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TOM I
W jesieni  roku zwrócił się do mnie Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółǳielczych „Proletariat” w Krakowie z propozycją wydania drukiem moich pamiętników.
Zgoǳiłem się na dostarczenie pierwszego ich tomu, opisującego moje przeżycia do r.
. Drugi tom ma objąć następny okres, ale do jakiego czasu, tego sam jeszcze nie
umiem oznaczyć. Wszak pamiętnik nie powinien traktować zbyt świeżych zdarzeń. Dopiero po śmierci autora wolno drukować jego opisy zdarzeń najświeższych współczesnego
mu życia. Jest w tym wielka słuszność. Osobiste przeżycia muszą się „jak ﬁga ucukrować,
jak tytoń uleżeć”, aby człowiek mógł wydać o nich sąd jako tako sprawiedliwy i wartościowy. Pamiętniki to znakomite dokumenty dla historyka, ale trzeba ich barǳo krytycznie używać. Na szczęście nie zamierzam stwarzać dokumentu historycznego, a chcę
raczej zadośćuczynić potrzebie serca, aby z tysiącami robotników polskich poǳielić się
wspomnieniami bojów nie tak dawnych, a jednak już dawnych, bojów toczonych z fanatyzmem pionierów, rąbiących drogę w skalistej opoce.
Wobec powoǳi pamiętników, jaka zalała rynek książkowy po wojnie światowej,
wspomnienia moje w pierwszym tomie opowieǳiane, mogą się wydać echem spraw nieraz drobnych, rozgrywających się nie w największej cząstce Polski. A jednak nigǳie na
ziemi polskiej nie mogła w owym czasie ujawnić się z taką swobodą gra sił społecznych,
jak w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim.
Nigǳie socjalizm polski nie mógł stać się legalnym, nowoczesnym ruchem masowym, jak tylko w tych dwóch ǳielnicach.
Na próżno czytelnik szukać bęǳie w tej książce wspomnień z mego prywatnego życia.
Nie ukrywam ich, bo nie mam czego ukrywać, bo moje życie prywatne znikało po prostu
wobec życia politycznego. Byłem cząstką — choć drobną — tej siły „fatalnej”, co ze
zjadaczy chleba robiła nie aniołów wprawǳie, ale ożywionych, ǳiałających członków swej
klasy i swego narodu.
To cała treść mej pracy.

Warszawa, listopad .
Ignacy Daszyński
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Uroǳiłem się dnia  paźǳiernika  r. w Zbarażu, małym mieście powiatowym
na Podolu wołyńskim, nad granicą rosyjską. Ojciec mój, Ferdynand, (uroǳony w r. 
— umarł w r. ) był urzędnikiem w starostwie, matka, Kamila z Mierzeńskich, (urodź,
w r.  — umarła w r. ), pochoǳiła z jednowioskowej roǳiny szlacheckiej.
Było nas czterech braci i jedna siostra. (Tomasz, Piotr, Feliks, ja, najmłodszy z nich
i o pięć lat ode mnie młodsza siostra Zoﬁa). Byliśmy ǳiećmi z drugiego małżeństwa ojca.
ǲieci z pierwszego małżeństwa były już dorosłe i nie mieszkały przy ojcu. Poza rzadkimi
odwieǳinami synów i córek z pierwszego małżeństwa, pozostali oni dla mnie niemal
zupełnie obcymi ludźmi w całym moim życiu.
Mieszkaliśmy nad miasteczkiem na wzgórzu, spadającym ku rzece Gnieźnie, we własnym domu wśród kwiatów, ogrodu warzywnego i sadu dość ǳikiego. Granice nasze
przytykały do tzw. „Lip”, tj. przepięknej promenady wśród podwójnych rzędów starych
drzew lipowych, należącej do zapadłego zameczku Wiśniowieckich. Tutaj miał się przechaǳać niegdyś młody król polski, Michał Korybut Wiśniowiecki. Opodal od „Zamku”,
budynku z XVII stulecia, otoczonego fosą i wałami, ciągnął się ogromny staw zbaraski
z brzegami zarosłymi gęsto wysokim szuwarem. Tutaj starsi bracia uczyli mnie pływać
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w barǳo prosty sposób. Pokazano mi, jak się pływa i rzucono na głęboką wodę! Reszta
należała już do mnie.
Na przedmieściu Zbaraża, w Starym Zbarażu, widne były na wyniosłem wzgórzu ruiny
starego zamku. Niedaleko stąd Był „Księży Lasek”, miejsce majówek i wycieczek ludności
zbaraskiej.
Całą okolicę miasteczka zwieǳiłem w nieustannych pochodach i wycieczkach, tłukąc
się na cuǳych koniach po pastwisku, piekąc w rowie ziemniaki w jesieni i doznając
przeróżnych „przygód”.
W domu był naǳwyczaj surowy system wychowania ǳieci. Kiedy ojciec wchoǳił
do pokoju, wszyscyśmy wstawali i czekali aż siąść pozwoli. Ojciec był do czwartego lub
piątego roku ǳiecka tkliwym i pieszczotliwym; skoro tylko chłopak zaczynał cokolwiek
rozumieć, zaczynał się rygor prawǳiwie żelazny. Absolutne milczenie w towarzystwie ojca było koniecznym obyczajem, o obcowaniu ǳieci z ojcem nie było mowy. Ojciec sam
był człowiekiem milczącym i był znany w całej okolicy z wielkiej prawości charakteru.
Był on biczem bożym dla każdego blagiera w towarzystwie, bo nie lękał się powieǳieć
prawdy w oczy najwpływowszym luǳiom. Ze starostą Niemcem, biurokratą żył na barǳo
złej stopie, zwłaszcza w czasach powstania  r. i po powstaniu. Kiedy Niemiec starosta
wysyłał ojca do okolicznych dworów dla odbywania rewizji i poszukiwania powstańców,
musiała matka moja na kilka goǳin przedtem jechać, co koń wyskoczy, dla ostrzeżenia
we dworze przed rewizją. W ten sposób oczywiście służbistość mojego ojca okazywała się
w barǳo niepewnym świetle w oczach przełożonego. Chłopi i Żyǳi zachowali przez długie lata barǳo miłą pamięć o moim ojcu, jako urzędniku. Pamiętam niejedną burzliwą
scenę w domu, kiedy próbowano ojca przekupywać podarunkami — wedle powszechnych praktyk ówczesnych. Ojciec wracał z urzędu i wówczas okazywało się, że przysłana
ǳiczyzna, ryby itd. były łapówką. Kazał to bez litości wyrzucać i groził skargą biednym
faktorom żydowskim, których użyto jako pośredników. Ale na Boże Naroǳenie gmina
żydowska przysyłała ojcu co roku ryby, co się zakorzeniło, jako zwyczaj odwieczny.
Ostatnich ǳiesięć lat życia był ojciec chorym człowiekiem. Uratował się wprawǳie
po ataku apoplektycznym, ale musiał barǳo uważać na siebie. Żałowałem całe życie, że
stary, nie mądry sposób wychowywania ǳieci nie dozwolił mi nigdy zbliżyć się serdecznie
do ojca. Nauczyłem się dopiero później cenić jego czysty i piękny charakter.
W szóstym roku życia poszedłem do szkoły, do oo. Bernardynów w Zbarażu. Czytać
i pisać nauczyłem się już przedtem, bawiąc się literami i otrzymując wskazówki od ojca.
U Bernardynów byłem zawsze barǳo dobrym uczniem. Dwa typy księży pamiętam.
Jeden, ks. Rzepka, był uosobioną dobrocią i słodyczą. Szeroki w plecach, blondyn, młody
jeszcze, miał tak serdeczny i słodki uśmiech na ogolonej pełnej twarzy, że dotąd jeszcze
odczuwam silną przyjemność, gdy o nim wspomnę. Drugi, ks. ǲiurzyński, był postrachem całej szkoły.
Nerwowy, chudy, groźny uczył w najwyższej klasie. Kiedym raz w sporze z uczniem
wyższej klasy uderzył go w twarz, spotkała mnie po raz pierwszy w życiu kara chłosty
w kancelarii ks. ǲiurzyńskiego. Dostałem trzy plagi i wziąłem to sobie tak do serca,
że nie wróciłem wcale do domu, lecz uciekłem na rzekę, gǳie z urwisami zbaraskimi
pływałem na krach lodowych. Dopiero późnym wieczorem odnaleziono mnie nad rzeką
i zaprowaǳono do domu, zostawiając mnie zresztą w spokoju.
Dnia  grudnia  r. byłem rano w szkole, kiedy mnie nagle zabrano do domu, gǳie
zastałem wszystkich w przerażeniu i rozpaczy. Ojca przywieziono przed chwilą martwego
z biura. Umarł był tam nagłą śmiercią podczas rozmowy z jednym z synów. Wszelkie wysiłki lekarzy okazały się bezskuteczne. Śmierć ta ogłuszyła mnie zupełnie, chociaż oprócz
zamętu w głowie nie odczuwałem ani bólu, ani żalu i czyniłem już sobie wtenczas jako
ǳiecko w skrytości duszy wyrzuty, że nie barǳo płakałem.
Po śmierci ojca matka przeniosła się z młodszymi ǳiećmi tj. z Feliksem, Zoﬁą i ze
mną do Stanisławowa, gǳie zapisałem się wkrótce do gimnazjum. Brat Feliks był w szkole
realnej. Życie nasze stało się barǳo skromne i pracowite.
Nie było środków dla wychowania ǳieci, toteż zacząłem już w pierwszej klasie dawać lekcje kolegom. Wraz z bratem byliśmy najlepszymi uczniami w szkole. Tylko temu zawǳięczałem, że profesorowie patrzyli przez palce na zupełny brak podręczników
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szkolnych u mnie. Przez pięć lat blisko owej nauki gimnazjalnej nie miałem żadnych
podręczników i uczyłem się u moich uczniów, bo lekcji miewałem po trzy i cztery. Byłem dumny z tej pracy, bo oǳiewałem się zupełnie za własne pieniąǳe, a nawet czasem
mogłem matce drobnostką dopomóc.
Już w pierwszych klasach gimnazjum stałem się pod wpływem mego brata gorącym
patriotą polskim. Umiałem z nim razem śpiewać wszystkie chyba piosenki powstańcze
z r.  i , czytałem książki z ǳiejów Polski i wyrabiałem sobie nie tyle sądy, ile
sympatie i antypatie dla poszczególnych osób z tych ǳiejów.
Ale wkrótce miała nadejść chwila przełomowa, która pchnęła mnie i brata na tak
odległe tory, o jakich nigdy dotąd nie marzyłem.

P i
a
m.
Było to w klasie czwartej, kiedy zacząłem, w czternastym roku życia, pierwszą walkę
o moje zasady. W Stanisławowie był piękny zwyczaj, że na Zaduszki ozdabiała polska
młoǳież szkolna grób powstańca — poety, Maurycego Gosławskiego, który tu zmarł
w więzieniu. Co roku zbierała się młoǳież, śpiewała patriotyczne pieśni: „Boże coś Polskę”, „Z dymem pożarów” itp. Zazwyczaj rozdawano na cmentarzu jakiś wiersz okolicznościowy, napisany przez ucznia gimnazjum, lub szkoły realnej. W r.  napisał taki
wiersz nadgrobny mój brat Feliks. Był to czas, kiedy dynastia szukała zgody z galicyjską
szlachtą i w ogóle ówczesną „miarodajną” opinią publiczną kraju. Cesarz obiecał odbudować Wawel i przygotowywał się do objazdu Galicji. Dla naszego kółka młoǳieży było to
wszystko ciosem bolesnym. Myśmy przecie byli najskrajniej nieprzejednani i marzyliśmy
ustawicznie o walce z bronią w ręku przeciwko
tkim najeźdźcom na polskiej ziemi.
Wiersz Feliksa był też płomiennym protestem przeciwko temu, by „Chrobrych korona”
spoczęła na skroni niemieckiej dynastii.
Ja podjąłem się wiersz odhektografować i rozrzucić wśród publiczności na cmentarzu.
I rzeczywiście udało mi się kilkaset egzemplarzy rozǳielić mięǳy młoǳieżą, śpiewającą przed grobowcem Gosławskiego w późny wieczór listopadowy, po czym, dumny ze
spełnionego czynu, poszedłem do domu.
Na trzeci ǳień padł popłoch na obie szkoły. Szukano autora i jego pomocników.
Feliksa aresztowano pod zarzutem obrazy majestatu, mnie dyrektor kazał na razie szkołę
opuścić. Zostałem jako współwinny wciągnięty do śleǳtwa sądowego. W domu zapanowała straszna rozpacz. Matka zalewała się łzami na myśl, że jej obaj synowie, z których
była tak dumną, nagle znaleźli się w śleǳtwie karnym. Tysiące wyrzutów spadały na
mnie, podczas gdy Feliks sieǳiał w więzieniu stanisławowskim. Ale obaj byliśmy od najwcześniejszej młodości tak hardymi i samoǳielnymi chłopcami, że nie ugięliśmy się ani
na chwilę. W niezliczonych sporach z matką mieliśmy sposobność jej oświadczyć, że nie
uczymy się „dla chleba” — jak biedna, kochająca nas ślepo matka chciała — lecz dla
nauki i dlatego, żeby kiedyś móc walczyć o nasze ideały. Że całe miasto, pełne urzędniczych familii, okrzyczało nas obu za najszkodliwszych luǳi pod słońcem, że stroniono
od nas i pokazywano palcami dla odstraszającej przestrogi, to nas absolutnie nie wzruszało. Sęǳią śledczym był młody urzędnik p. S., później wysoki dygnitarz w sądownictwie
galicyjskim. Pamiętam, że raz wieczorem mnie przesłuchiwał i poczęstował grzecznie
papierosem. Wreszcie stanęliśmy z bratem przed sądem przysięgłych. Prokurator na rozprawie odstąpił co do mnie od oskarżenia; może czuł całą jego śmieszność wobec mego
wieku. Obrońca brata, p. Eminowicz, prowaǳił rozprawę bez poniżenia nas wobec trybunału. Uzbrojony w cały stos książek, dostarczonych mu przez Feliksa, zaczął cytować
najsilniejsze miejsca przeciwko Austrii i dynastii z ǳieł Mickiewicza, E. Chojeckiego
i innych, dozwolonych w Austrii. Jeżeli to wszystko — mówił — wolno było młodym
luǳiom czytać swobodnie, nie można ich karać za to, że się tym gorąco przejęli i to samo
publicznie wypowieǳieli.
Ława przysięgłych uwolniła też Feliksa jednogłośnym werdyktem, a potem wszyscy
przysięgli zeszli do nas i barǳo serdecznie nas ściskali. W triumﬁe odprowaǳili nas
przyjaciele do domu, a mnie pozwolono uczęszczać do gimnazjum.
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Ale ten pierwszy występ nie ustatkował nas wcale. Było to raczej pierwsze prześladowanie, chrzest buntowników, wskazówka naszej drogi przez długie, długie lata…
Na nic się nie zdały łzy matczyne, na nic morały nauczycieli, na nic odosobnienie
nasze wśród kolegów i wszystkich „spokojnych luǳi”. Kiedyśmy się dowieǳieli o tym,
że urzędowy nasz opiekun, p. dr Z., poseł sejmowy z Podola, wyraził listownie matce swoje
oburzenie na nas obu, postanowiliśmy nie kłaniać mu się, jeżeli go spotkamy. Wcześnie
już zaczynaliśmy dookoła siebie odczuwać wrogie otoczenie, wcześnie musieliśmy się uczyć
cierpieć i walczyć!
W mojej późniejszej walce politycznej z panującym w kraju stronnictwem, używano
przeciw mnie często śmiesznego argumentu, że zwalczam szlachetczyznę, a sam jestem
szlachcicem… Otóż co do tego szlachectwa mojego, rzecz jest dla mnie zupełnie niejasna.
Matka była wprawǳie herbową szlachcianką (herbu Leliwa), ale ojcowskie szlachectwo
było mocno niezdecydowane. Późniejszy mój kolega w krakowskiej raǳie miejskiej, dr
Ponikło, wyszperał w warszawskich aktach, że jakiś Tomasz Daszyński stał przed sądem królewskim w obozie pod Połockiem, w r.  za zabicie „brata szlachcica” i został
grzywną ukarany, ale czy miał on jakikolwiek związek z moją roǳiną, tego nie wiem.
Ani w domu nikt nam szlachectwa w głowę nie wkładał, ani ja później nigdy za żadnego szlachcica nie uważałem się i dlatego nie traktowałem argumentu przeciwników
politycznych inaczej jak humorystycznie.

