codziennem życiu politycznem, w „szarej ro
bocie“ w yglądają galicyjscy demokraci jeszcze
niekorzystniej, niż n a trybunie parlam entarnej,
lub przy uroczystościach narodow ych, kiedy te mie
szczuchy ubierają się w kontusze i przyczepiają do
boku karabele. P rasa, stowarzyszenia, zgrom adzenia,
kierunki polityki drobnej, lokalnej, wszystko to przesiąkłe czemś dw uznacznem , niepewnem i niekonsekwentnem , czemś co oburza u góry i u dołu, a nie
zadaw alnia naw et w arstw środkowych. — Zam iast
rozpisywać się tu ta j szeroko o całej prasie liberalnodemokratycznej , w skażę raczej na odnośny artykuł
„P rzed św itu “ z końca r. 1894 W ykazuje on tam
z wymienieniem nazwisk i bliższych stosunków wszy
stk ie łotrostw a i fałsze fabryki opinii publicznej
w k raju , nazyw a ludzi poprostu po im ien iu . . . . i nie
m a innej pretensyi, jak tylko, aby czytająca publi
czność polska m iała odwagę sprawdzić te wszystkie
daty. P otem dopiero każdem u stanie się zrozumiałem,
czem je s t właściwie „opinia publiczna“ w klasowem

społeczeństwie nowożytnem. W artykule tym pomi
nięto z umysłu dwa pisma, które w łaśnie najwięcej
zasługuję na nazwy „demokratycznych“, t. j. krakow ską
„Nową Reformę “ i lwowski „ K uryer“. Ludzie sie
dzący w redakcyach tych pism nie biorą łapów ek,
nie sprzedają się w p ro st, walczą naw et po swojemu
z korupcyą, ze stańczykami, z rządem i t d . , a jednak
trudno by dobrać lepszych przykładów dla w ykazania
moralnego bankructw a „dem okratycznego“ stro n n i
c tw a , ja k w łaśnie te pisma. — „K uryer lw ow ski“
trzym a się tem, że je s t źle redagow any i że zam iast
jakiejkolw iek zasady polityczej, rozwijanej i bronio
nej konsekw entnie, czepia się wypadków lub osób,
podnosząc je całkiem fałszyw ie do znaczenia zasady.
W eźm iemy fak ta najbardziej ja s n e , powiedziałbym
naw et jaskraw e, aby unaocznię dla każdego tę pły
tkość' „K ury e ra“.
Ojcami najdzikszej demoralizacyi polityczno-społe
cznej w Galicyi je s t bez w ątpienia klika Badenicli,
do której liczy się i w iceprezydent m iasta Lwowa,
dyrektor Banku Kredytowego gal., obecnie zaś członek
izby panów Dr. Marchwicki. Otóż „K uryer“ zw alcza
ją c tę klikę, nigdy nie podał swoim czytelnikom tej
sprawy jasno i niedwuznacznie, a natom iast z rozwle
kłem gadulstw em staw iał pod pręgierz opinii publi
cznej niejakiego R ussm ana — faktora bankowego,
żydka zależnego od potentatów bankowych i rządowych.
Miesiące całe trw ała w alka z „russm aństw em “ (w y
raz oznaczający w „K u r. Iw.“ szwindel i korupcyę)
a po jej ukończeniu B adeniow ie, Marchwicki, Dr.
K rzyżanowski, L azarus, i inne bankowe rekiny nie
poniosły w opinii publicznej ż a d n e g o , najlżejszego
bodaj uszczerbku. Co więcej, podczas zgiełku w ysta
wy krajowej z r. 1894 ajen t i rep o rter „K ur. Iw .“
niejaki F ryling był za m ierną opłatą niczem innem
ja k praw ą ręką Badenich i Marchwickich, a „K uryer"

