysowych w zagbiu donieckiem

jest w rkach kapitalistów zagranicznych. Dary ziemi i si robocz dostarcza

Rosya, zyski pyn do Anglii, Niemiec, a gównie Francyi i Belgii. Klerykali

belgijscy i rojalici francuscy, niezadowoleni z niskiej stopy procentowej, panu-

jcej w ich ojczynie, przenosz swe kapitay pod opiekucze skrzyda despo-

tycznej Rosyi. Dla szerokich mas robotniczych kwestya, w czyich rkach spo-

czywaj akcye zakadów przemysowych, nie jest zupenie obojtn. Cudzo-

ziemiec uwaa robotników obcych jedynie za bydo robocze, za pozycy bu-

chalteryjn, za wydatek miesiczny tylu a tylu rubli. Wprawdzie nie wiele

lepiej zapatruj si na robotników i przemysowcy miejscowi, ale zawsze na

dnie serca tych ostatnich moe si czasem odnalec jaka nic, czca ich z ma-
sami roboczemi, moe si obudzi upione poczucie wspólnoci pochodzenia.

atwiej rosyaninowi ni cudzoziemcowi odczuc w robotniku rosyjskim — czo-
wieka i po ludzku z nim si obchodzie. Kady na obcej ziemi, wród obcych

ludzi robi si gorszym. Wzgldnie porzdny rosyanin, przyjechawszy do Kró-

lestwa, lub na Litw, gdzie go ze spoeczestwem miejscowem nic nie czy,
staje si odrazu polakoerc, rusyfikatorem.

Zagraniczne towarzystwa akcyjne, zakupujce w zagbiu donieckiem

kopalnie, staraj si najwaniejsze posady obsadzie swymi ziomkami. Pac im
ogromne pensye i wicej ufaj ni rosyanom. Co prawda, zaufanie to nie

zawsze bywa suszne. Sprowadzeni cudzoziemcy w robieniu szwindli nie ustpuj
rosyjskim urzdnikom. Kade niemal towarzystwo, szczególniej w pierwszych
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latach sweg’o istnienia, przez szwindle urzdników traci sumy bajoskie. Aeby
straty te powetowa -- zmniejsza si personel robotniczy, obcina si pac za-

robkow. Zgodnie z wymaganiami inspekcyi górniczej, roboty kopalniane kie-

rowane s przez rosyjskich inynierów górniczych, odpowiedzialnych przed

prawem. Inynierowie ci pobioraj ogromne pensye — po kilkanacie tysicy

rubli rocznie. Pensya pocztkujcego inyniera wynosi trzysta, czterysta rubli

miesicznie. Za wysok pensy, za udzia w zyskach, za due przywileje i mae
obowizki - inynier górnik staje si „prodanoju szkuroju“, lepem narz-
dziem w rkach dyrekcyi. Studenci, odbywajcy tu praktyk, odrazu widz
perspektyw swej przyszoci. Bd obsugiwani, szanowani, bd rozjeda
powozami, zamieszkaj w paacykach i bd grac w winta i pic, ile zechc.

Przedsmak tej piknej przyszoci psuje ich charakter. Ideay ogólnoludzkie,

którymi stndencij czsto si przejmuj, dla studentów górników s najczciej

obce. Korespondent kijowski „Przedwitii“, opisujc (str. 248) ostatnie rozru-

chy na Ukrainie Zadnieprzaskiej, nadmieni, e lud tameczny uwaa studentów

za rzeczników ludu. W zagbiu donieckiem studenci nie maj tak piknej

opinii. Studenci i inynierowie-górnicy jednakie mundury nosz i jednakowo

zapinaj na zote guziki munduru nie tylko piersi, ale i serca.

Scriptor. >asza modzie. Materyay i myli polityczne. Tom I.

Kraków 1902.

