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IK wesołe, a często odrażające widoki zwyrodnie
nia politycznego i społecznego demokratów
galicyjskich zakończymy szkicem „sprawy szląskiej". którą demokracya sprowadziła szczęśliwie w
opinii publicznej do założenia polskiego gimnazyum
w Cieszynie. Nigdzie niema tak wybitnych stosun
ków społecznych, tak prostych i jasnych, które by
każdemu patryocie polskiemu dyktowały wyraźniej,
jakiej ma trzymać się polityki, jak właśnie na Szląsku
austryackim. Powiadam w yraźnie: patryocie, bo patryotyzm, to jeden z tych bogów, któremu w dzień i w nocy
ofiary składają publicznie nasi demokraci, to jest ich
racya bytu niejako, bez której nie mieliby żadnego
szczytniejszego hasła dla pokrycia wyzyskiwania
ludu lub podlenia się wobec szlachty.
Od Bielska aż za Cieszyn rozciąga się polska dzie
dzina, Księstwo Cieszyńskie, zamieszkałe przez dwustotysięczny lud polski. Dalej na zachód ogromny
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rewir węglowy ostrawsko-karwiński, także zaludniony
przez polaków, albo tutejszych, krajowców niejako,
albo przez polski żywioł napływowy, który ogromną
falą płynie aż z poza Tarnowa. Ludność to rolniczorobotuicza, chłopi pomieszani ściśle z robotnikami
fabrycznymi, bo wielkich miast tu niema, a za to są
potężne kopalnie, huty, fabryki maszyn największe
w Austryi, gisernie itp.
Kolosalne posiadłości dawniej arcyksięcia Albrechta
(obecnie jeg o spadkobiercy, ks. Frydryka), wielkie ko
palnie i fabryki hr. Larysza, żyda Guttmana, br. Rotszylda skoncentrowały w sobie całą t. zw. „w ielką"
posiadłość. Innej „szlachty“ tu niema. Poniżej tych
olbrzymów finansowych rozsiadła się ohydna warstwa
sług pańskich, dyrektorów, zarządzców, nadzorców, na
stawników itd., która gniecie lud w nielitościwy sposób.
Wszystko, C " tlą, tym ffbsZaPZS pracuje, co cierpi i znosi
samowolę, to przeważnie polskie, i naodwrót wszystko co
wyzyskuje, dusi i gnębi, to niemieckie, a w małej części
czeskie. Zdawałoby się więc, że nie można poprostu
innej obrać drogi do przywrócenia Polsce tego bie
dnego ludu szląskiego, jak prowadząc politykę wprost
energicznej obrony ludowych i robotniczych interesów ;
choćby się wtedy ani słowa nie straciło na obronę
„narodowości“ , to przecież każde podżwignięcie ludu
i robotników o jeden bodaj stopień wyżej, każda
silna organizacya ludowa będzie zarazem klęską germanizatorów, którzy całą swoją siłę czerpią właśnie
w tej pasożytniczej klasie niemców i czechów na
Szląsku. Chcąc ratować polaków, musi sio ratować
chłopów i robotników, bo innych polaków tu niema,
chyba by ktoś myślał o garstce małomieszczan w Biel
sku lub Cieszynie.
Tak proste, tak jasne rozwiązanie kwestyi szląskiej
doznało w ręku impotentów demokratycznych zupeł
nego zwichnięcia. Zaczęto najpierw zbierać składki

na „D om narodowy“ w Cieszynie, zebrano wiele ty
sięcy złr. i obecnie formalnie nie wiedzą co z tem
p ocząć!'.. Suma ta złożona na procent w kasie
oszczędności, znajduje się nadto w zawiadowstwie
ludzi, którzy wszystkiem innem są raczej, niż zwo
lennikami ruchu ludowego na Szląsku.
Założono
w Białej „Dom robotniczy“ , skąd wypłaszają robotni
ków różni pankowie biurokratyczni. I na to zebrano
sporo pieniędzy ze wszystkich stron Polski, ale z ca
łym spokojem mogą sobie buńczuczni niemcy w Białej-Bielsku śmiać się z działalności tej instytucyi.