na rów ni z regularnym i gadzinowcam i, tuszow ał i za
k u w a ł wszystkie „narodowe św iństw a", które się wy
łoniły z okazyi wystawy. — Przypom inam y tu ta j
tylko napaść na strejk wystawowych m urarzy i cieśli,
przypominamy zamilczanie o zgrom adzeniach publi
cznych, gdzie robotnicy, po ukończeniu robót w ysta
wowych rzuceni na pastw ę g ło d u , dopominali się
sprawiedliw ości, wreszcie notujem y milczenie i kłam li
we zaprzeczenia „K nryera“ , gdy sekretarz wystawy
u k radł z kasy znaczniejszą K w o tę . . . . W praw dzie
ten pan był tak że „dem okratą“ i sta ł n a czele nie
zmiernie patryotycznego stowarzyszenia we Lwowie,
ale gdzież to wówczas była katonowska niby czystość
szat „ K uryera“ i czy nie je s t zdumiewający antysem i
tyzm tego pisma, w którego redakcyi pracują dwaj
ż y d z i: F ryling i Menkes , a w rzędzie właścicieli figu
ruje dr. E dw ard Lilien, również żyd, do szeregu zaś
dalszych nieco współpracowników należy dr. H enryk
Biegeleisen'. Nie podnosimy wcale zjadliwości z jaką
„K u ry er“ rzucał się na socyalną demokracyę w jej
walce o najprym ityw niejsze swobody polityczne dla
ludu, znosimy to dość' dobrze__ ale żeby znów te n a 
paści zjadliw e świadczyły o zrozum ieniu zadań „demok racyi“ w Gralicyi, tego także nie można powiedzieć.
O graniczymy się do podanych tu faktów i zajmiemy
się „Nową R eform ą“ w K rakow ie. Ten organ Romanowicza, człowieka, który szczęśliwie w ydrapał się
na krzesło członka W ydziału K rajow ego, je s t finanso
wo zależny od małej kliki mieszczan krakowskich.
W edle tej kliki też, jej potrzeb i zapatryw ań kieruje
swe kroki redakcya „N. R .“ U daje zatem, że wierzy
w czystośc duszy szwindlerów politycznych lewicy
sejmowej, a gdy skandal staje się za wielkim i grozi
ubytkiem prenum eratorów , wówczas buntuje się łago
dnie, w yrzeka się „fałszywych synów ojczyzny" i bu
duje im złoty mosty do pow rotu__ I „Nowa Reform a“

równie ja k „K uryer" zam iast systemu, zam iast zasad
znają tylko poszczególne zjaw iska, służące raczej do
zamaskowania systemu. J a k „K u ry er“ w alił w Russmana sądząc, że to boli bardzo — B adeniego, tak
.,N. R ef.“ napada co tygodnia na „Czas“ w tem prze
konaniu, że to je s t najdotkliw sze miejsce rządu, stań
czyków, no i bądź co bądź biskupa krakowskiego,
w którego rękach spoczywają od daw na nici in try g
polityki galicyjskiej. — Nie przeszkadza jej to jednak
ani trochę, padać n a tw arz przed każdym występem
biskupa, którego organem je s t przecież ten sam oplwany i wyszydzony „Czas“— Podczas gdy stańczycy
m ają bezczelną pewność siebie i brutalną, jasn ą poli
tykę, „N. R eform a“ usilnie w ystrzega się jasności
swego zdania. Nie mogę jaskraw iej scharakteryzow ać
tej specyalnej taktyki tego pisma, ja k jednym faktem,
który się wydarzył w r. 1887. Sejm uchwalił ustaw ę
drogową, k tó ra nakładała na chłopów wielkie cięża
ry. A by wprowadzić w życie ustaw ę musiano rekwirowac wojsko, bo chłopi bronili się w prost rozpaczliwie
wobec tego nowego brzem ienia. „Czas“ był oburzony
naturalni na chłopów, a N. R eform a“ na rząd, ale u ik t
by nie odgadł z jakiego powodu....... ? Oto dlatego,
że rząd sprowadził za mało w ojska i przez to umo
żliwił bunt chłopski! To je s t tak że swojego rodzaju
opozycya przeciw rządowi. — Oprócz tych dwóch
organów , nazywających siebie „demokratycznym i" są
jeszcze pisemka prowincyonalne, które także na po
dobną nazwę chcą zasłużyć. A le z nich wszystkich
tylko jeden „K u ryer przem yski“ zrozum iał swoje za
danie. — Nie waha on się od czasu do czasu zapełniać
swoje szpalty socyalistycznymi artykułam i, popiera bo
wiem każdą rzetelną opozycyę przeciwko dzisiejszym
rządom w Galicyi. Inne pism a prowincyonalne są
tak naiw ne albo zależne od kieszeni małomiejskich
mecenasów, że nie podobna ich traktow ać poważnie