i ki t n ki
W owym czasie mieliśmy już tajny związek patriotyczny, w którym łączyło się kilkunastu młodych chłopców ze wszystkich szkół średnich Stanisławowa, a więc i seminarium
nauczycielskiego. Związek znajdował się pod silnym wpływem roǳiny D., przyjaciół Towiańskiego i Mickiewicza.  rok silniej na nas wówczas odǳiaływał niż , chociaż
i tych bezpośrednich wpływów nie brakło. W Stanisławowie osiadło kilka inteligentnych
roǳin „emigranckich”, które schroniły się po klęsce  r. do Galicji. Przyjeżdżał tu
i Agaton Giller, który jednak żadnego wpływu na naszą umysłowość nie wywarł.
Zbieraliśmy się za miastem w domu pp. D., albo na wycieczkach, nad rzeką Bystrzycą. Ukryci w łozach nadbrzeżnych, tworzyliśmy koło, w którym czytało się książki, często
zakazane. Fechtowaliśmy się zajadle pałaszami, karabinami, lancami, gimnastykowaliśmy
się z zapałem, pływali, maszerowali, mając ciągle „na myśli, że kiedyś to wszystko w powstaniu się przyda. Na wycieczkach robiliśmy znajomości, które miały kiedyś także się
przydać… Atmosfera, w której wzrastaliśmy, była rycerska, przy czym nie zaniedbywaliśmy „literatury polskiej” i czytaliśmy wielkich poetów polskich z głębokim nabożeństwem.
Na szkołę patrzyliśmy jako na instytucję, wychowującą marnych serwilistów. Przedmiotem naszej nienawiści byli obaj katecheci. Jeden — w gimnazjum — był to człowiek
obłudny, o którym doszła nas wieść od starszych, że dawniej był donosicielem i autorem tajnych raportów do namiestnictwa. Tego nienawiǳiłem całą duszą i na nic się nie
przydały pozory dobroduszności, które wobec uczniów przybierał. Drugi — w szkole realnej — był to zarozumiały, zmanierowany głupiec, który nas częściej rozśmieszał, niż do
nienawiści pobuǳał. Zdaje się, że obaj czuli pogardę naszą i nienawiść; odpłacali nam
równą miarką. Z góry też patrzyliśmy na „tromtadrację” i kłamliwy patriotyzm kołtunów, noszących podczas różnych występów konfederatki i kontusze.
Burmistrzem Stanisławowa był głośny swego czasu poseł Kamiński, który dopuścił się
nieczystych sprawek przy budowie kolei „transwersalnej” i musiał złożyć mandat. Choǳił oczywiście w kontuszu przy każdej uroczystości. Do szału do prowaǳały nas jego
słowa, jak: „najjaśniejszy Pan pozwala nam mówić po polsku”, za co oczywiście winni mu Polacy wǳięczność itd. W naszych oczach pojęcie Polaka było równoznacznym
z człowiekiem szlachetnym, chętnym do największych oﬁar dla ojczyzny i pracującym
dla jej jak najrychlejszego oswoboǳenia. Dlatego z nieufnością patrzyliśmy na tych, co
swoją polskość głównie kontuszem okazywali. Mieliśmy przed sobą przykłady najmarniejszej hołoty luǳkiej, oǳiewającej się w czamary i szukającej tym sposobem szacunku
luǳkiego; nic ǳiwnego, że nie sprzyjaliśmy „czapkom na zawiasach”. Głębokie wrażenie
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wywarła na nasze kółko śmierć cara Aleksandra w dniu  marca . Skoro tylko wieść
o tym doszła do Stanisławowa, brat narysował szybko kilka wielkich rysunków kredką,
napisał odpowiedni radosny wierszyk pod spodem i w nocy ponaklejano te ryciny na
głównych gmachach miasta, gǳie je rano ludność oglądała. Był to dla nas jeden z najradośniejszych dni; z naprężoną ciekawością czytaliśmy o wszelkich szczegółach zamachu,
tak szczęśliwie wykonanego i to przez Polaka, Ignacego Hryniewieckiego!
Szczególną antypatią otaczaliśmy pomnik spiżowy Franciszka I, który stał przed gimnazjum. Uważaliśmy go za tyrana, a jego ministra Mettymicha za wcielenie szatana na
ziemi. Toteż jednej nocy ubraliśmy ten pomnik po swojemu… Rano zobaczył tłum młoǳieży gimnazjalnej, spieszący do szkoły, ǳiwny pomnik; z głowy zwieszała się długa na
metr szlafmyca, zrobiona z nogawki kalesonów jednego z kółka. Że wybrano nie najczystsze, można łatwo zrozumieć… Twarz i piersi zamazane były podejrzanie brunatno
żółtą farbą, berło tak samo. Nauczyciele odpęǳili skwapliwie młoǳież od tego ǳiwnego widoku, a stróż gimnazjalny z policjantami mieli na drabinach dość roboty przy
zmywaniu gorącą wodą farby i zdejmowaniu z korony owej szlafmycy zakończonej sutym
kwastem. Sprawka ta nigdy się nie wykryła.
Wkrótce zaszła zaǳiwiająca zmiana w naszym kółku. Oto poznaliśmy się z Ukraińcami. Byli to młoǳi studenci śpiewający cudownie rusińskie pieśni, pochoǳący albo
z chłopów, albo z roǳin księżowskich. Pewnego dnia nastąpiło uroczyste zbratanie się
dwóch narodów. Jako najmłodszy zostałem wysłany do miasta po chleb. Ale nie na to, aby
towarzystwo miało go jeść. Chleb ten służył do ceremonii braterskiej łamania się nim,
jakby opłatkiem. Wszyscyśmy się chlebem łamali, ściskali i całowali, po czym Rusini
zaśpiewali, ale tak, że „dusza rosła”… Podstawę ideową tego związku stanowiła słowiańszczyzna, a raczej ǳiwne idee nasze o starosłowiańskiej wspólnocie gminnej. Rzuciliśmy
się z namiętnością do studiowania słowiańszczyzny, do opisów narodów słowiańskich,
przy czym Rosjan uważaliśmy za tak silnie zmieszanych z Mongołami, że właściwie do
wielkiej przecudownej roǳiny słowiańskiej nie mają prawa należeć… Nie cierpieliśmy
Niemców, natomiast sympatią naszą darzyliśmy Celtów. Mieliśmy cały system oceniania
różnych narodów. Kochaliśmy Hindusów, mieszkańców Kaukazu, Albańczyków, Basków
i południowych Słowian.
Gmina słowiańska miała odroǳić cały świat i dać mu prawǳiwe braterstwo. O socjalizmie mieliśmy całkiem niejasne, mętne i fałszywe pojęcia. Nie ulega jednak wątpliwości, że nasze marzenia „słowiańskie” były głębokim protestem przeciwko niewoli
rosyjsko-niemieckiej, w jakiej żyła Polska i zarazem jak gdyby surogatem socjalizmu. Nie
mogliśmy znosić spokojnie nęǳy galicyjskiej, która wytwarzała straszliwe zwyrodnienie
moralne i ﬁzyczne w dostępnym dla nas otoczeniu. Uciekały nasze młode dusze od tej
strasznej galicyjskiej rzeczywistości w krainę utopii i dopiero socjalizm dał nam potem
sposoby konsekwentnej a ki z tą rzeczywistością.
Ale wróćmy do naszych spisków.
Brat mój wypracował przepisy tajnego związku naszego z Rusinami. Wieczorem
ciemnym poszliśmy wszyscy za miasto i ukryci w poǳiemiach starej cegielni, wysłuchaliśmy uroczystej roty przysięgi, oraz głównych przepisów, które miały nas odtąd
obowiązywać. Wynajęliśmy dla biedaków tajnego związku dwa pokoje na przedmieściu,
a mnie obrano kasjerem. Schoǳiliśmy się często za miastem u pp. D., aby czytać, rozmawiać i śpiewać przy herbacie. Najmilszym przedmiotem naszych marzeń była praca
wśród chłopów; mieli nam w tym być pomocni wychowankowie seminarium nauczycielskiego, skoro pójdą już na posady na wieś. Związek liczył z górą  członków. W tym
czasie zacząłem w gimnazjum moją pierwszą ǳiałalność „agitacyjną”, która się barǳo
smutnie miała skończyć. Byłem w piątej klasie i miałem lat piętnaście, ale czytałem już
wówczas dość wiele. Podczas ǳiesięciominutowej pauzy wstępowałem na katedrę i opowiadałem kolegom o rewolucji r. . Mięǳy innymi opowiadałem o ucieczce dworu
austriackiego z Wiednia, o legii studenckiej, o jenerale Bemie itd. Ani mi przez myśl
nie przeszło, że tuż obok mnie sieǳący kolega pilnie sobie te wszystkie moje wykłady
w pamięci notował, aby je potem opowieǳieć w kancelarii dyrektora… Były jeszcze wtedy w szkołach tzw. „lokacje” tj. szereg zaczynający się od pierwszego ucznia „celującego”,
czyli „premianta”, a kończący się na ostatniej „oślej ławie”, gǳie często siadywały najsympatyczniejsze wisusy w szkole. Otóż ów kolega-denuncjant nazwiskiem Klapper, starszy
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ode mnie i pilny naǳwyczajnie, nie mógł mnie „pobić”, nie mógł uzyskać „pierwszego”
miejsca. Ta konkurencja tak dalece go rozgoryczała, że miesiącami całymi nie mówił do
mnie, choć tuż obok sieǳiał. Aż wreszcie nie wytrzymał i poszedł do dyrektora… Na
tym smutnym przykłaǳie poznałem, do czego do prowaǳił bezmyślny szkolny system
„lokacji”, szczęśliwie potem zniesionych.
Zaczął się sądny ǳień w biurze dyrektora, człowieka ponurego i rządowca. Protokoły szły jedne po drugich aż przyjechał szef biura szkolnego, p. Bodakowski i jeszcze
raz wezwano mnie do protokołu. Nie zapomnę nigdy jednego zdania, które ten wysoki
urzędnik wyrzekł do dyrektora. — W Tarnopolu — mówił — młoǳież pĳe i gra w karty, ale wolę ją od stanisławowskiej, która politykuje… Że nie barǳo byłem zbudowany,
usłyszawszy takie zdanie z ust starego człowieka, łatwo można zrozumieć. Nawiasem mówiąc, wkrótce i młoǳież tarnopolska „zaraziła się” rewolucyjnymi zasadami, co wywołało
w swoim czasie w kołach rządowych sensację. Cała ta historia skończyła się wydaleniem
mnie z gimnazjum stanisławowskiego. Że mnie ze wszystkich szkół nie wydalono, miałem podobno do zawǳięczenia nader sympatycznemu wstawieniu się za mną całego grona
nauczycielskiego.
Zresztą wyszło to na jedno, bo nigǳie żaden dyrektor z obawy o spokój nie chciał
mnie przyjąć do swego zakładu.
W tym miejscu muszę austriackim właǳom szkolnym wyrazić za wyrzucenie mnie
w roku  z gimnazjum moje najszczersze poǳiękowanie. Uratowałem w ten sposób
cztery lata życia, nauczyłem się barǳo dużo, przeczytałem ǳiesięć razy więcej ǳieł naukowych, niżbym to mógł był w szkole uczynić.
Ale pora wrócić do naszego konspiracyjnego kółka. I tutaj miał wkrótce paść cios
ze strony właǳy. Pewnego poranka aresztowano kilku członków kółka pod zarzutem na
leżenia do tajnego stowarzyszenia. Paragraf ten miał potem przez długie lata odgrywać
przeciwko nam ważną rolę, aż go około r.  wyrzuciliśmy na śmiecie, po długim procesie w Krakowie. Zajechaliśmy go po prostu na śmierć przez to, żeśmy zaczęli prowaǳić
jawną robotę i nauczyliśmy się korzystać z prawa koalicji. Ale nim do tego doszło, musieli
nasi przyjaciele sieǳieć w więzieniu. Najwięcej dostał mój brat — bo aż sześć tygodni.
Oburzającym było, że naszych towarzyszy, nauczycieli wiejskich, dostawiono do Stanisławowa do sądu w kajdanach!
Z owych czasów datuje się moja nienawiść do wszelkich policyjnych i żandarmskich
szykan i do owego tak niestety jeszcze łatwego pozbawiania biednych luǳi wolności
osobistej o lada drobnostkę. Zanim opuściłem Stanisławów, zaszły w naszym kółku znamienne zmiany. Kiedy cały system pierwotnego komunizmu słowiańskiego był już w naszym kółku wypracowany, wysłaliśmy w świat naszych emisariuszy, mających na celu
spropagowanie najwybitniejszych socjalistów i nawrócenie ich na nasz program.
Brat mój pojechał do Krakowa, drugi zaś, D. do Lwowa. Po kilku miesiącach zjechali
obaj emisariusze do Stanisławowa a ze sobą przywieźli kufer broszur i książek socjalistycznych!… Przywieźli też nutę i słowa nowej pieśni bojowej „
n
tan a ”, którą
wnet wystudiowaliśmy.
W dawnym miejscu zbornym za miastem zebrało się nasze kółko i rozǳielono książki
do przestudiowania. Kiedy po pewnym czasie kółko się znowu zebrało, okazało się, że
wszyscy goǳili się na zasady socjalizmu, z wyjątkiem dwóch, którzy też ustąpili.
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W r.  byłem już zatem socjalistą i odtąd zaczęła się praca i walka, trwająca aż po
ǳień ǳisiejszy. Polem mojej publicznej pracy, — w której utonąłem bez reszty — miała
być przez przeszło ćwierć wieku Galicja i Śląsk Cieszyński.
Aż do r.  pracowałem wyłącznie w Galicji. Co to znaczyło, tego już żaden człowiek
z młodszego pokolenia nie zrozumie… Galicja ówczesna to był kraj nęǳy i niedorozwoju
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społecznego olbrzymiej większości jej nieszczęśliwych mieszkańców. Traktowana przez
rząd austriacki jak kolonia, która dostarczała surowców i żywności, a kupować musiała
wyroby przemysłowe zachodnich krajów austriackich, była Galicja pod względem politycznym wyǳierżawionym szlachcie polskiej folwarkiem. Powołam się na ogólną charakterystykę Galicji, zawartą w sławnej w swoim czasie książce Stanisława Szczepanowskiego
„Nęǳa Galicji w cyach” (Lwów ). W przedmowie pisze on:
„w Galicji, przyłączonej do Austrii przed odroǳeniem się narodu polskiego za czasów  Maja, przechowały się częściowo przedpotopowe tradycje szlachty przedrozbiorowej, które przyprawiwszy o zgubę dawną Rzeczpospolitą w przeszłym wieku, jeszcze ǳisiaj stanowią poważną przeszkodę
w odroǳeniu się społecznym naszej prowincji”.
U „góry” społeczeństwa stało niecałe dwa tysiące szlachty — obszarników, grupujących się koło „pierwszego obywatela kraju”, koło cesarsko-królewskiego namiestnika,
a bynajmniej nie koło osoby np. marszałka sejmowego, a więc naczelnika samorządu,
jedynej
ki właǳy w kraju!
Parlamentarnymi przedstawicielami tej małej kasty obszarniczej, która z życiem, myślą, naǳiejami, czy historią Polski nie miała nic wspólnego, byli posłowie zjednoczeni
w wiedeńskim „Kole Polskim”. Posłuchajmy co tenże sam Szczepanowski, wybrany do
parlamentu i członek Koła Polskiego, pisze jeszcze w r.  o polityce Koła:
„ani obecnie na całej kuli ziemskiej, ani w historii przeszłych wieków
nie ma najmniejszej analogii do polityki ekonomicznej obecnej większości
Koła Polskiego, ǳiwoląga składającego się w równej mierze z przedpotopowych tradycji szlachty przedrozbiorowej i z zarǳewiałej rutyny austriackiego
biurokratyzmu. Największa osobista zacność i niepokalaność charakteru nie
może wynagroǳić zupełnego zapoznania niezbędnych potrzeb ekonomicznych nowożytnego społeczeństwa”…
Cyy ilustrujące nęǳę niewypowieǳianą mieszkańców Galicji są wprost przerażające. Obliczone w zbożu środki żywności „Galicjanina” wynosiły w owym czasie  kilo,
podczas gdy w Niemczech , a w Anglii  kilogramów rocznie. Głód, jako stałe zjawisko na wsi, zabierał rocznie  tysięcy luǳi, zwłaszcza „na przednówku” na wiosnę…
Podczas gdy w r.  ludność Królestwa i Galicji była prawie zupełnie równa (około
.. głów) w dwaǳieścia pięć lat później Królestwo liczyło .. a Galicja
.. luǳi. Różnica na niekorzyść rozwoju Galicji półtora miliona luǳi! Analfabetyzm był tak wielki, że na wsi na sto luǳi zaledwie ǳiesięciu umiało czytać i pisać!
Reszta to była ciemna glina społeczna, ugniatana bezkarnie przez rząd i kler. Gęste zaludnienie, brak ziemi jako warsztatu pracy, nęǳna, bo nieraz ǳiesięć centów ( kopiejek)
ǳiennie wynosząca zapłata za całoǳienną pracę dorosłego człowieka(!) „na pańskim”,
wszystko to musiało kiedyś wywołać ucieczkę chłopów z kraju nęǳy, czyli masową mi
a ę. Ale aż do r.  emigracja była nieznaczną. Dopiero od tego roku Zachodnia
Galicja poczyna wysyłać w świat do Niemiec, na Śląsk i do Ameryki coraz to liczniejsze
uchodźctwo. Za nią poszła później Galicja Wschodnia, przy czym Rusini jechali przeważnie do Kanady. Warto było słyszeć, co wobec tego koniecznego zjawiska wyprawiała
klasa rząǳąca. Zatrwożeni o najtańszego na świecie robotnika-nęǳarza (bo nawet kulis
chiński nie mógłby wyżyć z tego „zarobku”) szlachcice pchnęli do powstrzymania emigracji przede wszystkim księży, aby z ambon straszyli lud wiejski okropnościami, które
oczekują emigrantów. Śmierć ciała i duszy miała na nich czyhać za granicami kraju. Potem starostowie i żandarmi utrudniali wydostanie paszportów. W starostwach objętych
ruchem emigracyjnym urzędnicy robili majątki na łapówkach za paszporty, pobieranych
od nęǳarzy chłopskich. Na granicy niemieckiej, w przejeźǳie przez ocean, a potem już
w Ameryce, wszęǳie obǳierano tych „Galicjan” nielitościwie. Jak wilki i sępy za stadem bawołów, tak bandy łapichłopów i oszustów-gwałcicieli dążyły za zyskiem z kieszeni
tych najbiedniejszych. A gdy potem, znacznie później, powstały różne towarzystwa niby
ochronne (św. Rafała i inne), to zwłaszcza politykujący księża tłuste z nich mieli dochody, a emigranci tyle tylko zyskali, ile im okropne doświadczenia swych poprzedników,
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opowiadane jako tradycja ustna, pomóc mogły. A szlachta do ostatniej chwili głośno narzekała na najbłahszą opiekę, którą ktokolwiek ośmielił się otoczyć uciekających z kraju
przed śmiercią głodową chłopów polskich i rusińskich!… Ta sama potężna kasta, licząca
wraz z żydowskimi „ǳieǳicami” zaledwie . głów (już z roǳinami) zwalczała zajadle wszelką inicjatywę stworzenia
m
w kraju. ǲiki, ciemny egoizm reakcyjnej
szlachty wołał tylko o jedno: o taniego, najtańszego na świecie robotnika rolnego i miał
go dotąd, aż wreszcie na początku dwuǳiestego stulecia masy chłopskie zaczęły po raz
pierwszy od stworzenia świata — t a k a
Rząd austriacki wiǳiał znów w emigrantach ubytek k ta i dlatego zamiast opieki
rzucał wychodźcom utrudnienia i szykany. Toteż dochoǳiły nas niezwykłe nieraz wieści
o losie emigrantów na obczyźnie. W Honolulu, na plantacjach cukru trzymano Polaków jak bydło robocze w zamknięciu, stworzywszy z nich roǳaj białych niewolników;
w Pensylwanii, w Hazelton strzelali „pinkertoni” (najemnicy zbrojni w służbie kapitalistów) Carnegiego do strajkujących robotników polskich w kopalniach jak do zajęcy.
Nikt się o nich nie upomniał, nikt nie wyzwolił. Koło Pitsburga wiǳiałem w r.  groby pozabĳanych podczas strajku robotników polskich… Emigrant Polak otrzymywał też
wszęǳie najniższą zapłatę. A jednak emigracja chłopska stała się potężnym czynnikiem
ekonomicznym w kraju. Ona to umożliwiła w Zachodniej Galicji wykupienie folwarków średniej szlachty przez chłopów, a nadto emigracja chłopsko-robotnicza przysyłała
rocznie do kraju około  milionów koron. Praca chłopa na obczyźnie ratowała kraj od
skrajnej nęǳy, a zabawa pańska za granicą rujnowała go i hańbiła. Oto bilans szlachecko
chłopski z owych czasów.
W kraju jednak ta praca chłopska pod rządami szlachty była najmniej produkcyjną
i tenże Szczepanowski z wielką słusznością mógł napisać znamienne słowa:
„Podczas kiedy na każdego Anglika lub Francuza wypada w ekwiwalencie zbożowym około  cetnarów rocznie, a na każdego Niemca około
 cetnarów, to przeciętny Galicjanin konsumuje tylko trochę więcej niż ,
cetnara. Jak pierwej wiǳieliśmy, że praca rolnika galicyjskiego wydaje zaledwie czwartą część tego plonu, co praca rolnika w zachodniej Europie,
tak teraz wiǳimy, że jego pożywienie nie dochoǳi ani połowy tej ilości, co
pożywienie w zachodniej Europie. a
a i anin a
a i
a
a
i ka. Nieudolność w pracy bez wątpienia w znacznym stopniu
zależy od niedostateczności pożywienia. Galicjanin kiepsko pracuje, bo się
nęǳnie żywi, a nie może się żywić lepiej, bo za mało pracuje. Jest to zaklęte
koło, z którego trzeba szukać wyjścia”. To wyjście znalazł chłop, uciekając
za granicę.
Rzuciłem tych kilka uwag o emigracji, aby pokazać w jakich warunkach żyła wieś
galicyjska w owym okresie. Miasta nie lepiej się przedstawiały. Ale o nich, o walce robotniczej, dążącej do wyzwolenia się z nęǳy ekonomicznej i z niewoli społecznej czy
politycznej będę pisał obszernie, bo to wyzwolenie było treścią walki, którą miałem prowaǳić. Lata, w których zacząłem pracę całego mego życia, były w Galicji latami ciemnej
popowstaniowej nocy, w której tonął kraj cały. Przeklinano powstanie i szukano spokojnego życia pod rządami zaborców. W Krakowie ks. Golian miewał kazania, wyklinające
pamięć ruchu zbrojnego  r. Młoǳież akademicka protestowała przeciwko tym obelgom i bezczeszczeniom świętości, ale murarze krakowscy podburzeni stanęli po stronie
księǳa i obili studentów! Jakże się role zmieniły od tego czasu!… Politycznie zdecydowało się rząǳące stronnictwo konserwatywne na ugodę z cesarzem austriackim przy
równoczesnym wyparciu się powstania, tj. idei niepodległości. Rząd miał oddać właǳę
konserwatystom, a jeden z wpływowych członków tej partii, Ekscelencja Paweł Popiel,
w liście do Jerzego Lubomirskiego pisze wyraźnie: „wyprzeć się ostatniego ruchu, uznać
go i potępić jako zgubny, odtrącić luǳi, którzy mu przodkowali, albo potakiwali”… Podstawą tej polityki miała być słynna rezolucja Sejmu galicyjskiego z  grudnia  r.,
gǳie czytamy:
„Czerpiemy też, N. Panie, we własnym już, a głębokim przekonaniu
tę podnoszącą serca wiarę, że w moc opatrznego przeznaczenia i wieǳiona
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ǳiejów koniecznością, Austria — aby być i silniej niż kiedy zakwitnąć —
bęǳie w wewnętrznym swym ustroju najmocniejszym wyrazem poszanowania wolności, a na
n t ta
ii a i a
, praw narodowości,
luǳkości i sprawiedliwości. — Takie posłannictwo było uǳiałem naszym
przez długie wieki. Bez obawy więc odstępstwa od myśli naszej narodowej,
z wiarą w posłannictwo Austrii i z ufnością w stanowczość zmian, które Twoje monarsze słowo jako niezmienny zamiar wyrzekło, z głębi serc naszych
oświadczamy, że
i
a a ni
Pani t im i ta
m ”.
To była podstawa paktu szlachty polskiej z cesarzem. Na tej podstawie zbudowała
ona system panowania nad krajem, przy czym oddano jej do dyspozycji wszystkie urzędy
państwowe i autonomiczne, dochody z wszelkich możliwych źródeł, cały kler na usługi,
zastój społeczny i ekonomiczny, wszystko jednym słowem czego potrzebowała. W zamian
za to kraj dawał rekruta, podatki i — wierność polityce dynastii. O Polsce i jej prawie
do państwowej niepodległości, o potrzebach najważniejszych chłopa, robotnika, miast,
przemysłu i rozwoju nie było mowy.
Kiedy w r.  cesarz Franciszek Józef przyjeżdża do Galicji, szlachta przyjmuje go
entuzjastycznie i szalenie wystawnie. Niektórzy utracjusze posprzedawali majątki, aby
zabłysnąć luksusem w rozgwarze przyjęcia… Wówczas to pisał wpływowy p. A. Wrotnowski o tejże wizycie i o hołdach szlacheckich:
„uwydatniły one it n
i n mię
t ma ę iami a
n P ki; dowiodły mianowicie, iż każda z nich, nabrawszy przeświadczenia
o konieczności szanowania granic, jakie mięǳy nimi wytworzył fakt rozbioru, jest gotową stosunki swe z mocarstwem, do którego została przyłączona,
porządkować sama, bez podnoszenia pytania, jaki wywrze wpływ to porządkowanie na dwa inne zabory”.
A jeden z woǳów „szkoły krakowskiej” czyli „stańczyków”, p. Koźmian, pisze, że
celem ich polityki jest „doprowaǳenie do takiego stanu rzeczy, aby każde mocarstwo
rozbiorowe z osobna poczytało za odpowiadające jego interesom zapewnienie Polakom,
w granicach odpowiednich ustrojowi państwa i panującemu w nich systemowi, ich bytu
narodowego”. Takie wyrzeczenie się jawne i zupełne niepodległego bytu państwowego było też polityką klasy rząǳącej
tki t
a a . Nie warto oczywiście
przytaczać tutaj uniżonych, niemal skomlących głosów ugodowców konserwatywnych
w Królestwie, błagających cara, aby „zapomniał i przebaczył rok ”. Ale nawet taki
rzekomo „lewicowy” człowiek jak Aleksander Świętochowski pisał
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t a ania a i
i t t ”. Słowa tego radykalnego ugodowca przypominają znakomitą bajkę o lisie, który w żelazach stracił ogon
i potem przekonywał inne lisy, że bez ogona właściwie żyje się doskonale… A z zaboru
ki dochoǳiły nas słowa sławnego prałata, ks. Floriana Stablewskiego, późniejszego biskupa poznańskiego:
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Tak mówił wóǳ i „pasterz” narodu. Tak to wyglądała owa straszna noc duchów w Polsce, w tym czasie, kiedy my, młoǳi Polacy, zaczynaliśmy naszą pracę społeczną. Przeciwko tym programom urząǳania się na setki lat w niewoli występowały niedobitki demokracji niegdyś rewolucyjnej, a potem oportunistycznej, mieszczańskiej tj. wychoǳącej
z mieszczaństwa ubogiego, kołtuńskiego, patrzącego ze strachem na zbliżającą się konkurencję wyrobów fabrycznych, stanu średniego miast, w których od  do % wynosiła
ludność żydowska, obojętna życiu polskiemu, sama pogrążona w mrokach przesądów
wyznaniowych i społecznych. Klasa rząǳąca, ugodowcy z rozmysłu i z wygody klasowej,
powoli przeciągała na swoją stronę tych nielicznych „demokratów”, dając im posadki, lub
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tumaniąc jakimiś tajemniczymi wzmiankami, że uznaje ich patriotyzm, ale że sama nie
może go jeszcze ujawniać…
P a a zaś galicyjska, to była rozpacz coǳienna dla nas młodych. „Gazeta Narodowa”,
organ szlachty podolskiej, „ǲiennik Polski”, sprzedający się więcej dającemu, „Przegląd”
osławionego Masłowskiego, pobierający . guldenów rocznie od rządu za to że pisał,
co rząd kazał, wreszcie urzędowa „Gazeta Lwowska”, to były organy reakcji we Lwowie,
pod komendą duchową krakowskiego „Czasu”, organu stańczyków. Tylko „Kurier Lwowski” Henryka Rewakowicza i krakowska „Nowa Reforma” Romanowicza służyły opozycji.
Ale i te organy demokratyczne nie rozumiały absolutnie, co się w społeczeństwie ǳieje
i tworzy. Wobec nowego ruchu chłopskiego i robotniczego tylko jeden „Kurier Lwowski”
zachowywał się przyzwoicie.
Te wszystkie tutaj zaledwie naszkicowane okoliczności z życia naszego otoczenia ułatwiają zrozumienie faktu, że my, młoǳi, nie mieliśmy żadnego miejsca w tym procesie
umierania myśli narodowej, nie mieliśmy u starszych nie tylko zrozumienia głębszego dusz naszych, ale byliśmy przez nich wprost odpychani wstrętnymi nieraz morałami
i stale gorszeni przez okazy życia publicznego ugodowców. Jeżeli nie chcieliśmy zostać
jakimiś karierowiczami, goniącymi za nęǳnym zresztą zarobkiem lub tytułem, musieliśmy odejść od tej panoszącej się ugody, odejść najpierw w krainę marzeń, a potem do
walki twórczej i świętej, do socjalizmu, opartego o klasę pracującą narodu.
A jedno jeszcze zjawisko warto zanotować. Im barǳiej wyrzekano się własnej niepodległości, im barǳiej rezygnowano z własnego bytu państwowego, tym barǳiej srożył się
na na i m i
ini m. Borba z Rusinami, antysemityzm pojawiają się już w tym czasie
na horyzoncie życia publicznego Galicji. Rozpoczyna się walka o miejsce w słońcu łaski
cesarskiej mięǳy Polakami a Rusinami… Przypomina mi to epizod późniejszy trochę,
kiedy za powozem cesarskim podczas jakiejś wizyty na Śląsku biegli na wyścigi Polacy
i Czesi, aby być. ciągle w pobliżu… Nie przypominam sobie kto też w tym wyścigu zwyciężył, ale wola służalcza była szczerą ze stron obu. Rezygnowano z własnego państwa,
ale urząǳano się w niewoli choćby kosztem współwięźnia, a Żyǳi dawali zawsze „patriotom” polskim pole do popisu w obronie religii, języka i innych skarbów, które zostały już
choćby dlatego, że cesarz ani państwo nie mogły ich tak łatwo odebrać. Kościół zaś pospieszał z surowym napomnieniem. Papież Leon XIII w encyklice do biskupów polskich
z  marca  pisze, że ci, którzy pozostają pod właǳą,
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Ciało trzymały mocno rządy, duszę do uległości nakłaniał kościół; krąg niewoli był
zamknięty.
Z tego stanowiska program socjalistyczny i
P ki
n m w najwyższym sensie tego słowa. Goǳił on w trzy najpotężniejsze trony, goǳił w autorytet kościoła rzymskiego w sprawach świeckich, a równocześnie zagrażał polskim klasom
posiadającym, szlachcie obszarniczej, bogatemu mieszczaństwu, wyższej biurokracji, —
którzy zawarli lub pragnęli zawrzeć ugodę z zaborcami i „urząǳili się” na setki lat w niewoli ku swojej klasowej korzyści. Rewolucyjności tego niepodległościowego programu
nie rozumieli esdecy i różni od obcych wpływów zależni socjaliści, którzy ukuli pogardliwe miano „socjalpatriotyzmu”, ale program ten ǳiałał rewolucyjnie z konieczności. Nie
można było długo utrzymać tezy, że np. socjalista polski może walczyć o wszystkie wolności polityczne, ale nie śmie walczyć o niepodległość swego narodu. A nadto w coǳiennym
życiu walka z klasą posiadającą zamieniała się natychmiast w walkę z rządem, bo ten rząd
automatycznie pospieszał na pomoc klasie posiadającej i to we wszystkich trzech zaborach. Oczywiście, że ugodowcy wszelkiego roǳaju nie przyznawali się w pewnej fazie do
swojego programu uwiecznienia niewoli. Jedni wysuwali autonomię galicyjską z r. ,
druǳy obietnice autonomii, którą da wspaniałomyślnie Rosja, inni wreszcie zadawalali
się lichwą zbożową, darowaną Księstwu Poznańskiemu przez chciwych łupu agrariuszy
niemieckich, drogą żelazną, szosą, urzędem pocztowym. Przeciw pieśni naszej „Czerwony
Sztandar” ugodowcy śpiewali „Jeszcze Polska nie zginęła”… Przeciw  majowi wysuwali
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 maja. Oni byli narodowymi, oni patriotami, ale tylko — przeciw socjalistom. Byli równocześnie rządowcami, sługami ǳiwnie wiernymi obcego rządu. Nie był to przypadek,
że galicyjscy biurokraci byli z początku stańczykami a potem narodowymi demokratami;
ugodowość ich była nieskazitelną a patriotyzm okazywał się w bezprawnym zamykaniu
socjalistów do austriackiej kozy!…
Nic ǳiwnego, że gorętsi ale nie najmądrzejsi socjaliści wściekali się na tę grę, że tracili
cierpliwość, gdy im ugodowcy ciągle podsuwali Polskę jako główną przeszkodę socjalizmu, gdy ich nazywano „beznarodowymi”, gdy ciskano na nich potwarz, że albo Prusacy
albo Moskale ich popierają, że „Polak nie może być socjalistą”, nic ǳiwnego, powtarzam,
że zaczęli się wypierać Polski, że na bankiecie patriotycznym w Genewie — urząǳonym
przez socjalistów — jeden z nich krzyknął: „Precz z Polską!” Ugodowcy — najpierw
stańczykowscy, potem narodowo-demokratyczni — mogli niejednemu „obrzyǳić” Polskę, na której czoło w służalczości wobec tronów się wysuwali. Luǳie przyzwoici musieli
po prostu ratować się duchowo przed zgnilizną w myśl wskazań Mickiewicza, który każe
„plwać na skorupę” klas posiadających, a „zstępować do głębi” narodu polskiego, do świata pracy i niedostatku, do chłopa i do robotnika. Droga do tych głębi jednak strzeżoną
była czujnie przez żandarma, policjanta i księǳa, kierowanego wprawną ręką jezuity…
Wracam po tych smutnych wywodach o stanie ówczesnym Galicji do moich losów
osobistych. Były odtąd związane nierozǳielnie z losami — z oczątku niezmiernie słabego
— ruchu socjalistycznego w kraju.
Matka przesiedliła się ze mną i siostrą Zosią do Lwowa. Tu spęǳałem całe miesiące na czytaniu ǳieł naukowych, a więc Darwina, Haeckla, Lewesa, Spencera, Ribota
i wszystkiego, co pisał ówczesny pozytywizm polski.
Na zimę pojechaliśmy do Drohobycza, gǳie matka miała naǳieję — złudną — pomieszczenia mnie w gimnazjum. Osiadłem zatem w ówczesnym piekle galicyjskim i miałem sposobność bliżej poznać Borysław — „Kalifornię” galicyjską, pełną jęków nęǳarzy
i raptownie powstających fortun kilkuǳiesięciu jednostek. Niektórzy z borysławsko-drohobyckich bogaczy woskowo-naowych były to łotry z pod ciemnej gwiazdy, mający
niejedno życie luǳkie na sumieniu i idący po trupach coraz „wyżej” — ku milionom.
Drohobycka atmosfera wyzywała mnie do buntu. Brutalność złowrogich szubrawców, którzy robili wówczas karierę w Drohobyczu była tak jawną i publiczną, że nie
trzeba było zaiste być socjalistą, ażeby znienawiǳić tę zbrodniczą „produkcję”, ugruntowaną na naturalnych skarbach matki ziemi i na bezgranicznym wyzysku kilku tysięcy
rusińskich chłopów, kopiących wosk ziemny w Borysławiu. O nafcie jeszcze wówczas
Borysław niewiele wieǳiał.
Kiedym pierwszy raz pojechał do Borysławia, wzdrygnąłem się na widok tego piekła
luǳkiego. Nęǳne lepianki, tonące w błocie, nigdy nie wysychającym, gospody straszliwie brudne, pełne zǳiczałych i zbydlęconych zupełnie chłopów, obǳieranych do krwi
i wysysanych przez pośredników — „kasjerów; zaduch i swąd leżący nad całą rojną, brudną osadą; szeregi luǳi w żółtych, błotem i woskiem oblepionych kitlach, luǳi o żółtej
cerze twarzy, o spojrzeniu pokornych żebraków, rój żydowskich „kuczynerów”, znanych
z rozboju i najmujących się za parę guldenów do wszelkiej przysięgi w sąǳie, — to
wszystko było zaledwie cząstką obrazu nęǳy, wyzysku i bezprawia, praktykowanego na
pokornych grzbietach tej biednej masy luǳkiej. Borysław ówczesny pochłaniał po tygodnia kilka trupów i kilkanaście kalek luǳkich. Właǳe wieǳiały o wszystkim, a przynajmniej o większej części tych straszliwych wypadków, płynących wyłącznie z podłego,
zbójeckiego niedbalstwa przedsiębiorców, z oszczęǳania na narzęǳiach i inwestycjach.
A jednak te krwawe raporty pozostawały dla świata zupełną tajemnicą. Starosta pobierał
okazałe łapówki, dyrektor podatkowy zarabiał do . złr. rocznie „z boku”; sęǳiów
przekupionych pokazywano sobie bez żenady na ulicy, a o jednym z nich tylko mówiono
z pewnym trwożliwym szacunkiem, że nie daje się w żaden sposób przekupić.
Właǳe górnicze były wprost na usługach przedsiębiorców, a robotnicy nie mieli
najlżejszego pojęcia o swoich prawach luǳkich i obywatelskich.
Nie było mowy o najskromniejszej choćby organizacji; każdy niewygodny robotnik
bywał natychmiast aresztowany, albo robiono z nim krótki proces: najęci „kuczynerzy”
rzucali go w nocy do pierwszej lepszej opuszczonej „jamy”, tj. do szybu zalanego wodą.
Znikali też tutaj luǳie jak kamień w woǳie… W Drohobyczu poznałem się z ówczesnym
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najgłośniejszym socjalistą rusińskim, Iwanem Franką. Mieszkał on u swojego ojczyma,
w pobliskich Nahujowicach, gǳie go też odwieǳiłem. Spałem u niego w chłopskiej
chacie, pracowałem przy żniwach lub choǳiłem z nim na ryby. Wszystkie nasze wycieczki pełne były rozmów o socjalizmie, przy czym zachwycałem się bystrością umysłu
i dowcipem tego rudego syna chłopskiego, potomka niemieckich kolonistów.
Odsieǳiał on już swoich ǳiewięć miesięcy więzienia we Lwowie i był pod zabawnym naǳorem żandarmerii. Z całą powagą donosili żandarmi w raportach do starostwa:
„Franko orze”, albo „Franko żnie zboże”, czy kopie studnię. O tym że Franko nocami
pisze swoje satyry, poezje i powieści, żandarmi nie donosili. Ale naǳór był rozciągnięty
i basta! Pod wpływem posiewu Franki wyrosła w Drohobyczu garść socjalistów, młodych
prawników, którzy oczywiście potem — z chwilą otwarcia kancelarii adwokackiej, —
rzucali cały swój socjalizm w kąt, jako niewygodny ciężar.
Ale wówczas byli oni socjalistami i nawet utrzymywali pewne stosunki z rzemieślniczymi robotnikami w Drohobyczu. Wieczorem zbieraliśmy się w czytelni ludowej, na
której czele stał miejscowy kanonik łaciński, obdarzony licznym potomstwem, które
spłoǳił ze swoją gospodynią. Czytelnia miała być rozsadnikiem klerykalizmu w mieście,
ale przy naszej pomocy zamieniła się w gniazdo socjalistycznej propagandy. Z początku
zachoǳili tam nawet klerykalni profesorowie gimnazjalni, aby „wpływać” na młoǳież
rękoǳielniczą. Ale po kilku tygodniach naszego pobytu w czytelni atmosfera stawała się
dla tych panów coraz barǳiej ciężka, aż wreszcie zawojowaliśmy czytelnię całkowicie, co
doprowaǳiło do jej żałosnego rozwiązania przez samych założycieli. Wówczas ja, jako
pisarz u adwokata, pobierający  guldenów miesięcznej płacy, wynająłem na najnęǳniejszym żydowskim przedmieściu, na „Łanach”, pokoik na poddaszu i stworzyłem w ten
sposób nowe centrum, gǳie schoǳiła się młoǳież, Żyǳi i chłopi z okolicznych wiosek.
Dwa typy luǳkie utkwiły mi z owych czasów w pamięci. Żyd Singer i chłop Melnyk.
Jeden i drugi dążyli z całym zapałem, całą siłą ducha do wyzwolenia się z niewoli duchowej, w jakiej obaj pozostawali. Singer robił to w sposób liryczny, naiwny i rozśmieszający
luǳi, Melnyk był naturą zdrowszą, potężniejszą i poważniejszą. Singer opowiadał mi
wieczorami niesłychane ǳieje swoje wśród żydowskiego getta. Kiedy razu pewnego nie
chciał wziąć dosłownie przypowieści z ksiąg pobożnych, jakoby w pewnym miejscu morza
rzucona siekiera leciała na dno siedem lat, kiedy zaczął w ogóle myśleć i mówić jak Europejczyk, dostał się pod klątwę „chejrem” w żydowskiej gminie małego miasta. Musiał się
wówczas upokorzyć. Odbywało się to publicznie. Biedny chłopak szedł ulicami do domu modlitwy, obrzucany błotem i kamieniami przez podszczute ǳieci żydowskie. Kiedy
miał klęknąć na podłoǳe, aby odwołać swoje bluźnierstwa, jakiś fanatyk wylał konewkę
wody na ziemię. W woǳie i błocie klęczał więc mój Singer i — odwoływał… Ale myśl
buntownicza w tym mózgu brzydkiego jak małpa żyǳiaka, nie dała za wygraną! Wyjechał z miasteczka, został „kasjerem” w Borysławiu i obǳierał przez jakiś czas biednych
chłopów, tak jak to robili inni „kasjerzy”. Po czym rzucił to podłe i brudne rzemiosło,
nauczył się polskiego, niemieckiego, rachunków i innych przedmiotów nauki szkolnej
i został prywatnym nauczycielem. Kiedy znalazł się wśród nas, szukał w naszym gronie
nie tylko wieǳy, lecz także moralnej zachęty na swojej ciężkiej droǳe życiowej. Jasne jego oczy, wyzierające z twarzy potwornie brzydkiej, patrzyły błagalnie na mnie, gdy prosił
o informacje. Z jaką dumą za to odczytywał swoje niemieckie, ǳielne korespondencje,
które umieszczała wiedeńska socjalistyczna „Wahrheit”.
Z roku na rok nosił coraz to krótsze paltoty i surduty, aż doszedł wreszcie do stroju
europejskiego, przy czym pejsy znikły pewnego dnia znad uszów Singera… Szedł on coraz
to wyżej w oświacie, aż odważył się na zdanie egzaminu nauczycielskiego, aby dostać
miejsce w szkole barona Hirscha w Borysławiu. Ale i na tym miejscu nie zaznał spokoju,
aż wyjechał do Ameryki Północnej, skąd po piętnastu latach otrzymałem od niego list
barǳo serdeczny, kiedy tego roku () rozeszła się w gazetach amerykańskich wieść,
że wybieram się do Ameryki na szereg odczytów i zgromaǳeń publicznych.
Naiwny egoizm tego biednego Żyda był okraszony żąǳą wieǳy i odwagą, z jaką
zwalczał ciemnotę i barbarzyństwo żydowskiego getta. Innym typem był chłop Melnyk.
Ten stał na czele parobków w swojej wiosce i wiódł zajadłą wojnę z popem tyranem i ze
starszyzną, skupiającą się koło popa przeciwko „młodym”. Piękny, zdrowy, z płowym wąsikiem na młodej twarzy, był Melnyk nie na żarty woǳem swoich parobczaków. Kiedy
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inne argumenty nie pomagały, sprawiali parobkowie niejednemu staremu „chramowi” we
wsi porządne lanie, skąd bywał potem hałas wielki. („Chruń”, wzgardliwe słowo oznaczające świnię, używane dla scharakteryzowania rządowych, pańskich i popskich pochlebców
wśród chłopów). Melnyk przychoǳił do mnie ze swoimi chłopcami po broszury, gazety
i po poradę prawną, której chłopi ciągle potrzebują. Nieraz nocowało to wiejskie bractwo
w moim pokoiku, kiedy wieczorem było za późno do domu. Później, kiedym wyjechał
z Drohobycza, uwikłały właǳe Melnyka w szereg procesów „galicyjskiego typu”, polegających na denuncjacjach. Melnyk dostał się do więzienia, odsieǳiał je i potem w młodym
wieku umarł. Zmarnowano tu przemocą i gwałtem piękny typ młodego chłopa-ǳiałacza.
W jesieni r.  przyjechał nagle ze Lwowa do Drohobycza brat Feliks. Był chory i mocno przygnębiony. Wkrótce zwierzył mi się, dlaczego tak niespoǳianie musiał
Lwów opuścić. Była to interesująca historia. W aresztach policyjnych we Lwowie sieǳiał wówczas Zygmunt Balicki, znany we Lwowie pod nazwiskiem Sidorowicza. Balicki
uciekł z Rosji — gǳie mu groziło więzienie, osiadł we Lwowie i został pomocnikiem
u fotografa. Wkrótce został jednym z woǳów lwowskiego socjalizmu, co go zaprowaǳiło przed kratki sądowe. Kiedy odsieǳiał swoją karę,
an
a t
i n .
W owym czasie austriacka policja była najwierniejszą służką caratu, kiedy choǳiło o socjalistów. Rozeszły się nagle wieści, że rosyjscy agenci policyjni porównywają fotograﬁe
z twarzą Balickiego i
k t ma
a
i. W kółku socjalistycznym zakipiało.
Za inicjatywą niejakiego Zawaǳkiego, gadatliwego azesowicza, postanowiono uwolnić Balickiego z aresztów. W tym celu uknuto cały spisek. Pewnego dnia miały przed
aresztami czekać dwa osiodłane konie.
Na dany znak miał Balicki — spacerujący o tej goǳinie w ogródku — przesaǳić
wysoki parkan, siąść na jednego konia i polecieć za swym przewodnikiem za rogatki,
gǳie czekać miała fura ze studentami akademii rolniczej w Dubianach. Tutaj miał Balicki
dostać ubranie i pieniąǳe i ruszyć w świat, już wolny!
Podczas przesaǳania parkanu miała partia robotników pod woǳą owego Z., przytrzymać furtę więzienną, aby uciekinier zyskał na czasie.
Przewodnikiem Balickiego miał być dobry jeźǳiec p. D., syn emigranta z r. .
Ale w ostatniej chwili cofnął się od tej funkcji, którą objął oczywiście mój brat, chory
wówczas i barǳo osłabiony. W biały ǳień, o goǳinie  po południu wszystko było na
umówionym miejscu. Brat sieǳiał na koniu, przebrany za dżokeja i trzymał drugiego
konia, czekając pojawienia się Balickiego na ulicy. Balicki przesaǳił elegancko olbrzymi
parkan, ale w tej samej niemal chwili wypadli na ulicę zaalarmowani policjanci, krzycząc:
łap, trzymaj! Balicki dopadł konia, ale nie miał już czasu puścić się galopem za moim bratem. Policjanci rzucili się na przełaj przez ogromną targowicę; brat umknął dość szybko,
ale Balicki zmienił kierunek i poleciał, gǳie go koń zaniósł. Na próżno czekali Dubiańczycy wraz z bratem na pojawienie się Balickiego. Pojechał on w przeciwną stronę i dostał
się do jednej z wiosek pod Lwowem, gǳie go policja ujęła. Brat przeczekał w lasku pod
miastem i wrócił nocą do domu.
Pokazało się, że Z. z robotnikami nie spełnili swego obowiązku i drzwi nie przytrzymali! Ale Z. nie tracił kontenansu, perorował jeszcze więcej i w końcu urząǳił deputację
do namiestnika, marszałka i do starego ks. Adama Sapiehy, grożąc rewolucją młoǳieży,
jeżeli właǳe wydaǳą Balickiego Rosji.
To wywarło pewien skutek, bo Balickiego wywieziono do Rumunii, skąd uciekł do
Szwajcarii, aby w niedługi czas potem zajadle zwalczać socjalistów. Został woǳem ND
i zaciętym wrogiem socjalistów aż do śmierci.
W Drohobyczu zacząłem po raz pierwszy pisywać do gazet. Nie były to oczywiście
wielkie gazety, lecz barǳo mała, co dwa tygodnie wychoǳąca „Gazeta Naddniestrzańska”, nazwana tak, chociaż ani z Dniestrem, ani z jego okolicą nic nie miała wspólnego.
Założycielem był drohobycki inżynier p. Solecki, człowiek dość oryginalny i wichrowaty.
Osiadłszy w Drohobyczu, popadł po pewnym czasie w walkę z maﬁą drohobycko-borysławską. Miał więc przeciwko sobie przede wszystkim bogatych Żydów, spekulantów
woskowych i naowych, trzęsących obu miastami. Za ich pieniąǳe kupione czynniki,
jak przeróżni biurokraci rządowi i autonomiczni, dalej kler i wszystkie „oﬁcjalne” ﬁgury, zwalczały zajadle buntowniczego inżyniera, goǳąc w jego honor, a przede wszystkim
w jego — kieszeń. Spoǳiewano się mego inżyniera wygłoǳić i znękać do tego stopnia,
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żeby się wyniósł lub poddał. Na razie jednak nie było o tym mowy. Solecki założył swoją
„Naddniestrzankę”, aby skuteczniej walkę prowaǳić, a ja zgłosiłem się natychmiast na
współpracownika. Umieszczałem też tam notatki, a nawet artykuły o położeniu robotników w Borysławiu. Największą usługę oddawała gazetka, umieszczając tajne wykazy
zabitych i pokaleczonych robotników w borysławskiej mordowni. Wykazy te, tajne i pilnie strzeżone, znajdowały drogę do redakcji przy pomocy przekupstwa, którym musiano
się posługiwać w dobrej sprawie.
Kiedy moja biedna matka przekonała się, że z mojej nauki gimnazjalnej nic nie bęǳie,
postanowiła przynajmniej mojej siostrze umożliwić wyższą nieco oświatę i przeniosła się
z nią do Przemyśla. Ja zaś udałem się do brata Feliksa, do Lwowa.

