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czytelnika nie znającego stosunków
galicyjskich, może się po przeczyta
niu tej małej broszurki nasuwać nie
jednokrotnie pytanie, dlaczego z taką
drobiazgowością rozpatrujemy polityczne bankru
ctwo galicyjskich demokratów.... W kraju jęczą
cym pod przewagą arystokracyi i szlachty może
b y lepiej i rozumniej było, oszczędzać choć fał
szyw ych demokratów, starać się im pomódz choć
b y tylko tam, gdzie egoistyczne ich zapędy
popychają ich do koniecznej w alki z arystokracyą.

i stańczykami. Zamiast walki na noże może
byłby lepszy kompromis?... Otóż dla ludzi nie
lubiących niezaszczytnych kompromisów, szkice
te powinny wystarczyć ; dla innych musimy
zaznaczyć, że kompromis ludzi uczciwych z „de
mokratami“ , był w najlepszym razie możebnym
tak długo, dopóki nie zorganizowała się partya
socyalno-demokratyczna.
Ponieważ broni ona
nietylko ekonomicznych żądań ludowych, ale
walczy także z powodzeniem i ogromną, energią
o swobody polityczne, przeto prędzej czy później,
bez żadnych kompromisów stanie się ona wyra
zem dążeń ludu, wyrazem głównym, jeżeli nie
jedynym.
Najbardziej nawet „ utylitarna “ ,
byle rozumna, polityka dyktuje nam walkę z de
mokracją mieszczańską, nie mówiąc już o tem,
że najlepsza część tej demokracyi zdradza lud
z bezprzykładną, zuchwałą wprost czelnością.
Na dowód przytaczamy fakt z przed kilku
zaledwie tygodni. Dnia 13 maja 1895 weszła
w życie nędzna, suchotnicza wprawdzie, ale bo
daj trochę robotnika chroniąca ustawa o święce
niu niedzieli.
Wprowadzono ją niejako dla
przyzwoitości, aby się zdawało, że „koalicya“ ,
że spółka szlachecko-kapitalistyczna potrafi zdo-

być się na ustawy ochronne dla robotników.
Nie oschło jeszcze czerni dło drukarskie rządo
wego ogłoszenia tej ustawy, gdy w wiedeńskiem
„Kole polskiem“ podniósł się hałas niesłychany
przeciwko odpoczynkowi niedzielnemu w galicyj
skich młynach. Na prosty telegram kilku ma
gnatów młynarskich, rzucili się „demokraci“
Lewicki i Szczepanowski na nieszczęsną ustawę,
lamentując, że konkurencya węgierska zrujnuje
galicyjskie młynarstwo, jeżeli polski robotnik
będzie miał wolną niedzielę ! Po stronie mły
narzy kapitalistów stanął także dr. Karol Le
wakówski, prezes „Towarzystwa demokratyczne
g o“ i bronił ich interesów. Tymczasem każdemu
wiadomo, że w niektórych wielkich młynach
galicyjskich należy właśnie niedziela do dni
męczarni robotniczej, że pracują tam z soboty
na niedzielę lub z niedzieli na poniedziałek —
po 18 godzin jednym cięgiem, rujnując resztę
zdrowia! Dalej do rzędu właścicieli wielkich
młynów należą sami magnaci lub potentaci
finansowi. Dość wyliczyć barona Brunickiego,
hr. Mierowę, Sapiehów, a wreszcie Lazarusa (dyr.
banku) lub znanego kapitalistę Barucha. Takie
czyny nie upoważniają żadnego roztropnego i ucz-

ciwego człowieka do żadnej innej polityki, jak
tylko bezwzględnego publikowania wszystkich
oszustw politycznych, jakich się dopuścili demo
kraci wobec ludu w G-alicyi.
Im więcej fa
któw przytoczymy, im jaskrawsze światło rzucimy
na te wszystkie niezliczone wiarołomstwa demo
kratów, tem lepszą przysługę wyrządzimy ludo
wi. A o to tylko nam chodzi.