i dlatego pomijam je tu ta j tą wzmianką. Umyślnie
nie mówię nic o t. zw. „prasie ludowej“ bo będę miał
w krótce inną sposobność krytycznego rozejrzenia się
w jej stosunkach do galicyjskiej „dem okracji“.
J a k w yglądają dem okratyczne stow arzyszenia ?
Do roku 1894 nie m iała G alicya ani jednego stow a
rzyszenia politybznego, które by było urzędow ą organizacyą demokracyi.
Zadziw iający w konstytucyjnem państw ie te n fakt
je s t najlepszym w yrazem zw yrodnienia demokracyi
galicyjskiej. Stańczycy m ają wszystko w swoich szpo
nach, t. j. rząd centralny, szkołę, sejm, tow arzystw a go
spodarcze, asekuracyjne, bankowe itd. nadto kościół
i obszary dworskie. „D em okraci“, nie mający nic z te 
go wszystkiego, nie postarali się aż do r. 1894 naw et
0 instytucyę polityczną, zabezpieczoną ustawam i, o instytucyę, k tó rą już m ają rusini, żydzi narodowcy, ro 
botnicy i każdy żywioł znajdujący się w w alce, do
której potrzeba przecież organizacyi, skupienia sił
1 świadomej praey. — Podczas kiedy np.’,u robotników
opozycya polityczno - społeczna nadaw ała każdemu,
naw et n a pozór najniew inniejszem u stowarzyszeniu
ton polityczny w alki klasowej, „dem okraci“ lękali się
tego ostrego tonu ja k ognia, ta k jak gdyby oni, a nie
stańczycy rządzili krajem . K ażdy z nich m iał formal
ną manię, aby go uw ażano za „poważnego i spokoj
n eg o “ obywatela, a większość była okropnym tchórzem
podszyta. N igdy nie zapomnę komicznego wrażenia,
jak ie na m nie zrobili lwowscy demokraci, noszący się
się w r. 1893 z myślą założenia wreszcie „Towarzy
stw a dem okratycznego“. Je d e n z n ic h , nader po
mysłowy, proponow ał aby sprosić w celu uchwalenia
odpowiedniej odezwy zgrom adzenie demokratów, a p o 
tem zam knąwszy drzw i na klucz zmusić ich do pod
p isania m anuskryptu odezw y! W inny bowiem sposób

nie podobna było, zdaniem owego mówcy, skłonie' ich
do tego. — Z góry zatem można już było przewidzieć
jak będzie wyglądało owe „ Towarzystwo demokraty
czne“', założone na wiosnę r. 1894. Założono je oczywi
ście nie za jednym razem, bo trudno było skupie
w tym celu 50 ludzi na zgromadzeniu konstytuującem.
W kraju o 7 milionach ubogiej ludności, nie mogło
pierwsze i jedyne stowarzyszenie polityczne demokra
tów znaleść 50 członków potrzebnych wedle statutu
dla odbycia zgromadzenia! Nic dziwnego, że w rok
potem uchwalono zmianę statutu w tym kierunku, aby
już 25 obecnych członków miało prawo zachowywać
się, jak zgromadzenie stowarzyszenia. Każdy przyzna,
że jest w tej uchwala „demokratyczny“ postęp___
Na owem zgromadzeniu zaszedł tez" typowy wypia-~
dek, którego nie chcemy pomijać, bo rzeźbi on dro
biazgowo odwagę cywilną „demokratów“ . — Przewo
dniczący dr. Karol Lewakowski miał jak zwykle,
patetyczną, słabą zresztą, przemowę w której zapowia
dał zajadłą walkę na dwóch frontach, t. j. przeciw
konserwatystom i socyalistom. Nazajutrz w sprawo
zdaniu „Kuryera lw ow skigo" zmieniono w tchórzliwym
popędzie demokratycznego serca, słowo socyalizm na
anarchizm. .. ! i zdumiona publiczność czytała, jak
Lewakowski kruszył kopie z „anarchistami“ , których
w Gralicyi nikt z latarnią nie znajdzie. A le te drobne
fałszerstwa, to podłażenie aby po eichu ukąsić lub
oczernić socyalistów, to kaptowanie sobie filistra bo
daj za pomocą najohydniejszego i najtańszego środka
t. j. naganki na socyalistów, to jest znamienny rys
karlich potomków niegdyś wielkiej polskiej demokracyi. — Nawet i to nie pomogło jednak wiele.
P o roku istnienia mamy przed sobą sprawozdanie
„Towarz. demokr.“ , wygłoszone przed walnem zgro
madzeniem (7 kwietnia 1895). złożonem z 70 ludzi
wszystkiego, z którego to sprawozdania widzimy, że