a ka
Tutaj zacząłem szersze nieco i już zupełnie samoǳielne życie.
Egzystencja moja opierała się na dwóch lekcjach, które miałem na jednym podwórku przy ulicy Sykstuskiej. Uczyłem dwoje ǳieci u biednego majstra szewskiego, a troje
u tak samo biednego majstra stolarskiego naprzeciwko. U szewców mieszkałem i miałem
 guldenów, u stolarzy tyleż samo i kawę po południu! Sypiałem z czterema czeladnikami w jednej izbie, wysypanej białym piaskiem łyczakowskim, wedle mody ubogich luǳi
we Lwowie i starałem się jedynie mieć łóżko koło okna… Ściany były mocno wilgotne, ale śpiąc przy oknie ratowałem przynajmniej trochę świeżego powietrza. Zacząłem
moje samoǳielne życie w nęǳy i niedostatku, które mnie latami całymi nie opuszczały. Swoją drogą nie zastanawiałem się nad tymi zewnętrznymi okolicznościami nigdy
i wnet zacząłem pracować wśród młoǳieży gimnazjalnej we Lwowie. Ogniskiem oświaty
i propagandy była wówczas politechnika lwowska, zakład młody i zapełniony młoǳieżą z Królestwa, Litwy i Ukrainy. Politechnika i Dubiany były pod komendą moralną
socjalistów, przy czym łamały się tu ze sobą prądy zachodnio-europejskie z wpływem
Narodnej Woli, której ideologia i walka bohaterska urabiała dusze i młodych Polaków,
zwłaszcza z kĳowskiego i odeskiego.
Pełno tu było książek niemieckich i rosyjskich. Po niemiecku czytałem zupełnie łatwo,
a po rosyjsku postanowiłem się nauczyć. Umiałem dobrze po ukraińsku i zacząłem sam
czytać rosyjskie rzeczy. Nikt mi nie pomagał, ale jakoś pokonałem pierwsze trudności
i odtąd rosyjska literatura była dla mnie otwartą.
Brat był jednym z ǳiałaczy na politechnice, ja wziąłem na siebie gimnazja, bo tu
miałem kilku przyjaciół i kolegów. Założyłem tajne kółko, które wprawǳie nie opierało
się na żadnym statucie, ale złączone było wspólnymi wycieczkami w okolice Lwowa, nocnymi pochodami wśród nie kończących się nigdy dysput o socjalizmie i wspólną lekturą.
Po dłuższym pobycie we Lwowie udało mi się dopiąć wreszcie szczęśliwie tego, żem
zamieszkał razem z Feliksem. Ja miałem , on  złr. dochodu miesięcznie. Prowaǳiliśmy zatem życie godne stoików starożytnych. Tylko w sobotę wybieraliśmy się do kawiarni na czytanie gazet, a zwłaszcza tygodników. Bywaliśmy w tzw. „Piekiełku”, przy ul.
Krakowskiej, gǳie schoǳili się wszyscy ǳiennikarze lwowscy pod woǳą Jana Lama,
słynnego ze swoich pĳatyk. Tu zachoǳili także Bolesław Czerwieński, Bolesław Spausta i kilku innych młodszych ǳiennikarzy z talentem i dowcipem. Wciśnięci z bratem
w kącik, obłożeni stosami pism, sieǳąc przy „melanżu”, chłonęliśmy wiadomości i obserwowaliśmy szalone pĳatyki literackie… Myśmy pili tylko wodę. Potem, późną nocą
trzeba było wracać. Nieraz nie było nawet  centów dla stróża, więc obmyślaliśmy cały
skomplikowany system dostania się przez cuǳe ogrody i podwórza do domu na droǳe
bezpłatnej. Na drugi ǳień stróż patrzył ze zdumieniem pełnym nieufności na swoich
młodych lokatorów…
We Lwowie spotykałem różne typy polskiej „żywej tradycji”. Jedynym, który mi zaimponował, był p. Bednarczyk, pułkownik z r.  w Poznańskiem, starzec biały jak
gołąb, zagrożony ślepotą, a jednak gorący i ǳielny, jak rzadko który z młodych. On nie
prawił nam morałów, dla niego nie byliśmy zbyt „radykalni”. Inni przeważnie z r. 
byli to luǳie mili, postacie piękne, ale mieli dla nas albo ǳiecinne, raczej starcze morały,
albo byli nuǳiarzami, nie umiejącymi absolutnie zrozumieć nas młodych i oburzającymi
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się o cokolwiek. A myśmy chcieli, żeby nam bodaj charakterem wielkim imponowano…
Żywa tradycja urwała się tutaj. Starsi nie wieǳieli co mają nam właściwie powieǳieć…
Kiedy lichsze jednostki z pośród nich zachwycały się łaskawością cesarza Franciszka Józefa, który nam „pozwolił” być Polakami, nie mogliśmy przecież dojść do zbyt wielkiego
entuzjazmu. Nadto nie rozumieli ci luǳie tego wszystkiego, co od r.  społeczeństwo
polskie zdobyło i stworzyło. Wszystko było „nowinką”, rzeczą z góry niedobrą; nawet
do rzeczy dobrych i pożytecznych nie umiano młodych inaczej nakłonić, jak morałami,
nieraz już nadto banalnymi. W tych kołach żyła jednak tradycja walk przed kilkunastu
laty toczonych, żyły wspomnienia luǳi wielkich oﬁarnością i męstwem. Ze wspomnień
o r.  wstawała żywa idea walki z caratem, większa niż znękani, zrujnowani, walczący
ciężko o byt „emigranci”, którzy też tylko we wspomnieniach czuli się bohaterami. W coǳiennym życiu wielu z nich dorobiwszy się fortunki, upodabniało się do społeczeństwa
galicyjskiego.
Nęǳa wygnała mnie w r.  na wieś, gǳie dostałem guwernerkę u dawnych znajomych mej roǳiny. Zabrałem stos książek i pojechałem na Podole, gǳie przesieǳiałem
w wiejskim dworze cały rok. Pani domu, wdowa, była kobietą barǳo rozsądną, toteż
mogłem tu żyć spokojnie poza goǳinami pracy i uczyć się znów dla siebie. Poznałem też
dobrze wiejskie stosunki robotników i najmitów na Podolu, które potem doprowaǳiły
do olbrzymiego strajku rolnego na początku XX wieku.
Feliks tymczasem wyjechał do Zurychu, gǳie zapisał się na uniwersytecie na przyrodę.
Odtąd już nie widywaliśmy się, aż na parę tygodni przed jego zgonem odwieǳiłem go
w r.  w Davos. Zostałem sam zupełnie, bez strachu wprawǳie o siebie, ale wiecznie
stroskany o jego zdrowie i nie mogąc mu w niczym dopomóc, bo sam byłem ubogi jak
mysz kościelna…
Tułaczka moja zaprowaǳiła mnie nad Dniestr, gǳie spęǳiłem wakacje z przyjacielem, włócząc się po mokrych pastwiskach nad rzeką i hasając po rzece. Potem pojechałem
do Lwowa, a stąd w lasy nad Bugiem, gǳie wśród borów sosnowych żyłem u biednego
nauczyciela wiejskiego z chłopami, z leśnymi i starym zǳiecinniałym księǳem, który
nie chciał uznać teorii Kopernika i martwił się, że kolej już o  kilometrów przesunęła
się w bliskie sąsieǳtwo!…
Bieda nauczyła mnie pieszych wędrówek i najtańszego sposobu podróżowania na wozach żydowskich „bałagułów”; którzy brali za całą wielomilową podróż guldena. Kawałkiem chleba, szklanką mleka opęǳałem nieraz życie całego dnia. W ten sposób zwieǳiłem całą Huculszczyznę w romantycznych wycieczkach, docierałem na południe Podola,
aż do progów dniestrowych, przechoǳiłem wzdłuż i wszerz Wschodnią Galicję. Znałem
noclegi w karczmach przydrożnych, w chatach chłopskich lub w stogach siana, albo i pod
gołym niebem. Wolny od praw i obowiązków, bez grosza przy duszy, obcowałem z przyrodą całkiem inaczej, niż to czyni np. turysta, który patrzy na przyrodę jako na rozrywkę
po pracy, lub jako na środek leczniczy, zaordynowany przez lekarza. Mnie przyroda dawała się nieraz we znaki i ileż to zim przechoǳiłem w ǳiurawych butach, w płaszczyku
letnim, głodny, wiecznie zaziębiony i kaszlący! Pamiętam raz taki forsowny marsz od granicy rosyjskiej do Stanisławowa. Zrobiliśmy z bratem  kilometrów w dwóch dniach.
Ale o świcie na rynku w Buczaczu zemdlałem z głodu. Po śniadaniu trzeba było wędrować dalej, aby dojść do celu. Albo w powrocie z długiej wycieczki w Karpaty leżałem
w łozach nad Prutem długie goǳiny, nie śmiąc kupić nawet bułki przez cały ǳień, bo
w kieszeni pozostały tylko pieniąǳe, obliczone ściśle na zapłacenie biletu kolejowego.
Ale śmiało się do mnie wschoǳące i zachoǳące słońce, znajomym szeptem szemrały
potoki, witało zboże falujące i mrugały gwiazdy do samotnego wędrowca — młoǳika,
przygarniała go nieraz przyroda jak syna, milej, rozkoszniej, niż to czyniło społeczeństwo.
Bo też społeczeństwo traktowało mnie zaiste po macoszemu.
Nie zapomnę nigdy przykrej sceny, która mnie raz w zimie spotkała, kiedym na wózku przetłukł się przeszło  mil na mrozie. Dotarłem do Lwowa i miałem się zobaczyć
z moim przyjacielem w gimnazjum. Ubogie, zniszczone ubranie moje dodało tercjanowi gimnazjalnemu odwagi, że mnie jak rzezimieszka z korytarza gimnazjalnego wypęǳił
i drzwi przede mną zamknął. Rozumiałem te psie uczucia różnych służących i poznawałem świat z jego rzetelnej strony.
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Bo też przyznać ǳiś muszę, że troska o garderobę mogła zajmować tylko barǳo
ograniczone miejsce w moich myślach i — budżecie. Sprawy te odbywały się dość prosto. Z guldenem w ręku szedłem na żydowską tandetę do pierwszego lepszego sklepu ze
starem ubraniem. Tu zostawiałem moje jeszcze starsze suknie, dodawałem guldena i wychoǳiłem całkiem „świeżo” przyoǳiany, w ǳiwnym nieraz stroju, znoszonym może nie
mniej od pierwotnego.
W okresie tym agitacja nasza ǳiałała jedynie wśród inteligencji i dość szczupłej garści
robotników. Organizacji jawnych politycznych nie było wcale w kraju. Kółka młoǳieży uniwersyteckiej, technicznej i dubiańskiej szkoły koncentrowały w sobie jedynie życie
socjalistyczne. Pisemko socjalistyczne „Praca” było wyłączną własnością starego zecera
Józefa Daniluka, a tylko redaktorzy — oczywiście tacy, którzy do pisma mogli dołożyć
— zmieniali się wedle tego, kto właśnie miał ochotę do pisania i wolny czas po temu.
Właściwego życia szerszego nie było wcale.
W owych lwowskich latach poznałem Jodkę — Narkiewicza, Krzywickiego, starszego
Inlandera, Czerwieńskiego i kilku robotników. Z p. Bolesławem Wysłouchem, wydawcą
miesięcznika „Przegląd Społeczny”, rozeszliśmy się dość rychło. Z pośród Rusinów zaznajomiłem się z Iwanem Franką i Michałem Pawlikiem. Cały jednak socjalizm galicyjski
był dość szczupłym konwentyklem raczej, niż partią klasową, polityczną. Była to pół-konspiracja, pół-studium, nieszkodliwe dla nikogo, chociaż przez rząd i społeczeństwo
sroǳe gnębione i prześladowane. Przeciwnicy wykłuwali nam oczy tym, że robotników
przemysłowych jest w Galicji tylko %, sąǳąc, że odbiorą nam wszelką ochotę do pracy wśród klasy robotniczej. Nazywano wpływy, ǳiałające na nas, jednym określeniem:
„z Genewy i znad Newy”, co miało być szczytem przewrotności narodowej. Prasa pisała
o socjalizmie i socjalistach bajki jakby z „Tysiąca i jednej nocy”. Anarchizm, socjalizm,
nihilizm, narodowolstwo, radykalizm, mord polityczny, sztylety i bomby stanowiły na
szpaltach prasy galicyjskiej roǳaj mgławicy, z której ma się wyłonić nie nowy świat, ale
zupełne(!) zniszczenie wszystkiego. Była to istna powódź idiotycznego nieuctwa, na które
wzruszaliśmy litościwie ramionami. Śmiało można powieǳieć, że tylko dwie grupy wieǳiały wówczas w kraju coś niecoś o socjalizmie i socjalistach: policja i jezuici. Tylko oni
starali się bodaj broszurę socjalistyczną przeczytać, oni jedni pragnęli nas zwalczać, a więc
musieli przedtem choć trochę poznać. Jak to poznanie jednak w praktyce wypadało, nie
potrzeba tutaj chyba komentować.
Zgromaǳeń publicznych nikt właściwie nie urząǳał; wszystko było kliką, kasynem,
„Strzelnicą” lub klubem. Z Austrią zawarto ostateczny pokój, Polacy stali się rządowcami
z serca; Sejm już wtedy był niczym, namiestnik wszystkim. Byliśmy w świecie dla nas zupełnie obcym i wrogim. Stąd też wynikało, że np. brat mój i ja zapragnęliśmy gwałtownie
uczyć się i zyskać wieǳę ścisłą, ażeby potem, kiedyś za jej pomocą móc ǳiałać i walczyć,
jeżeli zastaniemy kiedyś w przyszłości korzystniejsze warunki społeczne i polityczne. Brat
pojechał do Szwajcarii, ja postanowiłem udać się do Krakowa.

a ni
t i
W r.  w jesieni przeniosłem się do Krakowa z silnym zamiarem zdania matury i wstąpienia na uniwersytet. Zamieszkała tu matka z siostrą a ja przy nich, razem
z trzema akademikami, u nas mieszkającymi. Na cały rok pogrążyłem się teraz w mądrości gimnazjalne, biorąc zresztą żywy uǳiał w dyskusjach i „pochodach” małego kółka
młoǳieży uniwersyteckiej, złożonego z „silnych duchów” i miłych towarzyszy. „Politykę”
zawiesiłem na kołku na lata. Dawni moi przyjaciele z czasów lwowskich i stanisławowskich rozproszyli się po świecie, nowi zaś oddawali się wraz ze mną wyłącznie nauce
uniwersyteckiej. Ale najpierw trzeba było zdać ową maturę. Na kilka dni przed terminem wezwał mnie do siebie dyrektor jednego z gimnazjów krakowskich, gǳie miałem
siadać do egzaminu i oświadczył, że przez zapomnienie zatrzymał moje podanie w swoim
biurku, zamiast je posłać do Rady Szkolnej do Lwowa! Polecił mi więc stawić się osobiście w Raǳie Szkolnej natychmiast a on pomyłkę listownie wyjaśni. Kiedym pojechał
do Lwowa i stanął przed inspektorem p. Cz., ten poddał mnie najpierw szyderczym pytaniom, czy „wyrzekłem się uszczęśliwiać luǳkość” (dlaczego takie idee były w oczach
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tego biurokraty zbrodnią, do ǳiś dnia nie mogę sobie tego wytłumaczyć!), czy zamierzam i w przyszłości zajmować się „polityką” itp. W przemowie namaszczonej oświadczył
mi, że „społeczeństwo” i rząd nie mają w tym żadnego interesu, żeby tacy luǳie jak ja
mogli zdobywać oświatę i naukę uniwersytecką, ale w końcu kazał mi jechać do Krakowa
z powrotem i zgłosić się do matury. Kiedy ǳisiaj uprzytomnię sobie, jak mało prawǳiwej nauki uprawia się na uniwersytetach, jak mały procent studentów poświęca się
rzeczywistej i poważnej pracy naukowej, a ilu znów spycha tę naukę do rzędu środków
osiągnięcia „kawałka chleba”, gorzki śmiech mnie ogarnia na wspomnienie pychy owego
srogiego biurokraty.
Szkoła średnia była w owym czasie najbarǳiej skostniałą instytucją naukową i nie
wiem, niestety, czy odtąd duże uczyniła postępy. Był to przede wszystkim zamknięty
w sobie system wieǳy szczególnego roǳaju, zupełnie dalekiej od życia i świata otaczającego. Tutaj nie trzeba było niemal wcale myśleć, a tylko dobrą mieć pamięć. Uczono
ośmiu lat łaciny a sześć lat greki, ale w rok po maturze nie zdołałby żaden przeciętny
uczeń nie ﬁlolog specjalista — przetłumaczyć żadnego ustępu łacińskiego, podczas gdy
z całej greki zostawała tylko umiejętność czytania! Później zlitowano się w Wiedniu nad
biednymi mózgami młoǳieży gimnazjalnej i wprowaǳono tzw. „realia” tj. opisy bodaj
pobieżne kultury greckiej i rzymskiej, opisy domu i świątyni, oǳieży i obrzędów z przed
dwóch tysięcy lat. Poza łaciną i greką nie nauczano porządnie właściwie żadnego nowoczesnego języka. Przeciętny maturzysta nie umiał poprawnie pisać po polsku, ani mówić
po niemiecku. Nauki przyrodnicze były jakby podrzędną zabawką w gimnazjum i opierały się zupełnie na systematyce bez cienia biologii. Historia było to czupiradło najeżone
datami uroǳeń i śmierci królów, bitew i traktatów pokojowych. Skończony osioł, który
miał dobrą pamięć i sieǳiał spokojnie w klasie, albo w dodatku znał luǳkie słabostki nauczycieli i umiał patrzeć obleśnie w oczy, bywał doskonałym uczniem; natomiast
w „oślej ławie” sieǳieli barǳo często chłopcy inteligentni, ale żywego temperamentu
i nie pochlebcy. System ten ǳiki i nierozumny wychowywał też troskliwie i nauczycieli.
W połowie byli to ǳiwacy albo karierowicze. Wszystko opierało się na notach w katalogu przez nauczyciela zapisanych. W przepełnionych klasach nie było wcale mowy
o zbliżeniu się nauczyciela do ucznia, o jakimkolwiek bliższym poznaniu i indywidualizowaniu młoǳieży. ǲiwaczny, śmieszny gest, co chwila powtarzane, bezmyślne słowo,
maniera zǳiecinniałego mózgu, brak wychowania — oto były cechy barǳo wielu, nauczycieli gimnazjalnych. Każdy z podobnych nauczycieli miał jakiegoś „bzika” w sobie,
co oczywiście młoǳież w lot chwytała, a nie doznając żadnego sympatycznego obchoǳenia się ze strony nauczycieli, mściła się z zimną krwią, szyǳąc ze słabości swoich
woǳów naukowych. Wiem, że z moralnym strachem i obrzyǳeniem patrzyłem na profesora historii, dla którego najwyższą rozkoszą było wyłapać nieprzygotowanego ucznia.
Podobny do wysokiego orangutana, podskakiwał w katedrze, kołysząc się na prawo i lewo i zapisując w swojej notatce złą notę, a każdy jego ruch entuzjastyczny sprawiał na
mnie wrażenie głębokiego wstrętu. Usystematyzowana, biurokratycznie prowaǳona, sucha nauka, skłaniała aż nazbyt łatwo nauczyciela do trzymania się zupełnie niewolniczo
podręczników szkolnych. Co było w podręczniku, to było świętem, poza podręcznikiem
nie było naukowych książek. Jak dla biurokracji świętą była zasada „
n n in a ti
n n t in m n ” („czego nie ma w aktach, nie ma i na świecie”), tak dla tych biednych
biurokratów gimnazjalnych nie było nauki poza podręcznikiem, a podręczniki były dość
liche; zresztą i najlepszy podręcznik jest tylko pomocą i wskazówką, ale nauki całej nie
zawiera. Który z uczniów czytał inne naukowe książki, wywoływał dwojakie uczucia w nauczycielach: zdumienie, albo zgorszenie. To ostatnie zwłaszcza w nauce historii… Rzadko
się jednak który ze swoją wieǳą wyrywał wobec nieufności i obcości nauczycieli. Szkoła, która nie uczy myśleć, fabrykuje uczonych głupców. Nic ǳiwnego też, że biurokracja
galicyjska wyszła ze szkoły średniej taką, że nikomu inteligencją zaimponować nie mogła.
Każdy krok na polu reform szkolnych był z powodu specjalnie austriackich stosunków
nader trudnym. Klerykałowie czyhali tu na szkołę, rozumiejąc jej ogromne znaczenie
w życiu społecznym, liberałowie zaś bronili ustaw szkolnych dość wolnomyślnych, ale nie
mieli żadnej siły reformatorskiej. W praktyce więc litera ustawy zostawała całą, ale duch
w szkołach stawał się coraz to barǳiej klerykalnym i zacofanym. Toteż nic ǳiwnego, że
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opuszczałem progi szkolne po maturze z rozkoszą, podobną do uczucia wypuszczonego
na wolność więźnia!
Zapisałem się na wyǳiał ﬁlozoﬁczny w Krakowie i postanowiłem sobie uczyć się i nic
więcej, jak tylko uczyć się. Fizyka, chemia, anatomia porównawcza, botanika i pracownia
ﬁzykalna, zapełniały też cały ǳień, jeden po drugim. Żyłem przez cały tyǳień w poważnej
pracy aż do późnych wieczorów a dopiero w sobotę wieczór zaczynał się dla mnie czas
spoczynku.
Powoli utworzyliśmy u siebie w dwóch pokoikach roǳaj zbornej kwatery towarzyskiej dla kilkunastu studentów, gǳie schoǳono się w sobotę wieczorem i w nieǳielę
po południu. Piliśmy masami herbatę i śpiewali chórem, ale najważniejszą częścią owych
wieczorów były dyskusje naukowe, prowaǳone w tonie namiętnym i szczerym. Kółko
to nie było bez wpływu na życie uniwersyteckie, chociaż staliśmy umyślnie z dala od
wszelkich spraw publicznych. Przypadek dość zabawny zrząǳił jednak, że wywołaliśmy
całą burzę wśród studenterii, zorganizowanej w zapomogowej instytucji „Bratniej Pomocy”. Kasjerem jej był student medycyny M., który miał to nieszczęście, że był kilka razy
w naszym towarzystwie. Był to skończony nieuk, który jednak był ulubieńcem niektórych profesorów. Miał śliczny mikroskop, doskonałe preparaty, oﬁarowywał profesorom
różne ciekawe okazy, jak minerały, żółwie itp. Przy tym wszystkim był zdumiewająco
głupi, ale umiał zdobyć sobie mir u kolegów i został kasjerem Bratniej Pomocy.
Wkrótce nasze barǳo krytyczne kółko miało jak najgorszą opinię o M., co wyszło
na jaw w formie zarzutów przeciw gospodarce ﬁnansowej Bratniej Pomocy. Ale na najskromniejszą krytykę z naszych szeregów zerwała się burza wśród lojalnej części młoǳieży, a kurator prof. Zoll rzucił cały swój autorytet na szalę, aby tylko obronić nęǳną gospodarkę studenckim groszem. Wobec namiętnego wystąpienia starego profesora
opuściła opozycja ręce i jeszcze musiała bronić się przed zarzutami większości! Wówczas
zebrano się u nas i na mój wniosek chwycono się następującego środka obrony. Za kilka
guldenów nakłoniono pedela, żeby wystawił za kratkami pismo ǳiekanatu, wzywające M., aby przyniósł do ǳiekana świadectwo maturalne. Cały ten środek opierał się na
przypuszczeniu, że M. nie mógł zdać żadnej matury, istnieje zatem dalsze uzasadnione
przypuszczenie, że sfałszował po prostu świadectwo.
Cios wymierzony nie zawiódł nas wcale. Na drugi ǳień rozeszła się w Czytelni Akademickiej alarmująca wieść, że M. się zastrzelił! Mnóstwo kolegów patrzyło na nas tego
dnia wieczorem jako na pośrednich sprawców tego samobójstwa, co mnie zresztą niewiele
wzruszało, bo wietrzyłem komedię…
Wkrótce zjawiła się też ona w pysznej formie. M. wypalił w swoim mieszkaniu kilka
razy z rewolweru w ściany, po czym barǳo ostrożnie zranił się w skórę na brzuchu. Profesor Obaliński i medycy rychło też donieśli nam o nieszkodliwości tego „samobójstwa”, po
czym zaczęła się wreszcie kontrola kasy Bratniej Pomocy. M. okazał się teraz złoǳiejem,
jak przedtem zaprezentował się nam jako fałszerz świadectw szkolnych. Ale potężna opieka profesorska przydała mu się w niedoli; za kilka dni wyjechał sobie zdrów i swobodny
do Szwajcarii. W Genewie znalazł się rychło w orszaku sęǳiwego pułk. Miłkowskiego,
jako nieskazitelny młoǳieniec patriota zyskał wielkie sympatie i obtańcowywał wszystkie
panny na patriotycznych wieczorkach. Dowieǳiawszy się o tym, posłaliśmy ostrzeżenie
do Genewy, ale co się z tym antem później stało, nigdym się nie dowieǳiał.
Bratnia Pomoc uległa gruntownej reformie wbrew p. Zollowi, wbrew  alumnom,
których biskup wpisał dla obrony dawnej gospodarki i wbrew niezliczonym intrygom
zmierzającym do obrony złoǳiei a spotwarzenia tych, co ich za ręce złapali.
Cała ta historia nie zabrała nam wcale czasu i nie odwiodła nas od usilnej nauki, która
wypełniała całe dnie. Nie zepsuła nam też humoru w sobotnie wieczory, kiedyśmy robili
wyprawy w okolice Krakowa do lichych restauracji, gǳie piliśmy wódkę w ogromnych
nieraz ilościach. Klasa robotnicza Krakowa tonęła w ciemności. Pĳaństwo było przerażające, a najliczniejszy zawód, murarze, pęǳili żywot bujny i zupełnie bezmyślny. Niskie
płace robocze, brak organizacji i oświaty, czyniły lud roboczy Krakowa gwardią klerykalną, która kiedyś biła do krwi studentów za to, że chcieli urząǳić wrogą demonstrację
jezuicie zohyǳającemu z ambony powstanie  r.! Aż do roku  klasa robotnicza Krakowa była wrogą wobec postępowej inteligencji, oddaną bigoterii i ciemną do rozpaczy.
Studenci patrzyli na robotników podejrzliwie i wrogo, co w naszym kółku było sroǳe
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wyśmiewane. Chociaż nie brałem wówczas żadnego uǳiału w ruchu socjalistycznym,
ani nie zajmowałem się polityką, to jednak stykałem się z politykującą młoǳieżą uniwersytecką. Tylko że nie patrzyłem już na nią tymi oczyma, co kiedyś, przed laty i nie
uważałem jej ruchów za nader ważne społecznie czy politycznie. Przeszedłem to wszystko
już we Lwowie i wiǳiałem, że wszystkie gorące wystąpienia studentów przemieniały się
dość rychło w najzupełniejszą obojętność. Zbyt wielu młodych luǳi przesunęło się koło
mnie ze słowami „Ody do młodości” na ustach, słowami, które tak szybko zamarły; zbyt
słomiany był ten ogień, aby mi na dalszą metę wystarczył…
Witałem każdy piękniejszy objaw życia studentów z radością, gotów nawet byłem do
współǳiałania w dobrej sprawie, ale zapału wielkiego już dla ruchów studenckich nie
odczuwałem. Wieǳiałem już wtedy doskonale, że tylko proletariat może być podstawą
i siłą socjalizmu. Niejasne i mętne chłopomaństwo, a także przecenianie „inteligencji”
było mi całkiem obcym. Na studenckie ruchy patrzyłem oczyma organizatora; jeżeli ze
setki „ǳiałających” studentów uda się wyłowić jednego lub dwu takich, co przez całe
życie gotowi będą dla socjalizmu pracować, wówczas skłonny byłem uważać to za rezultat
barǳo w Galicji korzystny.
Może był to pogląd zbyt jednostronny, ale trzeba zważyć jakim był wówczas ten kraj
ubogi, jak nęǳną była jego struktura ekonomiczna. Inteligent socjalista był kandydatem
na głodomora i to bez azesu. Opuszczając uniwersytet zostawał albo urzędnikiem, albo
szedł do tzw. „wolnych” zawodów, na adwokata lub lekarza. Jako urzędnik musiał nie
tylko milczeć, ale razem z otoczeniem kląć i ścigać socjalizm, jako zbiór zbrodni wobec
Boga, ojczyzny, cnoty itd. „Wolny” zaś zawodowiec musiał uprawiać pogoń za groszem,
co również zupełnie leczyło z „mrzonek młodości”.
Myśl zaś, że miałbym być roǳajem guwernera przyszłych wrogów klasy robotniczej,
lub w najlepszym razie obojętnych groszorobów, była dla mnie wprost nieznośną. Wolałem uczyć się i sieǳieć całkiem spokojnie, aż do czasu, gdy przecież i w tym nieszczęsnym
kraju będę mógł pracować wśród robotników.
Opodal nas grupowało się w Krakowie kółko młoǳieży „Patriotów-socjalistów”, do
którego należeli Franciszek Nowicki, prezes Czytelni Akademickiej, już wówczas pochlebnie znany poeta, Ludwik Janikowski, Gabriel Górski, Jan Homolicki, Szukiewicz
i wielu innych. Łączyła nas przyjaźń lub bliska znajomość studencka. W r.  zaczął
też bywać Wilhelm Feldman, który przybył ze Wschodniej Galicji. Kółko prowaǳiło
pewnego roǳaju studencką politykę, a poszczególni jego członkowie stali pod wpływem tajnej organizacji młoǳieży, kierowanej z zagranicy przez Zygmunta Balickiego.
Byli to socjaliści szczególnego roǳaju. Nie goǳili się na naukę Marksa, nie uznawali
walki klasowej, nigdy nie doszli ani na krok jeden ku klasie robotniczej, a jako „młoǳi” przeciwstawiali się namiętnie „starym”. Ale w imię czego ten rozǳiał na „starych”
i „młodych” się odbywał, co „młoǳi” nowego, lub innego niż starzy w życie wnosili, tego
niełatwo było odgadnąć. Było to jakieś rewolucyjne chłopomaństwo, zaprawione gorącą
miłością do Polski i do polskiego ludu, znanego tu raczej jako materiał do folkloru, niż
jako klasa niosąca sobie i narodowi wyzwolenie. Konspiracyjność kółka była dość słabą
i nie pociągała mnie ani trochę, zwłaszcza, że brat Feliks informował mnie z Szwajcarii
o robocie Balickiego i o swej pracy w redagowaniu pism socjalistycznych i w zagranicznej robocie polskich socjalistów. Kiedym się zjawiał jako gość w kółku, rozpoczynały
się nieskończone, namiętne, późno w noc ciągnące się debaty. Stałem tam sam jeden
jako przeklęty „marksista”, patrzący sceptycznie i barǳo krytycznie na całe zbiory przeǳiwnych argumentów wytaczanych przeciwko moim zasadom. Nie mąciło to w niczym
uczuć przyjacielskich mięǳy mną a kółkiem, ale nie zbliżyło mnie ani na krok do moich
młodych przyjaciół.
Swoją drogą śmiech serdeczny zbiera mnie ǳisiaj, gdy sobie przypomnę scenę, która rozegrała się raz mięǳy mną a Feldmanem i Nowickim w moim mieszkaniu. Obaj
przyszli robić mi poważne zarzuty, czemu nie pracuję z nimi i czemu w ogóle usuwam
się od pracy politycznej. Nie upłynęły dwa lata od tego czasu, gdy obaj moi mentorowie usunęli się jak najgruntowniej od pracy politycznej — nie mówiąc już o socjalizmie
nawet w ich pojęciu — a ja, biedny człowiek, podjąłem na nowo robotę i to na całe lat
ǳiesiątki. Ale wówczas odpowieǳiałem krótko i węzłowato, że do roboty w stylu organizacji Balickiego nie mam zamiaru się mieszać. Jedyną pomocą, jakiej mogłem w owym
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czasie uǳielić socjalistom, ale bynajmniej nie z kółka krakowskiego, była pomoc w przemycaniu książek do Królestwa. Przemycał młoǳiutki wówczas Ludwik Kulczycki, który
powracał z Genewy.
Pamiętam, pojechałem raz w tej sprawie do Zabierzowa do znanych tam przemytników. Było jakieś święto i uroǳiny najpoważniejszego przemytnika. Znalazłem się zatem
w barǳo wesołej kompanii i musiałem posyłać kilka razy po litrowe ﬂaszki wódki do
gospody. Pod wieczór, gdy już kilku z towarzystwa leżało pod stołem, drapnąłem na moich sankach do Krakowa. Wspomnienie jednak pozostało dobre i sympatyczne, jak się
później miałem sposobność przekonać. Paki z książkami szły na Ojców, a potem koleją
do Warszawy. Z tej mojej skromnej pomocy miało wkrótce wyniknąć uwięzienie mnie
w Królestwie w r. .
U schyłku r.  brat mój stanął w najostrzejszej sprzeczności z tajną organizacją
młoǳieży polskiej pod woǳą Balickiego, a patronowaną przez pułkownika Miłkowskiego. Że po tej stronie stanął także i tow. Bolesław Limanowski, bolało nas nieco, chociaż
nie należał on do luǳi zaostrzających spory. Organizacja ta była kolebką, z której wylęgli się późniejsi narodowi demokraci, a ideologia jej nadawała się do wszelkiej zmiany
kierunku. Była to „demokracja” — jeszcze bez przymiotnika! — zwalczająca socjalizm
mięǳynarodowy, uważająca „walkę klas” za zgubę narodu, jeżeli nie wprost za wymysł
Niemców czy Moskali. Nie mający na celu walki powstańczej, ci epigonowie r. , zarażeni socjalizmem, a w gruncie rzeczy o czysto burżuazyjnym sposobie myślenia, kręcili się
w kole niejasnej azeologii o postępie, demokracji, chłopomaństwie, przy czym stali pod
wpływem narodników rosyjskich. Emigracja mieszała ich nie raz z socjalistami polskimi,
ale nie było nigdy zgody mięǳy jedną a drugą stroną i waśnie zatruwały luǳiom życie.
Z jednej i drugiej strony było tu ogromnie wiele zacietrzewienia bezpłodnego, zwłaszcza,
że kraj nie miał sposobności do interesowania się tymi sporami. W kraju walka ta byłaby przyjęła normalny wyraz walk o interesy danych organizacji klasowych, na emigracji
walczono na pióra i słowa bez podkładu szerszych interesów grup społecznych.
Na zjeźǳie młoǳieży w Zurychu podczas świąt Bożego Naroǳenia  r. doszło do
namiętnego starcia mięǳy socjalistami a „patriotami”. Z jednej strony stali Miłkowski,
Limanowski i Balicki, z drugiej Aleksander Dębski i brat Feliks. Dla odparcia kolportowanych plotek i dla zaznaczenia swego stanowiska wydał brat broszurę „Pod pręgierz” pod
pseudonimem „Ślaza”. Broszura ta narobiła wiele wrzawy zagranicą i w kraju, zwłaszcza
w Galicji. Tutaj bowiem zanosiło się na wojnę z Rosją, przy czym rząd austriacki wszedł
w tajne stosunki z grupami różnych postępowców polskich, chcąc Polaków wygrać przeciwko Rosji. Socjaliści uderzyli na ten sojusz ostro, wychoǳąc z założenia, że lud polski
bęǳie tylko ślepym narzęǳiem w ręku dynastycznej polityki austriackiej, która dotąd
wydawała ten lud na pastwę ucisku szlacheckiego i urzędniczego. Limanowski zaś posunął się w owym czasie tak daleko, że w odczycie o Galicji oświadczył w Zurychu:
„byłoby już nie przestępstwem, ale zbrodnią, gdybyśmy z rządem, z cesarzem nie poszli
ręka w rękę”. Limanowski był od  r. z Galicji wydalony i nie znał dobrze polityki
rządu austriackiego. Jego zapał patriotyczny dyktował mu więc słowa których socjaliści
nie mogli nigdy akceptować w danych warunkach.
W prasie lwowskiej rzucono się na broszurę brata, odsąǳając go od czci i wiary,
a broniąc „powszechnie czczonego” pułkownika Jeża, ci zaś, co z rządem byli w tajnych
stosunkach, nie mogli przyjść do siebie z oburzenia. Stałem oczywiście po stronie brata,
chociaż jakoś nie mogłem się wówczas zdobyć na przejęcie się zagranicznymi sporami,
które były tak barǳo odległe od życia masy ludowej w kraju. Że jednak patrzyłem z najwyższą nieufnością na konspiracyjne koła p. Balickiego to jest zupełnie zrozumiałe.
W r.  odbył się we Lwowie wiec studentów politechniki, który wpuścił nieco
świeżego powietrza w światek młoǳieży. Opozycyjne stanowisko techników pożywiło
i mnie, chociaż żadnego uǳiału w wiecu nie brałem.
Sieǳiałem nad książką i nie odrywałem się od niej i na razie było mi całkiem dobrze. — W ciągłych dyskusjach w naszym kółku przykładaliśmy inne miary do zjawisk
społecznych, niż te, które nam dać mógł ówczesny w kraju ruch socjalistyczny. Robotników w ruchu prawie że nie było w Krakowie, a studenckich historii miałem dość i nie
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ruszałem się ani na krok z domu i z uniwersytetu. Miało się to zrząǳeniem losu zmienić
rychło a barǳo gruntownie…