poseł Lewakowski zaprotestował w wiedeiis'ł *m Parlamenci0 przeciw służalezym panegirykom hofrata Chlumeckiego na cześć zmarłego
despoty Aleksandra III, byli t. zw. „demokraci“ gali
cyjscy w rodzaju Szczepanowskiego obecni w Izbie
i słuchali stojąc z namaszczeniem bizantyńskiego pre
zydenta. Komunikat „Koła Polskiego“ zaś, potępiający
czyn Lewakowskiego, podpisał młody sekretarz Koła,
czewieniejący niegdyś „dem okrata“, W itold Lewicki.
Nie podobnaby krócej opisać bankructwa rewolucyjnej
niegdyś demokracyi polskiej w Galicyi, niż za pomocą
przytoczonych faktów.
Ale nieznający stosunków, mogliby mieć bodaj słabą
nadzieję jeszcze na Lewakowskiego, „niezłomnego Rej •
ta n a “, chlubę drobnomieszczan itd. itd. Mogliby sądzić,
że Lewakowski i ci co za nim stoją, to Indzie przy
szłości, ludzie zdrowej, demokratycznej reakcyi, k tó r
ie d y
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kiedyś zada cios ostatni panowaniu stańczykieryi w G alicyi. Nie bawiąc się w horoskopy na polityczną przy
szłość, musimy w imię prawdy, skorygować podobne
zapatrywania.
Czyż nic uderzyło myślącego człowieka, że w chwili,
kiedy szlachcice galicyjscy wyprawiali owacye dla eara
i policzkowali przez to jedyne uczucia w Galicyi,
z tałszyw ą niekiedy egzaltacyą pielęgnowane, uczucia
patryotyzm u, i kiedy Lewakowski przeciw temu zapro ■
testował, kraj na seryo mówiąc, pozostał dość oboję
tnym. Lewakowski otrzymał bardzo wiele listów i te 
legramów, na których naprawdę zarobił jeno ck. urząd
poczt i telegrafów. Od kogoż to bowiem były te te
legraficzne owacye ? ! Młodzież akademicka, która się
zeszła na studencki komers, „grona polek“ zachowujące
swoje panieńskie incognito troskliwiej od swojej cnoty,
kilku mieszczan w tem lub owem kasynie, kilka skro
mnych rad gminnych, kilku opasłych cechowców,
a wreszcie jednostki i znów jednostki.....
„Rejtan
w wiedeńskim parlamencie“ je st więcej fizyczną niż
polityczną postacią i jak twierdzą zazdrośni o jego
popularność m a „djabelne“ szczęście. Cały rok w po
goni za swoimi prywatnym i interesam i i zajęciami,
podchwyci raz „szczęśliwą“ chwilę i potem dostaje te 
legramy od „grona k obiet“ i od tym podobnych iustytucyi, stworzonych przez przyrodę. Odliczywszy zaś
owe „szczęśliwe momenty“, je st to zero polityczne,
mieszczące się wygodnie w dziurze niepopularności
„Koła polskiego“. Już to samo, że naw et stosunkowo
najporządniejsza część demokracyi galicyjskiej, owe
„grona“ i osobniki, nie mają nikogo, oprócz Lewakowskiego, świadczyłoby o bankructwie tej demokracyi.
Oczywiście, że nie myślimy tutaj uwłaczać charakte
rowi prywatnemu Lew akow skiego; jest to poczciwy
wiarus z r. 1863, ale dość raz jeden przyjrzeć mu się,
jak w napuszonej mowie, z trudem odczytanej, prz e

mawia do „narodu“, e by zrozumieć, że tacy ludzie nie
złamią przewagi szlacheckiej, nie wyprowadzą ludu
z domu głodu i niewoli.
Bo i czem ? za ponncą jakich organizacyi połity
cznych, czy ekonomicznych ? Za pomocą jakich w re
szcie ludzi i jakich przewodnich idei ? Na dowód jak
podobne pytanie jest słuszne, wystarczy przytoczyć
znamienny fakt, towarzyszący owej „telegraficznej“
sympatyi dla „R ejtana“ w parlamencie. Równocześnie
z „oburzeniem“ całego kraju na „Koło polskie“ odby
wały się wybory uzupełniające do sejmu i rady pań
stw a w kilku okręgach drobnej własności wiejskiej.