w całej Gralicyi ma Towarzystwo 182 członków, a cały _ ----obrót roczny wynosił zaledwie 241 złr. — W prze
ciągu roku zwołało Towarzystwo pięć chłopskich zgro
madzeń. Najmniejsze robotnicze stowarzyszenie ma
więcej członków, większy obrót kasow y, więcej zgro
madzeń, odczytów, pogadanek itd. A nie należy nigdy
zapominać, że oprócz wrogich wpływów politycznych
ma robotnik do walczenia z ciemnotą, z brakiem
wykształcenia, a wreszcie z nędzą, o jakiej nasi
panowie „demokraci“ często wyobrażenia nie mają.
— To porównanie najuboższego ruchu robotniczego
z robotą partacką naszych „demokratów“ , jest
nadzwyczajnie pouczającem. I nie mogły rzeczy
wypaść inaczej, gdy przyjrzymy się bliżej np. ostatnie
mu zgromadzeniu Towarzystwa. Zamiast jasności
agitacyi, zamiast programowej dyskusyi, mamy tam
następujące dyalogi: Po szumnej mowie Lewakowskiego, oponent jakiś żąda, aby nie walczono z socyalnymi demokratami i żeby postępowano jawnie. Na to
odpowiada się mu, że przeciwnie, należy brać wzór
że stańczyków, robiących wszystko potajemnie i stawia
wniosek zamknięcia dyskusyi! Oto wszystko. Demokracya w konstytucyjnem państwie, biorąca wzory
z konserwatystów, na których rozkazy jest rząd, kler
i prasa szlachecka, demokracya, która zamiast zapalać
szerokie warstwy ludowe popularnym programem,
gotuje w alchemistycznym czerepie jakieś tajemnicze
plany, zmierzające co najwyżej do tego, aby wybrać
dwu, trzech posłów do sejmu, posłów, co i tak lud będą
zdradzali w swej demokratycznej ograniczoności, to na
wet nie trag iczn e, ale zabójczo komiczne widowi
sko dla nowoczesnego polityka. —
Omówiliśmy umyślnie trochę obszerniej stanowisko
„Towarzystwa demokratycznego“ , bo dla nieświado
mych mogło się zdawać jeg o powstanie zapowiedzią
t. zw. „zdrow ej“ demokracyi, początkiem poważnej

opozycyi przeciw pseudodem okratom, jakich p rzedsta
wiłem w pierwszym artykule, — zw łaszcza że firma
Lewakowskiego przyczyniała się do tego, a Lew akowski w oczach zagranicy i reszty P olski to „ R e jta n “,
to rycerz niezłomny wolności itd. Z rezultatów , do
których po roku doszło „Tow arzystw o“ możemy bez
wielkiej omyłki stw ierdzić, że skoro tylko „lewica
sejmowa“ raczy w yciągnąć po nie ręk ę, „ R ejtan “,
w raz ze swym sztabem lwowskich filistrów odda się
z przyjemnością w niewolę starym oszustom demo
kratycznym w imię naturalnie jedności narodowej itp.
frazesów, służących do zam askowania najnikczem niej
szych operacyi politycznych.
Poniew aż oprócz „T ow arzystw a dem okratycznego“
nie m a G alicya żadnych innych związków politycznych
demokracyi, przeto wybaczy mi czytelnik, że przejdę
do innych stowarzyszeń, ju ż niepolitycznych, aby ana
lizować działalność i upadek „dem okratów “. A zatem
przyjrzyjmy się tow arzystw om „Sokół“ i wielkiej
ilości kas oszczędności, tow arzystw wzajem nego k re 
dytu itp. ekonomicznych formacyi, których zarządy
szepczą sobie na ucho, że w łaściwie należą do „de
m okratów “.
„Sokół“ galicyjski, to nic in n e g o , ja k organizacya
filistrów. Podkreślam umyślnie to słowo, bo wpośród
najbardziej doniosłego patryotycznego krzyku sokolego
„sursum corda !
uchwalano, aby na zgrom adzenia
chłopskie nie dawać nigdy sal w budynkach „Sokoła“,
a podczas przyjazdu cesarza na m anew ry do J a r o 
sław ia w r. 1893 posłano lwowskich „Sokołów“ na
w artę honorową przed mieszkaniem cesarza, co p rze
cież o „ dem okratyczności“ instytucyi nie świadczy
w c a le .... Z resztą w „Sokole“ je s t cała m asa biuro
kratów , chcących się w pierwszym rzędzie pozbyć
swoich hemoroidów, a te żywioły ręczą nam ju ż za
to, że demokracyi na seryo nie wezmą nigdy w życiu.