Pi
ię i ni
Na wiosnę r. , zmuszony brakiem wszelkich środków do życia, zgoǳiłem się przyjąć guwernerkę u pp. G. na wsi w guberni Łomżyńskiej. Za obcym paszportem Franciszka
Eliasza pojechałem na wieś i zabrałem ze sobą mnóstwo naukowych książek, aby nie tracić czasu. Zatrzymałem się parę dni w Warszawie i w końcu wyruszyłem na wieś do luǳi
dość sympatycznych, gǳie miałem pracować. Mieszkałem tam w starym domu, w parku
i nie traciłem czasu, lecz uczyłem się dość pilnie. Nagle przy końcu kwietnia otrzymuję
telegram z Krakowa: „Żegota chory”. Żegota był to mój pseudonim, zrobiony z łacińskiego imienia „Ignacy” i pod tym pseudonimem znało mnie kółko bliskich przyjaciół.
Nie mogłem na razie wywnioskować, co by to miało znaczyć, bom w Krakowie niczego
wobec żadnej właǳy nie zawinił, i dlatego czekałem, co dalej z tego bęǳie. W dwa dni
potem otrzymałem depeszę, że list iǳie. Pojechałem sam po ten list do bliskiego Pułtuska i dowieǳiałem się wreszcie o co iǳie. W jednym transporcie książek w grotach
Ojcowskich, który wpadł w ręce policji rosyjskiej, znaleziono książkę z podpisem Romana Baranieckiego, mego kolegi, a późniejszego szwagra. Policja rosyjska skomunikowała
się z krakowską, Baraniecki został aresztowany a mnie zaczęto poszukiwać. Jestem niemal
pewny, że któryś z komisarzy policji krakowskiej, jeżeli nie sam osławiony Kostrzewski,
podszepnął rosyjskim urzędnikom, gǳie mnie znaleźć można.
W ten sposób zdarzała się miła dla austriackiej policji gratka, że skręcą mi kark w Królestwie… Dodać muszę, że krakowski sęǳia śledczy p. Sz. zachował się wobec rosyjskiego
prokuratora barǳo poprawnie i nie chciał mu uǳielić żadnych co do mnie wyjaśnień. Że
Baranieckiego za rzekome przemycanie książek do Rosji, można było w ogóle trzymać
w więzieniu dwa miesiące(!), aby go potem uniewinnić, to już należało do ówczesnego
martyrium socjalistycznego w Galicji.
List wzywał mnie, abym bez najmniejszej zwłoki uciekał, bo grozi mi natychmiastowe
aresztowanie. Ale trudno mi było zastosować się do tej przyjacielskiej rady z Krakowa
przysłanej. Rozumowałem w ten sposób, że ucieczka moja skompromituje roǳinę G. —
i na wózku w droǳe powrotnej zdecydowałem, że zostanę, cokolwiek by mnie czekać
miało. Podarłem list w drobniutkie kawałeczki, zrobiłem skrupulatny porządek w moich
papierach i udałem się do dworu na lekcje. Zapadał zmrok majowego wieczora, gdy do
pokoju wpadła blada jak płótno p. G., szepcząc, że żandarmi otaczają cały park i za kilka
minut wpadną do dworu. Wkrótce wpadł za nią gospodarz domu zalecając mi, żebym
obstawał przy moim przybranym nazwisku. Po czym wybiegli do ontowych pokojów,
gǳie już wchoǳił w otoczeniu żandarmów rotmistrz Śmiałowski, dopytując się o mnie.
Pan G. drżący i blady wprowaǳił go do mnie i przedstawił mię jako Franciszka Eliasza.
Ale żandarm był pewny swego, bo z brzegu zapytał, czy nie nazywam się Daszyński.
Spojrzałem na gospodarza i odrzekłem, że nazwisko moje jest właściwie Eliasz. Ale od
pierwszej chwili trzymałem się taktyki, że nie rozumiem ani słowa po rosyjsku i kazałem
sobie wszystko najmozolniej tłumaczyć, aby mieć zawsze czas do spokojnego namysłu.
Rotmistrz kazał mi po polsku wytłumaczyć, że mam iść za nim i za najskromniejszą
próbę ucieczki zostanę związany. Czterech żandarmów wzięło mnie w środek i poszliśmy
do starego domu wśród parku, gǳie mieszkałem. Tu odbyła się najściślejsza rewizja całego pokoju i całego domu, obstawionego chmarą żandarmów. Przyjechało tego bractwa
sztuk z piętnaście. Nie znaleziono nic, a tylko książka o grzybach jadowitych(!) została
na bok odłożona wśród wątpiących spojrzeń z mojej strony. Zapadł wieczór. Rotmistrz
poszedł na kolację do dworu, ale mnie nie pozwolił pokoju opuszczać i zostawił pod silną
strażą. Jakiś brodacz żandarm uwziął się pocieszać mnie, że to pewnie nieporozumienie
i że mnie w mieście wkrótce wypuszczą. Nie robiłem sobie nic z jego gadania i miałem
doskonały humor, że niczego absolutnie nie znaleźli. Zacząłem gruntownie pakować walizki i zaprzągłem żandarmów do robienia mi papierosów, co też z chęcią czynili, zwłaszcza
że odstąpiłem im wszystkie napitki, jakie mi barǳo obﬁcie przysłano razem z kolacją.
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W nocy z  na  maja śpiewały cudownie w parku słowiki, gdym siadał do bryczki
z panem rotmistrzem Śmiałowskim. Na koźle sieǳiał żandarm z rewolwerem w ręku,
a za nami jechała druga bryczka z  żandarmami. Inni pod komendą porucznika znikli
gǳieś w nocy. Podczas jazdy usiłował rotmistrz wmówić we mnie, że byłem w Paryżu,
co mnie z początku trochę ǳiwiło, ale wkrótce zrozumiałem jego uporczywe zapytania
i uśmiechałem się pełen zadowolenia. Żandarmi sąǳili mianowicie, że wpadł im w ręce nie Ignacy ale Feliks Daszyński, podobny do mnie. Ten zaś przeszedł niedawno całą
historię w Zurychu, niemiłą mocno rządowi rosyjskiemu. Rzecz się pokrótce tak miała.
Dwaj towarzysze, Dębski i Brinsztejn próbowali w zimie, w lesie nad Zurychem bomby, przeznaczone na cara, czy na innego dygnitarza. Próby się nie udawały, bomby nie
chciały eksplodować, co wreszcie rozzuchwaliło rewolucjonistów i uśpiło ich ostrożność.
Wtem jedna bomba upadła przed nimi i wybuchła, zabiła Brinsztejna i poraniła ciężko Dębskiego. Na pogrzebie zabitego urząǳiła cała kolonia socjalistyczna demonstrację,
przemawiał mięǳy innymi mój brat, przyjaciel osobisty Dębskiego. Mówił nie tylko po
polsku, lecz i po niemiecku dla Szwajcarów obecnych na pogrzebie i mówił tak, że poseł
rosyjski zażądał od rządu ścigania brata. Zamknięto go z kilku towarzyszami, po czym
puszczono i wydalono z granic Szwajcarii. Brat pojechał do Paryża, gǳie wówczas była
wystawa mięǳynarodowa. Jakaś fanatyczka uciekła z częścią gotowych już bomb z Zurychu i rozpoczęła się podwójna pogoń za tymi śmiercionośnymi instrumentami: szukali
ich socjaliści, aby je odebrać, a jeszcze namiętniej szukała rosyjska policja zagraniczna.
O bracie wieǳiała ona, że sieǳi w Paryżu; teraz gdy fotograﬁa okazała takie mięǳy nami oboma podobieństwo, rotmistrz Śmiałowski upajał się rozkoszną myślą, że w jego
ręce wpadł Feliks Daszyński. Stąd też odwrotnym torem płynęło moje zadowolenie, że
nie Feliks, lecz ja jadę z nim na bryczce. Późną nocą dojechaliśmy do Pułtuska i zajechaliśmy wprost do prywatnego mieszkania pułkownika żandarmerii, starca dosługującego
tutaj swojej emerytury. Umieszczono mnie pod silną strażą w pokoiku, dokąd wkrótce
przyniósł mi staruszek herbaty, przy czym ubolewał nad moim położeniem. Aby mi się
nie nuǳiło, położył przede mną kilka albumów Karlsbadu, Gasteinu i innych miejsc,
dokąd zapewne jeźǳił się leczyć i cofnął się na konferencję z Śmiałowskim do dalszych
pokojów.
Zostałem więc z „ﬁołami” sam, lecz nie miałem żadnej ochoty zapoznawać się bliżej
z widokami Karlsbadu. Chciało mi się przede wszystkim spać. Wśród drzemki na krześle zauważyłem jakąś głowę kobiecą obserwującą mnie z za kotary z drugiego, ciemnego
pokoju. Była to, jak się potem dowieǳiałem, przyjaciółka starego pułkownika. ǲięki
jej późniejszemu wstawiennictwu otrzymałem od staruszka wiele ulg, a nawet przywilejów w kozie. Tak dodrzemałem do świtu, po czym wezwano mnie do saloniku, gǳie
odczytano mi rozkaz uwięzienia mnie i pod eskortą odprowaǳono do pułtuskiej turmy.
Tutaj sami żandarmi wybrali dla mnie najwilgotniejszą celkę, dlatego że stąd niczego wiǳieć nie było można, z wyjątkiem kawałka podwórza więziennego. Naczelnik więzienia
chciał mi dać miłą i jasną celkę, gǳie sieǳiał jakiś żyd, wielokrotny morderca, ale żandarmi zadecydowali inaczej. W kozie usnąłem przede wszystkim snem sprawiedliwych.
Potem dowieǳiałem się na przechaǳce, że rotmistrz Śmiałowski pojechał na powrót do
Ostrołęki, a sprawę moją może prowaǳić bęǳie staruszek pułkownik. Jakoż przyjechał
on z swoją przyjaciółką do kozy, i podczas kiedy ona sieǳiała w altance ogródka więziennego, oświadczyłem pułkownikowi, że gotów jestem zeznać kto jestem. Uradował
się barǳo, spisał protokół, ale oświadczył mi, że sprawę moją bęǳie prowaǳił
Śmiałowski z Ostrołęki. Na własną rękę jednak pozwolił mi na wikt prywatny, książki
itd., co wszystko jak najpośpieszniej wprowaǳiłem w życie. Odtąd już barǳo rzadko widywałem owego pułkownika. Urząǳiłem się w mojej celce z wielką roztropnością. Przede
wszystkim zasypałem ją obﬁcie perskim proszkiem i nie zamykałem okna nigdy, a miałem szczęście, że lato  było naǳwyczajnie suche. Wytępiłem wszelkie małe i wielkie
owady, kazałem ją starannie wymyć i uzyskałem półtajemnie pozwolenie na światło, bylem okno kocem zasłaniał. Bano się bowiem żandarmów… Zwolna doszedłem do prawa
brania swoich książek z magazynu i do używania papieru i ołówka. Na trzech czy czterech
metrach kwadratowych podłogi nie mogłem wprawǳie wcale choǳić, zwłaszcza, że celka była poǳielona w połowie na pryczę, ale miałem stołek i gimnastykowałem się nim
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systematycznie. Po pewnym czasie rozejrzałem się w personelu straży więziennej. Oprócz
„starszego”, typowego kacapa, którego chłopczyk, Wania, mówił tuż po polsku, strażnicy byli to Polacy, wysłużeni wojskowi i luǳie stosunkowo młoǳi. Ponieważ byłem
jedynym politycznym więźniem i miałem własny wikt, więc stosunek mój do nich ułożył
się dość korzystnie. Około  goǳiny wieczorem, gdy już wszystkie korytarze tj. wszyscy
więźniowie (było ich około ) odbyli swój spacer, wypuszczano mnie na przechaǳkę. Na pustym podwórzu dokoła więzienia zostawałem więc sam z czterema strażnikami,
stojącymi na swoich posterunkach. Powoli, nie narzucając się, wszedłem z nimi w dość
przyjazne stosunki. Jednego zacząłem uczyć po niemiecku, bo marzył o tym, drugiego uczyłem czytać i pisać, trzeciemu, byłemu mechanikowi, opowieǳiałem, jak się robi
tanie baterie elektryczne i inne pożyteczne rzeczy. Doszło do tego, że naczelnik więzienia, Polak, wysłużony oﬁcer, który przyjął protestantyzm, aby uzyskać posadę, rozpoczął
walkę z tą moją „popularnością”. Podczas wieczornych raportów straszył on strażników,
żeby mi nie ufali, bo ja jestem niby barǳo grzeczny, ale przy pierwszej okazji ucieknę,
i „unieszczęśliwię” takiego dozorcę!… Zabawne było, że strażnicy w największej tajemnicy, pojedynczo cały ów raport mi powtórzyli.
Na podwórzu więziennym utworzyłem wówczas roǳaj uniwersytetu ludowego dla
strażników. Kiedy naczelnik wyszedł do miasta na karty, wówczas ze wszystkich posterunków zbiegali się do centralnego punktu strażnicy, ścielili na ziemi przed budą strażniczą swoje ciężkie płaszcze, a ja zasiadałem na tej zaimprowizowanej katedrze i albo sam
wybierałem temat wykładu, albo poddawał mi pytanie który z „ciekawszych”. Więc np.
podczas pełni księżyca pytał który z nich, jak też to tam na księżycu być może…
Albo o Ameryce, o wielkich miastach, o Krakowie, o historii polskiej, szły pytania i wykłady, słuchane w wielkim skupieniu, wśród nadsłuchiwań jednak, czy strażnik
przy bramie nie da sygnału o powrocie naczelnika lub innym niebezpieczeństwie. Nieraz
przeciągnął się taki wykład poza goǳinę spaceru, co dało nawet powód owemu mordercy
z pod jasnego numeru do zadenuncjowania mnie przed żandarmerią! Jako jedyny oprócz
mnie sieǳący w samotnej celce, czuł się moim stanowiskiem dotknięty i pokrzywǳony!…
Poufałość straży doszła do tego stopnia, że jeden z młodszych strażników zachoǳił do
mnie podczas swego dyżuru na pogawędkę o najmilszym dlań temacie: „czy bęǳie jeszcze
kiedyś wojsko polskie?” Był to artylerzysta, który kiedyś służył w okręgu petersburskim.
Dwóch tylko było zawsze podejrzliwymi: jeden chłop z Kurpiów, klerykał z pod ciemnej gwiazdy i służbista naǳwyczajny, choć w gruncie rzeczy człowiek dobry i delikatny,
a drugi ów „starszy” kacap. Ale jego ulubieniec Wania tyle cukierków ode mnie dostawał,
że przez to „oczko w głowie” ojcowskiej paraliżowałem służbistość byłego feldfebla.
W ciągu śleǳtwa nic się nie zmieniało. Zasiadałem zazwyczaj wobec dwóch jegomościów: rotmistrza Śmiałowskiego, ponurego żandarma o długiej kruczej broǳie, noszonej
na sposób Aleksandra III i wobec jeszcze wstrętniejszej ﬁgury „towarzysza prokuratora”,
biurokraty z twarzą i manierami popowicza.
Pisali oni dla tzw. „państwowej ochrony” w Petersburgu, która miała o mnie zadecydować, olbrzymie protokoły, gǳie była nagromaǳona nicość formalistyki urzędniczej, przestrzeganej z jakimś niezrozumiałym dla mnie fetyszyzmem; było stale też moje
zdumienie z powodu aresztowania zupełnie niewinnego obywatela państwa austriackiego
i szczegóły z mojego życia, które jednakowoż żadnemu prokuratorowi na nic by się nie
przydały.
Czasem wprawiałem obu moich protokolantów w czarną rozpacz z powodu obstawania
przy swoim zdaniu. Przytoczę jedną taką zabawną scenkę.
Kiedym na telegramy i listy nie odpowiadał Krakowowi i nie uciekał ze wsi, wówczas
wybrał się na mój bezpośredni ratunek Franek Nowicki, jeden z członków kółka, o którym wspominałem. Zadepeszował do mnie z Warszawy, żebym go czekał na jednej ze
stacji kolejowych, bliskich mojej wioski. Telegram był podpisany „Franek” a zaadresowany „Eliasz G.”, przy czym drugie nazwisko oznaczało właściciela. Nowicki przyjechał na
stację, nie wieǳąc nic o moim aresztowaniu, powałęsał się koło budynku i nie doczekawszy się mnie, drapnął na powrót do Warszawy. Na tym wypadku mogłem z najwyższym
zdumieniem obserwować sprawność ówczesnej żandarmerii rosyjskiej. Oto depeszę przy-
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łapano w Pułtusku, ale odesłano ją do Ostrołęki, bo tam urzędował prowaǳący śleǳtwo
rotmistrz Śmiałowski. Zanim Śmiałowski mógł dać znać do Pułtuska, aby wysłano pogoń
za moim przyjacielem, ten był już za górami, za rzekami… Ale w ręku Śmiałowskiego
pozostał blankiet telegraﬁczny jako wymowny dowód moich konspiracyjnych stosunków
z jakimś „Frankiem”. Z triumfem pokazano mi blankiet i żądano wyjaśnień. Ale ja żadnego „Franka” nie znałem w życiu, a ponadto postanowiłem zgasić triumf obu moich
ciekawych biurokratów. Prosiłem więc, aby zapisali w protokole, że ǳiwię się dlaczego
mnie okazują depeszę, adresowaną do kogo innego, mianowicie do jakiegoś pana „Ilia
G.”, za którego korespondencję ja nie odpowiadam. Eliasz znaczy bowiem po rosyjsku
imię chrzestne „Ilia”. Ponieważ przeczyście i z nabożeństwem napisany protokół brzmiał
już z góry, jakoby depesza była do mnie wystosowana, więc obaj urzędnicy zapienili się
z gniewu na moją zuchwałość. Towarzysz prokuratora zapomniał się do tego stopnia, że
nazwał mnie „zjadaczem liter”, („gospodin bukwojed”), drugi zaś oświadczył, że nie potrzebuje w ogóle mojego podpisu na protokole i pośle go do Petersburga z odpowiednim
komentarzem o moim uporze.
— W takim razie proszę mnie w ogóle nie wywoływać z mojej celi i pisać, co się
panom podoba — odrzekłem.
To rozwściekliło rotmistrza do tego stopnia, że zawołał z korytarza żandarma i gromkim głosem kazał mnie odprowaǳić do celi. Poszedłem więc na obiad, ucieszony, żem
ich tak barǳo zmartwił. Ale po dwóch goǳinach wezwano mnie ponownie do kancelarii i teraz już w barǳo słodkim tonie odczytano cały protokół wedle mego tłumaczenia.
Obaj inkwizytorowie żalili się, że przeze mnie obiadu jeszcze nie jedli, na co ja nie miałem
nic do powieǳenia.
W środku śleǳtwa zjawił się u mnie podpułkownik żandarmerii Białanowski, który
mnie zasypał troskliwymi pytaniami o moje zdrowie(!), spisał jakiś pusty protokół i pojechał. Wkrótce potem wszedł do mojej celi, w otoczeniu całej świty, okazały prokurator
Izby sądowej warszawskiej Turau. Gdym go zapytał, co słychać po  miesiącach z moją
sprawą, odpowieǳiał po rosyjsku:
— Pański los prawdopodobnie Sybir.
Życzyłem mu w duszy, żeby go diabli wzięli i nie powieǳiałem już ani słowa. Ale
od tej chwili zacząłem coraz częściej myśleć o planie ucieczki. Na spacerach oglądałem
z szczególnym zainteresowaniem teren podwórza, mierzyłem wysokość murów i gotów
byłem każdej chwili skorzystać z dogodniejszych warunków, aby nie tracić czasu na zwieǳanie Sybiru.
W kozie pułtuskiej zetknąłem się po raz pierwszy z gromadą więźniów pospolitych.
Porównując tutejsze stosunki z austriackimi, które później miałem sposobność poznać
dość dokładnie, przychoǳę do przekonania, że rygor więzienny w Austrii był ostrzejszy, ale obelg znacznie mniej, a kary cielesnej na szczęście nie było. Wikt też w Austrii
był o wiele lepszy i obﬁtszy. Ale też na tym wyczerpują się różnice, jeżeli oczywiście
pominiemy specjalnie rosyjski roǳaj kary, jak posielenie, katorga, aresztanckie roty itd.
W Królestwie i w Galicji dość podobne to dno nęǳy i luǳkiego spodlenia. I tu i tam spotykałem szalone, nerońskie wyroki na „nałogowych” złoǳiei, wydane za kraǳież przedmiotu minimalnej nieraz wartości. Wiǳiałem „nałogowych”, którzy otrzymali półtora
roku więzienia za kraǳież parasolki, ocenionej na  (siedemnaście) kopiejek! Srogość
ustaw w obronie prywatnej własności i tępość praktyki stosowania tych ustaw po obu
stronach kordonu jednakowa… W Królestwie złoǳieje byli zuchwalsi i dowcipniejsi.
Kiedy kobiety aresztantki przychoǳiły ze swego podwórza prać bieliznę więzienną w łaźni, wówczas można się było nasłuchać ﬂirtu, prowaǳonego niekiedy z prawǳiwym warszawskim polorem… Praczki były to niemal bez wyjątku ǳieciobójczynie, młode, ładne
i zdrowe niegdyś służące, które hieni charakter ǳisiejszej moralności płciowej popchnął
do mordu ǳiecka.
Patrząc na ich ciężką pracę z mojego okienka, miałem zawsze jedno życzenie, aby
wszystkie moralistki świata, wszystkie jęǳe, które pracują najgorliwiej nad zgotowaniem
hańby takiej biednej ǳiewusze, zostały skazane na pranie aresztanckiej bielizny. Nie ulega
dla mnie do ǳiś dnia żadnej wątpliwości, że trzy czwarte tych nieszczęsnych ǳiewcząt
popełnia zbrodnię w warunkach, wykluczających odpowieǳialność prawną, przy tajnym
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zazwyczaj połogu, w gorączce i w strachu okropnym przed tym, co jutro powieǳą tzw.
„moralne” kobiety, które pierwsze ciskają kamieniem potępienia na ǳiewczynę-matkę…
W kozie obserwowałem też naǳwyczaj tkliwą miłość mięǳy aresztantami a aresztantkami. Kobiety odstępowały złoǳiejom wszystko co miały, jeǳenie i pieniąǳe a mężczyźni pisali do swoich bogdanek czułe listy lub przez okna przesyłali pozdrowienia i całusy.
Z bogatej kroniki więziennej utkwiło mi w pamięci kilka wypadków ciężkich i przykrych. Jednego więźnia, złoǳieja końskiego, chłopa krępego, olbrzymiej siły posaǳono
do ciemnicy. W ciemnej norze i w samotności czuł się tak przygnębionym, że prosił się
raczej o  kĳów. Wymierzono mu je sowicie.
Największym szacunkiem, pełnym uznania i trwogi zarazem, cieszył się w więzieniu
pewien koniokrad, którego twarz wysoce inteligentna i potwornie zniekształcona postać
zwróciły moją uwagę. Był to sławny złoǳiej koni w nadnarewskich okolicach. Doprowaǳał do rozpaczy chłopów, którzy się nie umieli upilnować przed spryciarzem złoǳiejem.
Pewnego razu zrobił podkop pod podłogą stajni i wsuwał się z mozołem w wąski otwór,
gdy czyhający na niego chłop wbił mu w bok żelazne widły i przygwoźǳił w ten sposób
człowieka jak chrabąszcza do ziemi! Uwięziono go i wylizał się w aresztanckim szpitalu,
ale cała postać była wygięta ku prawemu bokowi, a prawe ramię było znacznie niższe od
lewego. Mrowie złoǳiejskie patrzyło nań jak na mistrza a żaden strażnik nie śmiał mu
złego słowa powieǳieć.
Wzruszającą scenę przeżyłem z biednym żydkiem, nazwiskiem Jojna Berliner. Przez
złych towarzyszy dopuścił się jakiejś drobnej kraǳieży i oberwał  miesięcy. Naczelnik
obiecał go wcześnie wypuścić, żeby go w miasteczku nikt nie wiǳiał; pierwszym pociągiem miał pojechać do Warszawy, tam pracować i dorabiać się, a potem dopiero wrócić
do domu.
Siostra przyniosła mu nowe ubranie, po południu wziął łaźnię i cały wieczór wyśpiewywał, tłumiąc wzruszenie na myśl o tym, że jutro już bęǳie wolny! Wszyscy mu dobrze
życzyli, wszyscy z wesołym -letnim ładnym żydkiem żartowali, a on umiał na żart żartem odpowieǳieć. Wtem o północy usłyszałem straszny, żałosny jęk w pobliskiej celi
na korytarzu. Jojna Berliner konał jęcząc, a wkrótce wyłowiłem odgłos kroków czterech
luǳi, niosących coś ciężkiego. Wynoszono biednego Jojnę, a na drugi ǳień rano leżał
już w trupiarni, której drzwi otwarte były niemal tuż pod moim oknem. Pękła w biednej
głowie tętnica mózgowa… Po pewnym czasie usłyszałem za murem więziennym przejmujące jęki całej roǳiny Berlinerów, którzy na próżno chcieli ubłagać właǳe, aby nie
robiono sekcji zwłok Jojny. Biurokracja ciągnęła tę okropną historię przez całe trzy dni,
a przez ten czas słychać było co chwila jęki, łkania i zawoǳenia roǳiny pod bezlitosnym
murem turmy. Byłem przygnębiony i wstrząśnięty do głębi tym bólem luǳkim.
Wreszcie w pierwszych dniach grudnia przyszedł do więzienia rozkaz „państwowej
ochrony”, żeby mnie pod eskortą odstawić do granicy austriackiej. Po siedmiu miesiącach
nie wieǳiano, co ze mną właściwie należy zrobić, bo w protokołach niczego absolutnie
nie powieǳiałem, świadków żadnych przeciwko mnie nie znaleziono i nawet nie wiadomo
było, o co też mnie mogą obwinić.
Wyrzucono mnie zatem i zakazano powracać do granic państwa rosyjskiego. Około 
grudnia  r. byłem w połowie wolny; pod eskortą dwóch strażników ziemskich wyjechałem na całą noc do Warszawy, a stamtąd do granicy, gǳie mnie odstawiono najpierw
do aresztów w Bęǳinie. Tu sieǳiałem krótko w towarzystwie obłąkanego księǳa, który
wracał — jak mówił — od papieża i mimo papieskiego błogosławieństwa został wtrącony
do strasznej nory, zwanej więzieniem w Bęǳinie. Na trzeci ǳień zajechały sanie przed
kozę i z dwoma opiekunami — żandarmami pojechałem do Granicy, gǳie mnie oddano
austriackiemu komisarzowi. Z początku zdawało mi się, że jestem wolny. Ale w wagonie
przypił się do mnie ajent austriacki, który mnie aresztował i zaprowaǳił do więzienia
u św. Michała. Tu jednak mnie nie przyjęto, bo policja zapomniała się postarać o sądowy
nakaz aresztowania. Zdawało mi się, jakoby szpicel był mocno zawstyǳony tą odmową,
która trąciła „konstytucyjnością” dotąd w Krakowie nieznaną… Biedak zaprowaǳił mnie
w nocy do dyrekcji policji, gǳie komisarze wyrażali mi tak długo swoje współczucie, aż
nie przybył wreszcie rozkaz aresztowania mnie.
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Na powrót więc do św. Michała! Dano mi celę piekielnie zimną, ale mimo to zasnąłem
bez ceregieli. Kiedym rano oczy otworzył, zobaczyłem nad sobą ǳiwną postać. Mały,
zielony, drżący z zimna żydek, otulony twardym szarym kocem więziennym, dygotał nade
mną i obserwował mnie ciekawie.
— Pan za co? — pyta żydówka.
— Za morderstwo.
— Kogo pan zabił?
— Siedem kobiet.
Nagłym ruchem cofnął się przerażony chłopak, siadł na swoim barłogu i drżał z zimna
jeszcze barǳiej.
— Jak zimno, — oni tu oszczęǳają na nas.
— Zaraz bęǳie ciepło. Weź ten stołek i wal w drzwi — rozkazałem stanowczym
głosem.
Żydek w towarzystwie tak „poważnego” zbrodniarza ośmielił się i zaczął serdecznie
walić w drzwi. Za chwilę wpadł wśród przekleństw klucznik, któremu w ostrych słowach
kazałem napalić w piecu. Nie wieǳąc, kto to taki być może, który rozkazuje bez ceremonii, klucznik ustąpił i za pół goǳiny przylepiał się biedny żydek do rozgrzewającego
się pieca, patrząc na mnie z ogromnym respektem.
Sęǳia śledczy, stary powstaniec, poinformował mnie z całym spokojem, że prokurator
nie ma właściwie żadnych materiałów, aby mnie oskarżyć. Za mnie sam spisał protokół,
żądający natychmiastowego puszczenia mnie na wolność i już po południu leciałem do
mieszkania matki i siostry, które się tyle moim więzieniem były namartwiły.

a
a ani ę
Znaleźli się wnet przyjaciele i pierwszy tyǳień upłynął rozkosznie. Ale rychło przypomnieć mi się miała ciężka atmosfera Galicji ówczesnej. Kółko nasze znalazło się nagle
wśród wirów uniwersyteckich, które narobiły wiele szumu w spokojnym Krakowie. Ówczesny rektor, prof. Korczyński, człowiek bez taktu i roǳaj kacyka uniwersyteckiego,
obraził całą Czytelnię Akademicką, na której czele stał prezes Franciszek Nowicki i jego
sekretarz Ludwik Janikowski. Byli to reprezentanci „rewolucyjnej” fali, wobec której ja
zachowałem zupełny krytycyzm, ale w stosunkach ówczesnej Galicji młoǳież ta była najbarǳiej postępową i najpiękniejsze miała ideały. Rektor zarzucił reprezentantom Czytelni kłamstwo i sprowokował zajadłą wojnę całej młoǳieży akademickiej przeciwko sobie.
Stanąłem od razu po stronie studenckiej i należałem do głównego kółka buntowników,
które trzęsło przez cały tyǳień Krakowem. Policja i wojsko wtargnęły do uniwersytetu,
bagnetami rozpęǳano studenckie komersy, aż doprowaǳono do tego, że przyjechał namiestnik Badeni „robić porządek”. Ogólny wiec akademicki  głosami przeciwko 
zażądał ustąpienia Korczyńskiego. W końcu młoǳież zdecydowała się na demonstrację
najostrzejszą. Przed kilku laty darowała Korczyńskiemu popiersie i czyniła mu głośne
owacje za to, że nie poszedł do Lwowa na protomedyka, lecz został w Krakowie. Teraz
postanowiono dar honorowy cofnąć…
Około  goǳiny rano zgromaǳili się medycy przed kliniką prof. Korczyńskiego.
Byłem tam z moimi przyjaciółmi i kiedy tłum wtargnął do sali wykładowej, asystowałem
przy zdjęciu biustu. Długim korowodem, w zupełnej ciszy — aby nie niepokoić chorych
na klinice — sunęli studenci przez ulicę na podwórze Collegium Anatomicum leżącego
tuż naprzeciwko.
Biust był w naszych rękach. Wtem kilku zauszników Korczyńskiego wszczęło tumult
i rzuciło się ku biustowi, aby go uratować. Wówczas skoczyłem, wyrwałem biust i wzniósłszy go w górę, cisnąłem nim z całej siły o bruk podwórza. Mieszany wrzask wściekłości
i triumfu powitał skorupy profesorskiej wielkości w rynsztoku. Jeden z przyjaciół wziął
mię pod ramię i wyprowaǳił na przechaǳkę.
W domu sieǳąc, walczyłem z myślami, co też pocznę w tej nieszczęsnej Galicji. Nie
miałem znowu żadnych środków do życia i nie wieǳiałem, gǳie też zarobić choćby na
najskromniejsze utrzymanie. Nęǳa straszliwa wyszczerzyła do mnie zęby i obezwładniała
mnie coraz barǳiej.
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Po długich szarpaniach się zdecydowałem wreszcie, że jadę do Ameryki. Obrzydło mi
strasznie życie w Galicji. Chciałem pracować, ale wszęǳie zastawałem drzwi zamknięte;
bojkot był dokoła mnie zupełny, tak że mogłem najspokojniej w święcie umrzeć z głodu
dla chwały systemu galicyjskiego. Wtem pewnego dnia, w styczniu  roku przyszedł
list od brata Feliksa. Był on chory na suchoty, a teraz dowiadywałem się, że choroba
jego jest barǳo groźną. Postanowiłem go odwieǳić w droǳe za Ocean i wkrótce po
stłuczeniu biustu ruszyłem do Szwajcarii, gǳie w Davos leżał mój biedny Feliks. Przed
odjazdem zostawiłem w ręku przyjaciół staranny opis mojej winy i przyznanie się zupełne,
co się okazało niepotrzebne, pomimo że jakiegoś nieszczęśliwca nękano protokołami jako
winowajcę!…
W Davos zastałem brata w strasznym stanie. Gruźlica żarła go bez litości. Leżał w łóżku całymi tygodniami, gorączkując i opadając z sił coraz barǳiej. Serce moje krajało się
z boleści, ale kiedyśmy znaleźli się sam na sam i zaczęli przypominać dawne czasy, nasze
pochody, nasze szaleństwa i naszą nęǳę, wówczas obu nam strasznie dobrze się zrobiło,
a Feliks rozgrzeszył się i zapalił papierosa wraz ze mną, jak za dobrych czasów…
Ale po kilku dniach pora mi była ruszać w daleki świat za chlebem i opuściliśmy
razem Davos. Feliks pojechał z żoną, dr Zoﬁą Daszyńską, do Meranu, ja do Paryża.
W Paryżu zamieszkałem z Dębskim, który chwycił się zecerstwa, aby z głodu nie zginąć. Co wieczora szedłem do śródmieścia po mojego towarzysza, który wtedy opuszczał
drukarnię. Kupowaliśmy po kawałku mięsa, chleba, margaryny i szliśmy zazwyczaj do
znajomej studentki, odgrywającej rolę gospodyni. „Gospodarstwo” polegało na tym, że
zapalano w kominku maszynkę spirytusową, na patelnię rzucano kawał margaryny, na
to owe kawałki mięsa i po pewnym czasie po wstawał idealny befsztyk. Że pito przy tym
herbatę bez granic, to zrozumiałe.
W Paryżu, równie jak w Zurychu i Genewie, gǳie po kilka tygodni zabawiłem, poznałem ówczesną emigrację polską i rosyjską. Polacy ǳielili się na socjalistów, których by
należało nazwać marksistami, albo „walkoklasowcami” i na socjalistów-patriotów, będących w gruncie rzeczy demokracją drobnomieszczańską i inteligencką. Całe „życie” emigracyjne koncentrowało się w zajadłych walkach mięǳy tymi dwoma odcieniami, a celem
tych walk było pozyskanie garści młoǳieży, która zaludniała uniwersytety zagraniczne!
Zawiść, oszczerstwo, plotki, to był chleb coǳienny w tych marnych warunkach. Jedni
i druǳy marzyli o kraju, ale w gruncie rzeczy ani jedni ani druǳy nie mieli w kraju
żadnego wpływu.
Rosjanie rozpadali się także na narodowolców i socjaldemokratów i tak samo się
żarli ze sobą, urozmaicając sobie życie odkrywaniem wiecznym szpiegów i prowokatorów. Zupełne niewyrobienie życiowe wśród młoǳieży rosyjskiej, nie skończona jej naiwność i absolutny brak zrozumienia polityki zachodnio-europejskiej charakteryzowały
życie Rosjan. Jedynym zjawiskiem pięknym w ówczesnej kolonii polskiej była nauka kobieca na uniwersytetach. W owym czasie pojawiły się pierwsze polskie studentki i traktowały naukę z prawǳiwym nabożeństwem. Wiele wśród nich oǳnaczało się zdolnościami, niemal wszystkie imponowały pilnością i gorliwością w nauce. Warto wymienić
kilka nazwisk owych pionierek kobiecych nauki, jak np. p. Krzyżanowska — Kodisowa, Poznańska później dr Daszyńska a potem Golińska, Billewiczówna-Narutowiczowa,
Burbianka, Okuniewska-Moraszewska i inne.
Dnia  kwietnia r.  otrzymałem w Paryżu depeszę z Meranu o śmierci Feliksa. Straszliwy ból szarpał mną w moich pochodach po olbrzymim mieście, wpadałem
chwilami w zupełną rozpacz, bo czułem, że straciłem jedynego prawǳiwego przyjaciela
i towarzysza, że zostałem odtąd sierotą, jak ǳieci po śmierci roǳiców. Marzenia moje, że kiedyś razem zaczniemy pracę w kraju, runęły wniwecz. Nie śmiałem teraz nawet
pomyśleć o powrocie do kraju bez niego. Zostałem sam jak palec, nie wieǳąc co począć.
Zacząłem się szykować do drogi. Miałem pojechać do południowej Ameryki, gǳie
jeden z przyjaciół zajęty był przy budowie kolei żelaznej. Pewnego dnia obliczyłem pieniąǳe i poszedłem do biura „Compagnie Maritime”, aby kupić bilet na statek. Wieczorem
miałem odjechać do Havru. Na wielkich bulwarach spotkali mnie Dębski i Stanisław
Mendelson. Zaczęli mnie usilnie odwoǳić od mego planu, obiecując stypendium dla
umożliwienia mi dalszych studiów uniwersyteckich. Zaproponowali wyjazd do Zurychu
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na uniwersytet, gǳie miałem otrzymywać  anków miesięcznie. Nauka uśmiechała
się do mnie znowu i zgoǳiłem się na pozostanie w Europie.