Otóż wszędzie zwyciężyli kandydaci szlacheccy ogromnemi większościami. a lud został znów pobity na
głowę. Sentym enta bowiem „gron polek“ i komersy
galicyjskich studentów, to nie są żadne czynniki poli
tyczne i można dziś śmiało powiedzieć, że nigdy je
szcze szlachta nie miała wygodniejszej pozycyi, niż
teraźniejsza.
I naodw rót nigdy demokracya galicyjska nie była
bardziej rozbita i zwyrodniona, niż dzisiaj.
Postarajm y się więc bliżej nieco przyjrzeć temu smu
tnemu obrazowi. Pomijając wszelkie „demokratyczne“
frazesy o ludzie wiejskim, o sukmanach, kosynierach,
czerwonych rogatyw kach i innych domorosłych środ
kach rozpalania fancazyi panienek galicyjskich, musi
my skonstatować, że demokraci galicyjscy od r. 1846
do ludu wiejskiego się nie zbliżyli, na nim oprzeć się
nie zdołali i pozostali dlań do dziś dnia „panami“
albo „podpankami“, którym chłop nie wierzy i na dnie
duszy chowa dla nich lekką pogardę.... Pozostały
zatem m iasta, t. j. górna ich część, bogatsza, lub przy
najmniej wstydząca się swego ubóstwa, gorzej niż
zbrodni. Z góry należy odliczyć żydów, którzy w gór
nych swych w arstwach podsłuchują z najbezczelniej
szym cynizmem na rozkazy rządu, z którym do spółki

robią najlepsze interesa. Miejska ludność robotnicza
była również dla nich stra c o n ą ; prędzej czy później
m usiała ona skupić się pod sztandarem socyalizmu.
Pierwszą próbę zorganizowania miast w jakąś falangę
polityczną zrobiono w r. 1890, zwołując t. zw. wiec
m iast, na którym probowano w sposób praktyczny
uchwycić wspólne interesy mieszczaństwa. W ślad z a 
tem idzie ukonstytuowanie się „lew icy sejmowej-,
która wydała program, nie zawierający naw et pier
wszego w arunku egzystencyi demokratycznej partyi
t. j. powszechnego, równego i bezpośredniego głosowa
nia. Nie myślimy się nad nim rozpisywać, bo żaden
z posłów, który go podpisał, nie trzym ał się go nigdy
i należy on do takich nieboszczyków, nad którymi nie
warto się znęcać. Ja k się bowiem komu podobać bę
dzie poseł demokratyczny, taki Szczepanowski, który
na podstawie tego program u udowadniał, że Galicya
jest najbardziej demokratycznym krajem, że jedyne
zbawienie kraju leży w podniesieniu podatków i w zwię
kszeniu wydatków m ilitarnych ( ! ) , który nazyw ał żą 
danie powszechnego głosowania, progresywnych poda
tków i ośmiogodzinnej pracy „katarynkowem i ideam i“....!
Zaiste nigdy nie czyniono bezczelniejszego nadużycia
nazwy „demokracyi“, ja k to robili galicyjscy demokraci.
Ale wracajmy do historyi. Po owych dwóch pierw 
szych próbach wytworzenia nowego obozu polityczne
go, rząd austryacki zwrócił na nie uw agę, a przyj
rzawszy się bliżej „demokratyczności“ galicyjskich de
mokratów, pasował ich w net kożdego z osobna i wszystkich razem na swoich rycerzy — przepraszam za
wyrażenie — na swoje sługi. Proces ten dokonał się
niezmiernie łatw o ; leżał on w fundamentach, w samej
istocie składników, które miały stworzyć „opozycyę“
demokratyczną. Czemże bowiem jest klasa średniego
i wyższego mieszczaństwa w Galicyi ? Oto urzędnicy,
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kupcy i przemysłowcy oraz garść ludzi z t. zw. „wol
nych“ profesyi, adwokatów, lekarzy itp.
U rzędnik galicyjski, to serwilista, pełzający na brzu
chu przed w ładzą. Inaczej być nie może u ludzi, w y
tresowanych do tego w szkołach średnich i wyższych,
po największej części ubogich karyerowiczów, nie
mających, po za urzędem, niemal niczego i skazanych
w razie napędzenia, chyba na śmierć głodow ą. Pensye
są skromne, pracy dość i dużo posłuszeństwa ślepego
dla rozkazów przełożonych. Kupcy zaś i przemysło
wcy omotani kredytam i banków, działających pod zwie
rzchnią komendą rządu, znajdują się w zależności, pro
wadzącej częstokroć do upokorzenia.