Zaczęto ze skwapliwością niepojętą wyszukiwać z mo
zołem terenu, gdzie najmniej polaków i gdzie ci polacy
stanowią najlichszy żywioł do jakiegokolwiek ruchu
ludowego i znaleziono szczęśliwie drobnomieszczan
cieszyńskich. Założono też tutaj Czytelnię ludową,
„paR44 szkoły 1lidowej; „S ok ół“ , Towarzystwo
polityczne ludowe itd. Wszystkie te instytucye bez
wyjątku nie żyją wcale, choć się o nich z tryumfem
prasa galicyjska rozpisywała, albo wegetują nędznie,
w rękach cieszyńskiej kliki stańczyków. A demokraci
galicyjscy okłamują wprost społeczeństwo, umieszcza
jąc od czasu do czasu rzewne opisy patryotycznych
uroczystości w tych napół rozpadających się instytu
cjach.
Robotników nawet nie tknięto żadną z tych insty
tucyi, a lud wiejski dostał dwadzieścia kilka czytelni
ludowych, które prowadzą dość marny żywot. W re
szcie ukoronowano całą akcyę projektem utworzenia
polskiego gimnazyum w Cieszynie i „zelektryzowano“
tem polskie społeczeństwo, a co ważniejsza, zebrano
już przeszło 80.000 złr. na te cele.
W tem miejscu musimy na chwilę wrócić do Galicyi. Co może przeciętny filister galicyjski, a więc
najlepszy materyał na „demokratę“ zrobić dla Szląska ? Pójść, zbratać się z robotnikiem, z chłopem

ubogim, z uczniem rzemieślniczym...?
M ówić mu
0 jego nędzy, o długim czasie pracy, o niedoli na
starość, o braku praw obywatelskich...? A le ż ci lu
dzie w kraju tem tylko żyją, że nienawidzą socyalistów właśnie za tego rodzaju agitacye ! T o też de
mokraci galicyjscy zrozumieli tę trudność, i pisma ich,
1oświęcające tyle miejsca wszelkim odezwom, i komu
nikatom różnych kom itetów szląskich, milczą jak z a 
klęte, gdy chodzi o polskich robotników. Można przej
rzeć dowolne roczniki dowolnych większych pism de
mokratycznych, a nie znajdzie tam nikt ani słowa
o całym tym ruchu ludowym, o wszystkich nędzach
tego ludu na Szląsku. K ie d y w Ostrawie zabijano
poiskicii robotników, próbując na nich nowy karabin
Mannlichera, pisma demokratyczne m iały tylko w e 
stchnienia i słowa oburzenia — dla agitatorów socyalistycznych ; kiedy w K arw in ie 53 a przedtem 150
robotników, przeważnie polskich znalazło grób w szy
bach Larysza i ks. Frydryka, wówczas interpelował
o to w parlamencie — P em erstorfer ! Polacy siedzieli
cicho. F ilister galicyjski nie w ydźw ignie tego ludu
szląskiego z nędzy i uporzenia, i dlatego nie odrodzi
go. I warto widzieć, ja k zamiast dzielnej, męskiej
polityki ludowej, wynaleziono dla galicyjskiego filistra
inną, w ygodną, spokojną a chlubną — politykę ja ł
mużny. „Członkowie kasy X Y zebrali po wieczorku
z tańcami w mieście Z. tyle a tyle pieniędzy na gimnazyum w Cieszynie“ „K ó łk o takie a takie (z w y
mienieniem nazwisk) podarowało tyle znów a tyle
guldenów“ i t. d . ; funkcyę dawania jałm użny na
gimnazyum podniesiono z biegiem czasu do jedy
nej działalności publicznej, podobnie ja k zadanie
socyalne klas posiadających wobec wyzyskiwanych
załatwiono jałmużną kilkuset tysięcy z zysków
lw owskiej kasy oszczędności na „dom y robotnicze“ ,
podobnie jak oświata opiera się na „M acierzy“ po-

wstałej ze składek, jak szkoła dla ludu ma się opie
rać o patryotyczno-jałmużnicze stowarzyszenie „Szko
ły lu d ow ej" itd. w nieskończoność.