ma a
Dnia  maja  r. byłem w Paryżu i wiǳiałem szalony popłoch bogatej burżuazji wobec pierwszy raz święconej uroczystości robotniczej, chwalonej przed rokiem na
paryskim Mięǳynarodowym Kongresie Socjalistycznym. Minister spraw wewnętrznych
Constans powiększył garnizon o . wojska, ulice wysypano piaskiem, aby umożliwić
szarże kawalerii, policja i gwardia municypalna były w całości skonsygnowane.
ǲień był przecudny. Na „placu Zgody” szumiały fale zgromaǳenia najmniej .
luǳi, przeważnie robotników. Olbrzymie konie wspaniałej gwardii municypalnej pławiły
się zwolna w tym luǳkim mrowisku, torując drogę deputacji robotniczej, udającej się
do gmachu parlamentu z żądaniami klasy pracującej. Na głównych ulicach miasta wojsko
i policja, sklepy pozamykane, burżuazja uciekła do wszystkich możliwych miejsc kąpielowych i willegiatur na prowincji. Po południu tłumy spacerują w Tuilleriach. Iǳiemy
na gazety do wielkiej kawiarni na bulwarach i czytamy pod wieczór depesze z Polski!…
W dwóch punktach święcono ǳień ten w Polsce: we Lwowie i w robotniczej Białej.
We Lwowie . luǳi obradowało na ǳieǳińcu ratuszowym. W Białej strzelało wojsko do ludu i zabiło kilku robotników. Po raz pierwszy wojsko austriackie próbowało na
robotnikach nowe karabiny systemu „Mannlicher”. Karabiny okazały się doskonałe…
Króciutkie te depesze w pismach ancuskich zelektryzowały mnie i jakby rozdarły
zasłonę leżącą nad krajem przy gnębionym i gnuśnym. Więc  maja święcą i w Polsce,
więc możliwe było zgromaǳenie ludowe i to w ratuszu lwowskim! Więc luǳie dają się
zabĳać za wykonywanie uchwały Mięǳynarodowego Zjazdu! Byłem świadkiem zjawiska
społecznie nie dającego się przewiǳieć, że uchwała pewna wchoǳi w życie z żywiołową
siłą i nikt nie zdaje sobie na razie sprawy z tej siły.
Mięǳynarodowy Kongres w Paryżu — pierwsza próba wskrzeszenia drugiej z rzędu „Mięǳynarodówki” — zwołany na  lipca r. , uchwalił na wniosek ancuskiego
syndykalisty Lavigne’a, że w dniu  maja mają zorganizowani robotnicy całego świata obchoǳić uroczystość poświęconą manifestowaniu konieczności -goǳinnego dnia pracy,
solidarności mięǳynarodowej ludu pracującego, zniesieniu militaryzmu i pokojowi powszechnemu. Jak poważnie wzięła klasa robotnicza tę uchwałę, przyjętą na kongresie bez
dyskusji, dowoǳą długie lata późniejsze, w których ǳień  maja stał się naprawdę ięt m
tni m wszęǳie, gǳie tylko istnieje socjalizm. W takiej Australii ǳień  maja jest
początkiem chłodnej i smutnej pory roku, a jednak robotnicy australĳscy, wierni wykonaniu uchwały Kongresu paryskiego, święcą ten ǳień barǳo uroczyście. Najrychlej
przyjęła się uroczystość majowa w Austrii, gǳie rozwój socjalizmu wyprzeǳił znacznie przestarzałe formy życia publicznego (ustawy o zgromaǳeniach, stowarzyszeniach,
prasie itd.) i dlatego szukał dla siebie sposobności okazania się na zewnątrz. I w Galicji
znalazła uchwała paryska posłuch zgoła niespoǳiewany. Już w r.  święcono  maja
we
i i
ia . Na dwa dni przed  maja wybuchł we Lwowie pożar w wielkich
warsztatach kolei Karola Ludwika (wówczas prywatnej). Pożar ten, powstały z przypadku, wzbuǳił wielką panikę w całym mieście. Dworzec, magazyny i warsztaty otoczono
wojskiem, a bogatsi luǳie zaopatrzyli się w — rewolwery, na czym zarobiły handle broni.
W podwórzu ratuszowym zgromaǳiło się  maja rano około . luǳi na zgromaǳeniu publicznym. Na porządku ǳiennym było: ) Wniosek wysłania wieńca na grób
Lassalla, ) -goǳinny ǳień roboczy, ) powszechne głosowanie, ) zniesienie armii
stałych, ) sprawa szkół wyznaniowych, ) założenie robotniczego towarzystwa zapomogowego (późniejsza „Siła”). Odtąd już ǳień  maja ma się stać na długie, długie lata wielką
doroczną manifestacją robotniczą w całym kraju. Zaraz na drugi rok wypadła w nieǳielę  maja stuletnia rocznica Konstytucji Wielkiego Sejmu, podczas gdy  maja wypadał
w piątek… Umyślnie podnoszę to kalendarzowe sąsieǳtwo, bo zresztą mięǳy obiema
tymi uroczystościami nie ma absolutnie żadnego związku. Wbrew jednak zdrowemu rozsądkowi postanowili krzykacze „patriotyczni” uczynić z konstytucji  maja środek dla
złamania robotniczego święta. W tym celu założono we Lwowie pisemko pt. „Robotnik
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Polski”, gǳie dały sobie rendez-vous częścią barǳo ograniczone głowy, częścią zaś luǳie
wprost inspirowani przez takich jak Masłowski „polityków”. Partia tymczasem rozwinęła
barǳo energiczną agitację; wyświetlono w szeregu artykułów, w „Pracy” umieszczonych,
znaczenie konstytucji  maja, a w broszurze drukowanej zagranicą wyłożono obszernie,
dlaczego żaden z robotników „nie zechce zrywać solidarności z robotnikami całego świata
i nie zechce przenosić święta  maja na  maj”. (Święta majowe a partia robotnicza —
głos z Galicji”  r. str. ). Żądaniu krzykaczy, aby przy sposobności  maja robotnicy
odstąpili swej uroczystości, odpowiada autor broszury: „Nie żądajcie, ażebyśmy dla dodatnich nawet cieniów przeszłości poświęcali w czymkolwiek nasze obecne stanowisko,
stanowisko teraźniejszości!… i nie łudźcie się, jakobyście zdołali odwieść nas od niego
dlatego, że sami nie tylko święcicie, ale co najgorsza, przeciwstawiacie nam pamiątkowe
święto kapitalistycznego mieszczaństwa” (. c. str. ). Broszura rozeszła się w prawie
półtora tysiąca egzemplarzy po kraju.
 maja, mimo tego że wypadł w ǳień piątkowy, odbył się przy współuǳiale blisko
. luǳi na zgromaǳeniu w ratuszu. W dwa dni potem wzięli uǳiał robotnicy w pochoǳie  maja z oǳnakami socjalistycznymi przy boku i zaimponowali swoją liczbą.
Wkrótce też upadł „Robotnik Polski” z powodu anemii, tj. braku czytelników.
Pomimo logicznego nawet życzliwego dla  maja stanowiska zorganizowanych robotników, nie ustała do ǳiś dnia śmieszna wprost agitacja różnych galopenów endeckich
zatem, żeby robotnicy odstąpili od swej uroczystości, mającej ważny charakter mięǳynarodowy — na rzecz konstytucji, która miała już w XVIII wieku barǳo słabe, ideologiczne
tylko znaczenie, a z życiem nowoczesnym nie tylko robotników, ale całego narodu związana jest tylko wspomnieniem dość mętnym, nie wywierającym żadnego wpływu na myśl
czy uczucie współczesnych Polaków.
W parę lat później już cały kraj w setkach miejscowości święcił  maja uroczyście. Cała partia od marca każdego roku przechoǳiła okres gorączkowej agitacji za święceniem
 maja. Zawód po zawoǳie, miejscowość po miejscowości urząǳały ǳiesiątki poufnych
i publicznych zgromaǳeń i narad, jak święcić  maja, aby bezrobocie było kompletne,
zgromaǳenie i pochód prawǳiwie uroczyste, zabawa majowa piękną i powszechną. Muzyki, chóry ćwiczyły się gorliwie, referaty przygotowywano, rezolucję majową rozsyłano
wszęǳie, barwne jednodniówki majowe drukowano, jednym słowem uchwała paryska
weszła u nas w życie wspaniale! Nieraz błogosławiłem ten znakomity pomysł nia
tni
, bo wprowaǳony odpowiednio w życie dawał niezliczone sposobności agitacji
i propagandowej pracy, owianej duchem socjalistycznym. Że policja i jezuici starali się
wedle sił przeciwstawiać, to było rzeczą zrozumiałą. Na innym miejscu opisuję próbę jezuitów, ks. Stysińskiego i ks. hr. Jana Badeniego, w Krakowie, aby unicestwić  maja.
W tymże samym Krakowie w r.  dyrektor policji Englisch (nic wspólnego nie mający z tow. Janem Englischem, senatorem) skonsygnował całą ogromną załogę twierǳy
w strachu przed  majową uroczystością. Gdy żadnego zgromaǳenia robotniczego nie
było, wojskowość dręczona rozkazami pogotowia zbrojnego i wielce rozsierǳona, doprowaǳiła do napęǳenia zbyt gorliwego policjanta. Na Cieszyńskim Śląsku i w wielu
miejscach Zachodniej Galicji rozszerzyło się święto majowe i na wieś. Czarownie też wyglądały takie pochody robotnicze z muzyką i czerwonymi sztandarami na tle zielonych
pól i lasów. W wielu miejscowościach święcono  maja zaczynając od mszy, specjalnie
na intencję robotników zamawianej. Opowiadano mi też o prześlicznym kazaniu, wygłoszonym z tej okazji od ołtarza przez staruszka księǳa w przedmiejskim kościółku we
Lwowie. Widać ten starzec nie zapoznał się jeszcze z drapieżnym duchem nowoczesnych
obrońców kapitalizmu w sutannach. Jeszcze w robotnikach wiǳiał braci, szanownych
luǳi pracy, których intencje szanował i poǳielał. Młodsze pokolenie księży inaczej reagowało na święto robotnicze; najohydniejsze wyzwiska, obelgi, groźby odmowy sakramentów, intrygi do spółki z policją, to był „nowszy” kierunek…
Taka była żywiołowa siła w tym święcie, że nawet pod czas wojny w twierǳy krakowskiej potraﬁłem przeprzeć u austriackich wielmożów wojskowych pozwolenie na uroczyste święcenie  maja. Obstawiono nas oczywiście całymi pułkami, uzbrojonymi jak do
wojny, ale pozwolono!
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t i  maj stał się również potężnym bodźcem ruchu robotniczego, a krwawe
rzezie, urząǳane przez rząd rosyjski w Łoǳi i Warszawie, nadawały temu cudnemu świętu
robotniczemu tragiczne piętno, jak i każdemu innemu objawowi życia robotniczego w tej
części Polski.
W życiu mięǳynarodowym próbowali Niemcy osłabić ścisłe wykonanie uchwały paryskiej, ale wszęǳie sprzeciwialiśmy się dość ostro temu oportunizmowi i w rezultacie
ǳień  maja stał się rzeczywistym świętem wszęǳie.
k
i nn zgromaǳeń uroczystych można powieǳieć, że każdy naród oprócz tematu mięǳynarodowego
braterstwa wstawiał swoje najbarǳiej piekące potrzeby polityczne i społeczne jako temat
aktualny. U nas polityka społeczna i powszechne głosowanie były zawsze na czasie, bo
nie mieliśmy ani jednego ani drugiego przez długie lata.
Wróćmy jednak do Paryża. Depesze o  maja w Galicji zdecydowały nie tylko ostatecznie mój wyjazd na uniwersytet do Zurychu, lecz natchnęły mnie myślą o powrocie
do kraju, aby tam zacząć pracę wśród robotników, pracę obliczoną może na lat ǳiesiątki,
ale poważną i urzeczywistniającą to, o czym z bratem marzyłem, do czego z nim razem
tęskniłem.
Z Paryża wyjechałem bez zwłoki do Zurychu, zapisałem się na przyrodę i przemieszkałem tam aż do września . Oprócz wykładów, których słuchałem z wielkim skupieniem, miałem dwie sprawy, które mnie mocno interesowały. Pierwszą było stowarzyszenie robotników polskich, „Zgoda”, założone przeze mnie w r.  na spółkę z tow. Wincentym Sikorskim, krawcem warszawskim, moim wielkim przyjacielem jeszcze z Krakowa.
Drugą zaś była walka z narodowo-demokratycznym stowarzyszeniem „Młoǳieży Polskiej”. Studenci narodowo-demokratyczni opanowali „Oberstrasse”, studencką ǳielnicę
Zurychu, tak dalece, że uważali mnie za intruza. W przeciągu kilku miesięcy oderwałem
im coś szesnastu członków, co ich napełniło takim gniewem, że obiecali mnie obić. Po
staropolsku!
Szał ich nienawiści młoǳieńczej do mnie, jako do socjalisty, doszedł do szczytu z okazji przewożenia zwłok Adama Mickiewicza do kraju. W deputacji uroczystej po zwłoki
wieszcza był Asnyk i dwóch socjalistycznych studentów, śp. Miśko i Franciszek Siedlecki,
późniejszy oryginalny malarz. Ale w Zurychu młoǳież „narodowa” poprzysięgła wziąć
cały obchód na stacji w swoje ręce i nie dopuścić robotników socjalistów, a tym mniej socjalistów Rosjan, których myśmy znów na obchód zaprosili. Przygotowałem walkę. Z naszej strony miał mówić robotnik farbiarz, Julian Marchlewski, późniejszy wóǳ esdecji.
Jakiś Petroﬀ miał przemawiać od Rosjan, ktoś jeszcze imieniem południowych Słowian.
Nadto przygotowano transport socjalistycznych broszur, które miały razem z trumną
Mickiewicza przebyć granicę… Ale na ǳień przedtem nie wieǳieliśmy jeszcze nawet, czy
nas w ogóle dopuszczą do trumny, a młoǳież narodowo-demokratyczna odgrażała się,
że nie dopuszczą!… Zamówiłem wówczas gromadę polskich metalowców z Winterthur,
i po raz nie wiem który wezwałem mówców, aby byli gotowi na dany znak. Tymczasem
zaprosił mnie do siebie p. Władysław Mickiewicz, przybyły z Paryża z trumną i deputacją.
Rozmowa mięǳy nami była ostra.
— Nie każę otworzyć wagonu z trumną! — wołał p. Władysław.
— Może Pan to zrobić — odrzekłem, wieǳąc, że reprezentant rządu szwajcarskiego,
p. Droz, ma oﬁcjalnie przemawiać. Rozstaliśmy się barǳo niedobrze na kilka goǳin
przed uroczystością.
Wieczorkiem letnim zebrała się Polonia przy bocznym torze, gǳie stał wagon z trumną. Moi metalowcy, chłopcy jak dęby, trzymali się wagonu, nie odstępując. Po uroczystym przemówieniu ministra, pana Droz, przemówił pięknie Marchlewski, a w dalszym
ciągu i Petroﬀ i południowy Słowianin.
Młoǳież endecka szalała z bezsilnego gniewu. Lepszym dyplomatą okazał się p. Władysław, bo po uroczystości przyszedł do mnie, aby mi poǳiękować za wzorowy porządek
podczas aktu uroczystego…
Kiedy ciemnym już wieczorem wracałem do domu koło „Cafe du Nord”, słyszałem, jak
komersująca młoǳież endecka wymawiała z gniewem moje nazwisko. Śmiałem się tylko
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z tych gniewów, bo dopiąłem swego: socjaliści polscy złożyli hołd zwłokom i geniuszowi
Mickiewicza!
Czy tow. Marchlewskiemu tak samo miłe wspomnienie tego „polskiego” wieczoru,
kiedy gromadka polskich robotników skupiła się koło trumny największego polskiego
patrioty, a on mówił jej imieniem — tego oczywiście ǳiś powieǳieć nie umiem. ǲiś p.
Marchlewski, jeden z woǳów bolszewickich, uważa „socjalpatriotyzm” za najohydniejszą
obelgę.
W Zurychu zdecydowałem się ostatecznie na powrót do Galicji. Z końcem września
byłem już u matki w Krakowie, a po kilku dniach osiedliłem się we Lwowie, mając na
razie całego dochodu  złr. miesięcznie.
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Ruch robotniczy we Lwowie w r.  był kierowany przez kilku ǳielnych i rozumnych luǳi, mięǳy którymi wybĳali się na pierwsze miejsce Kassjusz i Górzycki z pośród
„inteligentów”, a Józef Hudec i Józef Obirek — obaj zecerzy — wśród klasy robotniczej.
Były wtedy dwa pisma socjalistyczne we Lwowie: „Praca” Józefa Daniluka i „Robotnik”,
w którym pracowali Obirek i Górzycki. Pisma te były jednak sztandarami dwóch wrogich
sobie obozów klasy pracującej, bo Daniluk ani myślał o poddaniu „Pracy” jakiemukolwiek
wpływowi partii. Zresztą i partii we właściwym tego słowa znaczeniu nie było! Grupy te
intrygowały przeciw sobie, a choć jeszcze na zewnątrz nie wyszła hańba tej nienawiści,
to jednak paraliżowała ona każdy krok naprzód.
Zadanie było dane: zjednoczyć obie grupy. Wziąłem się do tego metodą i k ni
inn , aby najpierw zjednoczyć potajemnie wszystko co ważniejsze w obu grupach,
a potem jawne zjednoczenie grup całych uczynić możliwym i koniecznym. Zeszło się nas
i ię i : Janikowski i Nowicki (obaj wydaleni z krakowskiego uniwersytetu), Kasparek,
ǲwonkowski, Diamand, Górzycki, Hudec, Joachim Fraenkel, Podkowicz i ja, wybrany
przez spisek przewodniczącym. Na moje ręce ślubowali wszyscy milczenie na zewnątrz
o naszych naradach, które zmierzały do urząǳenia poufnego zgromaǳenia robotniczego. Mieliśmy je tak przygotować, aby nastąpiła zgoda powszechna, po czym mieliśmy
założyć „Robotniczą partię socjalno-demokratyczną”.
Wśród naszych tajnych robót założyli Rusini „Rusko-Ukraińską Partię Radykalną”
na zjeźǳie z  paźǳiernika  r., co było i dla mnie pewną zachętą. Oczywiście nie
myślałem wcale o naśladowaniu metod rusko-radykalnych, które nie wytrzymały żadnej
próby i doprowaǳiły partię radykalną do zupełnego upadku.
Zwołaliśmy zgromaǳenie poufne, które stało się punktem wyjścia pierwszej organizacji partyjnej. Polegała ona na dwóch komitetach redakcyjnych „Pracy” i „Robotnika”,
tworzących razem zarząd partii. W „Pracy” byli: Daniluk, Hudec, Eliasiewicz, ja i stolarz
Neubauer; w „Robotniku” był Mańkowski Antoni, Obirek, Górzycki, Diamand i jeszcze jeden. Te komitety stanowiły centr organizacyjny partii. Postanowiono teraz zwołać
pierwszy wielki wiec partyjny na ǳień  grudnia  r. Na porządku ǳiennym było
żądanie
n
ania, referaty o luǳie rolnym, o równouprawnieniu kobiet
itp. Referowali obok mnie i towarzyszy także p. Iwan Franko i Ernest Breiter (o kobietach!). Zgromaǳenie powiodło się i może być uważane za punkt wyjścia życia publicznego nowej partii, „partii robotniczej”, która bęǳie przez ǳiesiątki lat jedyną organizacją
socjalistyczną proletariatu polskiego w Austrii.
Naturalnie, że partia stworzyła statut stowarzyszenia kształcąco-zapomogowego „Siła”, które miało przez lat ǳiesięć być jedyną rozpowszechnioną formą organizacji politycznej w kraju.
Pierwsza „Siła” powstała we Lwowie już  lutego  r. Znaczenie robotników przemysłowych w życiu ówczesnej Galicji było niesłychanie małe. Liczba ich wynosiła zaledwie % ludności. Nie byli zorganizowanymi w jakichś nowoczesnych związkach, lecz
w średniowiecznych cechach majsterskich, w których także nie mieli żadnego wpływu.
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Tradycji walk narodowych czy społecznych nie było. Jednym słowem, była to klasa wyzyskiwana nielitościwie, pracująca w niektórych zawodach po  i  goǳin ǳiennie, bez
a n ochrony swoich sił i zdrowia i bez jakiegokolwiek wpływu. Ludowcy ówcześni
(można ich było na palcach policzyć) wskazywali w rozmowie ze mną na tę nicość klasy
robotniczej i wyśmiewali moją pracę wśród tej warstwy. A jednak robotnicy byli klasą,
której liczba i znaczenie musiały wzrastać z każdym krokiem naprzód, wraz z rozwojem
ekonomicznym kraju. Każda fabryka, kopalnia, linia kolejowa były pionierami socjalizmu. t
ia mi
P
ę
ai m
ni
mn m
i ki m. Im
większymi stawały się miasta polskie, im liczniejszymi były osady fabryczne czy kopalnie,
tym większy wpływ miał socjalizm. Do niego należy przyszłość społeczeństwa. Ci, którzy
nas zwalczali liczbą chłopów, podobni byli do gospodarza, który mając ograniczone siły
i środki, zacząłby uprawiać ogromne, puste stepy, zamiast ograniczyć się na razie do uprawy mniejszej lecz żyznej przestrzeni. Nigdyśmy zresztą nie myśleli zapoznawać faktu, że
robotnicy to jeszcze nie cały naród, i że socjalizm musi pójść na wieś, aby zorganizować
proletariat wiejski.
Zresztą wieś i miasto nie są w luǳie tak barǳo rozǳielone, jak się to na pierwszy
rzut oka wydaje. Emigracja ze wsi do miasta odbywa się nieustannie, a agitacja z miasta
na wieś iǳie coraz żywsza. Nie ulega również wątpliwości, że znaczenie sił społecznych
w stolicy i głównych miastach przez długie lata bęǳie większe niż równolicznej ludności wsi, ponieważ w miastach gromaǳi się praca najwyżej kwaliﬁkowana, tu wychoǳą
ǳienniki, tu koncentrują się wiadomości, tu tworzy się kultura i cywilizacja.
Pierwsze jawne stowarzyszenie mieliśmy w zimie  r. we Lwowie. Członków wpisało się od razu przeszło dwustu, najęto lokal i rozpoczęto odczyty i wieczornice. Pierwszym prezesem obrany został Józef Hudec, człowiek kochany i szanowany dla swej pracy i pojednawczego charakteru. Było to pierwsze własne robotnicze gniazdo. Przedtem
bowiem inteligencja socjalistyczna musiała się gromaǳić w mieszanych towarzystwach,
z których najważniejszym była „Czytelnia Naukowa”. Socjaliści owładnęli nią byli prawie zupełnie i wytworzyli tu roǳaj organu pomocniczego, chroniąc atoli partię nader
troskliwie od obcych wpływów, mogących ǳiałać za pomocą tego mieszanego klubu.
„Czytelnia” pracowała dla partii przez dwa lata, aż ją w r.  na wiosnę policja z powodu jakiegoś błędu formalistycznego rozwiązała. Rok  był dla mnie bogatym w zdarzenia. W zimie pracowałem gorączkowo wśród robotników we Lwowie i brałem uǳiał
w walce wyborczej, na wiosnę przebyłem blisko trzytygodniowy proces karny w Krakowie, w lecie byłem na mięǳynarodowym kongresie w Brukseli, a w jesieni objąłem miejsce redaktora świeżo założonej „Gazety Robotniczej” w Berlinie. W zimie r.  rozwiązał hr. Taaﬀe niespoǳiewanie Radę Państwa i równocześnie z uplanowanym pośpiechem
rozpisał nowe wybory. Miało to służyć do nowego ukształtowania zawikłanej i zajątrzonej
sprawy czeskiej, której nie zdołały załatwić osławione „punktacje” wiedeńskie, podpisane przez szlachtę czeską i staroczechów. Młoǳiutka partia socjalistyczna w Galicji miała
tylko we Lwowie punkt oparcia i tutaj też tylko wzięła uǳiał w walce wyborczej nie dla
postawienia kandydata nawet, ale dla manifestacji. Był to czas, kiedy tzw. „demokratyczna lewica sejmowa” występowała zupełnie na podobieństwo rządowej partii. We Lwowie
takim „demokratycznym” kandydatem był znany nafciarz i koncesjonariusz, Stanisław
Szczepanowski. Zdumiewającą jest rzeczą, jak człowiek ten, po napisaniu barǳo głośnej
książki pt. „Nęǳa Galicji”, chciał się wybić na stanowisko jakiegoś odroǳiciela narodu za
pomocą niczego innego, jak tylko niesłychanych, nieraz absurdalnych azesów. Umiał
wszystkie sprzeczności pogoǳić w swoich kilkugoǳinnych mowach. Demokrata, był
posłem szlachty stryjskiej, patriota, agitował w Kołomyi za Blochem, za tym rabinem
z Floridsdorfu, którego kredyt polityczny u żydostwa opierał się niemal wyłącznie na
karczemnych burdach, z antysemitami w parlamencie staczanych, wreszcie poseł na sejm
z łona drohobyckich Żydów, nafciarzy i kapitalistów, którzy, nim postawili jego kandydaturę, zapytali najpierw miarodajne rządowe osobistości, czy na takiego kandydata
się zgoǳą(!). Szczepanowski miał na zawołanie najbarǳiej ryzykowne azesy, kiedy go
przyparto do muru w jakiejkolwiek sprawie żądań ludowych. W roku  stał on jeszcze
na piedestale narodowego proroka; dopiero szarża socjalistów, którzy go interpelowali
na zgromaǳeniach wyborczych, zaznacza chwilę rozpęǳenia mglistych pojęć, osłaniających osobę Szczepanowskiego. Zapytany, jak się zapatruje na powszechne głosowanie,
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odpowieǳiał, że Galicja jest właściwie najbarǳiej demokratycznym krajem w Europie,
że szlachta nie ma w niej wpływu, że na uleczenie społeczeństwa właściwie nie trzeba
żadnych ustaw, tylko ducha „obywatelskiego”, i wychwalaniem czaroǳiejskiego słowa
„obywatel” (które jego zdaniem tylko Polacy posiadają!), usiłował, jak to mówią, zasypać
piaskiem oczy wyborcom. Stanowiskiem, jakie zajął w sprawie wydalań młoǳieży radykalnej w Dubianach, oburzył nawet najspokojniejszych. Nic nie pomogły azesy o tym,
że istnieje specjalna pedagogia matek polskich, lepsza jakoby od wszelkiej innej, a dalej,
że naród, to armia złożona z piechoty, kawalerii, artylerii, które mają razem współǳiałać, — mowy te nikomu nie zaimponowały, i połączonym usiłowaniom opozycyjnego
drobnomieszczaństwa i robotników socjalistycznych udało się Szczepanowskiego obalić.
Wybrany został posłem Lewakowski, starej daty demokrata z r. .
Stanisław Szczepanowski, obalony przez nas przy wyborach, mógł był odegrać wielką
rolę w ówczesnej Galicji, gdyby był w ogóle człowiekiem politycznych zdolności i gdyby
był zrozumiał, że przeciw zorganizowanej ściśle szlachcie galicyjskiej należy zorganizować
inną jakąś siłę społeczną, że ta siła wymaga programu szerszego niż zachwalanie owoców
„pracy organicznej”. Kariera też Szczepanowskiego jest odstraszającym przykładem, jak
nie należało wówczas postępować w życiu publicznym. On, rzekomo niepolityczny człowiek, dał się w r.  nadużyć do referowania w parlamencie ustawy o stanie wyjątkowym
przeciwko ruchowi młodoczeskiemu.
W licznych wypadkach stawał po stronie szlachty, zacierając wszelki rys demokratyczny swej ǳiałalności. Pracując początkowo z powoǳeniem w kopalnictwie naowym
skończył straszliwym upadkiem ﬁnansowym i — moralnym. Po procesie o nadużycie
w Galicyjskiej Kasie Oszczędności, popełnione z dyrektorem Zimą na kilkanaście milionów guldenów, umarł w straszliwym przygnębieniu duchowym. Jego wspólnik w przemyśle naowym, szlachetny młody człowiek, Odrzywolski i dyrektor Zima także wkrótce
pomarli. Pozostał trzeci wspólnik p. Wolski, właściciel „Słowa Polskiego”, który je oddał
narodowym demokratom. Pan Wolski pozostał też nieprzejednanym wrogiem późniejszej organizacji robotników naowych. Sprawa Szczepanowskiego wstrząsnęła głęboko
życiem publicznym kraju; Sejm uchwalić musiał gwarancję kraju dla powetowania szkód
malwersacją wyrząǳonych, a pamięć Szczepanowskiego, człowieka, który mógł być woǳem miast i przemysłu polskiego, zgasła w dobroczynnym zapomnieniu. Po nim już
żaden pionier „pracy organicznej” nie wybił się w Galicji na wybitne stanowisko.
Szczepanowski był jednym z woǳów demokracji galicyjskiej, która nie uzyskała żadnego znaczenia politycznego z powodu swej nicości w luǳiach i programie. Założyli ci
demokraci na wiosnę  r. „Towarzystwo Demokratyczne”, liczące w całym kraju 
członków i  złr. obrotu pieniężnego rocznie. Wybitnymi członkami byli pp. Rutowski, Sokołowski i Witold Lewicki, zawǳięczający swój wybór na posła Badeniemu. P.
Rutowski w Tarnowie pod opieką biskupa Łobosa, a p. Sokołowski pod ochroną policji
uratowali się od gniewu luǳkiego, gdy hr. Taaﬀe ogłosił swój projekt reformy wyborczej,
przeciwko czemu występowali ci szczególnego roǳaju demokraci, Byli oni w wiecznym
strachu przed stańczykami i przed socjalistami. W polityce parlamentarnej choǳili pod
komendą stańczyków, wśród wyborców gotowi byli prawić miłe rzeczy socjalistom, byle
się od ich krytyki obronić.
Proces krakowski (od  czerwca do  lipca ) był to jeden z najzabawniejszych procesów, jaki pamiętam w życiu. Sieǳiało na ławie oskarżonych ǳiesięciu luǳi, niektórzy
z nich pierwszy raz w życiu się wiǳieli! (Byli to: Feldman Wilhelm, Breiter Ernest, Janikowski Ludwik, Górski Gabriel, Górski Artur, Kłuszyński Henryk, Nowicki Franciszek,
Baraniecki Roman, Szukiewicz Maciej i ja). Oskarżono tych luǳi o tajne stowarzyszenie — jak zwykle, — ale po odczytaniu aktu oskarżenia wszyscy, — sąd, prokurator
i podsądni — załamywali ręce z rozpaczy nad absolutnym brakiem jakiegokolwiek materiału dowodowego. Przewodniczący, służalczy biurokrata Łoziński, obczytał się do tej
rozprawy książek socjalistycznych, aż dostał niestrawności mózgowej i plótł jak na mękach. Wywoływały jego idiotyzmy uroczystą radość wśród oskarżonych, szturchających
się w boki… Wreszcie prokurator wpadł na pomysł i przyniósł jakąś broszurę socjalistyczną, czy anarchistyczną. Zaproponował sądowi jej głośne przeczytanie. Uchwalono.
Czytano więc broszurę całe popołudnie. Na drugi ǳień Gabriel Górski (u którego był
z dawnych czasów skład książek socjalistycznych), przyniósł drugą broszurę i zapropoPamiętniki