Ledwie zatem zasechł atram ent na papierze mieszczą
cym „program “ lewicy sejmowej, a już byliśmy świad
kami, ja k taż „lewica“ , ta niby opozycya szła przy
wyborach do rady państwa w zimie r. 1891 zwartym
szeregiem na smyczy rządu i to rządu reprezentowa
nego przez hr. Badeniego, jednego z najbardziej zacię
tych wrogów swobody ludowej. Szczepanowski był
w prost rządowym kandydatem we Lwowie, a tir. W i
told Lewicki „radykał“, kokietujący niegdyś ze socyalizmem ( ! ) zawdzięcza ówczesny swój wybór również
obu panom hrabiom Badenim. N aturalnie, że tak wy
brana „opozycya“ weszła do Koła polskiego bez ża
dnych zastrzeżeń, do tego K oła, które je st najzaciętszym,
nieprzejednanym wrogiem rozwoju swobodnych demo
kratycznych instytucyi w A ustryi, którego jedyną rze
czywistą polityką je st ślepe, do ostatnich granic posu
nięte posłuszeństwo cesarzowi, ażeby w zamian za to
mieć wolność krwawego wyzyskiwania chłopów w Galicyi. W tem gronie szlachciców, z których większość
reperuje za pomocą „polityki“ swoje nadszargane finanse,
znaleźli się „demokraci“, ja k w domu....! A ponieważ
zgraja ta przybyła głodna i żądna łupu, przeto zrozumimy ich krętactw o, ich podłażenie do zastawioaego

i zajętego przez szlachciców stołu, zrozumimy to po
woływanie się od czasu do czasu na swój „demokratyzm “, gdy nie chcą im ustąpić coś z łupów, wspólnie
zagrabionych. Z aiste, n ik t nie czuł się bardziej w tej
szacherce publicznej wnioskiem hr. Taafego zaniepoko jonym, niż ci parweniusze, którzy czuli za sobą zorga
nizowane szeregi proletaryatu, a nie byli pewni, czy
może szlachta nie rzuci ich na pastwę ludowi, byle
siebie uratować.
To stanowisko „demokracyi“ w sejmie lwowskim i p ar
lamencie wiedeńskim jest dla wszystkich członków
„opozycyi“ znamienuem, z w yjątkiem Lewakowskiego. —
Abstrahując od tego ostatniego, możemy na każdym
z tych ludzi badać wyniki korupcyi politycznej, jak
gdyby każdy z nich przedstaw iał ją całą. — Dlatego
pozwolimy sobie przytoczyć wiązankę faktów z życia
publicznego tych ludzi, a czynimy to tem chętniej, że
czytelnikom „Przedśw itu“ rzadko zapewne zdarza się
zajrzeć głębiej do tej sfery stosunków politycznych, gdzie
wylęgają się te „demokratyczne“ galicyjskie amfibia.
Niektóre imiona, które tu omawiać będziemy, m ają w
niektórych kołach patryotycznych, „dobry dźwięk“ ;
niejednego zatem powinnaby ta charakterystyka zająć
i zmusić do sprawdzenia przytoczonych szczegółów.
Od czasu do czasu zw racają się oczy wielu bardzo
z Królestwa lub z krajów zabranych na tych „demo
kratów “ g alicy jsk ich ; niechajże nieco bliżej się im
przypatrzą.....
Weźmy najpierw Szczepanowslńego,
owego proroka kiełkującej galicyjskiej burżuazyi, który
przywędrował przed kilkunastu laty do kraju, ubogi
jak mysz kościelna, a dzisiaj sprzedaje obcym konsorcyom dobra i kopalnie za setki tysięcy guldenów.