B yle ludu nie
poruszyć, byle w sejmie czy w radzie państwa nie
zażądać ustawowych kredytów, byle szlachty rządzącej,
lub szląskich germ anizatorów nie zaczepie tam, gdzie
by musieli ustąpić! W skazują nam przytem obłudnie
na przykład Czech, a przecież w Czechach jest partya młodoczechów, prowadząca bądź co bądź, zaciętą
wojnę w sejmie i parlamencie, przecież w Czechach
w yłonili się postępowcy, wobec których nasi „demo
kraci“ są ichtyozaurami przedpotopowymi. W Cze
chach nie boją się poruszyć mas ludowych, a je że li
miodoczesi nie mają pełnego prawa mówić w imieniu
proletaryatu, to tylko dlatego, że ten proletaryat sam
ju ż za siebie mówić potrafi, że ma swoją własną organ izacyę. W Galicyi bezsilność i zwyrodnienie de
m okratów zamyka oczy ludności temi „patryotycznem i“
jałm użnami i dlatego jałm użny te są wprost szkodli
we, bo nagromadzone środki dostają się potem w ręce
kreatur stańczykowskich, które albo nic z tym i środ
kami nie robią (i to jeszcze najmniejsza szkoda) albo
używają ich wprost dla dalszego ujarzmiania i ogłu
piania ludu, jak tego dowodzi towarzystwo „M acierzy
polskiej“ i inne przykłady. T o ż samo będzie, a nawet
ju ż po części je s t z gimnazyum w Cieszynie.
J eżeli z kolei wypadków zdarzy się, że „demokraci“
odbywają zgromadzenia, że stykają się z ludem, to
chyba ślepy człow iek nie dostrzeże, jak mało mają
tf tego ludu zaufania.
Zgrom adzenie takie rozpada
się na kilka c zę ś ci; przy stole prezydenta i obok
niego siedzą „p a n o w ie “ , różni „goście“ honorowi
itp. a przy drzwiach tuli się rzesza wieśniacza lub
robotnicza, nie rozumiejąca mowy oratora patryotycznego o doskonałościach Konstytucyi 3 maja i sar
kająca na napaści, któremi się obrzuca ruch robotni-

czy lub ks. Stojałowskiego. A gdyby ktoś był cie
kawy, jak wygląda zgromadzenie „Czytelni ludowej“
w Cieszynie, to niechaj raczy posłuchać ustępu 7 dłu
giej seryi artykułów umieszczonych w prawdziwie
demokratycznym „Kuryerze przemyskim“ p. t. „Stańczyki w Księstwie Cieszyńskiem“. Ustęp brzmi :
„Na sali przy stole prezydyalnym siedzi dwóch
„dyrektorów“ Towarzystwa oszczędności, obok nich
siedzą : profesor gimnazyalny, właściciel posiadłości
rolnej, wyższy urzędnik areyksiążęcy i t. d. To jest
W ydział Czytelni ,ludowej1. Na krzesłach widzimy :
dwóch posłów do sejmu, notaryuszów, adwokatów,
doktorów medycyny, sędziów, urzędników itp. To są
członkowie Czytelni ,ludowej1. A gdzie ,lud‘ się po
dział ? A prawda, po kątach tuli się paru rzemieślni
ków, z minami skromnemi i lękliwemi, jak gdyby
zawstydzonych, że w tak dostojnem towarzystwie
się znaleźli. To jest walne zgromadzenie członków
Czytelni ludowej w Cieszynie, zwołane przez sz. pre
zesa p. F. pod presyą kilku członków Czytelni, którzy
zyskali sobie przez to śmiertelną nienawiść ze strony
tego ,powszechnie poważanego1 narodowca“ .
Tak pisze nie żaden socyalista, lecz naoczny widz
demokrata, który nie może zrozumieć niedołęstwa
galicyjskiego demokratycznego bractwa.
Na gimnazyum cieszyńskie zebrano przeszło 80.000
złr., co roku potrzeba będzie dokładać do tego kil
kadziesiąt tysięcy i wzamian za to dostanie się z ko
nieczności biedną i lichą szkołę, z której raczej wszy
stko inne na świecie będzie korzystać, tylko nie sze
roka masa ludu polskiego, za uboga, aby módz dzieci
swoje do szkoły średniej posyłać. I jeszcze jedna
uwaga nie będzie może zbyteczną. Oto jesteśmy
przekonani, że obok kilkunastu uczniów, synów boga
tych chłopów, będą tam synowie garści biurokratów,

a zarazem niemcy, którzy dla karyery urzędowej
zechcą przyswoić sobie polski język. Nie mamy oczy
wiście nic przeciw temu, nawet cieszymy się z tego,
ale czyż to jest punkt zaczepienia „odrodzenia“ ludu
szląskiego, jak się to słyszy w bałamutnej frazeologii
demokratycznej. Czy na to należało zużyć tyle za
pału ? Czy przykłady z dzisiejszych, stosunków są
tak zachęcające ? Zacytujemy z wspomnianej seryi
artykułów „ K uryera przemyskiego “ ( pisanych na
miejscu w Cieszynie !) bardzo smutny ustęp :
„Świetny W ydział krajowy galicyjski udziela nie
które stypendya uczniom w ks. Cieszyńskiem. Je st to
ze wszechmiar pochwały godnem, lecz i to ma swoje
,ale...‘ Jeden ze stypendystów galicyjskiego Wydziału
krajowego, uczeń gimnazyum cieszyńskiego, który
dostaje stypendyum ś. p. Pukalskiego, biskupa tarno
wskiego nie uważa sobie bynajmniej za obowiązek
uczęszczać na lekcye języka polskiego; oprócz nie
których jego kolegów, żaden z naszych ,powszechnie
poważanych1 narodowców nie skarci go za to, uw a
żając to widocznie za coś całkiem naturalnego“.