nował jej od czytanie, co trybunał znowu łaskawie uchwalił. I tak zmieniła się sala sądowa w jakieś repetytorium nauki socjalizmu. Aby z nas samych jakiś przecie materiał
dowodowy wydobyć, pytano nas, czy jesteśmy zwolennikami „krwawej rewolucji”, czy
wolimy spokojny rozwój. Prawie wszyscy wybraliśmy oczywiście najspokojniejszy rozwój
bez żadnych wstrząśnień, ale kilku z nas wskazywało, że jednak ǳieje luǳkości uczą, itd.,
co bywało skwapliwie notowane przez przewodniczącego i prokuratora. W ciągu procesu
wziąłem urlop i pojechałem na kongres do Wiednia, namówiwszy przedtem tow. Jana
Englischa z Krakowa, aby się ze mną tam wybrał.
Wesoły zaś proces skończył się zupełnym uwolnieniem wszystkich podsądnych.
Stałym od ǳiesięciu lat paragrafem na socjalistów, był paragraf o tajnych stowarzyszeniach. Wielki proces krakowski, proces Balickiego i towarzyszy we Lwowie (),
proces stanisławowski (ǲwonkowski, Szczęsny Daszyński i tow.), wydalania studentów krakowskich (, ), poprzednie procesy Rusinów, Franka L., Pawlika i tow.,
proces lwowski Wysłoucha, Klimaszewskiego. Homolickiego, Jelskiego, Wilczewskiego,
Stanisława Kozłowskiego i innych (), Baranieckiego i Ignacego Daszyńskiego (),
proces Kłuszyńskiego, Czemeryńskiego i tow. (), proces stanisławowski (Szeps, Weidler, Lauruk, Kajetanowicz, Kullmann i tow.) z roku … — te wszystkie procesy
poświadczą prawǳiwość tego, że na socjalistów używano na razie prawie wyłącznie zarzutu o tajne stowarzyszenia.
Ciekawym w tych procesach jest to, że policja, a za nią prokuratoria, wybrały się
z nimi trochę za późno… Od r.  sądy uwalniały stale socjalistów w przytoczonych
procesach, ponieważ, mimo najskrupulatniejszych dochoǳeń, nie zdołano nigdy odkryć
owego zwierza apokaliptycznego: „tajnego stowarzyszenia”! Rzecz prosta: skoro nie było żadnych tajnych związków w latach ostatnich, daremnymi też były wszelkie wysiłki
w celu ich wykrycia. Toteż od r.  aż do stanisławowskiego procesu (maj ) przesieǳiało przeszło  luǳi około at
ię i nia pod zarzutem o tajne związki,
a z tych wszystkich luǳi jeden tylko śp. Stanisław Kozłowski został wyrokiem sądowym
zasąǳonym na
ni a t !
W lecie wydelegowano mnie na mięǳynarodowy kongres światowy do
k i. Zeszła się tu po raz drugi (po r. ) polska delegacja ze wszystkich trzech zaborów, przy
czym Królestwo reprezentowali emigranci, a Poznańskie jakiś niepewnej barwy jegomość, którego wkrótce trzeba było z partii wyrzucić. Najważniejszymi epizodami kongresu była walka z anarchistami i spór z Domelą Nievenhuisem o strajk wojskowy. Kongres wyparł się anarchistów, wysłuchawszy przedtem ich ǳikiej, obłąkanej przemowy,
z gestami południowych Włochów i Hiszpanów. Tak samo chciał kongres pozbyć się
jakiejś burżujki, Holenderki, która jednak dała sobie radę i usiadła wpośród delegacji
ancuskiej… Francuzi, rycerscy wobec każdej spódnicy, ujęli się tak energicznie za babą,
że dla świętego spokoju musiano ją zostawić na zjeźǳie.
Przeciwko Domeli Nievenhuisowi wystąpiła polska delegacja. Domela proponował
w razie wojny strajk żołnierzy. Gdyby coś podobnego można było w ogóle przeprowaǳić,
przegrałoby to państwo, gǳie socjalizm byłby najsilniejszym, zdolnym do urzeczywistnienia takiego strajku. Wystąpiłem w imieniu polskiej delegacji z przemową, w której
wskazałem na niebezpieczeństwo takich wniosków wobec tego, że w wojsku rosyjskim
długo jeszcze o socjalistycznym strajku nie może być mowy, podczas gdy w krajach republikańskich strajk taki byłby łatwiejszym. Wykazałem, że wniosek Domeli osłabia Zachodnią Europę wobec Rosji i dla Polaków jest nie do przyjęcia.
Trzy zabory przedkładały tu rezultaty pracy socjalistycznej w Polsce i oświadczyły
całemu światu swoją wolę zjednoczenia się, aby w tej zjednoczonej Polsce prowaǳić olbrzymią pracę nad urzeczywistnieniem socjalizmu. Delegacja polska złożyła w tym duchu
deklarację kongresowi:
„Obecna na zjeźǳie brukselskim delegacja polska, składająca się z przedstawicieli wszystkich trzech zaborów, uważa za nieoǳowne w interesie rozwoju socjalizmu w Polsce i w interesie mięǳynarodowej polityki socjalistycznej występować zawsze jednolicie jako jedna organizacja polska, zarówno w celu łatwiejszego prowaǳenia jednolitej walki klasowej z jednolitym
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wrogiem: szlachtą i burżuazją polską, — jak i dla łacniejszego objęcia przewodniej roli politycznej w społeczeństwie polskim”.
W Belgii pokazywano nam przepiękne kooperatywy w Gandawie, domy ludowe
i mnóstwo innych instytucji robotniczych, będących co prawda wówczas dopiero w skromnych zaczątkach. W Ostenǳie poznałem po raz pierwszy — morze, ale już trzeba było
śpieszyć, aby objąć redakcję „Gazety Robotniczej” w Berlinie. Tygodnik ten założyła niemiecka partia socjalno-demokratyczna i to było jego nieszczęściem. Gdyby takie samo
pismo założyli byli sami Polacy, musiałoby albo upaść z braku pienięǳy, albo rozrosłoby
się silnie i miało licznych odbiorców. W niemieckich zaś rękach ani żyć, ani umrzeć nie
mogło; miało zawsze za mało abonentów (za mojej redakcji ), ale Niemcy pokrywali
deﬁcyty i — żyło. W końcu stycznia  r. udałem się na zapowieǳiany i
a
„Partii Robotniczej” we Lwowie. Ruch zaczęty w jesieni  r. rozwĳał się tymczasem
po całym kraju i w główniejszych miastach, i wymagał zespolenia szeregów oraz haseł do
dalszej pracy. W tym celu zwołano zjazd na  stycznia  r.
Wielkie były obawy, czy w ogóle kongres się uda, ba, nawet czy dojǳie do skutku.
Nie było jeszcze żadnych precedensów w tym wzglęǳie… Ale rzeczywistość zadała kłam
obawom. Przybyło  delegatów z Krakowa, Tarnowa, N. Sącza, Przemyśla, Borysławia, Stryja, Stanisławowa i Kołomyi, co wskazywało, że robotnicy nie wahają się ponieść
kosztów podróży, aby tylko zamanifestować swą klasową świadomość i solidarność. Dla
luǳi bogatych argument taki byłby drobnostką, ale kto zna lichą płacę robotnika naszego i dalsze skutki, na jakie narażał się taki uczestnik publicznego zjazdu, ten pojmie, że
liczba delegatów i miejscowości zadawalała zupełnie komitet urząǳający zjazd krajowy.
Zajmowano się tylko sprawami bezpośrednio partii dotyczącemu Organizacja, prasa,
taktyka i ustawodawstwo ochronne dla robotników, oto był porządek ǳienny zjazdu. Powaga jego obrad uderzała nawet niechętnych luǳi, którzy spoǳiewali się jakichś „ǳikich
wybryków na socjalistycznym zjeźǳie.
W ogóle robotnicze zebrania są barǳo poważne, bo choćby nawet który z mówców raził formą rubaszną, lub nawet brutalną, to główny ton, niejako tło zgromaǳenia,
pozostaje zawsze smutnym, a nieraz tragicznym: jest to nęǳa ludowa i brak równouprawnienia politycznego. Zjazd polecił usilnie towarzyszom, aby się łączyli w stowarzyszenia
kształcące i fachowe. To było pierwszym krokiem!
Zaznaczono wyraźnie stanowisko partii socjalno-demokratycznej (bo taką nazwę urzędową przyjęto zamiast nieokreślonej „partii robotniczej”), wobec chłopów i w sprawie żydowskiej i ruskiej. Wszęǳie zajęto stanowisko walki klas, w której proletariat ma prowaǳić samoǳielną politykę. Poddano następnie surowej krytyce zupełnie niewystarczające
pozorne ustawy ochronne, które np. wcale nie zajmują się drobnym przemysłem i ludnością rolniczą. Zaproponowano utworzenie instytucji mężów zaufania, jako podstawy
organizacji, mającej być uchwaloną na ogólnym kongresie austriackim.
Ale główną zdobyczą kongresu lwowskiego było nawiązanie ścisłych stosunków mięǳy towarzyszami z najróżniejszych miejscowości kraju i wytworzenie poczucia koleżeństwa partyjnego. Przy tym, uczyniwszy pisma: „Naprzód” (założony -go stycznia )
w Krakowie, „Robotnika” zaś i „Pracę” we Lwowie własnością partii, stał się zjazd niejako moralną osobą, najwyższą instancją ruchu robotniczego. Uchwał zjazdu dotrzymano
dość ściśle. I tak np. gdy Daniluk sprzeniewierzył się postanowieniom kongresu i nie
chciał oddać „Pracy” partii, komitet lwowski natychmiast, bo już  marca  r., założył
drugie pismo partyjne pt. „Siła” i własnym kosztem oba pisma partyjne utrzymywał. Gdy
potem świeżo powstali „niezawiśli” wysilali się na oszczercze, niesłychane ataki na partię,
cała prowincja pozostała wierną uchwałom zjazdu i odsyłała na powrót numery „Pracy”.
Zaraz po zjeźǳie założono „Siłę” w Krakowie, w N. Sączu, w Mielcu, Zagórzu, Białej,
Tarnowie, Przemyślu, Stryju, Stanisławowie i „Pracę” w Kołomyi. Wzięto się także do
tworzenia towarzystw fachowych i w ogóle zwrócono uwagę na ruch zawodowy.
Po zjeźǳie lwowskim wracałem do Berlina z otuchą w sercu, że w Galicji ruch iǳie
dobrze. Ale na dworcu w Krakowie czekała mnie niespoǳianka: zaaresztował mnie  lutego komisarz Kostrzewski (brat osławionego starszego komisarza) i ulokowano mnie
w więzieniu u „św. Michała”. Wyszukano przeciwko mnie mnóstwo rzekomych zbrodni,
a wszystkie miałem popełnić w artykułach „Gazety Robotniczej” która rozchoǳiła się
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i w Krakowie. Obraza majestatu, zdrada stanu, podburzanie itd., wszystkie te okropności
wyrecytował mi sęǳia śledczy p. G., człowiek mocno tchórzliwy, choć w gruncie rzeczy dobry. Los mój zależał od odpowieǳialnego redaktora „Gazety”, tow. Kurowskiego,
który był zarazem jej zecerem. Poleciał więc znowu Franek Nowicki do Berlina, aby go
uprzeǳić o moim aresztowaniu. Zastał go chorego na rozmiękczenie mózgu i niezdolnego już do składania zeznań sądowych. Doniesiono mi o tym poufnie i teraz ja sam już
decydowałem o całej sprawie. Przedkładano mi po kolei najbarǳiej „zbrodnicze” moje
artykuły, na co ja wzruszałem ramionami i prosiłem o udowodnienie, że je pisałem…
Przesieǳiałem ǳiesięć tygodni w śleǳtwie, ale prokurator musiał odstąpić od oskarżenia i wypuścić mnie na wolność.
Jak straszną była nienawiść do socjalizmu wśród starszych sęǳiów, o tym niechaj
zaświadczy fakt, że radca sądowy Łoziński — ten sam, który przewodniczył w „wesołym
procesie”, — teraz ręce załamywał z rozpaczy, że spalił notatki swoje z tego procesu.
A mogły się przydać jeszcze przeciwko mnie, świeżo uwięzionemu…
W areszcie bawił mnie przepysznie niejaki Friedmann, słynny złoǳiej i handlarz
ǳiewczętami. Kiedy mnie uwięziono, zapałał takim gniewem przeciwko prokuratorowi Tarłowskiemu, że oﬁarował się sprzedać jego córkę do domu publicznego w Buenos
Aires! Uspokajałem go jak mogłem, nie wieǳąc nawet, czy p. Tarłowski ma jaką córkę.
Z tym Friedmannem wiǳiałem się jeszcze raz w kilka lat później, już jako poseł do Rady
Państwa. A było to tak. Pani baronowa Langenau, wdowa po ambasadorze austriackim
w Anglii, zwróciła się do mnie z gorącą prośbą o memoriał w sprawie galicyjskiego handlu ǳiewczętami na „kongres przeciw handlowi białymi” w Manchester. Była to święta
staruszeczka, słynna ze swej dobroci i gołębiej duszy, a zajmowała się walką z handlarzami ǳiewcząt, jak wiele pań angielskich. Podjąłem się tej roboty z barǳo wielką niewiarą
w jej efekt, bo o handlu ǳiewczętami nie miałem żadnych danych. Wtem wpadło mi na
myśl nazwisko Friedmanna i jego zawód. Napisałem więc doń do Podgórza, z prośbą, aby
zebrał swoich kolegów i raczył mnie odwieǳić. I rzeczywiście zjawiło się u mnie pewnego popołudnia czterech „gentlemanów”, w czarnych tużurkach, w śnieżnych gorsach
koszuli, a z twarzami szubieniczników. Wyłożyli mi całą teorię, etykę i praktykę handlu
ǳiewczętami, który w ich oczach był funkcją prawǳiwych dobroǳiejów luǳkości.
— Panie pośle — mówił Friedman — niech pan sam rozważy: taka ǳiewka głupia
nie ma u nas nieraz kawałka czarnego chleba i choǳi w brudnych łachmanach. A jak ja
ją umyję, wykąpię i ubiorę w brylanty i jedwabie i zawiozę do Buenos Aires, to ona —
szelma — upĳa się tam nie żeby szampanem, a parą z szampana…
— Jak to parą? — zapytałem.
— A tak, bo jak przyjadą Angliki, co budują w górach koleje, to oni każą lać szampana
do wanny i chcą wiǳieć, jak ta ǳiewka się kąpie. W szampanie!… Druǳy szubienicznicy
potakiwali uroczyście głowami. W każdym razie notaty moje w połączeniu ze statystyką,
której mi uǳieliła chętnie policja krakowska (co za czasy!) złożyły się na memoriał, który
wedle relacji pani Langenau zrobił dobre wrażenie na światowym kongresie.
Na drugi ǳień jednak po wizycie u mnie umarł Friedmann apopleksją rażony, umarł
jeden z najzręczniejszych w młodości złoǳiei kieszonkowych, później wybitny handlarz
„białym towarem”… Sieǳieliśmy obaj na IV korytarzu, znanym jeszcze towarzyszom
z czasów Waryńskiego, aż do najnowszych ǳiejów sieǳenia w kozie socjalistów polskich
w Galicji. Uwolniony z kozy, wyjechałem do Lwowa, skąd mnie wysłano na ogólnoaustriacki kongres do Wiednia w r. .
Na kongresie tym choǳiło o pierwsze zagadnienia wspólnej organizacji partii socjalistycznych w Austrii, przy czym delegacja polska stanęła na stanowisku, że nie może się
tak ściśle złączyć z ogólnoaustriacką organizacją, bo ma obowiązki wobec swoich braci
z obu innych zaborów.
„Delegaci polscy — oświadczyłem w imieniu mych towarzyszy — uznają potrzebę
organizacji austriackiej socjalnej demokracji w myśl wniosków towarzyszy wiedeńskich
i uważają ją za niezbędną dla dalszego rozwoju partii;
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na to pozwalają, walczyć bęǳiemy w ramach programu i organizacji austriackiej socjalnej
demokracji w interesie mięǳynarodowej socjalnej demokracji”. Kiedym w imieniu delegacji motywował nasze stanowisko, powstał namiętny spór mięǳy mną, a tow. Auerem,
gościem z Niemiec. Padły ostre słowa jego o tym, że Polacy wiecznie się separują, moje zaś o jego prokuratorskich talentach, ale Adler załagoǳił sprawę zręcznie i rezolucję
naszą przyjęto do wiadomości.
W tym czasie złączyliśmy we Lwowie dwa dwutygodniki, „Siłę” i „Robotnika”, w jeden tygodnik, aby obejść ustawę i ominąć potrzebę płacenia stempla ǳiennikarskiego
i składania kaucji w wysokości . guldenów, bo stare prawo prasowe tego wymagało.
Obchoǳiliśmy to przykre prawo tak długo, aż „żelazna ręka” hr. Badeniego, ówczesnego
namiestnika, zdusiła oba pisma! Redagowałem te pisemka ostro, ale wpływu na szerszą
opinię publiczną one nie miały. Czytali je tylko robotnicy. A jednak prokuratoria potraﬁła mnie, jako redaktora, zawlec aż przed sąd przysięgłych, za artykuł przeciwko zarządowi
Politechniki, skąd wyrzucono za agitację socjalistyczną tow. Kazimierza Mokłowskiego.
Przysięgli mnie uwolnili, gdy obrońca mój, słynny adwokat lwowski dr Grek, im wytłumaczył, że mnie żadne więzienie nie poprawi, ani nie zmieni… Że zatem lepiej już
uwolnić, zwłaszcza, że Mokłowskiego niewinnie z techniki wyrzucono.
Przez cały rok  i  żyliśmy w srogiej wojnie z tzw. „niezawisłymi” czyli anarchistami we Lwowie. Była to ǳiwna grupa polityczna. Na czele stał Ernest Breiter, warchoł,
„antykorupcjonista”, człowiek politycznie niezdolny. Obok niego wił się malutki, czarny,
nerwowy Skajewski, o którym do ǳiś dnia nie wiem, czy był wariatem czy prowokatorem. A w drugiej linii stali: szewc Eliasiewicz, zionący nienawiścią do wszystkiego, co
było inteligentne, konﬁdent policyjny półidiota Popiel, Żyd z pejsami i wreszcie złoǳiej
bankowy, później anarchista londyński, niejaki I.
Akta policyjne z tych czasów pokazałyby niewątpliwie, że cała ta robota przeciwko
partii stała pod opieką policji. Ale jak wszystkie podobne odruchy w Zachodniej Europie, tak i u nas nie osiągnęły one żadnego rezultatu i rozpłynęły się po kilku latach
w nicość, Było z tego dużo krzyku, ogromnie dużo oszczerstw, była stała protekcja burżuazyjnej prasy, roztaczana nad naszymi przeciwnikami, ale rzecz sama zapadła się w sobie
po aresztowaniu jakichś uwieǳionych biedaków i po porzuceniu tej brudnej roboty przez
prowodyrów. Dwóch z pośród oszczerców, Daniluka i Landmanna, zaskarżyłem do sądu; obaj opierali się na Breiterze i obaj przed rozprawą oszczerstwa swoje odwołali. Ale
biednego Kozakiewicza, który w r.  składał w sali ratuszowej we Lwowie sprawozdanie z mięǳynarodowego kongresu w Zurychu, pobili „niezawiśli” do krwi. Co prawda
i sami porządnie dostali. Chcieli i mnie podobne lanie urząǳić i przyjechali hurmem
do Przemyśla, gǳie miałem takie same sprawozdawcze zgromaǳenie. Ale mówiłem —
ich zdaniem — za długo i doprowaǳiłem do tego, że komisarz mi głos odebrał, a zgromaǳenie rozwiązał. Mowy „niezawisłych” skonały w łonie ojców i odjechali z niczym
do Lwowa, oskarżając mnie o najczarniejszą chytrość pod słońcem… Skajewski zagroził
mi raz rewolwerem, kiedym mu zabronił przemawiać na publicznych zgromaǳeniach.
Prosiłem go, żeby dobrze celował, bo drugi strzał będę miał ja. Skończyło się na tym, że
na publicznych zgromaǳeniach nie mówił.

a ani
a
ak i
W styczniu  r. zostałem przez krakowską organizację wezwany do objęcia redakcji
„Naprzodu”. Wyleczywszy się z mojego kaszlu w ciągu grudnia i stycznia, wśród sybirskich mrozów w Karpatach, przyjąłem to zaszczytne dla mnie wezwanie i już w lutym
bytem w Krakowie. Wkrótce też ludem krakowskim byłem wprost zachwycony. Spokój, godność, pewność siebie i kulturalne obyczaje, to wszystko ułatwiło nam robotę
zorganizowania klasy pracującej Krakowa.
Praca Waryńskiego, Mendelsona i innych z przed ǳiesięciu lat nie stała się organizacją jawną. „Bomba”, rzucona przez Malankiewicza w r. , był to garnek napełniony
prochem, który przy wybuchu niemal pozbawił M. wzroku na całe życie. Malankiewicza
nie znałem; po odbyciu więzienia miał się był zdemoralizować. Ale jego towarzysza Fran-
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ciszka Sułczewskiego, zastałem już przy dalszej pracy partyjnej, po kilkuletnim pobycie
w Wiśniczu.
Te żywioły robotnicze, które piły i awanturowały się, usunięto w cień, a naprzód
wysunęli się ǳielni luǳie, rozumni idealiści, którzy wraz ze mną przez dwa ǳiesiątki
lat dokonali rzeczy poważnych wśród robotników. W r.  konał już „stary” Kraków,
miasto księży, żołnierzy i prostytutek. Ruch socjalistyczny przeobrażał to miasto od dołu, powoli ale statecznie, aż padły w gruzy dawne urząǳenia i obyczaje wśród ludu. Ale
jeszcze miastem trząsł policjant, starszy komisarz policyjny, Jan Kostrzewski. Roǳina to
policjantów już w drugim pokoleniu. Ojciec w r.  robił swoje rzemiosło, a synowie
po ojcu się udali, bo aż trzech ich było przy policji, a najstarszy, Jan dostał dwa ordery od
cara rosyjskiego, za pośrednictwem Plehwego, za swoją podłą służbę przeciwko socjalistom. Pisał on memoriały uczone dla rządu carskiego o zwalczaniu socjalistów, a Kraków
stał się za jego czasów istną pułapką dla każdego patrioty i socjalisty. Wydawano luǳi
„zaprzyjaźnionej” Rosji na więzienie, katorgę, śmierć samobójczą. Dopiero socjaliści dali
mu radę. Podczas jednej demonstracji, spoliczkowany przez śp. tow. Łojasiewicza, dostał
się Kostrzewski na pole walki parlamentarnej. Wreszcie Badeni, jako minister, usunął
go z Krakowa na Podgórze, gǳie mógł robić służbę tylko na małą skalę i wreszcie się
spensjonował.
Ale kiedym przybył do Krakowa, „talent” policyjny był jeszcze w pełni właǳy. Nic
ǳiwnego, że w pierwszych kilku miesiącach miałem już pięć procesów i karę policyjną!
Zwołany do Krakowa w marcu  r. II zjazd partyjny został przez policję rozpęǳony, a pięciu zwołujących skazano na  dni aresztu, albo  guldenów grzywny. Kara ta
doprowaǳiła mnie do poznania się z ks. Stojałowskim. Ale o tym później.
W Krakowie zostałem od razu zmuszony do zajadłej walki. Musiałem walczyć, aby
zrobić krok naprzód. Toteż słowa moje na zgromaǳeniach, w sali sądowej, w „Naprzoǳie” stały się biczami, którymi siekłem gwardię policyjną starego typu bez żadnej litości… Prokuratoria rzuciła się do konﬁskowania „Naprzodu” z ǳiką furią, radcy sądowi
schoǳili się w biurach swoich, a każdy z nich chwalił się, że to on mi łeb skręci. Aresztowano towarzyszy za co bądź, a wojsko było zawsze pod ręką. Ale robotnicy krakowscy
rozumieli mnie doskonale i odstraszyć się nie dali niczym! Osiem numerów „Naprzodu”
z rzędu konﬁskowała mi prokuratoria, a w końcu wpadła na ǳiki pomysł opieczętowania
całego układu zecerskiego pisma aż do rozstrzygnięcia sądowego!
Zacząłem drukować „Kto się w opiekę odda Panu swemu” jako wstępny artykuł,
a w drugim numerze konstytucję austriacką!… Czekałem, czy i to skonﬁskują. Tymczasem zaś robotnicy nauczyli się pomagać redakcji. Każdy skonﬁskowany nakład bywał
masowo sprzedawany po potrójnej cenie. Towarzysze tak się rozwydrzyli, że gdy potem
prokurator już nie każdy numer konﬁskował, szemrali, mówiąc, że widać „za blado” pisany!… W tym czasie zaczęto z Krakowa po raz pierwszy zapuszczać czerwone zagony na
Śląsk, aż pod Morawską Ostrawę. Rzucano tam pełnymi garściami posiew socjalistyczny, który wnet poczynał pięknie wschoǳić. Bielsko, Cieszyn, Trzyniec, Ustroń, Wisła,
Morawska Ostrawa, Witkowice — to były pierwsze placówki nasze w tym czasie. Później
poszedł tam na stałe tow. Tadeusz Reger, osiedlił się znacznie później tow. dr Ryszard
Kunicki i Śląsk ludowy, polski był nasz.
Żyłem w bieǳie, choć już nie w takiej nęǳy jak poprzednio. Zarabiałem bowiem 
guldenów miesięcznie, miałem własny pokoik i nie miałem wiecznie ǳiurawych butów.
Obiady jadałem teraz niemal co ǳień, a resztę „kuchni” stanowiła nierozłączna maszynka
do gotowania herbaty. Tymczasem ze Lwowa dopominano się gwałtownie, abym wrócił i ratował organizację partyjną, mocno zaniedbaną. Postanowiłem więc przenieść się
na jakiś czas do Lwowa i pojechałem tam w paźǳierniku  r. Zaledwie tam przybyłem, gdy w Wiedniu, w parlamencie padły jak grom słowa premiera hr. Taaﬀego, który
przedłożył Izbie projekt nowego prawa wyborczego. Hr. Taaﬀe nie miał po trzynastu latach innego wyjścia, jak dość radykalną reformę wyborczą, dającą każdemu kto w wojsku
wysłużył, albo kto umiał czytać i pisać, prawo głosowania w obrębie istniejących kurii.
W ten sposób ratowano nietkniętą kurię szlachecką, a kurię miejską i wiejską otwierano
dla szerokich mas ludu! Koło Polskie, Niemcy i klerykałowie w parlamencie zaczęli zwalczać teraz hr. Taaﬀego z ǳiką zaciekłością. Goǳił on bowiem w ich przywileje, w ich
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właǳę na tych przywilejach opartą. Za to musiał upaść i upadł. Czekał, czy z naszych
szeregów nie zjawi się pomoc, ale trzynastoletnie jego rządy, oǳnaczające się prześladowaniem socjalistów, a nawet zawieszeniem stanu wyjątkowego w Wiedniu, odebrały
socjalistom wszelką ochotę do stawania w jego orszaku!… Namiętnym jednak zwolennikiem tej myśli odsieczy Taaﬀemu był tow. dr Diamand i ten na zjeźǳie austriackim
w r.  zwalczał Adlera za jego odmienne stanowisko. Ale rzecz już była przesąǳona.
Taaﬀe poszedł, a na jego miejsce przyszedł niedołęga i reakcjonista ks. Windischgraetz,
stojący na czele polsko-niemiecko klerykalnej „koalicji”, która miała na celu wyłącznie
udaremnić wszelką reformę wyborczą.
Od r.  datuje się walka zajadła klasy robotniczej o reformę wyborczą, tj. o
n
ani . Odtąd przez całych lat trzynaście nie dawaliśmy Austrii przyjść do
spokoju, aż wywalczyliśmy powszechne, równe, bezpośrednie i tajne prawo głosowania
do parlamentu. Śmiało rzec mogę, że w Galicji i w Wiedniu byłem tej walki chorążym,
żem nie poskąpił ani zdrowia, ani wolności, aby tylko cel osiągnąć. Śmiano się ze mnie
głośno i po kątach, a pierwszy Szczepanowski Stanisław nazwał żądanie nasze „katarynkową ideą”. Ale i inni demokraci galicyjscy patrzyli na mnie i na moich towarzyszy, jak
na głupich maniaków. Kiedyśmy obchoǳili place i ulice miast ze sztandarami i ze śpiewem „Czerwonego Sztandaru”, burżuazja szemrała, a gazety jej drwiły na równi z „Czasem” z naszych zgromaǳeń. i
ian wiǳieć tysięcy robotników na zgromaǳeniach
i demonstracjach naszych, lecz zawsze kpiono na drugi ǳień w gazetach, że „gromada
niedorostków i panienek z Kazimierza” otaczała trybunę i skąpo wypełniała salę…
Burżuazja polska nie miała nawet tej odrobiny zmysłu politycznego, żeby zrozumieć,
iż to ona, nikt na razie inny jak ona, zyska na powszechnym głosowaniu. Musiałem tę
grupę polityczną przemocą niemal saǳać w siodło, bo sama się bała jechać! Śmiała się
tylko głupio ze strachu przed szlachtą i przed nami. O ileż rozumniejsi byli chłopi! Ci byli
wrażliwi na naszą propagandę i agitację i szli z nami, skoro tylko zrozumieli o co iǳie.
Najgłupszą zaś okazywała się „inteligencja”. Ta wyśmiewała nas ze stanowiska wszystkich
górnych haseł patriotyzmu, a głównie z powodu nudy, jaką odczuwała wobec naszej —
na pozór — beznaǳiejnej walki: „Wiecznie ta reforma wyborcza i jeszcze raz reforma
wyborcza!” to była dla „inteligencji” rzecz niepojęta i odpychająca. Nie mieliśmy zatem
znikąd pomocy. Podjąłem walkę z szlachetczyzną na noże i nie ustałem w niej, aż do
złamania jej przywilejów politycznych w parlamencie. Mówię o sobie, wieǳąc dobrze,
że ani jednego dnia nie mógłbym był tej walki prowaǳić, gdyby nie klasa robotnicza
i nie chłopi, wysyłający mnie do parlamentu i zabezpieczający mi przez to nietykalność.
Ale w prasie, na zgromaǳeniach, kongresach, demonstracjach i w tymże parlamencie
musiałem nieraz osamotniony walczyć.
Punktem wyjścia tej walki był paźǳiernik  r. i upadek Taaﬀego. Najpierw zaczęliśmy polowanie na tych członków Koła Polskiego, którzy grali rolę radykałów. Dopadłem
jednego takiego posła, dr. Witolda Lewickiego (z grupy Szczepanowski-Rutowski), na
zgromaǳeniu jego wyborców w Przemyślu i rozgromiłem go zupełnie. Musiał p. radykał uciekać ze zgromaǳenia, gdy się dowieǳiano, że przewracał kartki mowy słynnemu
reakcjoniście hr. Stadnickiemu, który nazwał w parlamencie klasę robotniczą „wałęsającym się żywiołem” („ a i n
m nt ”) i zwalczał prawo wyborcze robotników. Potem
poczęła się ogromna ilość zgromaǳeń i demonstracji na wsi i w miastach, oraz wydawanie odezw i pism ulotnych. Reforma wyborcza, a raczej walka o nią była znakomitym
środkiem uświadomienia klasowego robotników; ruch robotniczy przestał być wreszcie
tajemną sektą, a stał się potężnym czynnikiem politycznym. To było zawsze moim marzeniem.
We Lwowie zabawiłem do wiosny, usiłując skoordynować siły robotnicze, których
jedność ucierpiała w owym czasie pod wpływem ǳiwactw pewnego starszego towarzysza.
Głosił on hasła ǳiwaczne, wywołując u jednych śmiech serdeczny, a za wracając głowy
słabszym żywiołom. Ruchu masowego, ani np. walki zawodowej robotników nie rozumiał
i takim zdaje się pozostał do końca życia. W ogóle „starzy” sarkali mocno na moją robotę
partyjną na oczach policji i całego społeczeństwa. Ale ruch się zmienił i „starzy” musieli
się usunąć, albo pracować razem.
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W tym miejscu chciałbym poświęcić kilka serdecznych słów wspomnienia towarzyszowi Antoniemu Mańkowskiemu, ǳiś już nieżyjącemu, zecerowi. Starzec ten, powstaniec  roku, był pięknym jak marzenie. Na silnym korpusie spoczywała głowa potężna,
o dużych błyszczących oczach, otoczona bujną grzywą. Serce tego ciężko na życie pracującego człowieka było dobre, kochające ǳieci i sieroty i gotowe do wszelkich szlachetnych
wzruszeń. Mańkowski przewodniczył we Lwowie na publicznych zgromaǳeniach naszych z godnością i szlachetnym gestem; był też stałym przewodniczącym komitetu partyjnego. Ten „stary” trzymał się nas młodych całą siłą żywotności swej duszy; rozumiał
rozwój i szedł na jego spotkanie. I niejednemu słuchaczowi łzy zakręciły się w oczach, gdy
Mańkowski zagajał zgromaǳenie, mówiąc o „sługach Bożych” opływających w dostatki,
podczas gdy dla ǳieci robotniczych nie ma często chleba i mleka. Był to już jego temat…
Kiedy w roku  wahali się niektórzy, czy święcić  maja z powodu przypadającej
właśnie rocznicy  letniej  mają, którą to rocznicą „mądra” burżuazja chciała nas zdławić, wówczas Mańkowski przemówił tak potężnie do całego komitetu, że obalił wszelkie
wahania. Święciliśmy więc  maja, a nie daliśmy się wpęǳić żadną siłą do antagonizmu
przeciwko  maja. ǲiesięć tys. robotników uszykowało się podczas demonstracji  maja
w ulicy Kraszewskiego, a przemówił do nich tow. Diamand, którego głos nadluǳkiej
siły mógł tu jedynie poraǳić… Mańkowski cieszył się szacunkiem i miłością robotników
aż do śmierci, która go w r.  dosięgła.
Takie typy wśród robotników ceniłem zawsze najwyżej, bo stanowią one najpiękniejszy wyraz moralności klasy pracującej, a wpływ ich jest większy, niż wpływ nie wieǳieć
jakiej teorii w ustach człowieka o zimnem sercu.
Podczas Wystawy Krajowej, urząǳonej we Lwowie przez Badeniego w r. , mieliśmy nieco swobody w tym mieście. Urząǳiliśmy III zjazd partyjny, na którym była
wentylowana kwestia rolna i -cio goǳinny normalny ǳień roboczy, jako przedmiot
bezpośredniej walki robotników. Takie to były wówczas nasze żądania! Nadto podczas
kongresu odsłonięto skromny pomnik na grobie śp. Bolesława Czerwieńskiego, autora „Czerwonego Sztandaru”. Ta bojowa nasza pieśń — ǳiecko Komuny Paryskiej —
rozszerzyła się niezmiernie na wschoǳie Europy i na Syberii. Towarzyszy ona ruchowi
robotniczemu nie tylko w całej Polsce lecz i w Czechach i w przedrewolucyjnej Rosji.
Uroczystość odsłonięcia pomnika wypadła imponująco.
Na wiosnę  r., po kongresie wiedeńskim, gǳie debatowano nad rozszerzeniem
walki o reformę wyborczą i starano się ostatecznie pozbyć garści anarchistów, czyli „niezawisłych”, wróciłem do Krakowa, skąd nie ruszałem się już lat ǳiesiątki.
Nie znaczyło to, żebym ciągle przebywał w Krakowie, bo spęǳałem zawsze znaczną
część roku w wagonie kolejowym, ale tutaj miałem „stałe” mieszkanie.
„Koalicja” wiedeńska rząǳiła obrzydliwie. Nie chciała niczego zrobić, a tylko broniła
się przed ludem za pomocą konﬁskat, aresztów i zakazów zgromaǳeń. I w Krakowie
aresztów — jak zwykle — nie brakło. Ale były to ukłucia szpilkami, a nie ciosy, od których się nie wstaje. Po każdym aresztowaniu zjawiali się w redakcji robotnicy krakowscy
i deﬁlując przed stołem, składali grosze na utrzymanie więźniów, a raczej ich roǳin na
wolności.
Wzmagający się ruch skłonił nas do zamienienia „Naprzodu” na tygodnik, zwłaszcza
że kaucja została przez parlament zniesiona. Świeżo upieczony tygodnik pisał naǳwyczaj
ostro, co w kołach „inteligencji” nazywano z przekąsem „stylem naprzodowym”, to znaczy brutalnym, przy czym ta „inteligencja” uważała styl burżuazyjnych gazet galicyjskich,
odbĳanych żywcem z „
i P ” wiedeńskiej, pełen obcych wyrazów i traktujący
z drwinami wszystko, co dotyczyło luǳi ubogich, za wykwintny i godny czytania. Jako
długoletni redaktor „Naprzodu” nie myślę oczywiście chwalić sposobu pisania w tym tygodniku, a potem ǳienniku. Wypada jednak podnieść dwie rzeczy dla zrozumienia tego
stylu. Pierwsza rzecz to właściwość pisma, jako organu bojowego rewolucyjnej klasy robotniczej. Wszystkie rewolucje na świecie pisały ostro, nie obwĳając zarzutów w bawełnę
mdłych azesów. Oczywiście, że pismo utrzymywane przez spółkę magnatów, lub żyjące
z subwencji gaǳinowej, nie może tak pisać jak „Naprzód”. Tak samo inaczej bęǳie pisała
gazeta przeznaczona np. dla c.k. urzędników (oczywiście dawniej, bo ǳisiaj urzędnicze
pisma piszą ostrzej niż to kiedyś bywało!…).
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Drugą rzeczą, to była gruboskórność warstw rząǳących wobec zarzutów ze strony
robotników. Wykryliśmy np. złoǳieja grosza publicznego, jakiegoś patentowanego „patriotnika”; głuche milczenie publiczne i bezkarność złoǳieja były odpowieǳią na nasz
artykuł. Połamał np. majster laskę na głowie terminatora i kazał sobie jeszcze laskę odkupić, odciągając mu po kilka centów ze śniadania. Podałem fakt w gazecie; milczenie.
Nazwałem majstra w gazecie bydlęciem, wreszcie raczył do sądu zaskarżyć. Zapłaciłem
karę  złr., ale przed sądem głośno zapowieǳiałem, że tak samo go nazwę, jeżeli jeszcze
raz zrobi coś podobnego…
Udawano, że nas nie wiǳą, ani nie słyszą; krzyczeliśmy więc mocniej. I wreszcie
prasa porzuciła swoją komediancką pozę nieliczenia się z nami, a publiczność czytała nas,
choćby nieraz nie chciała… Że w tym krzyku naszym czasem było więcej ostrych słów
niż potrzeba, że padały czasem sądy niesprawiedliwe, nie myślę przeczyć, ale „ǳiecko
było żywe i zdrowe!…” W chwili kiedy te wiersze piszę, ma ono już lat trzyǳieści dwa
skończonych… Żeby zresztą zrozumieć, jak nas traktowano ze strony przeciwnej, pozwolę
sobie przytoczyć kilka faktów, brzmiących jak ustępy z kiepskiego romansu.
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Będę się trzymał faktów, dających się każdej chwili przez świadków i dokumenty
udowodnić i będę raczej unikał przesady, niż jej szukał, bo jest ona tutaj zupełnie niepotrzebną.
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Pewnego dnia przyszedł do mnie, do redakcji, praktykant sądowy w Krakowie, później adwokat lwowski dr. L. i doniósł mi, że w prokuratorii państwa panuje wielka radość:
odkomenderowany tam komisarz policji Wolaniecki opowiada, że można mnie wreszcie
oskarżyć o zbrodnię ohydną, o uwoǳenie ǳieci! Z początku nie wieǳiałem, co z tym
fantem zrobić, ale gdym sobie uprzytomnił, że mieszkanie moje było stale „szpiclowane”, wpadłem na pewien śmiały domysł. Przypomniałem sobie, że niedawno przysłała do
mnie roǳina pp. G. trzynastoletnią córeczkę Stachę, aby mnie koniecznie wyciągnęła
z nimi na Bielany. Bolała mnie głowa, i chociaż obiecałem, nie poszedłem. ǲiewczynka
lubiła mnie barǳo i płakała rzewnie ze zmartwienia nad moją odmową. Z płaczem też
zapewne schoǳiła ze schodów, gǳie ją ujrzał ajent policyjny i panu komisarzowi zameldował! Skonstruowawszy w ten sposób mój domysł, ruszyłem prosto do dyrektora policji,
radcy dworu Korotkiewicza. Opowieǳiałem mu o zachowaniu się Wolanieckiego i zapowieǳiałem, że jeżeli nie dostanę satysfakcji, chwycę się dwojakiej obrony. Po pierwsze
napiszę wszystko to ministrowi spraw wewnętrznych, a po wtóre na pierwszym zgromaǳeniu publicznym, na którym zjawi się jako reprezentant właǳy komisarz Wolaniecki,
dam mu w twarz przed zgromaǳonym ludem i opowiem, za co go spoliczkowałem.
Dyrektor policji wił się jak w ukropie, przeczył wszystkiemu a wreszcie obiecał wezwać do siebie Wolanieckiego. Na drugi ǳień rano zaprosił mnie do siebie i uroczyście
wszystkiemu zaprzeczył, na co ja dałem mu do zrozumienia, że jednak informacje moje
o przechwałkach Wolanieckiego polegały na prawǳie. Odtąd takich środków nie próbowano!…