Ja k a jego karyera poselska ? Najpierw w ybrała go po
słem szlachta stryjska, potem bogaci właściciele kopalń
w Drohobyczu, a wreszcie 31 członków lwowskiej izby
handlowej. Nad szlachtą zastanawiać się nie myślimy,

ale drohobycey i lwowscy lichwiarze, bankierzy i fa
brykanci żydowscy, wybierający „demokratę“, to jest
wprost ironia, piekąca, cyniczna iro n ia ! Dość jeden
raz w życiu widzieć nędzarzy robotników w kopalniach
nafty, będących własnością wyborców Szczepanowskiego,
aby zrozumieć całą nikczemność „demokraty“, obiecu
jącego popierać interesy tych najbezwzględniejszych
pijawek robotnirzej klasy. Równocześnie z wygłasza
niem patryotycznych mów, od których słabo się robi
z’ zachwytu w szeregach „patryotów“, musiał Szczepanowski wydrzeć poprostu chłopom przy pomocy żandar
mów g ru n t pod kolej dla niego potrzebny, umiał zdobyć
sobie kredyt w krajowych instytucyach finasowych,
który swoją olbrzymią wysokością zdumiewa.
Cóż
dziwnego, że ten człowiek głosował za stanem oblęże
nia w Pradze, i bronił go wymownie, cóż dziwnego,
że występuje on przeciw powszechnemu głosowaniu, że
broni 011 polityki rządu na każdym kroku z owym
sentymentalizmem ledwie osłoniętym cynizmem, który
ogłusza słabych umysłowo i hypnotyzuje opinię pu
bliczną ? — Gdyby komu to sprawiło przyjemność, mo
glibyśmy takich taktów przytoczyć o Szczepanowskim
jeszcze wielką ilość. D la nas ten spólnik żydowskich
kapitalistów, umiejący wyzyskiwać swoje stanowisko
poselskie dla prowadzenia swoich interesów i dający
swoją nudną wymowę w usługi każdej sprawie wymie
rzonej p rzeciw ludowi, jest charakterystycznym „demo
k ra tą.“
Drugi pod rękę sam się niejako nawija poseł dr.
Witold Lewicki z Przemyśla. Starzy, nieobrabowani
całkiem z uczuć ludzkich posłowie, opowiadają o nim
w kurytarzach parlamentu, że ten młody „pełen na
dziei“ karyerowicz należy do najbezczelniejszych ludzi,
dla których wszelki środek je s t dobry, byle tylko
poszedł w g ó rę.. . . Z pośród rozlicznych szalbierstw
Lewickiego wyjmiemy dwa ostatnie.
Gdy Stadni-

cki w parlamencie w r. 1893 spotwarzył wszystkich
ubogich i pracujących ludzi w Polsce, mówiąc o nich
że są to skorumpowane żywioły „chcące chleba bez
pracy“, młody „radykał“ Lewicki gratulow ał hrabiemu
i ściskał mu ręce po tej mówce.
Kiedy dr. Lewakowski wniósł głośny swój protest
w radzie państwa, Lewicki mu także gratulow ał, ale
tego samego dnia napisał przeciw Lewakowskiemu w strę
tny artykuł, który przemycił do dzienników za pośre
dnictwem pewnego dziennikarza. Oburzenie było dość
głośne i dziennikarzowi nie chciano podawać ręki.
W tedy ten w ykrył autora, — Lewickiego. Te dwa
zajścia wystarczą dla krótkiej charakterystyki.
W e
źmy trzeciego „demokratę“ Sokołowskiego, posła z K ra
kowa. Człowiek ten przeszedł do „opozycyi“, z chwilą
gdy go minęła katedra na uniwersytecie. — W roku
1893 przyparty przez robotników, obiecał głosować
za reformą wyborczą, mocą której każdy umiejący
czytać i pisać miałby praw o głosowania.
W parę
miesięcy potem hr. Taafe z takim projektem wystąpił
i Sokołowski głosował — przeciw ! W róciwszy do
K rakowa prosił policyę o strzeżenie swego domu, bo
lęka! się ludu krakowskiego.
Kolega jego Butoicski poseł z Tarnow a tak lękał
się po odrzuceniu wniosku Taafego swoich wyborców,
że dopiero czynna pomoc jednego z najdzikszych w ste
czników w kraju, biskupa Łobosa, w ybaw iłago z kło
potów. Biskup (ten sam, co wyklął z ambony wszyskie
niezależne pisma chłopskie i robotnicze) odkomendero
wał na zgromadzenie całą chmarę księży i zapewnił wraz
z policyą spokój posłowi, który m iał swym wyborcom
zdać sprawę ze swych czynności poselskich.