Bardzo ciekawe dzieko, stanowice owoc sumiennych studyów pisarza

konserwatywnego nad nastrojem i dnociami politycznemi wspóczesnej mo-
dziey polskiej. Wychodzc z zaoenia, e jednym z bdów, stale popenianych

przez polskie stronnictwa zachowawcze i umiarkowane, a zarazem jednem z gó-
wnych róde niepowodze, bya zawsze nieznajomo politycznych, spoecznych

i umysowych prdów, nurtujcych mode pokolenie, autor st?.ra si je zobrazo-

wa na podstawie gosów samej modziey. Czyni to za z rzadk, po prostu,

rzec mona, wrcz wyjtkow objektywnoci. Opiera si przytem wycznie na

pismach, publicznie wydawanych, idc w tern tak daleko, e z wydawnictw
tajnych, jak „Pochodnia**, „Robotnik“ i t. d. przytacza tylko te ustpy, które

powtórzone zostay przez jawnie wydawane organy. Autor ropoczyna od staty-

sty ki ksztaccej si modziey polskiej w kraju i zagranic*). W tym samym
rozdziale autor usiuje ustali eyfry charakteryzujce si liczebn „narodowych

demokratów^ i „postpowców" wród modziey. Nastpnie przechodzi do ana-

lizy kierunków i organizacji modziey na uniwersytetach rosyjskich, omawia
zaburzenia studenckie i stosunek do nich obydwóch odamów modziey. W dal-

szym cigu
J
opowiadaj dzieje organizacji modziey zagranic i w Galicji,

zjazdy „Zwizku“ i „Zjednoczenia", próby w kierunku poczenia tycU orgmiza-

*) Podnielibymy tu brak cyfr, dotyczcych studentek polskich w Pe-

tersburgu (kursa Bestuewskie, instytut medyczny, kursa pedagogiczne i t d.).

L. Mok.
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cyi i programy partyi, do których ta modzie si przyznaje, omawia te zadania

wychowawcze uacyonalistów i postpowców. Specyalny rozdzia powicony zo-

sta t. zw. „neonlaretom“ i dziaalnoci p. Lutosawskiego. W kocowych roz-

dziaach ksiki uwaga autora powicona jest demonstracyom, „dwom Wrze-

niom", stosunkowi stronnictw skrajnych do modziey, stosunkowi modziey do

Rosyan i Rosyi oraz innych narodowoci, tudzie do spoeczestwa polskiego.

Autor rozpatruje te stosunki wzajemne modziey dwóch obozów. Powiciwszy
rozdzia procesom, aresztowaniom i karom spadajcym na modzie, autor w za-

koczeniu wypowiada swe wnioski.

Dzieko p. Scriptora zasuguje na to. aby znalazo si w rkach kadego,
kogo obchodz sprawy modziey. Dopóki historya kierunków, panujcych wród
modziey, nie zostanie napisana przez kogo, kto zna dobrze wewntrzne 'ycie

tej modziey na podstawie nie tylko drukowanych dokumentów, praca Scriptora

nie straci swej wartoci jako obfite ródo sumiennie zebranych danych, pozwala-

jcych wyprowadza wnioski, zupenie odmienne od wniosków Scriptora, uwa-

runkowanych jego konserwatywno-sowianofilskiem stanowiskiem.

*
* *

L. Pochocki, Wzaimnyja otiioszenija polskich i nisskich socija-

listow (stosunki wzajemne socyalistów polskich a rosyjskich). Bibliotieka

„izni,, — Nr 9. Londyn 1902.

Broszura ta, stanowica odbitk z Nr 5 „izni", nadaje si do rozpo-

wszechnienia wród towarzyszy rosyjskich, którzy przewanie odznaczaj si za-

dziwiajc nieznajomoci naszych stosunków. Broszura zawiera zebrany razem

cay materya historyczny, odnoszcy si do stosunków wzajemnych polskiego

i rosyjskiego obozów socyalistycznych. Mamy wic tu charakterystyk stosunku

pierwszych naszych socyalistów do towarzyszy rosyan w kocu 8-go dziesiciolecia;

nastpnie umow „Proletaryatu" z „Narodn Wol“ wraz z history tej umowy,
dalej wszystkie materyay (uchway zjazdów i artykuy oficyalne) dotyczce sto-

sunku P. P. S. do grup rosyjskich; w kocu ogólny rzut oka na stosunek wspó-

czesnych socyalnych demokratów rosyjskich do P. P. S.