Mogą młodzi rzemieślnicy odczuwać po przywdzianiu
sokolego m undura buńczuczne drgnienia duszy, —
cała instytucya je st dobrze pilnowana przez pp. Romanowiczów, Szczepanowskich lub ich narzędzia, tak
że stąd nie wyjdzie żaden żywszy ludowy ruch na
zew nątrz. I owszem z dotychczasowych spostrzeżeń
możemy stw ierdzić z całą pew nością, że lu d miejski
i robotnicy nie lubią „Sokołów“, którym i zachwycają
się panienki biurokracyi i średniej burżuazyi.
D robne stowarzyszenia finansowe w obu stolicach
i na prowincyi, które pozornie znajdują się w rękach
demokratów, są przedew szystkiem zależne od wiel
kiego k ap itału kierowanego przez finansistów, zosta
jących pod komendą Badenich lub stańczyków. Nie
ma w prost możności, aby się te zw iązki buntow ały
przeciw dzisiejszym rządom, a pojedyńcze w yjątki
należy przypisać tylko szczególnym ambicyom i in te
resom, nie mającym w ogólnej polityce znaczniejszego
wpływu.
Charakterystycznym przebiegiem zaznacza się roz
wój dwu „ludowych“ instytucyi, do których niegdyś
palili się demokraci w czasach swej młodości. Mamy
tu na myśli „Czytelnie ludow e“ i „K ółka rolnicze“.
Pierw sze m iały lud oświecać i p rzygarniać do postę
pu, drugie miały go podnosić ekonomicznie i dać mu
możność walki z nędzą. Obie instytucye były stw o
rzone przez dem okratów i rokowały dla demokracyi
najpiękniejsze nadzieje. A le w n et wdali się w grę
biskupi i rozpoczęli zacięty bój o w ydarcie ich św ie
ckim „dem okratom “. W boju tym łatw o można było
przewidzieć, kto zwycięży. K sięża mieli autorytet,
zasoby i zaciętość w steczników, demokraci zaś nie
mieli jedynej broni opozycyonistów t. j. charakteru.
Obecnie więc i „Czytelnie“ i „K ółka“ są w łapach
kleru, który zapomocą rządowych i szlacheckich w pły
wów opanow ał te instytucye. W yrw ano jadow ite

demokratyczne zęby dawnym zapaleńcom i ze zw ią
zków mających chłopa oświecać ł podnosić zrobiono
środek do politycznego ogłupiania go zapomocą obrzy
dliwych, przez stańczyków płatnych pisemek jak
„K rak u s“ lub bernardyński „Nowy Dzwonek“, albo
nudnych śm iertelnie ja k np. subwencyonowana „Nie
dziela" itp. „KOłka“ m ają teraz znaczenie tylko dla
bogatych chłopów ; dla ogromnej masy zubożałego do
szczętu ludu wiejskiego są one w prost bez w artości
i bez znaczenia. Demokracya, któ ra niegdyś sądziła,
że buduje dla siebie niezdobyte tw ierdze na przyszłość,
dziś stoi u ich w rót z żałosnymi żalami i narzekania
mi w najlepszym razie, bo g łupsi lub przebieglejsi
z pośród niej u d a ją , że w ierzą jeszcze w te dwie
instytucye.
Nędza wypędza coraz więcej chłopów z ojczyzny za
ocean, głód i choroby dziesiątkują ludność, 3.765.000
ludzi nie umie czytać, płace robocze spadły w nie
których miejscowościach do 12 centów dziennie za
pracę dorosłego m ężczyzny ( ! ), a z „Czytelni" ani
z „K ółek“ nie wydrze się na zew nątrz ani jeden jęk
chłopski, ani jedno w estchnienie, mieszczące w sobie
zaród protestu chłopskiego. N a karku chłopskim
siedzą biskupi i panowie w raz z całą z g rają księży
i ekonomów i duszą każdą opozycyę w jej najskro
mniejszych zaczątkach.
D uszą zaś i g niotą dzięki
nieograniczonej podłości „dem okratów “, którzy bez
boju niemal oddali w szystek lud na pastw ę tych pa
sożytów. Doszło w reszcie do te g o , że na wiecu
chłopskim, na którym był obecny p. W ysłouch, n aj
skrajniejszy dem okrata i red ak to r „Przyjaciela lu d u “,
m ógł zjawie się biskup tarnow ski, Łobos, aby oświad
czyć chłopom jaknajuroczyściej, że „ludzie nie są
rów ni“ i że nierówność' społeczno-polityczna je s t wy
raźną wolą bożą, o czem natu raln ie biskup musi być
najlepiej poinformowany. Te policzki m usiał p. "Wy-