ni a
Na kilka tygodni przed wyborami z piątej kurii, w zimie  r. czyjaś ręka szarpała
mną śpiącym wczesną porą. Przetarłem oczy i zobaczyłem nad sobą młodego robotnika, który coś do mnie mówił. Kiedym się wreszcie ze snu ocucił, usłyszałem ǳiwne
rzeczy. Oto jakiś jezuita w redakcji klerykalnego pisemka najął za czterǳieści kilka gul-
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denów donosiciela na mnie. Gdyby sprawa się powiodła, miał donosiciel dostać drugie
tyle pienięǳy. A „sprawa” polegała na tym, iż ów najmita miał donieść na mnie, że podczas jednego odczytu w stowarzyszeniu robotników krawieckich miałem obrazić Matkę
Boską!… Denuncjacja już jest w policji u komisarza Banacha i już „świadków” policja
przesłuchuje… Opowieǳiawszy mi to, chłopiec zniknął i nie wiem dotąd co to był za
jeden.
Zrozumiałem w lot szlachetne intencje jezuity. Choǳiło mu tylko o to, abym się
znalazł w śleǳtwie o obrazę Matki Boskiej. Na . chłopów wyborców, o których
głosy się ubiegałem, miało to już zrobić odpowiednie wrażenie! Rzecz była pomyślana
wcale sprytnie. W skupieniu pomaszerowałem do dyrektora policji, pytając go, co to
za doniesienie na mnie wpłynęło? Radca dworu próbował z początku kłamać, że żadnego doniesienia nie ma, ale gdym go coraz barǳiej w zdumienie wprawiał, opowiadając
szczegóły, przed kilku goǳinami słyszane, przyznał wreszcie prawdę i dodał, że w tych
warunkach z doniesienia użytku nie zrobi, ale jeżeli prokurator dostał równocześnie także doniesienie, za nic nie ręczy. Powędrowałem więc do prokuratora, p. Wędkiewicza
i opowieǳiałem mu całą awanturę. Oświadczył, że doniesienia nie ma, ale skoro wpłynie, wystąpi przeciwko mnie ze skargą. Ale jakoś nie śpieszno było klerykałom z obrazą
Matki Boskiej, bo „sprawy” nie było i w kilka tygodni później zostałem wybrany posłem.

amat
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W marcu  zostałem wybrany posłem „Ziemi Krakowskiej” . głosów przeciwko ks. Ponińskiemu (. głosów) i ludowcowi antysemicie, drowi Mikołajskiemu
(. głosów). Byłem posłem Krakowa, Podgórza i powiatów krakowskiego i podgórskiego, A w trzy miesiące później prokurator, p. Kalitowski wystawił w Krakowie dramat
p. t. „Kusiciele ludu” w teatrzyku letnim w Parku krakowskim. Dramat był wystawiony
pod patronatem p. Laskowskiego, c.k. starosty krakowskiego i radcy dworu. Pan Laskowski rozdał mięǳy biurokrację bilety wstępu, a miłą dla pp. rządowców niespoǳianką wieczoru było to, że aktor, grający „czarny charakter” w sztuczydle prokuratorskim,
miał moją maskę!
Pierwszy wieczór minął rozkosznie. Ale na drugi wieczór zjawiło się ze mną około
 robotników na stojących miejscach w parterze…
Aktor ucharakteryzowany na moje podobieństwo grał w pierwszym akcie rolę jakiegoś łotra, który organizuje chłopów do różnych złoǳiejstw i podpalań. Wytrzymano
w spokoju. Ale kiedy w drugim akcie „agitator” posyła chłopów na kraǳież i podpalanie,
aby zasilić kasę partyjną(!), ryk gniewu buchnął z szeregów robotniczych. Wpadła policja
— znowu z Wolanieckim na czele — ale żadna siła nie była w stanie poskromić rozjuszonych towarzyszy. Przerażona burżuazja poczęła uciekać z lóż ze swoimi kobietami,
kurtyna spadła i przedstawienie przerwano. Wynikł stąd proces, w którym towarzysze
oberwali po kilka miesięcy; ja sam zasąǳony w paźǳierniku  r., przesieǳiałem za
tę historię coś cztery tygodnie! (W przerwie mięǳy jednym a drugim posłowaniem…).
„Hoat” Laskowski pienił się z bezsilnej wściekłości. Chciał na drugi ǳień „sztukę”
powtórzyć, ale komendant korpusu, taktowny jenerał Albori, odmówił muzyki wojskowej,
a i publiczność miała z poprzedniego wieczoru strachu aż nadto. Od tego czasu nigdy
w Krakowie tej prokuratorskiej „sztuki” nie grano. Tułała się ona gǳieś po ǳiurach
prowincjonalnych na służbie endeckiej i skonała dość wcześnie. Tak to i dramat obok
denuncjacji nie pomógł, chyba tylko tyle, że p. Kalitowski awansował…
Uderzającą rzeczą było w tej całej mocno zabawnej historii wielkie zbiegowisko pseudonimów. Dyrektor nazywał się Windig-Recki, aktorzy Szczurek-Szczurkowski i Boraczek-Borowski. Autor zaś Smolarz-Kalitowski!
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Po raz pierwszy, odkąd w Austrii istniały konstytucja i parlamentaryzm, postanowiono w Krakowie odebrać mi mandat za pomocą sztuczki sądowej, której ocenę pozostawiam czytelnikowi.
Podczas ruchu wyborczego miałem w którejś wiosce mowę, niewiele odbiegającą od
mów w innych miejscowościach. Pomimo że tymczasem zostałem posłem, a więc nietykalnym, sąd karny wezwał mnie, abym się stawił! Nie poszedłem i trzeba było dopiero
surowego napomnienia ministra sprawiedliwości, aby krakowski sąd przyszedł do przytomności. W pierwszej jednak pauzie, wynikającej z zamknięcia sesji — środek przez
ministra Badeniego ulubiony! — wezwał mnie w lecie  r. sęǳia śledczy p. Czyszczan, jako oskarżonego o zbrodnię z § i  ustawy karnej. Wszystko na podstawie
niejasnej relacji o mowie. Pp. sęǳiowie zmierzali do zasąǳenia mnie za zbrodnię i unicestwienie przez to mojego parlamentarnego mandatu. Kiedy znowu taka przerwa po
napęǳeniu Badeniego nastąpiła, poraǳił mi mój adwokat, późniejszy kolega parlamentarny, dr. Adolf Gross, abym wyjechał do Szwajcarii. Wyjechałem i sieǳiałem tam przez
całą pauzę tj. przez trzy miesiące, pisząc jedną z broszur politycznych.
Tymczasem sąd chwycił się jeszcze pewniejszego środka, nigdy dotąd wobec posła
niepraktykowanego. Wystosował do mnie tzw. „pozew publiczny”, ogłoszony w gazetach, przybity gwoźǳiami do drzwi mego mieszkania i doręczony żonie. Kto na taki
„pozew publiczny” do dni  nie stanie przed sądem, traci obywatelskie prawa, a więc
i mandat! Wzięto się zatem do mnie z obu stron i to gruntownie. Naznaczono w Krakowie rozprawę zaoczną, a ja sieǳiałem sobie wciąż w Zurychu i tylko na wezwanie
dra Grossa przysłałem świadectwo lekarskie, że z powodu choroby na rozprawę przybyć
nie mogę. Zebrał się sąd, prokurator i mój obrońca. Już miano przystąpić do rozprawy, naturalnie zaocznej, gdy mój obrońca zapytał trybunału, czy próbowano mi doręczyć
w Zurychu wezwanie na rozprawę? Stwierǳono, że nie próbowano. Wówczas dr. Gross
postawił wniosek, aby rozprawę odroczono, a wezwanie mi doręczono, bo wedle traktatu austriacko-szwajcarskiego można obywatela austriackiego, mieszkającego w Szwajcarii
wschodniej, wzywać na rozprawę, tak jak gdyby mieszkał w Austrii. Uczyniła się wielka
konsternacja mięǳy politykującymi sęǳiami, bo żaden z nich o podobnym traktacie nie
słyszał. Udano się na naradę i traktat taki znaleziono. Z nosami spuszczonymi na kwintę
rozprawę odroczono, a tymczasem zaczęła się sesja parlamentarna i za tyǳień choǳiłem
już po Krakowie, kłaniając się uprzejmie radcy Morelowskiemu, który się z góry cieszył,
że pod jego przewodnictwem będę sąǳony i mandat stracę. Sprawa ta w gruncie rzeczy
była tak bezpodstawną i tak błahą, że same właǳe potem akt oskarżenia wrzuciły do
kosza!
Takie to sądy i taką to sprawiedliwość miałem w Krakowie.
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Był w Podgórzu pod Krakowem pod koniec XIX stulecia starosta hrabia Starzeński,
trudniący się równocześnie spekulacjami, dostawą siana dla wojska i lichwą na wysoki
procent.
Ponieważ był to przy tym człowiek bez żadnej godności i prześladowca ruchu robotniczego, więc wziąłem się ostro do hrabiego starosty i w obszernej interpelacji wskazałem
rządowi na jego lichwę. Wyszła z tego komedia administracyjnego śleǳtwa przeciwko
hrabiemu, która musiała się na niczym skończyć, bo przezorny hrabia nie zaskarżył „Naprzodu” przed przysięgłymi, choć ten powtórzył fakty bez osłony nietykalności. (Dodam,
że ojciec hrabiego wystawił w r.  odǳiał jazdy po stronie Austrii przeciw Prusom).
Pewnego ranka, w okresie wyborczym w r.  rozeszła się po Krakowie wieść, że na
hr. Starzeńskim popełniono wieczorem zamach morderczy. Zbrodniarz uderzył go sztyletem w pierś, ale ostrze zsunęło się po srebrnej papierośnicy i hrabia ocalał. Morderca
uciekł przez parkan, zostawiając sztylet i to owinięty w numer „Naprzodu”! Tego samego
dnia aresztowano na wsi „mordercę”, robotnika Szczypkę, u którego znaleziono numery
„Naprzodu” i naszego drugiego pisma, „Prawa Ludu”. Ale po pięciu dniach puszczono
niewinnego robotnika, a wówczas my rozpisaliśmy  koron nagrody temu, kto wykryje sprawcę zamachu. Już tutaj nadmienię, że policja krakowska nie wykryła go nigdy,
a zapytywani o niego fachowcy policyjni uśmiechali się mocno dwuznacznie i wzruszali
ramionami…
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Tymczasem musiałem odbyć zgromaǳenie wyborców w Podgórzu. Pod oknem zgromaǳenia podsłuchiwał wysłany przez Starzeńskiego brat jego przyrodni, dr. S. i ten
złożył relację o mojej mowie, tak pełną arabskich kłamstw i bezczelnych przekręcań, że
śmiech pusty mnie zbierał, gdy mi ją już na drugi czy trzeci ǳień sęǳia śledczy odczytywał, jako materiał oskarżenia. Śleǳtwo tak rychło ukończono, że zanim zostałem
wybrany posłem, już akt oskarżenia był przez prokuratorię wygotowany!
Dnia  grudnia  r. zostałem powtórnie wybrany posłem i musiałem przed zebraniem się parlamentu iść do kozy na miesiąc, za ów dramat prokuratorski z r. .
Sieǳiałem więc u św. Michała i nawet zostałem w spisie ludności — u progu XX stulecia — wpisany jako aresztant. Żona moja, odwieǳiwszy mnie raz w więzieniu, przyniosła
mi ǳiwną wiadomość. Oto spotkała się na obieǳie u swego wuja z hr. Starzeńskim. Ten
był barǳo grzeczny, całował ją po rękach, a w końcu oświadczył, że zaraz wniesie pismo
do prokuratorii, ażeby obalić cały akt oskarżenia! Byłem zdumiony, a nawet przyznam
się, zacząłem wierzyć, że Starzeński przecież winnym wobec mnie się czuje.
Po wyjściu z więzienia dostałem się przez życzliwą mi osobę do aktów prokuratorii
państwa i oczom swoim wierzyć nie chciałem na widok tego, com w tych tajnych aktach znalazł. Oto hr. Starzeński, c.k. starosta, napisał rzeczywiście pismo do prokuratorii,
ale pismo, które m ia doprowaǳić do procesu. Ponieważ każdy akt oskarżenia przeciw
posłowi ma być najpierw przedłożony ministrowi sprawiedliwości, więc prokurator i Starzeński szukali sposobu, jak by też ministra m i do utrzymania oskarżenia, zwłaszcza,
że staruszek, ówczesny minister sprawiedliwości, hr. Spens-Boden, lubił mnie osobiście,
bośmy razem interweniowali w sławnym strajku węglowym.
I wymyślił prokurator wraz ze starostą cudny środek. Oto hr. Starzeński prosi urzędownie o zaniechanie przeciw mnie kroków sądowych, bo w razie gdybym został zasąǳony, on — starosta, życia swego w Podgórzu pewnym nie bęǳie! Zostałem przedstawiony
w roli niebezpiecznego bandyty, który ma zabić c.k. starostę w razie zasąǳenia!
Ogłosiłem tę nikczemną sztuczkę w parlamencie i w prasie, a minister kazał i to
oskarżenie wrzucić do kosza. Ale stało się to tylko ǳięki temu, żem mógł przedtem wejrzeć w tajne akta prokuratorii. Inaczej miałbym był hr. Starzeńskiego za nawróconego
grzesznika!… Hr. Starzeński nie zginął ani z ręki mordercy, ani zgłaǳony przez krwiożerczych socjalistów; ukąsiła go zwykła, mała mucha, co spowodowało zakażenie krwi
i śmierć rychłą.
Przytoczyłem tych kilka epizodów z wielkiej liczby innych, aby pokazać, jak „stary”
Kraków bronił się przeciwko mnie, jak luǳie, którzy mnie nie znali, nie wiǳieli może
nigdy przedtem, popełniali szeregi nikczemności, aby raz na zawsze zdeptać i zgłaǳić
z oblicza świata „socjalistę”, który ten stary Kraków -ciu kościołów i zakonów, Kraków-twierǳę, Kraków dewotek i biurokratów rewoltował i burzył. A cóż dopiero wyprawiał
biskup książę Puzyna i gwardia jego księży! O tym także napiszę.
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Rok  był dla ówczesnego namiestnika Galicji, hr. Kazimierza Badeniego, szczytem powoǳenia. Doprowaǳona przezeń do skutku wystawa krajowa we Lwowie miała
być w oczach dworu austriackiego najlepszym świadectwem dobrych rządów jego w kraju. Bo szerokie masy biednego ludu nie odczuwały żadnej innej administracji na swoim
grzbiecie, jak tylko bezprawie urzędników i samowolę szlachty. Despotyczny hrabia Kazimierz nie troszczył się o ustawę i rząǳił krajem, jak swoim folwarkiem, tylko znacznie
gorzej. Nie rozumiał właściwie ani jednej większej sprawy, obchoǳącej Galicję. Rząǳił
z ramienia Wiednia i szlachty. Ugodę z Rusinami zrobił na podstawie tak kruchej, że
rozpadła się z chwilą jej ogłoszenia. Chłopów i mieszczan dusił i korumpował, a przeciw socjalistom miał kułak policyjny i nic więcej. Dyletant, zakochany w swojej właǳy,
przybierał groźną pozę i robił błąd za błędem, co go w rezultacie pogrzebało za życia jeszcze. A nade wszystko „robił” wybory, sławne, ohydne, zbrodnicze wybory „galicyjskie”,
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z trupami, rannymi, masowym gwałtem i oszustwem. Bezczelnie, zuchwale, bo bezkarnie, kazał strzelać, rąbać, gwałcić lud wiejski i drobnomiejski, a i w Krakowie pozostawił
po sobie jako starosta tamtejszy obrzydliwe wspomnienie. Urobił więc sobie sławę męża
„żelaznej ręki” i ta sława zrobiła go austriackim prezydentem ministrów po upadku „koalicji”. Przyjechał do Wiednia, witany kaǳidłami pochwał liberalnej prasy niemieckiej
i zaczyna tutaj robić błąd po błęǳie, strzelać jednego bąka po drugim, z odwagą nic nie
znającego a zakochanego w sobie zuchwalca. Zakłada najpierw wielki ǳiennik „Reichswehr”, zrobiwszy formalną ugodę z jakimś oczajduszą Davisem, który go skarży potem
do sądu i wymusza krocie! Brudne te machinacje odsłoniły Badeniego szerszej publiczności. Potem robi dyrektora banku, Marchwickiego, członkiem Izby Panów, lecz wnet
okazuje się, że Marchwicki niedługo w tej Izbie może gościć, bo jako oszust uciekać musi
zagranicę, a bank jego (Sapiehy) robi plajtę!
Nicość polityczną zaczyna Badeni okazywać na wielką skalę w walce z drem Luegerem, którego nie chciał zatwierǳić na burmistrzostwie Wiednia. W walce tej, barǳo
dramatycznie prowaǳonej ze strony znakomitego trybuna antysemickiego, Badeni zostaje pokonany i musi cesarzowi w końcu poraǳić, aby przyjął Luegera na audiencji i —
zatwierǳił go na urzęǳie burmistrza!
Badeni przyszedł, aby przeprowaǳić ǳieło reformy wyborczej, bo zdawało mu się,
że taki człowiek jak on wszystko umie i wszystko może. Przy pomocy zręcznego neoﬁty
dra Rittnera, ministra dla Galicji, wymyślił Badeni nowy system wyborczy. Zatrzymywał wszystkie cztery istniejące kurie (szlachecką, miejską, chłopską i Izb handlowych),
a doczepił do nich piątą kurię z powszechnym głosowaniem! Do  mandatów klasy
posiadającej dodał  mandaty dla sześciu blisko milionów wyborców. Cała Galicja dostała aż  mandatów na , miliona luǳi. Rezultatem tej V kurii były olbrzymie okręgi
wyborcze, liczące po  i  wsi, np. w Galicji. Ale jeszcze ważniejszym rezultatem
była demagogia, którą V kuria wprowaǳała niejako przymusowo. Poseł nie mógł wiǳieć
swoich wyborców, wyborcy nie wiǳieli posła! Okręgi były za duże. Dalej poseł musiał
bronić interesów miast i wsi, chłopów, Żydów i urzędników, bo miał ich wszystkich
w swoim olbrzymim okręgu. A wreszcie, jak mógł poseł, mający ,  i więcej tysięcy
głosów, znosić spokojnie w debacie przeciwnika politycznego z innej kurii, za którym
stało np.  wyborców! Piąta kuria stała się dynamitem dla parlamentu i rozsaǳiła go
w lat równo ǳiesięć po jej wprowaǳeniu. Ale Badeni umiał wszystko i przeprowaǳił
w parlamencie ustawę w jesieni r. , po czym rozpisano nowe wybory.

Wybory te prowaǳił sam Badeni; można więc wyobrazić sobie, jak one, zwłaszcza w Galicji, wypadły:  trupów,  ciężko rannych, tysiące aresztowanych — oto była
„robota” polityczna Badeniego w samej tylko Galicji. Z wyborów tych wyszło dwóch
socjalistów polskich (tow. Jan Kozakiewicz i ja), oraz jeden rusiński, dr. Jarosiewicz.
Uwaga Zachodniej Galicji koncentrowała się na Krakowie i na wyborach, przy których
kandydowałem. I nic ǳiwnego. Wszak wszystko inne należało do Koła Polskiego, a tylko
ja ośmielałem się tej potęǳe politycznej stawić czoło.
W Krakowskiem wieś złączono z miastem. Okręg liczył . wyborców zamieszkałych w Krakowie, Podgórzu i  gminach wiejskich. Miałem więc trzy wielkie grupy
przed sobą: robotników, chłopów i Żydów. Robotnicy szli już za mną całą gromadą.
Choǳiło o chłopów, bo Żyǳi sami oświadczyli się w znacznej części za mną, zwłaszcza
postępowi.
Ale na tychże samych chłopów liczyli konserwatyści, którzy wystawili księcia Ponińskiego, i ludowcy ze swoim drem Mikołajskim, niegdyś „czerwonym” i byłym socjalistą.
Kontrkandydatem moim był nadto z ręki jezuitów przez pewien czas niejaki Feliks Gawłowicz, ale gdy nasi wykryli, że był karany za kraǳież desek, dali Ojcowie spokój i wycofali
biedaka z interesu.
Na moich współzawodników nie mogłem narzekać: były to wcale niewybitne osobistości. Natomiast nie chciał stanąć hr. Andrzej Potocki, pan na Krzeszowicach i właściciel
pałacu pod „Baranami”, chociaż go o to deputacja z biskupem Puzyną na czele molestoPamiętniki



wała. Hr. Andrzej może by się i zgoǳił, ale gdy zażądano odeń, aby sam poniósł koszta
. złr., wzdrygnął się i odmówił stanowczo. Znane jego skąpstwo uratowało go tym
razem od klęski i wstydu.
Wybrałem się zatem — wedle planu — na zdobywanie chłopów. Zabrawszy do sani
kowala wiejskiego z Modlnicy, tow. Radwanka, ruszyłem na wieś. Pojechaliśmy w ostry,
styczniowy mróz do Kobylan. Ale już z brzegu nam się nie wiodło, bo kiedy Radwanek
poszedł zwoływać lud do jakiejś chaty, ujrzałem go wkrótce w towarzystwie żandarmów!
Na próżno im tłumaczyłem, że wybory wczoraj rozpisano w gazetach urzędowych, że od
ǳiś dnia jest zupełna wolność zgromaǳeń. Żandarmi ze szkoły Badeniego byli nieubłagani. Zakuli ręce biednego Radwanka w kajdany i pognali go po mrozie ze dwie mile do
miasta. Wróciłem sam smutny i przygnębiony. Ale Radwanka w sąǳie puszczono, a i ja
nie miałem czasu na smutne myśli, bo odtąd trzeba było ǳień w ǳień jeźǳić na wieś
w oba powiaty: krakowski i podgórski.
Trudno mi było z początku znaleźć drogę do duszy chłopskiej. Znałem teoretycznie dolę chłopską, a nawet dużo rzeczy wieǳiałem z praktyki życia chłopskiego, ale nie
znałem miejscowych spraw różnych gmin, a to wzbuǳało zawsze największe zainteresowanie. Nie mogłem i nie chciałem uprawiać żadnej demagogii, a z drugiej strony krytyka
socjalistyczna była jeszcze od tych chłopów tak daleką, że pozostawała tylko polityka
aktualna i o tej mówiłem najwięcej.
Chłopskie zgromaǳenia moje miały dużo prostoty. Lampka kuchenna na stole, lub
na oknie za mną, a przede mną tłum chłopów w kożuchach lub opończach, tłum cichy,
niedowierzający i nieznanego człowieka mierzący z pod oka… Mówiłem nieraz kwadrans
i więcej, zanim czyjąś pierś podniosło żywsze westchnienie, zanim czyjeś oko jaśniej zabłysło… O oklaskach nie było tu mowy. I tylko potem, po zgromaǳeniu, wyciągały się
ręce ze wszystkich stron po broszury i odezwy!… Odprowaǳano mój wóz daleko poza
wieś, gwarząc po nocy, a na pożegnanie wyciągała się co śmielsza dłoń spracowana ku
mojej dłoni. Tak jeźǳiłem po licznych wsiach, niemal nie spotykając wrogów.
Ale w dwóch punktach starłem się z nimi. Miałem wrogów w „ludowcowej” wsi
Cholerzynie. Znałem cholerzyniaków jeszcze z r. , gdy podczas wyborów sejmowych
baba rozbroiła żandarma i karabin jego do starostwa odniosła… Potem się żandarmi mścili,
zakuwszy masę biednych luǳi w kajdany, a prokuratoria wytoczyła im proces. Dałem im
za darmo obrońców i pisałem do gazet, broniąc ich niezmordowanie. Za to mnie teraz
ścigali zajadle po całym okręgu, aby wybronić swego kandydata, Mikołajskiego.
Sąsiednia Cholerzynowi, prześliczna wioska Mników zaprosiła mnie na zgromaǳenie wyborcze. Przyjechałem z towarzyszem przed południem w mróz siarczysty. Ale do
Mnikowa nie mogłem się dostać, bo wąwóz prowaǳący do wsi obsaǳili mnikowianie,
a zdobyć ten wąwóz usiłowali cholerzyniacy pod przewodnictwem Ożądały, chłopa, który
już za zabójstwo sieǳiał kilka lat w więzieniu. Żandarmi stali z daleka ną szosie, ciesząc
się z kłopotu socjalisty i dalecy od mieszania się w te sprawy.
Pomówiłem z wójtem mnikowskim, który mnie przepraszał za to, co zastałem i ostrzegał przed zemstą cholerzyniaków, z pośród których padały obelgi pod moim adresem.
Zachowałem zupełny spokój, poszedłem do mojego furmana i powieǳiałem mu, że skoro
wsiądę do sań, niech rusza piorunem z kopyta. Tymczasem zaś wszedłem do chaty z boku
wąwozu i zacząłem się grzać przy piecu. Czterech parobków cholerzyńskich sieǳiało na
łóżku tuż koło pieca i czytało jakieś bezeceństwa na socjalistów, drukowane w „Przyjacielu Ludu”. Każde obelżywe słowo akcentowali pod moim adresem, ale ja nie dałem
się sprowokować i zażądałem od gospodyni szklanki mleka. Wypiłem, zapłaciłem, pożegnałem się grzecznie ze strapioną gosposią i wyszedłem przed wąwóz. Sytuacja ta sama.
Więc pożegnałem się serdecznie z wójtem, który mnie odprowaǳił aż do sani, gǳie sieǳiał już towarzysz. Tylkom nogę w saniach postawił, a para tęgich koni ruszyła kłusem
i odsaǳiła nas od razu o kilkanaście kroków od cholerzyńskich luǳi. Rozległ się ryk
wściekłości, posypały się kamienie, ale jakoś żaden nie traﬁł. Cholerzyńscy ruszyli ławą
za mną. Ale furman, znający okolicę, skierował sanie na boczne drogi przez zamarznięte
łąki, i za kilkanaście minut byliśmy bezpieczni w Liszkach. Mników głosował jak jeden
mąż za mną, a później odbyłem tam zgromaǳenie.
Najǳiwniejsze to, że Cholerzyn w cztery lata potem nie tylko głosował, ale agitował
za mną barǳo gorliwie!
Pamiętniki



Gorzej nieco mogło być ze mną w Skawinie. Miałem tu zgromaǳenie u sympatyka
i właśnie, stojąc na stole, przemawiałem otoczony ludem, gdy nagle pĳana tłuszcza pod
woǳą p. L., późniejszego burmistrza, wtargnęła klinem do izby i ruszyła ku stołowi.
Ale w tejże chwili jakiś olbrzym wziął mnie w pas, jak ǳiecko, zaniósł do drugiej izby,
zasłaniając sobą, a postawiwszy mnie tu na nogi, wrócił, aby prać łyków skawińskich,
co uczynił podobno barǳo gruntownie. Żandarmi wpadli natychmiast i zgromaǳenie
rozpęǳili, a ja pojechałem do Krakowa. I Skawina barǳo ładnie głosowała za mną.
W prasie rozpuszczano niebywałe pogłoski o moich klęskach na wsi. Tam duszono
mnie dymem, ówǳie pokrajano nożami tak, że już leżę na klinice, jeszcze inǳiej wypęǳano mnie ze wsi itd. Były te bajki dla mnie dość korzystne, bo dodawały otuchy
przeciwnikom, że ja na wsi barǳo źle stoję, a rzeczywistość okazała potem całkiem inne
rezultaty.
Prawda, że w nielicznych wsiach dobierano się do skóry kilku moich przyjaciół do
tego stopnia, że musieli uciekać z duszą tylko, ale nie był to odruch ludności, lecz szczucie
księǳa lub dworu. Jak ǳiwnie nieraz zachowywali się chłopi w innych powiatach, o tym
można by wiele interesujących faktów opowieǳieć.
Wybiorę tylko jeden charakterystyczny. Kandydat nasz w Tarnowskiem, tow. Franciszek Sułczewski, wybrał się na wieś z jednym inteligentem, obładowany broszurami.
Traﬁli na wpływy przeciwne, zostali poturbowani i wtrąceni w końcu do ogromnej gnojówki, gǳie stali, mając swoich prześladowców dokoła na brzegu… Ale chłopi, zobaczywszy broszurki u socjalistów, zaczęli o nie prosić. I tak po pas w gnojówce, rozǳielali
nasi broszury tym, co ich tam wrzucili…
Ludność wiejska ziemi krakowskiej dała mi przy tych wyborach około . głosów. Przeciwnicy sąǳili, że to była pomyłka chłopów, albo nadmiar mojej demagogii.
Ale chłopi odtąd przez ǳiesiątki lat byli mi wierni, bo kiedym tylko wśród nich kandydował, obdarzali mnie masowo zaufaniem, i gęsto padały głosy ich na mnie przy urnach
wyborczych.
W r.  i w r.  miałem na wsi samej ogromną większość, czy przeciwko mnie
kandydował książę, czy chłop, czy inteligent, czy jezuicki wywłoka. Przez setki zgromaǳeń chłopskich przechoǳiłem wśród objawów życzliwości, a tylko w jednej wsi, Czyżynach, potraﬁł ksiąǳ poszczuć na mnie chłopów tak, że musiałem wieś — bez odbycia
zgromaǳenia — opuścić. Chłopi dawali nam znać o każdym ważniejszym ruchu przeciwników. Pamiętam jedną zabawną historię z tych czasów. Na kilka dni przed wyborami
rozesłał ks. Poniński olbrzymią „obławę” złożoną z urzędników państwowych, woźnych,
straży skarbowej, aby poszli po wsiach i na wszystkich kartach do głosowania napisali
jego imię i nazwisko. Obława zrobiła swoje i wedle jej relacji byłby Poniński na pewno
wybrany.
Tymczasem chłopi dali o tym znać, a wówczas my urząǳiliśmy obławę, która szła
o dwa dni później i wykreśliła wszystkie karty, a wpisała moje nazwisko. I to już dotrzymano aż do urny.
ǲiwny ruch wyborczy ogarnął w r.  Żydów krakowskich i podgórskich. Po raz
pierwszy od początku ery konstytucyjnej wydano tu hasło: nie kupować, nie sprzedawać
głosów! Propagatorem tego hasła namiętnym i nieugiętym stał się dr. Adolf Gross, zdolny
adwokat krakowski, dla mnie życzliwy.
Dotychczas bowiem było inaczej… Na wybory krakowskie przyjeżdżali handlarze głosów aż z Ameryki, aby zarobić! Pieniąǳe grały najważniejszą rolę, a handel głosami kwitł
na dobre.
Ale ja ani pienięǳy nie miałem, ani, choćbym był miał — głosów kupować nie myślałem. Imię moje stało się zatem sztandarem nowej ery, nowej moralności wyborczej.
Pamiętam, przyszło do mnie trzech Żydów, znanych „hien” wyborczych. Zaproponowali
mi, że wszystkie odezwy, które w ich rękach zostawił jeden z moich — przejściowych —
kontrkandydatów, p. Aled Szczepański, że wszystkie te papiery sprzedaǳą na masło,
oczywiście jeżeli im dobrze za to zapłacę. Odpowieǳiałem im, że pienięǳy nie mam, że
kandydatury p. Szczepańskiego poważnie nie biorę i na koniec dałem im jedną życzliwą
radę: aby głosami nie handlowali, bo wydano rozkaz, żeby wrzucać do Wisły każdego
handlarza głosami, schwytanego na gorącym uczynku.