Co wobec takiego wypadku mamy sądzić o „odro
dzeniu Szląska ze pomocą gimnazyum w Cieszynie“ ?
Coby powiedzieli nasi „demokraci“ gdyby im np.
zaproponowano agitacyę za powszechnem prawem
wyborczem do wszystkich ciał ustawodawczych ? —
jako środek do poruszenia mas, a w razie zwycięstwa,
do wybieia się ogromnej większości ludu polskiego
z niewoli niemców i czechów, którzy w Księstwie
cieszyńskiem stanowią śmieszną mniejszość. Otóż o ile
wiemy nie zwołali demokraci galicyjscy ani jednego
zgromadzenia z takim porządkiem dziennym, pomimo,
że socyaliści pokazali im drogę do tego, mając na
swoich odnośnych zgromadzeniach tysiące chłopów
i robotników, z zapałem przejmujących się tą agitacyą!

Ani jednego zgromadzenia ! powtarzamy tym wszy
stkim jałmużnikom, którzy zbierają na szlązaków,
jakby na jakich pogorzelców i którzy dlatego, że są
w koalicyi parlamentarnej z znienawidzonymi wszędzie
liberałami niemieckimi, urządzają w Kole polskiem
we Wiedniu niegodne szopki, aby tylko nie poruszyć
sprawy szląskiej. Przypominamy, że za czasów tej
„koalicyi“ żaden demokrata nie postawił w parlamen
cie uczciwie sprawy oświaty ludu polskiego na Szląsku w ojczystym języku, a gdy to w Kole polskiem
uczynił zacięty klerykał, poseł ks. dr. Kopyciński,
ukręcono sprawie łeb przez oszukańcze wprost intrygi.
I teraz zbierają po całej Polsce jałmużnę dla dwustu
tysięcy ludu polskiego, który płaci olbrzymie podatki
i mógłby mieć z urzędu nie jedno, ale cztery gimnazya
polskie, gdyby — ach — to jedno : gdyby — demo
kraci galicyjscy nie byli moralnymi i politycznymi
bankrutam i!
M e mówimy już wcale o obowiązku uczciwego
ustawodawstwa ekonomicznee-o, lub ochronnego np.
8 -godzinnego ustawowego dnia pracy, którego zapro
wadzenie podniosłoby robotnika szląskiego na tak
wysoki poziom kulturalny, o jakim galicyjski demo
krata nawet nie marzył nigdy. Nie mówimy o tem,
że agitacya za 8-godzinnym dniem roboczym prze
rzuciłaby odrazu cały lud szląski do tego obozu,
który by ją rozpoczął, tego wszystkiego nie wymaga
my od demokratów galicyjskich, których mózgi muszą
wpierw przebyć ewolucyę kilku dziesiątków lat, aby
się stały tak „zuchwałymi“ i zaczęły myśleć bez po
wtarzania w kółko bezmyślnego ogólnika o „gruncie
narodowym“ itd- Ale czego możemy od nich żądać,
to tego, żeby nie załatwiali sprawy po kapitalisty
cznemu, t. j. żeby nie stawiali dawania i brania jał
raużny, jako „misyi narodowej“.

Porównajmy tylko to zbieranie pieniędzy na gimna_
zyum, z agitacyą jaką prowadzą krakowscy socyaliści
na Szląsku, a w tej chwili zobaczymy bijącą w oczy
różnicę.