LUNE NOTATKI.

Korespondent „Iskry" opowiada o ciekawym sposobie ograbiania przemy-

sowców zagranicznych, praktykowanym przez rzd rosyjski. Rzd, chcc przy-

cign do Rosyi kapitay zagraniczne, obiecuje fabrykantom, zakadajcym w Ro-

syi fabryki, okrelone obstalunki. Tak np. Nikopol-Maryupolskiej fabryce (na

Ukrainie) by gwarantowany obstalunek w wysokoci 2 mil. rs. Zaoenie fa

bryki kosztowao 15 milionów, zaoenie innej fabryki — Providence — 20 mi-

lionów. Rozpoczyna si przyjmowanie wykonanych obstalunków, ale brakowanie

odbywa si z tak surowoci, e cay obstalunek nie przynosi adnego dochodu.

Drugiego obstalunku rzd ju nie daje, powoujc si na ze wykonanie pierw-

szego — i oto fabryka chyli si ku upadkowi. Nastpuje likwidacya, czego tylko

rzd wanie oczekuje. Bierze on za bezcen wszystkie urzdzenia fabryczne sam.

albo ustpuje wogóle jakiemu rosyjskiemu kapitalicie. Taka taktyka jest

powszechnie stosowana na poudniu Rosyi na nieszczcie biednych cudzoziemców,

uwaajcych Rosy w swej naiwnoci za cywilizowane pastwo europejskie.
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^Dnia 18 listopada o godz. 9 wieczór pozbawi si ycia tow. Aleksander

Koziej, student II kursu politechniki, rosyaniu, czowiek o prawym charakterze,

szanowany przez kolegów. Pogrzeb jego zamieni si w wielk manifestacy

modziey. Ju na Marszakowskiej, zaraz za witokrzysk, odpiewano pierwsz
zwrotk „Warszawianki “. Policya rzucia si w tum, celem aresztowania, ale

bezskutecznie, gdy oddzielono j zbitym waem od piewajcych. Na ulicy Kró-

lewskiej, wyej od Marszakowskiej, piewa cay tum zebranych „Czerwony

sztandar". Gdy policya ua przodzie pochodu zacza aresztowa (co si jej nie

udao ani razu z powodu solidarnej postawy tumu), poczto piewa w tylnej

czci pochodu. Trwao to a do ulicy Elektoralnej, gdzie ju wszyscy, ze wzgldu
na ma szeroko ulicy i znaczny ruch uliczny, odpiewali zupenie zgodnie kilka

razy „Czerwony sztandar". Tu za pochodem szed drugi pogrzeb, który chroni

piewajcych przed atakami policyi. Szpicle i komisarze byli oezsilnymi. Gdy
na ulicy Chodnej szpicle zaczli si zachowywa prowokujco, zostali par razy

czynnie skarceni. Na cmentarzu wygoszono mowy rewolucyjne. Byo ju ciemno,

gdy zaczto wraca z cmentarza. Manifestacya trwaa 4 godziny. Z powrotem

odpieweno znów szereg pieni rewolucyjnych, a do ulicy elaznej. Szpicle

trzymali si zdaleka, obawiajc si napada w ciemnoci. Manifestacya wywoaa
w miecie silue wraenie.

*
*

W „Iskrze“ wydrukowano nastpujce owiadczenie: „W N-rze 3

„Sztandaru Ronotniczego" (Ilaboczeje Ziiamia), wydanym w r. ubiegym, bya
zamieszczona taka notatka; „Pod prgierz! Arabayn — literat i redaktor peters-

burski. Dla oczyszczenia si w oczach policyi zdradza niewinne osoby, znajdu-

jce si w zalenoci subowej od niego“ , Notatka ta, widocznie, miaa na

myli szerzc si w swoim czasie w koach literackich okrelon pogosk, e p.