słouch znieść całkiem spokojnie, brakło mu odwagi
publicznie natychm iast zaprotestow ać przeciw obłą
kanem u w stecznikowi w szatach biskupich.
N a zakończenie tych ponurych szkiców upadku po
litycznego galicyjskiej demokracyi zajmiemy się dwie
m a jeszcze sprawam i, stojącem i w pewnym stosunku
do tej ostatniej, spraw ą chłopską i wyzwoleniem narodowościowem ludu szląskiego n a Szląsku austryackim.
W szystkie postępy ludowej sprawy na wsi
uczynione nie przez demokracyę lecz w brew niej.
P . W ysłouch, który przed ośmiu laty rozpoczął wy
daw nictw o „Przyjaciela ludu“ , był przez demokratów
stokrotnie spotwarzanym i nie doznał od nich nigdy
pomocy w prześladow aniach politycznych, jakie niegdyś
na niego spadały. K iedy w r. 1893 obłożył znany
biskup feobos klątw ą „Przyjaciela“ na równi z pism a
mi socyalistycznemi, „demokraci“ zacierali po cichu
ręce z zadowolenia. T ak samo założony w r. 1892
przez ks. Stojałow skiego i Potoczków (włościan z pod
Nowego Sącza) „Ztciązek chłopski“ pow stał i działał
zupełnie odrębnie od demokratów. R ola tych osta
tnich polegała na wyczekiw aniu chwili, kiedy będzie
można tem u chłopskiemu „Związkowi“ przy pomocy
duchow ieństw a ukręcić łeb, albo przynajm niej go
sparaliżować. Chwila ta nie długo d ała n a siebie
czekać. Stojałow ski, napadnięty równocześnie przez
rząd i biskupów, m usiał jechać do R zym u „ad limina
apostolorum “ (do progów apostolskich), aby się tam
uspraw iedliw ić przed k u ry ą . Tymczasem machinacyom lewicy sejmowej udało się zdemoralizować braci
Potoczków (jeden z nich je s t posłem do rady państw a,
d ru g i do sejmu), tak że ci ukorzyli się przed Łobosem i, gdy Stojałow ski w rócił, napadli nań w niego
dziwy sposób n a zgrom adzeniu, przyczem rząd i miej
scowi księża (w N . Sączu) dopomogli do steroryzo-

wania większości zgromadzenia, stojącej za Stojałowskim. W ten sposób wniesiono między jednolity
ruch chłopski zarzewie sporu, nigdy nie gasnące,
rozjątrzono spory bratobójcze między chłopami i część
z nich wraz z Potoczkami uczyniono zgrają maroder6w, wlokących się za konserwatystami i demokratami
w ich wyprawie przeciw żądaniom ludowym.
Najnikczemniej jednak znaleziono się wobec Stojałowskiego. Można się nie zgadzać z tym namiętnym
popem, można go nie lubić' osobiście, ale tego nie
podobna zaprzeczyć, że Stojałowski prowadził więcej
niż dziesiątek lat heroiczną niemal walkę z rządem
i szlachtą, z wyższym klerem i z chłopskiemi pijawka
mi w Galicyi i na Szląsku, a dążenia jeg o były często
demokr^tycznemi w najlepszem tego słowa znaczeniu.
Był on niejako „próbnym królikiem" dla wszystkich,
najzuchwalszych, najbardziej sprzecznych z prawem
prześladowań całej zgrai biskupów i świeckich policyantów z hr. Kazimierzem Badenim na czele. Dość
wspomnieć, że człowiek ten przebył 22 procesy poli
tyczne, z których 10 przegrał, zyskując 1.415 złr.
kary, przeszło 8 miesięcy więzienia za wyrokiem,
a przeszło rok więzienia śledczego ! Dla niego łama
no przepisy o tajemnicy listowej, łamano ustawy pra
sowe i o zgromadzeniach, dopuszczano się wprost
masowej kradzieży jeg o pism na pocztach, znoszono
zupełnie konstytucyę, a nikt nie upomniał się o to
chociażby jednem słowem, nikt nie zapytał nawet
z ciekawości rządu, czem motywuje podobne barba
rzyństwa !
Jeżeli to wszystko, co robiono ze Stojałowskim,
powtarzano bez końca na socyalnyeh demokratach,
a „lewica“ i demokraci milczeli, to rozumiemy to
dobrze ; nie żądamy od nikogo łaski i uważamy wprost
demokratów, jako szkodliwych ludowi wrogów ; ale
ze Stojałowskim była tego rodzaju sprawa, że go