Więcej przykładów polityki „demokratycznej“ nie
mamy zamiaru przytaczać, wszystkie one świadczą
o korupcyi w tym obozie i o braku niejako charakteru

politycznego u tych reprezentantów słabej burżuazyi
miejskiej, zdanych na łaszenie się bądź szlachcie, bądź
rządowi, i ogłuszających ludność ciągłemi publicznemi
manifestacyami, które stan o w ą nieodzowny niemal śro
dek polityki tych „opozycjonistów“.
Mamy tu na myśli t. zw. „ obchody narodowe“, które
co roku niemal hypnotyzują to, co się nazywa patryotyezną „inteligencyą,“.
Naiwnym ludziom wydaje się, że uroczystości i rocz
nice narodowe mają służyć ja k to mówią, „do podniesienia
ducha“. . . W szystko woła z nabożeństwem „sursum
corda“ — „w górę serca“ !, a biada śmiałkowi, który
by się odważył pozostać w takim czasie przy nastroju
krytycznym. Z góry tu zaznaczyć musimy, że szlachta
nie robi tych manifestacyi. Je st ona za nadto ujętą,
przez rząd zapomocą synekur, urzędów, jałm użn, orderów
i tytułów , ażeby bawiła się na seryo w obchody naro
dowe To też „Uzas“ krakowski wylewa zjadliwie od
czasu do czasu konew zimnej wody na manifestantów
„demokratycznych“, robiących patryotyczne „okazye“.
Ci, co stoją przy pełnych żłobach nie myślą się „awan
turow ać“. N atom iast „demokraci“ , którzy nie wy
walczyli dotąd dla ludności miejskiej niczego, stojący
przytem pod większą kontrolą, niż szlachta, muszą
za wszelką cenę od roku do roku inscenować wzniosłe
uroczystości, żeby choć w ten sposób podziałać w pra
w dzie nie na oświatę, dobrobyt lub swobody polityczne
swoich wyborców, lecz bodaj na ich fantazyę i zadowolnić konieczną potrzebę „życia narodowego“ , które
chce się wyjawić, pokazać na św iat i zaprezentować
bodaj szychem. — Ale tak ja k w sejmie i w kole
polskiem. tak samo i tu zjawiają się we właściwym
czasie szlachcice i.... figury urzędowe (te ostatnie za
dość przejrzys+emi firankami ukryte !) i na rozentuzyazmowane piersi mieszczczańskie kładą rięiary dostate-
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cznie wielkie, aby tak przyciśnięci nie zapomnieli, że
to Austrya.... że obok są Niemcy i Ilosya i że właści
wie państwa polskiego jeszcze niema....
W takich razach — a jest to regułą — nic nie da się
porównać do małoduszności, a często w prost nikczemności prowodyrów „demokracyi“ galicyjskiej.
Z nieustraszonych „bojowników“ itd. stają sią naj
zwyklejszymi baranami, uciekającymi przed pierwszym
lepszym policyantem, lub oddającymi naprzód już cały
program uroczystości jakiemu hrabiemu lub księciu,
któremu stańczycy każą wtedy z kwaśną miną odgry
wać rolę „patryoty“ z umiarkowaniem i zimnem, pozwa
lając tylko moralnie powiesić kilku socyalistów, których
się w takich razach regularnie nazywa anarchistami.
Aby nie posądzono nas o chęć generalizowania po
szczególnych, odosobnionych faktów, rzucimy okiem na
przebieg ostatnich kilku głośnych, cały kraj obejmują
cych manifestacyi.