K. Arabayn (b. wydawca „Siew. Kuryera") ukry si pod imieniem jednego ze swych

wspópracowników, aby uj odpowiedzialnoci przed policy za udzia w pewnem
zebraniu literackiem. Uproszeni przez niektórych znajomych p. Arabayna, roz-

patrywalimy dostarczone nam przez nich dokumenty i przyszlimy do wniosku,

e zawierajce si w powyszej notatce oskarenie oparte jest na nieporozumieniu

i e w wypadku, o którym powyej mowa, p. Arabayn nic nagannego nie po-

peni. W. Zasulicz. J. Plechanow. L. Martynow“.
*

*

Zagraniczne pisma rosyjskie drukuj ostrzeenie przed niejakim Michaem
synem Iwana Gurowiczem (albo Gurewiczem), byym zesacem politycznym,

uczestnikiem wydawnictwa pisma nielegalnego „Naczao", czowiekiem 40 letnim.

^ cigu lata i jesieni r. 1901-go w koach rewolucyjnych Rosyi powstay po-

wane podejrzenia,, e ów Gurowicz jest ajentem prowokatorem na usugach an-
darmów. Na danie samego Gurowicza i czonków rosyjskich organizacyi rewo-

lucyjnych postanowiono poruczy wyjanienie tej sprawy komisyi zagranicznej,

skadajcej si z conków Zagranicznej Ligi rewolucyjnej S. D. rosyjskiej, Zwi-
zku s. d. rosyjskich zagranic i s. d. grupy „Bor’ba“. Komisya ta jednogonie

uznaa Gurowicza za ajenta-prowokatora.
* o

*

Jak gboko zakorzeniona jest u niektórych socyalistów nienawi do

wszystkiego, co polskie, wymownie wiadczy fakt nastpujcy. Bundowcy rozsze-

rzaj pocztówk z wizerunkiem flirsza Lekerta, zaopatrzon w napisy we wszel-

kich moliwych jzykach, nie wyczajc czeskiego i wgierskiego. Tylko polskiego

brak. Pewnie dlatego, e Lekert pochodzi z Litwy, gdzie od czasów Murawie-

wa jzyk polski jest uznany za nieistniejcy i gdzie dotychczas kwitn bujnie

tradycye murawiewowskie — nawet u niektórych „rewolucyonistów“.
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Wydawnictwa Polskiej Partyi Socyalistycznej.

I. Zabór rosyjski.

^Oazeta Ludowa“ Nr 2. 1902. Londyn.
Tro: Skd wyglda ratunku? Czy socyalici zwalczaj religi?

Z rónych stron kraju: z Siedleckiego, Modawina, z pod Kalisza, z Maciejowic,

z pod Grodna. Ksidz Piotr ciegienny. Z poezyi Maryi Konopnickiej. Z caej
Polski: I. Zabór austryacki — strejki rolne na Rusi. II. Zabór pruski : walka
o ca, III. Zabór moskiewski: reforma szkolna, branka, rozruchy Czstochowskie.
Ze wiata; bunty chopskie na Ukrainie. Z naszej partyi.

„Der Arhajter“. Nr 7. Listopad 1902 (w druk. krajowej).

Tre: YLty zjazd P. P. S. Carska legalno. Odpowied na pytanie

(polemika z Bundem). Korespoudencye : Warszawa: fach krawców mskich, fach

malarzy, fach tokarzy, fach szmuklerzy, fach krawczy damskich, fach kamaszni-

ków. Biaystok: z fabryki Kapana, z fabryki Prajsmana, z fabryki Zylberblata.

Grodno: z fabryki bandaów, z fabryki introligatorskiej. Z naszego ruchu.

Bezruchy antyydowskie w Czstochowie. Jubileusz Wittego. Morderstwa
w aresztach. Nekrolog. Pokwitowania.: Notatka o odoeniu do nastpnego
N-ru reszty korespondencyi.

„Kuryerek Zakordouowy i Zagraniczny". Nr 10. Padziernik 1902.

Tre'. Zabór austryacki. Zabór pruski. Anglia. Stany Zjednoczone.

Niemcy. Hiszpania. Meksyko.

broszy idu (biaoruska przeróbka

(tómaczenie na argon). Londyn

Hutorka ab tym, kudy muyckije
„Ojca Szymona“). Londyn 1903. Str 16.

LATARNIK. Jarosaw Dbrowski
1903. str. 23.