Ale zamiast mówić jako strona, wyręczymy się
lepiej cytatą demokraty , szlązaka, znającego tamte
stosunki i opisującego je w przytaczanym przez nas
„Kuryerze przemyskim". Mówiąc o potrzebie ruchu
ludowego, pisze on :
„W Cieszyńskiem jest w tym kierunku bezczynność
absolutna. Nie tylko nie istnieje żadne pismo, po
święcone sprawom robotniczym, ale wychodzące tu
dw a pisemka ,Przyjaciel ludu* z dod. ,Przegląd poli
tyczny' oraz ,Gwiazdka Cieszyńska1 z dziwną stałością
przedmiot ten pomijają, ja k gdyby to było rzeczą
zakazaną. Niech więc nas to nie dziwi, że w oko
licach , węgłarskich1 obu tych pisemek trzymają nie
wiele i wyrażają się o nich zazwyczaj z przekąsem
lub ze w zgardą. Za to w okręgu węglowym czeskie
,Odborne listy1 szerokie ogarnęły koła i chociaż wię
kszość polaków, którzy, jako członkowie Stowarzysze
nia ,Prokop1 otrzymują je bez osobnej dopłaty, nie
czyta ich wcale, bo nie rozumie, to jednak coś niecoś
z tej czeszezyzny przylepić się musi. Dopiero w osta
tnich czasach polskie pisma, jak W ieniec1, ,Pszczółka*
ks. Stojałowskiego, oraz ,Naprzód' krakowski stopnio
wo wypierają tę narzuconą czeszczyznę i coraz większem powodzeniem cieszyć się zaczynają.
„Wspomnieliśmy w numerze poprzednim jak cie
szyńscy ,narodowcy1 starannie unikają tak potężnych
środków budzenia ludu z wiekowego letargu, jakimi
bez wątpienia są wszelkiego rodzaju zgromadzenia
i wiece, na których słowo polskie do serc tysięey
przenika, wytwarza nowe ideje i pobudza do czynu.
K tóż może za złe wziąć socyalnym-demokratom z Ga-

licyi, którzy tu od czasu do czasu zjeżdżają i mową
polską elektryzują masy ludu roboczego, spragnionego
tego życiowego nektaru ? Przecież oni czynią tylko
to, czego nasi ,narodowcy1 wystrzegają się jak djabeł
święconej wody. ,Narodowcy1 wolą ciaśniejsze szranki,
ich zadawalnia zgromadzenie w kółku rolniczem lub
czytelni, tłumny zaś wiec w sali lub pod gołem nie
bem mógłby niemile być widzianym przez władzę,
więc to nie jest patryotyezne... K tóż zatem jest
bardziej narodowym , czy kosmopolityczni socyaliści, czy
,narodowcy1 ? Odpowiedź jasna“.
Tak żali się autor, którego o żadne sympatye
szczególne dla „kosmopolitycznych" socyalistów podejrzywac nie możemy!
I na tem więc polu, tak samo, ja k i w wewnętrznem życiu Galicyi „demokraci“ okazali, że nie
mają serca i zrozumienia dla cierpień milionów ludu
polskiego.
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Powyższe charakterystyki, choć nieraz pobieżne,
choć tylko w grubych zarysach szkicowane, oparliśmy
o taką masę faktów, o tak wielką ilość danych, które
każdej chwili sprawdzić można, że zarzut stronniczo
ści (w złem znaczeniu) może nam uczynić tylko ten
człowiek szanujący się, kto punkt za punktem wykaże
niesprawiedliwość' samychże faktów i danych. Krzyki
demokratycznych tchórzów nie obalą nic z powyżej
przytoczonego obrazu rozkładu „demokratów“ gali
cyjskich. Stara ich nazwa, która niegdyś oznaczała
w Polsce grupę ludzi dzielnych, wielkie dusze i wiel
kie charaktery, okrywa dzisiaj albo oczajduszów po
litycznych, albo niedołęgów, godnych chyba co rychlejszego pogrzebu.
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Z chwilą, kiedy socyaliści polscy w Galicyi podnieśli
w swoim programie wszystkie żądania swobód poli
tycznych, które (w Europie ale nie w G alicyi!) stały
na kartach dawnych demokratycznych programów
i nadarmo wyczekiwały swego urzeczywistnienia, z tą
chwilą „demokracya“ spadła w Galicyi do rzędu
obrońcy interesów wielkomieszczańskich, a oparłszy
się raz o interes worka pieniężnego, przyjęła jego
taktykę i łasi się przed tymi, którzy rządzą krajem :
przed szlachtą.
Proces ten dokonywał się właśnie w ciągu lat
ostatnich przed naszemi oczyma, a szkic niniejszy
miał za zadanie przedstawić tę dezercyę demokratów
z ludowego obozu za pomocą całego sz#regu zdrad
sprawy ludowej.