A więc najprzód pogrzeb Adama. — Myśl postawie
nia geniuszowi poezyi pomnika i sprowadzenia zwłok
do ojczyzny, urodziła się wśród postępowej młodzieży
uniwersyteckiej, której kom itet wraz z kilku demokra
tam i pracował lata całe w mrówczym trudzie nad
wykonaniem tego planu. — Kiedy już ta robota doj
rzała, wydział krajowy w raz z biskupami „wziął rzecz
w swoje ręce“, w pierwszym rzędzie usuwając w sk an 
daliczny niemal sposób inicyatorów całego przedsię
wzięcia, aby broń boże — na pogrzebie rewolucyonisty
polskiego,rewolucyonisty w poezyi, w polityce i w religii,
nie ozwa; się głos jaki szczery i silny, głos protestu
przeciw dzisiejszej niewoli i dzisiejszej nędzy milionów
ludu polskiego. „Demokraci“ ustąpili, sarkając jak
zwykle po kątach, a deputacya, która jechała po zwłoki
do Paryża (wykluczam tu dwóch studentów uniw ersy
tetu krakowskiego) przem ykała przez Europę jak
przez puszcze najeżone wrogami, lękając się, aby socya-

liści nie oddali hołdu wielkiemu poecie i nie popsuli
wielebnym biskupom szyków.... Kto zna np. targi i
walki staczane z kolonią polską w Zurychu (naturalnie
przesiąkniętą socyalizm?m) o to, aby przy uroczystem
przyw itaniu zwłok nie powiedzieć śmielszego słowa,
kto zna posiedzenia w wydziale krajowym odbywaue
i wiele szczegółów samej uroczystości pogrzebowej, ten
odrazu zrozumie, że ś. p. Adam m usiał tam w niebie
niedobrze patrzeć na „odwagę“ demokratów.... Tem
milszym zaś był W ładysław Mickiewicz, wielkiego ojca
mały syn.
W rok niespełna potem zaczęto się szykować do ob
chodu „konstytucyi 3-go m aja“. — I rzecz dziwna,
a dla nas w strętna, próbowali demokraci lwowscy od
razu zrobić z konstytucyi 3-go maja jakieś straszydło
na.... socyalizm i na uroczystość 1 maja ! W swojej
nieznajomości ludu sądzili może, że to się uda i że
niezakończony a k t prawodawczy z przed stu laty po
służy dziś do uwolnienia się „od kłopotu domowego“ ,
od zorganizowanej partyi socyalistycznej ! Tymczasem
dopięto tylko tego, że robotnicy zaczęli patrzeć z ogro
mną nieufnością na całe znaczenie tej uroczystości. Pod
czas, kiedy demokraci z 1332 r. krytykowali swobodnie
konstytucyę 3-go maja i wykazywali jej połowiczność,
„demokraci“ galicyjscy z r. 1891 zrobili z tej konstytucyi coś tak nietykalnego, że poprostu zdradą narodu
było, gdy ktoś ośmielił się naw et skromniej ją krytyko
wać, niż to czynili patryoci nieskazitelni przed 60 laty !
A co najlepsze, że broszury pamiątkowe strzegły się
jak ognia, przytaczać całego tekstu konstytucyi 3-go
maja. Głowę by dać można, że 99 na sto rozentuzyazmowanych mieszczan i chłopów do dziś dnia n 'e zna
całego tekstu konstytucyi. W przeciwnym razie tr u 
dno by było wytlómaczyć ich zachwyt.
W prawdzie
„demokraci“ ratow ali się jednem zwłaszcza postanowie
niem sejmu czteroletniego, ale kto przyjrzy się temu

ratunkowi, tego ogarnąć musi wesołość.... Konstytucya
nie zniosła pańszczyzny, nie porównała lu lzi wobec
prawa, nie została przez króla, ba przez nikogo do
trzymaną, nie weszła nawet w życie.... ale miała ulegać
rewizyi co 25 l a t ! Cztery razy po 25 to równe sto,
a więc dzisiaj byłaby ona z pewnością lepsza, niż lip.
austryacKa z r. 1868. Można więc krzyczeć „w górę
serca“ za to. czego właściwie sama konstytucya nie za
wiera.... Po lobnemi misternemi kalkulacyami musiało
się mieszczaństwo pocieszać.