%
* *

Odezwa Praskiego Komitetu Robotniczego do robotników i robotnic

z fabryk naczy emaliowanych „Labor", „Nafcal Front", „Wulkan Nowy"
i „Wulkan Stary", padziernik, (w drukarni krajowej).

Odezwa Warszawskiego Komitetu Robotniczego do robotników z fa-

bryki B. Hantkiego, 28 padziernika (w druk. krajowej).

Odezwa Zwizku Polskiej Modziey Socyalistycznej do kolegów gór-

ników w sprawie internatu szkoy sztygarów w Dbrowie, listopad (w druk.

krajowej.

Odezwa Warszawskiego Komitetu Robotniczego. Do Robotników z fa-

bryki Hantkiego. 14 listopada (w druk. kraj.)

Odezwa Radomskiego Komitetu Robotniczego. Do stolarzy radomskich.

24 listopada (w,druk. kraj.).

Odezwa ydowskiego Komitetu Robotniczego. Do ydowskich krawców'
w Warszawie. Listopad (w druk. kraj.).

II. Zabór austryacki.

Latarnia. Rok III. Nr 2. Listopad 1902. Jan Mot. Kto z czego yje
(w formie interpelacyi poselskiej).

Latarnia. Rok III. Nr 3. Grudzie 1902. Pijastwo nasz wróg.

*
Strejki rolne w Galicyi przed forum parlamentu. Kraków 1902, str. 66.

* *

Protokó IV zjazdu koleeskiego Drukarzy Galicyjskich, odbytego

w dniach 7-go i 8 go wrzenia 1902 we Lwowie. Dodatek do czasopisma
„Ognisko". Lwów 1902. Nak Wyd. „Ognisko" str. 112.
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Tre 12 numerów „Przedwitu** z r. 1902.

Artykuy

:

B. A. J. Szkic krytyczny do programu przyszoci . ,
382

B. cz. L. N. Rzecz o t. zw. Naród. Demokr. 132, 173, 204, 252, 292, 333, 371, 419

Emil. Wybory we Francyi 210

Esse Elehard. Zjazd wiedeski i rewizya programu partyi austryackiej . 11

„ „ Po dymisyi Milleranda 338

Gall Stanisaw Dr. Strejki chopskie na Rusi 346

Gumplowicz Wadysaw Dr. Walka o chleb w Niemczech .... 101, 125

„ „ „ Sprawy niemieckie na zjedzie monachijskim 375

Haecker S. Budet pastwowy a socyalici . . 30

Karski Stefan. Polityka niewiary ^

„ „ Konsekwencye 406

K. J. Z zaboru pruskiego 57, 94

Lerbag G. Sprawy belgijskie 138

Lunia M. Nasz kryzys 43, 84

„ „ Z powodu „Polityki Niewiary“ 133

„ „ Widoki rewolucyi 286, 325

., „ Kryzys tradeunionizmu .
423

Oficer piechoty. Wojsko a rewolucya 243

P-iN B. Kwestya narodowociowa a socyalici rosyjscy 259

Swa. Sprawy Belgijskie 135

„ Sprawa armeska a Europa 305

St. Os...arz. z powodu traktatu angielsko-japoskiego . 41

„ „ Ruch studencki w Rosyi 81

„ „ Wskazania przeszoci .... * 201

„ „ Po zjedzie monachijskim 361

„ „ Dwie mowy 401

Sympatyk. O szpitalach 275

Waecki H. Sprawy polskie na zjedzie monachijskim 364

Zgorzkniay. Z powodu „Polityki Niewiary" 136

W spomuieuia.

Amerykanin. Wspomnienia 121, 161, 298

HalAK C. Próba agitaoyi na wsi przed laty dziesiciu . - 21

Janowicz L. Wspomnienia
• 430

Robotnik. Z dziejów ruchu robotniczego w yrardowie 216

S-o. O wicie 1

St Os. .arz. Ludwik Janowicz 241

„ „ Karol Marks a powstanie 1863 roku 321

wiadek. Oywilizatorowie ro.syjscy w Manduryi 18

r*oeasya:

Wtktor Hugo. 'Dzieci w fabryce - . 264