formalnie wpędzano w radykalizm przez to, że nie
udzielano mu najmniejszej pomocy w skutek tchórzo
stwa przed rządem i stańczykami.
Przed kilku tygodniami rozzuchwaleni biskupi gali
cyjscy : Seweryn Morawski, arc. lwowski, Łukasz
Solecki bisk. przemyski, Ignacy fcobos bisk. tarnowski
i Jau Puzyna bisk. krakowski pozwolili sobie na
tanią zabawkę i rzucili klątwę na pisma Stojałowskiego, Wysłoucha i „Naprzód“ . A le przytoczmy raczej
dosłownie końcowy ustęp klątwy :
„Zaklinamy was przez wnętrzności Miłosierdzia
Bożego, abyście pisemek tych, które noszą tytuł :
Nowa Pszczółka, Nowy Wieniec , Noioy Dzwon, Przy
jaciel Ludu i Naprzód nie czytali, ani popierali sło
wem, ani pieniędzmi, pod grzechem i to nietylko tych,
ale i innych — gdyby w przyszłości na ich miejsce,
ze zmienionym tytułem i w podobnym duchu wycho
dzić miały. Gdyby zaś nadsyłano wam uparcie te
pisemka, nie przyjmujcie ich, albo oddawajcie je w a
szym Pasterzom.
„Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, niech
będzie zawsze z wami. Amen.
„D an w marca 1895 r.

f Seweryn,
Arcybiskup Lwowski.

f Łukasz,
f Ignacy ,
f Jan,
Biskup Przemyski. Biskup Tarnowski. Ks. Bisk. K rak.“
Czytelnik zrozumie, że gdyby taka „klątwa“ mogła
się bodaj w jednym wypadku udać, ludowi w Galicyi
groziłaby najsroższa kościelna niewola, wobec której
średnie wieki bledną. W ów czas Galicy a byłaby oj
czyzną głodnych i ciemnych zgrai niewolniczych, pro
wadzonych przez sfanatyzowanych księży. Obowią-

zkiem demokratów było zaprotestować przeciw tej
bezczelnej biskupiej arogancyi, zaprotestować choćby
dla przyzw oitości! Otóż z wyjątkiem kilku kiepskich
dowcipów w „Kuryerze lwowskim“ cała reszta „demokracyi“ nie zdobyła się na żaden silny protest,
który by się odbił szerokiem echem po kraju. Całkiem
inaczej to wygląda, jeżeli soeyalna demokracya drwi
sobie z klątw biskupich; partya ta nigdy się nie
przyznawała do jakiegolwiek nabożeństwa dla ko
ścioła katolickiego i może sobie kpie z wszystkich
klątw na świecie. A le galicyjska „demokracya“ za
wsze szła i dotychczas idzie w zgodzie z kościołem
i obowiązkiem je j żądać od tegoż kościoła nieunicestwiania pierwszych podstaw wolności obywatelskiej.
Jeżeli tego nie czyuią galicyjscy demokraci, to wyko
pują sobie sami grób w niedalekiej przyszłości. Jeżeli
nie zjedzą ich socyaliści, to połknie ich kler, który
jak wiadomo ma najstrawniejszy żołądek.. . .
Pozostawałaby mi jeszcze analiza sprawy szląskiej,
ale z powodu silnego zainteresowania się nią całej
Polski, chciałbym tę sprawę obszerniej nieco omówić
j dlatego pozostawiam ją do najbliższego numeru
„Przedświtu“ .