Jeżeli by kogo nie przekonały powyższe przykłady,
to niech spojrzy na tegoroczne obchody Kościuszkowskie
Przedewszystkiem urządzano je w ten sposób, aby ener
gia patryotyczna wyładowywała się w małych wybu
chach, w różnych czasach... Dlatego każde niemal miasto
kiedyindziej urzadzało uroczystości pamiątkowe. Na
stępnie strzeżono się pilnie, aby w uroczystościach nie
zabrzmiał, uchowaj boże !, odgłos mieszczańskiej rewolucyi Kilińskiego, przeciwnie np. demokracya lwowska
zaprosiła na swego mówcę hrabiego Wojciecha D ziełu
szyckiego, zwaryowanego wstecznika, który stoi w stosunkaah z osławionym „Przeglądem “ , organem wiedeń
skiego Landerbanku i zaimponował mieszczanom chyba
tylko swoim tytułem hrabiowskim. Natomiast komitet
ze stronniczą niesprawiedliwością traktow ał młodzież
uniwersytecką, która tein rozdrażniona, połączyła się
z sócyalistami i z nimi zgodnie urządziła osobną manifestacyę. W Krakowie demokraci „sum itowali“ się
stańczykom i policyi aż do bezwstydu, a pomnik p ro
wizoryczny Kościuszki traktow ała polieya, jako kaw ał
rebelii i kazała go w nocy rozbić na kaw ałki ! Czyn
ności tej m usiał się podjąć Priedlein, autonomiczny
prezydent historycznej stolicy Polski. Dalej przecież
pójść nie można.... W Rzeszowie jakiś pułkownik,
czy jenerał zachowywał się przy okazyi uroczystości,
jak w kraju zdobytym i demokracya połknęła pigułkę ;

we Lwowie podczas ilam inacyi obsadziło wojsko całe
miasto, a konnica urządzała marsze jak na polu bitw y,
demokraci siedzieli cicho i dziękowali bogu, że nie
było żadnej aw antury. Obchód Kościuszkowski, urzą
dzany przez robotników i młodzież, zduszono starannie
milczeniem, a niektóre pisma „demokratyczne“ wysilały
się, aby Kościuszkę przedstawić jako w roga rewolucyi
ludowej, jako legitym istę itd. — Zaledwie malutka
garść mieszczańskiej demokracyi miała odwagę mówić
ludowi wprost historyczną prawdę, topiąc ją równocze
śnie w sentymentalnych frazesach.
T ak wyglądają wielkie demonstracye, które, ja k
widzieliśmy, stanowią jedyne źródło wpływu „dernokracyi“ na szersze masy ludowe. Nie chcemy tu
wspominać obszerniej o komedyanekiej roli, jak ą wyzna
cza się w takich razach gromadce chłopów w sukmanach,
nie wspominamy też o dorocznych obchodach powstań,
bo w prost nie chcemy się zapuszczać w mnóstwo dro
bnych, prywatno-demokratycznych ambicyjek, sym patyi
i nienawiści. W szystko to jednak razem przyczynia
się dzień w dzień do moralnego bankructwa „demokra
cyi“ w oczach ludzi z rzeczywiście demokratycznemi
zasadami.
K rytyczne stanowisko, zajęte przez nas wobec tych
omówionych demonstraeyi, pozornie tylko zbliża się do
owych nienaw istnych ujadań krakowskich stańczyków ;
w rzeczywistości oba poglądy są od siebie oddzielone
nieprzebytą przepaścią. Dla stańczyków „demokraci“
galicyjscy zamaio jeszcze są serwilistam i, dla nas są
nimi zanadto. D la nas powstanie w Galicyi bodaj
takiej mieszczańskiej partyi ja k np. młodoczesi byłoby
postępem, dla krakowskiej „ fa m ilii“, rządzącej dziś
krajem, równałoby się to śmierci. Nie wzruszają nas
zatem zarzuty atakowanych przez nas demokratów, że
stanowisko przez nas zajęte, to stanowisko stańczyków.
Zarzuty te są co najmniej płytkig.
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Jeżeli teraz od tych świątecznych uroczystości przej
dziemy do codziennego niejako życia politycznego, do
zgrom adzeń, stowarzyszeń, prasy, wyborów itp., to i tu 
ta j na każdym kroku widzimy korzenie się polityków
mieszczańsko-demokratycznycli przed szlachtą i rządem,
uleganie, w którem resztka zasad demokratycznych
ulatnia się zupełnie.
Ale o tern pomówimy w następnym artykule