Pamiętniki



Wywołała ta moja rada wielkie oburzenie i zgorszenie, wśród czego moi goście wyszli
za drzwi. Ale wnet wrócił jeden z nich i rzekł z całą uprzejmością:
— Pan mi się barǳo spodobał, ja pienięǳy od pana nie chcę, ale wiem, że na wybory pieniąǳe są konieczne; dlatego proponuję panu pożyczkę  guldenów. Na ośm
procent tylko!…
Kiedym pożyczki nie przyjął, wyszedł, uważając mnie za skończonego osła.
Wszyscy Żyǳi krakowscy, z wyjątkiem małej grupki kahalników, rzucili się do roboty z zapałem, którego wprost nie można było nieraz zrozumieć. Zgromaǳenia wyborcze
kipiały tłumem robotniczym i żydowskim. Ogromna budowla drewniana cyrku przy ulicy Dietlowskiej nie mogła pomieścić słuchaczy. Tłumy zalegały cyrk na kilka goǳin
przed zgromaǳeniem, aby tylko dostać miejsce. Przed cyrkiem zaś stały w błocie jeszcze
większe tłumy tak, że musieliśmy przemawiać wewnątrz cyrku i przed bramą. Entuzjazm
wyborców żydowskich nie znał granic. Aby pokazać, jaki nastrój był wówczas wśród Żydów, przytoczę dwa charakterystyczne wypadki.
W dniu wyborów zgłosili się nasi towarzysze do rabina „cadyka”, aby podpisał odezwę za mną. Rabin się wymówił, tłumacząc, że stanowisko jego nie pozwala na czynne
mieszanie się do polityki. Ale obiecał, że pójǳie pod lokal wyborczy i jeżeli go który
Żyd zapyta, na kogo ma głosować, poraǳi, żeby na Daszyńskiego… I rzeczywiście przez
cały ǳień stał rabin w bobrowym futrze w błocie na Małym Rynku i uǳielał rad.
Drugi wypadek jest wzruszającym. Dwaj młoǳi Żyǳi przywieźli w dorożce do lokalu
wyborczego na Kleparzu starca Żyda, który liczył lat . Oślepły, nie mogący utrzymać
się na nogach starzec poszedł do urny, oparty na dwóch młoǳieńcach i oddał kartę
wyborczą.
— Po raz ostatni już w życiu głosuję, ale po raz pierwszy dobrze głosuję — wyszeptał
starzec i chwiejnym krokiem opuścił lokal wyborczy.
Samo dojście do piętnastu miejsc głosowania w Krakowie przedstawiało dla tchórzliwych luǳi pewne ryzyko. Trzeba było iść pod bagnetami, bo wszęǳie było wojsko przed
drzwiami lokali. Burżuazja się bała mocno, ale ja już wczesnym rankiem objechałem lokale i wytworzyłem taki dobry humor wśród naszych, że po pewnym czasie aternizowali
(bratali się) z wojskiem, wsuwali żołnierzom papierosy i zawierali bliższe znajomości…
Wieczorem  marca  r. tłum olbrzymi zaległ rynek krakowski. Czekano na rezultat wyborów pod pałacem Spiskim, gǳie było wtedy starostwo. Ale hoat Laskowski uparł się i rezultatów nie chciał ogłosić, choć wszyscy wieǳieli, że jestem wybrany. Dopiero dyrektor policji, p. Korotkiewicz, zobaczywszy groźną postawę tłumu, wcisnął towarzyszowi Regerowi kartkę z cyami, które naturalnie natychmiast ogłoszono.
Chwycono mnie na ramiona i zaniesiono przez ulicę Bracką pod Magistrat, gǳie z okna
przemawiałem. Po czym chwycono mnie znowu i zaniesiono na plac Dominikański, wywracając po droǳe słupy latarń, jak zapałki. Tutaj wreszcie schroniłem się do jakiegoś
lokalu i późną nocą doczekałem się rozejścia tłumów.
Zdobyliśmy krakowską ziemię wstępnym bojem, a Kraków miał odtąd być naszą
twierǳą. Ale ja byłem tak zmęczony, że na nogach utrzymać się nie mogłem. Rzuciłem więc wszystko i pojechałem do brata, do Korczyny pod Krosnem. Tu jednak doszły
mnie ǳiwne z Krakowa wieści. Oto dowieǳiałem się telegraﬁcznie, że ktoś rozpuścił
bajkę wśród chłopów, że mnie jezuici otruli! Całe wsie poczęły się wybierać na Kraków, groźne i wzburzone!… Dyrektor policji telegrafował, prosząc o przybycie. Nie było
co robić, musiałem wracać. Przyjechałem więc, aby się przygotować do najbliższej sesji
parlamentu.

P i
ni na i i
Zaatakowana przez nas klasa rząǳąca broniła się z początku barǳo energicznie i na
różne sposoby. Prasa coǳienna, literatura polityczna, ambona i konfesjonał, ba, nawet chrzcielnica kościelna i modły nadgrobne, wreszcie wpływy towarzyskie, wszystko
to miało, obok żandarmów, policji i sęǳiów karnych, przyczynić się do zdławienia ruchu
ludowego w mieście i na wsi.
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Interesującą rzeczą bęǳie stwierǳenie, że konserwatyści rozpoczęli zaraz po wyborach w r.  kampanię ant mi k z tą świadomością, że na „trutkę” socjalistyczną
wynaleźli „odtrutkę” antysemityzmu. Wprawǳie dotąd cała ich siła w miastach polegała na „kabałach” (po kilku też latach na wniosek hr. Antoniego Woǳickiego do nich
powrócili!), ale ów antysemityzm oddał przeciw nam ogromne usługi. Oczywiście nie
w rękach niedołężnych konserwatystów, ale — po latach — w ręku spryciarzy, którzy
zrozumieli, że w nienawiść do Żydów można włożyć surogat socjalny, to, co nazywano
wówczas „socjalizmem głupców”. Na tym antysemityzmie próbowali róść endecy, a po
nich „chrześcĳańsko-socjalni”. Ale o tym będę pisał w dalszych częściach mojej pracy.
Otoczono mnie po wyborach atmosferą szalonej nienawiści. Książę biskup krakowski,
Jan, tak mnie znienawiǳił, że gdy zostałem wybrany do parlamentu, ta ta ki i kilka tygodni w łóżku przeleżał. Ale ja nie robiłem sobie wiele z tych uczuć księcia kardynała,
znienawiǳonego zresztą w całej Polsce tak strasznie, jak dawno już u nas nie nienawiǳono dostojnika kościoła. Żył on w wiecznej walce z fakultetem teologicznym w Krakowie.
On to odmówił uǳiału duchowieństwa w pogrzebie Michała Bałuckiego, „ǳiecka Krakowa”. On to stanął w poprzek zamiarowi przeniesienia zwłok Juliusza Słowackiego na
Wawel. On wreszcie zasłynął jako sługa cesarza Franciszka Józefa na konklawe w Rzymie
przy wyborze papieża, po śmierci Leona XIII w roku . Oparty na średniowiecznym
przywileju Habsburgów, na prawie veta przeciw wyborowi danego kandydata, wystąpił
Puzyna na rozkaz cesarza przeciw wyborowi kardynała Rampolli, wskutek czego wybór
Rampolli musiano unieważnić. Czyn Puzyny obraził katolików całego świata i ściągnął
nań nienawiść w najszerszych sferach katolickich. W ogóle był to ponury typ histeryka,
typ urzędniczy raczej niż duchowny, bo do  roku życia służył jako urzędnik skarbowy…
Za przykładem Puzyny szli księża, pęǳeni przezeń do procesów prasowych z „Naprzodem”, przy czym kardynał korumpował przez swoje wpływy ławę przysięgłych, skłaniając ją do niesłychanych wprost werdyktów. Pamiętam proces taki z ks. Chudybą z Kossocic. Chudyba bił i krwawił chłopów i ich żony w kościele, a kiedyśmy o tym napisali,
zaskarżył przed przysięgłych. Świadkowie, jego paraﬁanie, zeznali pod przysięgą, że co
„Naprzód” napisał, jest prawdą. Byliśmy pewni zwycięstwa, gdy późną nocą udali się przysięgli na naradę. Ale gdy wrócili z werdyktem zasąǳającym naszego redaktora  głosami,
publiczność skamieniała ze zgrozy. Trybunał pod przewodnictwem radcy p. Stebelskiego
udał się na naradę, skąd po kilku minutach powrócił i zawiesił werdykt przysięgłych jako nieważny i oczywiście niesprawiedliwy. Szał ogarnął publiczność, chciano zlinczować
przysięgłych, ale ci zawczasu uciekli pod osłoną policji.
Wedle przepisu ustawy miano tę sprawę sąǳić w drugiej kadencji przed inną ławą
przysięgłych. Ale ks. Chudyba już drugi raz szczęścia nie próbował. Odstąpił od skargi
i zapłacił nam koszty.
Ów sęǳia, p. Stebelski, był to ten sam, który mnie jako malca czternastoletniego
w Stanisławowie przesłuchiwał.
Ks. Schwarz, kanonik na Zwierzyńcu, nie wahał się zhańbić swych siwych włosów
obelgami, rzucanymi na mnie z ambony w kościele. Groził mi, że po śmierci będę pochowany w gnoju!… Nie skarżyłem staruszka, tylkom się nad nim litował. Ks. jezuita
Załęski Stanisław napisał o mnie całą broszurę, udowadniając, że należy mnie wykluczyć
z Kościoła, ponieważ nie wierzę w dogmaty, zwłaszcza o piekle!…
Miałem nawet z tego powodu zabawną historię. W r. , gdym po raz drugi został
wybrany posłem, uparł się jakiś biedny węglarz, żebym mu syna trzymał do chrztu. Nie
pomogły żadne błagania z mojej strony; robotnik się uparł i zmusił mnie do roli ojca
chrzestnego! W grudniowe popołudnie, w deszcz i zimno, zajechałem dorożką przed dom
mego węglarza. Pokojówka od jakiejś hrabiny zajechała prawie równocześnie, jako matka
chrzestna, hrabskim powozem i tak pojechaliśmy do kościoła św. Floriana na Kleparzu.
W kościele na wpół ciemnym nazłaziło się różnych żebraków, bab pobożnych itd.
co niemiara, a wszystko to obserwowało mnie spode łba. Akuszerka trzymała tęgiego
ǳieciaka i czekaliśmy dość znuǳeni i zziębnięci na księǳa. Aliści ksiąǳ nie przychoǳił! Mĳa kwadrans, drugi, księǳa nie ma. Ojciec ǳiecka, podpiwszy porządnie, ruszył
z fantazją na probostwo. Dowieǳiałem się, że ǳiały się tam rzeczy ǳiwne… Ksiąǳ nie
chciał wyjść do kościoła, a robotnik krzyczał na całe gardło i groził. Dopiero gdy zagroził,
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że ǳiecko do rabina zaniesie i obrzezać każe, ksiąǳ Mińkiński zmiękł, wziął stułę na siebie i chyłkiem przemknął przez kościół do zakrystii w asystencji motłochu kościelnego,
wietrzącego skandal.
Ja za nim. Przedstawiłem się księǳu i poprosiłem go, aby najpierw oddalił motłoch,
bo mam z nim w cztery oczy pomówić. Kiedy zakrystia opróżniła się, zapytałem go,
czemu stawia biedakowi takie przeszkody. Odpowieǳiał mi, że ǳiecka nie ochrzci, bo ja
nie mogę być ojcem chrzestnym.
— Dlaczegóż to?
— Bo pan poseł nie jest dobrym katolikiem.
— Oho — a toż dlaczego?
— Bo ksiąǳ Załęski napisał o panu pośle, że pan nie wierzy np. w piekło i w inne
dogmaty kościoła.
— Ksiąǳ Załęski nie jest soborem. Jeżelibym ja o nim broszurę napisał, miałaby ona
tę samą siłę w Kościele, co i jego broszura o mnie.
— Ale i ze względów kanonicznych nie może być pan poseł ojcem chrzestnym.
— Proszę mi pokazać przepis prawa kanonicznego. — Ksiąǳ Mińkiński począł szperać w grubej księǳe, aż pot kroplami spływał mu z czoła. Wreszcie znalazł:
— Oto jest: „ it at i
ni
m i im t ” (Niech bęǳie katolik i człowiek
dobrych obyczajów).
— Księże — odrzekłem — właśnie obie te cechy mam w doskonałym gatunku.
Jestem katolikiem, a że jestem też człowiekiem dobrych obyczajów, tego dowodem, że
mnie przed tygodniem ogromna większość obywateli tego miasta wybrała swoim posłem
do parlamentu.
Wreszcie księżyna się zgoǳił. Przywołał zakrystiana, ubrał się w szaty kościelne i ruszył do ołtarza. Ja za nim, z grubą, olbrzymią świecą w ręku (dałem guldena zakrystianowi…), triumfujący wobec motłochu kościelnego… Ksiąǳ chrzcił nerwowo, soli wsypał
ǳiecku za dużo, ǳieciak wył w niebogłosy, ale węglarz był rozpromieniony! Chrzest mu
się udał.
Ten ksiąǳ Mińkiński uciekł w r.  do Ameryki, gdy założony przezeń „chrześcijański konsum” zbankrutował na . koron. Pióro wzdryga się przy opisach niezliczonych, złośliwych szykan, jakich dopuszczali się księża na socjalistach, zwłaszcza po
wsiach lub małych miasteczkach. Szafarze sakramentów zachowywali się często niemożliwie brutalnie wobec bezbronnych, wierzących luǳi. A najszaleniej gniewały ich targi
biedaków przy zǳieraniu z nich skóry za śluby i pogrzeby. Na tym punkcie miało się
najczęściej do czynienia z gwałtownymi handlarzami świętości, których piętnowaliśmy
bez ustanku.
Najboleśniej ugoǳiliśmy w chciwych księży wydaniem pożytecznej książeczki: „Iura
stolae”, w której umieszczono urzędowe opłaty za pogrzeby, śluby itd‥
Towarzysz Zygmunt Klemensiewicz, znakomity w swoim oryginalnym roǳaju redaktor naszego pisma chłopskiego „Prawo Ludu”, przyczynił się wydaniem tej książeczki
do znacznego obniżenia opłat za posługi religĳne. A jednak nie bawiłem się nigdy w zwalczanie religii, jako potrzeby umysłu luǳkiego. Hamowałem z całych sił rozpęd pewnych
osób w partii, płonących żąǳą walki religĳnej z kościołem katolickim. I szczerze mogę
zapewnić, że prawǳiwie religĳne uczucia traktowałem u luǳi z wielkim szacunkiem.
Śmiano się np. ze mnie, że wchoǳąc do chaty chłopskiej, witałem gospodarzy słowami
„Pochwalony Jezus Chrystus”! Wiem jednak dobrze, że takie właśnie słowa są u chłopów
wierzących jedyną poważną formułą grzecznego powitania i wcale nie byłem obłudnym,
wymawiając tę formułę, zwłaszcza, że ideał Chrystusa uważam za skarb niezmierny w duszach chłopów, który może wystarczyć na długie lata epoki rozwoju przyszłego.
Wyznawałem ﬁlozoﬁę, wyznaczającą granice luǳkiego poznania, ale uważałem doktrynę „ateizmu” za to samo co i religie pozytywne z tą różnicą, że w religiach złożona
skarbnica wieków, że tam historia umysłowego i moralnego rozwoju da się studiować i że
wreszcie stanowią one potężną siłę motoryczną czynów luǳkich we wszystkich wiekach
i narodach. Nigdy też religii mas luǳkich nie lekceważyłem, a nie mając żadnych talentów na reformatora religĳnego, robiłem swoją rzecz, zachowując ścisłą rezerwę wobec
Kościoła. Dopiero kiedy nas biskupi i księża zaczęli zwalczać w ǳiki sposób, broniliśmy
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się, jakeśmy umieli. Ale i ǳisiaj jeszcze, kiedy to piszę, nie mogę się pozbyć naǳiei,
że kiedyś wśród uboższych księży katolickich utworzy się poważne stronnictwo, które
pójǳie ręka w rękę z socjalistami wbrew bogatemu klerowi, wbrew całemu kapitalizmowi, który przeżarł hierarchię kościelną, tak jak przeżarł szlachtę, królów i wszystko na
świecie.
ǲiś religia katolicka jest szczerą właściwie tylko u chłopów i u najbiedniejszej warstwy robotniczej. To co po za tymi warstwami mieni się być religĳnym, jest nieraz zbiorem pustych obrządków, albo często barǳo kabotynizmem szczególnego roǳaju, jeżeli
nie głupotą graniczącą z idiotyzmem. Dlatego uwagi moje o poszanowaniu uczuć religĳnych odnoszą się prawie w zupełności do chłopów, do biedaków miejskich i do tych
nielicznych znanych mi luǳi inteligentnych, których uczucia są rzeczywistą religią, a nie
kłamstwem konwencjonalnym.
W luǳie wyrabiały się w tych czasach trafne krytyki, jakby toporem chłopskim wyrąbywane. „Ksiąǳ do kościoła! — wołali chłopi — tam on święta osoba! Ale nie tu
w karczmie, czy w chałupie na zgromaǳeniu! Do polityki niech się ta jegomość nie
mieszają!” To było można słyszeć najczęściej. A reszta już zależała od osobistych sympatii
lub antypatii, a zwłaszcza od tego, czy ksiąǳ barǳo zǳierał za sakramenty, czy nie…
Z początku ǳiwne rzeczy ǳiały się w pojęciach chłopskich, dla „inteligenta” zgoła
niezrozumiałe. Podam jaskrawy przykład: chłopskie zgromaǳenie w bialskim powiecie
ma się ku końcowi. Miejscowy mówca, chłop, wznosi okrzyk:
— „Niech żyje Ojciec Święty!
— Niech żyje!” — huczą setki głosów chłopskich.
— Niech żyje Najjaśniejszy Pan!
— Niech żyje!
— Niech żyje ksiąǳ Stojałowski!
— Niech żyje!
— Niech żyje Ignac Daszyński!
— Niech żyje!
Wszystko to spotykało się na jednym zgromaǳeniu chłopskim.
W miarę postępów pracy naszej w mieście i na wsi chłopi oczywiście uświadamiali się
w duchu postępowym. Robota nasza na wsi była wówczas czysto wychowawczą. Zwalczaliśmy „kiełbasę i wódkę” przy wyborach, zwalczaliśmy nadużycia sakramentów, popieraliśmy czytelnictwo, uǳielaliśmy porady prawnej, dopomagaliśmy do budowy szkół,
stuǳien, przystanków kolejowych i urzędów pocztowych, ratowali w razie zaraz bydlęcych itd. Wszystko to jeszcze ani trochę nie było „socjalizmem”, ale podnosiło chłopa
choć trochę materialnie i moralnie, robiło go wolniejszym człowiekiem, tłumiło w nim
pokorę pańszczyźnianą, która, wedle przyznania się szczerszych posłów chłopów, tkwiła
jeszcze wtedy głęboko w sercu chłopa polskiego. Nie zapomnę nigdy opowiadania posła
p. Jakuba Bojki, jakiem słyszał odeń o jego wyborze. Kandydował przeciw Bojce szlachcic Męciński. Bojko wygrał i szedł właśnie z radosnym tłumem chłopskim do kościoła,
poǳiękować Bogu za zwycięstwo, gdy na droǳe spotkał Męcińskiego! Szlachcic zrobił
dobrą minę do złej gry i wyciągnął do chłopa rękę na powitanie. Bojko opowiadał, że całej
siły woli musiał wtedy użyć, aby nie schylić się do pańskiej ręki i nie ucałować jej w pokorze!… I na innych przyzwoitych posłach chłopskich obserwowałem nieraz niewolniczość,
pozostałą w nich z dawnych, ciężkich dla chłopa czasów.
Rozpocząwszy nieubłaganą walkę z szlachetczyzną, wieǳiałem, że nie rzuci ona łatwo
swoich posterunków właǳy, wpływów i zysków materialnych. Wieǳiałem również, że
przypłacę to moim osobistym spokojem i stanę się celem pocisków. Ale musiałem zdecydować się na znoszenie następstw tej walki. Jednym z jej środków i to najmniej mądrych
były listy an nim . Kiedym się raz od dyrektora krakowskiej policji dowieǳiał, że odbiera przeszło cztery tysiące anonimów rocznie (w starym, spokojnym Krakowie!), zrozumiałem, że jest to oryginalny „objaw społeczny”… Najczęściej zaszczycali mnie listami
bezimiennymi luǳie pobożni, mający wiele wolnego czasu. Grozili mi sądem boskim
i ogniem piekielnym, wzywali do ratowania mej grzesznej duszy itd. Endecy lżyli i wydawali na mnie w tych listach wyroki śmierci. Raz tylko pewna arystokratka z życzliwości
ostrzegła mnie anonimem o pogłoskach nikczemnych, szerzonych przez jednego z kole-
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gów parlamentarnych. Listów bezimiennych pod moim adresem mógłbym naliczyć na
tysiące. Świadczą one o podłości serc luǳkich i na więcej uwag nie zasługują. Co nie
było robotnikiem, to klęło mnie i zohyǳało. Konserwatyści bronili się rozpaczliwie!…
Czasami nienawiść przyjmowała formy komicznych zdarzeń. Opowiem jedną z takich
przygód. Jadąc raz do parlamentu, wsiadłem do przeǳiału, gǳie już zajęła miejsce młoda
para „obszarników” gǳieś spod Bóbrki. Pan czytał gazetę, pani nuǳiła się i nawiązała ze
mną rozmowę. Była to córka jakiegoś szlachcica z Poznańskiego. Kładła wielki nacisk
na to, że dba o swoją służbę folwarczną, że daje im poduszki do spania itp. i świadczy
wielkie dobroǳiejstwa. Skacząc z przedmiotu na przedmiot, przeszła rozmowa na Sejm
galicyjski. Wykazałem szlachciance konieczność reformy wyborczej do Sejmu, nieoǳowną, narodową konieczność wpuszczenia tam reprezentantów chłopskich i robotniczych.
Musiałem mówić przekonywująco, bo pani się na wszystkie moje argumenty zgoǳiła.
— Podpisuję pańskie słowa — mówiła — ale przecież nie zażąda pan, abyśmy wpuścili
do Sejmu Daszyńskiego!
— Dlaczegożby nie?
— Ależ to okropny człowiek!
— Przeciwnie, o ile o nim słyszałem, jest to młody człowiek pełen zapału, pracowity…
— Panie, co pan mówi! — wykrzyknęła moja sąsiadka — to nikczemny, podły człowiek, to diabeł wcielony. Takiego wpuszczać do Sejmu⁈
— Ha, musi go pani znać lepiej ode mnie…
Tak dojechaliśmy do Bogumina, gǳie moja para miała się przesiąść na pruską kolej.
Nie przedstawiałem się, bo byłbym chyba moją znawczynię wprawił w wielki kłopot, ale
miałem doskonałą próbkę, jak mnie lubi klasa rząǳąca Galicją… Prywatne konwentykle konserwatystów raǳiły z całą powagą nad tym, jakby wynaleźć jakąś „słabą stronę”
moją, aby mnie unicestwić, albo przynajmniej pohamować w moim rozpęǳie przeciwko
szlachcie.
Choǳąc w cieniu tej nienawiści, nie dałem sobie ani na chwilę „zatruć serca”. Trzymałem się luǳkiej zasady: dać się bitemu wykrzyczeć. Krzyki warstwy rząǳącej, jako
reakcję na ciosy zadawane jej przez buǳący się ruch ludowy, uważałem za rzecz naturalną i ǳiwiłbym się, gdyby było inaczej.
Interesów osobistych nie miałem, majątku żadnego nie posiadałem, towarzystwa klasy rząǳącej nie pożądałem, więc dlaczegóż bym miał zbytnio się martwić tem, że mnie
okrzyczano za złego ducha? Nie było to przyjemnością żadną, ale wszak atmosfery społecznej nie można wybierać, tak jak nie można sobie wybierać roǳiców!… Przyjmowałem
więc atmosferę, jaka była w Galicji i starałem się nie udusić w tym miłym otoczeniu. Panu
Wilhelmowi Feldmanowi, który mi raz zapowieǳiał, że zrobi mnie bohaterem romansu, postawiłem jeden jedyny warunek, żebym — broń Boże! — nie kradł w powieści
łyżek stołowych. Zresztą może ze mną robić, co mu się podoba. Zemścił się i zrobił ze
mnie sentymentalnego bohatera rewolucyjnego, postać w nieszczególnym guście… Całe
szczęście, że szersza publiczność powieści p. F. nie czytała. Za to miałem na innym polu
pociechę. Młody ruch robotniczy rozszerzał się pomimo prześladowań. Coraz to nowe
miejscowości w Galicji i Śląsku przyłączały się do partii. Pokonaliśmy wszelkie próby
rozłamu wewnątrz partii, pokryliśmy kraj siecią stowarzyszeń kształcących i zapomogowych, podnieśliśmy płacę robotnika i skróciliśmy czas jego pracy w wielu zawodach do
 goǳin na dobę. A dawniej pracowano po dwanaście, czternaście goǳin i dłużej! Ale
najważniejszą zdobyczą było obuǳenie świadomości klasowej w proletariacie polskim,
wzmożenie uczuć godności luǳkiej i szacunku dla siebie i swej pracy. Klasa robotnicza,
będąca dotąd niczym, zapragnęła stać się czynnikiem polityki i życia całego kraju.
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Poznaliśmy się w więzieniu krakowskim u „Św. Michała”. Poszedłem tam na wiosnę r.  wbrew przepisom prawa, aby zobaczyć się z zamkniętymi tam ludźmi. Była
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to cała historia. Oto „Naprzód” napisał wstrząsającą notatkę o „morǳie policyjnym”,
dokonanym na niejakim Rotterze w aresztach policyjnych „pod telegrafem” w Krakowie. Prokuratura wytoczyła tow. Janowi Englischowi (ǳisiejszemu senatorowi) proces
o oszczerstwo, a świadków dowodowych oskarżonego zamknięto pod zarzutem krzywoprzysięstwa do więzienia. Był to jeden ze znanych sposobów zwalczania socjalizmu
w Krakowie. Ponieważ nie myślę szczegółowo zajmować się tą sprawą, dodam, że proces skończył się zupełnym uwolnieniem towarzysza redaktora. Ale na razie świadkowie
przerażeni sieǳieli w śleǳtwie. Tak się złożyło, że za to, iż byłem jednym ze zwołujących
narady II kongresu partyjnego w sali rady miejskiej w Krakowie, dostałem  guldenów kary zamienialnej na  dni kozy. Postanowiłem tedy skłonić sęǳiego do zamknięcia
mnie i to rychło, aby się wiǳieć ze świadkami i dowieǳieć od nich prawdy w swobodnej
rozmowie. Sęǳia miał obowiązek najpierw zarząǳić ściągnięcie grzywny, ale gdym mu
stanowczo wytłumaczył, że moje sprzęty nie warte i piątej części kary pieniężnej, wydał
wreszcie polecenie zamknięcia mnie w kozie. Wówczas sieǳiał tam także i ks. Stojałowski, otoczony czcią strażników więziennych. Oni to zaprowaǳili mnie do księǳa. Wyściskał mnie, wycałował, poczęstował doskonałym koniakiem i zaczął opowiadać „wycinki”
ze swego bogatego już w przygody życia politycznego. Silnie zbudowany, z twarzą bladą o orlim nosie i wysokim czole, miał w rozmowie dwa główne tony, jeden szyderczy,
prawie błazeński, drugi potężny, patetyczny. Kiedy opowiadał o tym, jak go Badeni nikczemnie prześladował, jak mu bogate probostwo w Kulikowie pod Lwowem odebrał, jak
go uwikłał w proces o to, że sprzeniewierzył składki przez siebie (księǳa) rozpisane na
ufundowanie lampy przed grobem Chrystusa w Jerozolimie, jak go sąd w r.  zasąǳił
także na utratę praw obywatelskich, aby nie mógł zdobyć mandatu poselskiego, kiedy
odsłaniał przede mną ten ponury obraz łamania luǳkiej egzystencji za to, że ujmował się
w swoich pisemkach „Wieniec” i „Pszczółka” za chłopami, wówczas przerywał to ostrym,
szyderczym śmiechem, błaznował, lżył, a nagle zbladłszy z gniewu, wybuchał potężnym,
patetycznym protestem. W celi więziennej nawiązaliśmy stosunek życzliwości, do którego
miał się wkrótce ks. Stojanowski odwołać w ciężkiej potrzebie.
Na czele walki przeciw chłopom i robotnikom stali obaj biskupi zachodniej Galicji:
książę biskup krakowski, kniaź Puzyna i ks. Ignacy Łobos w Tarnowie. Na wiosnę 
roku kazali oni wykląć ze wszystkich ambon kościelnych pisma socjalistyczne, ludowe
i ks. Stojałowskiego. Dla pamięci potomnych przytoczę tu końcowy ustęp takiej klątwy:
„Zaklinamy was przez wnętrzności Miłosierǳia Bożego, abyście pisemek tych, które noszą tytuł: „Nowa Pszczółka”, „Nowy Wieniec”, „Nowy
ǲwon”, „Przyjaciel Ludu” i „Naprzód” nie czytali ani popierali słowem ani
pienięǳmi pod grzechem i to nie tylko tych, ale i innych — gdyby w przyszłości na ich miejsce ze zmienionym tytułem i w podobnym duchu wychoǳić miały. Gdyby zaś nadsyłano wam uparcie te pisemka, nie przyjmujcie
ich albo oddawajcie je waszym Pasterzom.
Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa niech bęǳie zawsze z wami. Amen.
Dan w marcu  r.
�
n
Arcybiskup lwowski
� ka � na � an
Biskup przemyski Biskup tarnowski Książę biskup krakowski.
Klątwy te znosiliśmy z humorem; kazałem posyłać „Naprzód” ks. Puzynie przez cały rok gratis za to, że urząǳił pismu doskonałą reklamę. Co prawda mieliśmy wyborną
podstawę dla pisma w ośrodkach robotniczych miejskich. Ale ks. Stojałowski — sieǳący często w kozie — rozsyłał swoje „Pszczółki” i „Wieńce” na wieś, do poszczególnych
odbiorców i tu go dosięgnął hr. Badeni, każąc na pocztach po prostuj kraść egzemplarze! Zrozumiały więc jest liścik ks. Stojałowskiego do „Naprzodu”: „Szanowna Redakcjo!
Badeni każe kraść numery na pocztach, dlatego nie dochoǳą — posyłam w kopercie
i proszę napiszcie w swym piśmie o tym nowym sposobie rozbĳania. Życzę świąt wesołych, sługa X. Stojałowski”.
Pod wpływem walki ksiąǳ się rozwĳał myślowo i w liście do socjalisty, adwokata dra
L. pisze już  sierpnia  r.:
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„Włościanie nasi są barǳo poczciwi i pojmują już swoją sprawę, o ile
ona jest wyzwoleniem się z pod przewagi panów i ciężarów ﬁskalnych, ale
nie rozumieją jeszcze, że w gruncie rzeczy jest to walka pracy przeciw kapitałowi, a stąd boją się socjalistów, zwłaszcza gdy ich samych ciągle socjalistami
nazywają i tym straszą”.
A dalej w tym liście donosi:
„Teraz przez czas więzienia poświęcam studia kwestii socjalnej i nabyłem
wielkiego respektu dla Marksa i Lassalla. Napisałem też o nich cały rozǳiał
w ǳiele, które przygotowuję do druku”.
(Dalej następują sprawy dotyczące podania o wypuszczenie z więzienia).
Oczywiście, że ksiąǳ, a przy tym starszy już człowiek, pojmował po swojemu np.
ǳiałalność Marksa i Lassalla. Toteż w jego „Kalendarzu wiecznym” na rok  czytamy
ustępy interesujące, napisane nie bez wǳięku:
„Wprawǳie od wieków Kościół zabraniał lichwy i wyzysku robotnika,
ale powstało tyle nowych wynalazków i tak się zmieniły ekonomiczne stosunki, że księża już przestali mówić o zakazach lichwy i brania procentów,
o sprawiedliwej zapłacie i do ǳisiaj o tym nie mówią, a nawet sami procenta biorą, choć prawo kościelne, zakazujące brania procentu nie zostało
odwołane”. „Wtedy Bóg, przeǳiwny w sprawach swoich, użył luǳi, wrogich religii, aby obronili zapomniane prawdy i przykazania Boże. Ludźmi
tymi byli sławni ekonomiści Marks i Lassalle, którzy badając naukowo nowe sposoby produkcji, nowe wynalazki, wykazali, że „kapitaliści czyli luǳie,
którzy posiadają pieniąǳe, biorą lichwę w jakikolwiek sposób, wyzyskują
pracę swoich bliźnich, a ci, którzy robotnikowi za jego pracę nie dają należytej — wartości pracy odpowiadającej zapłaty, są wprost złoǳiejami”.
W ten sposób luǳie, którzy religii nie uznawali, obronili zasady religii,
przywrócili pracy jej cześć i wartość, wykazali niegoǳiwość lichwy i zbrodnię
wyzyskiwania biedy i pracy robotnika.
Zrozumiałem, że bieda „polskiego chłopa-rolnika” jest tylko cząstką
i skutkiem tej wielkiej rany, która żre całe społeczeństwo luǳkie; poznałem i to, że „ryba od głowy śmierǳi” — i, gdyby nie wiem co zrobić dla
chłopa, nic to nie pomoże, póki się całej podstawy społeczeństwa nie zmieni, a zwłaszcza póki się Kościół z kajdan państwowych nie wyzwoli, aby mógł
swobodnie głosić prawǳiwą naukę Chrystusowej Ewangelii.
Wszystko bowiem, co pisali uczeni Marks i Lassalle, nie zawiera nic
nowego, jest to tylko obrona, apologia, jak mówią, Chrystusowych prostych,
jasnych, w Ewangelii zapisanych zasad.
Jak Tertulian czy Orygenes powieǳieli, że: „dusza luǳka z przyrody jest
chrześcĳańską”, tale ja powiem: „chrześcĳanin z przyrody i z istoty swej jest
socjalistą”.
Im barǳiej jasno stawiał sprawę społecznego wyzwolenia chłopów, tym srożej mścił
się na nim szlachecki rząd hr. Badeniego. Ks. Stojałowski, chociaż uwięziony w Cieszynie, nie przebiera w wyrazach, pisząc o hrabiowskim już wówczas prezydencie ministrów.
W liście z /X  r. do Żyda socjalisty, dra Lesera, czytamy takie stylowe kwiatki o Badenim:
„kaucję żądaną  złr. też składam, więc jak nowego łajdactwa nie wymyślą, wyjdę
 bm. a najpóźniej  bm. będę w Wiedniu, gǳie się spotkać możemy na otwarciu
parlamentu. Ciekawym osobiście słyszeć i zobaczyć, co powie i jak się za prezentuje
łotr Badeni! Nic tak nie dowoǳi łajdactwa państwowego jak to, że taki koronny łotr
jak Badeni, za zbrodnie i gwałty popełniane, może właśnie pozyskać zaufanie i dojść do
najwyższej właǳy. Ks. Stojałowski”.
Na agitacyjne pismo biskupie odpowiada w odezwie p. t. „Odpowiedź wiernych katolików na list pasterski”:
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„Czyż chcecie abyśmy uwierzyli, że Sakramenta i funkcje kościelne mogą być zamieniane w polityczne środki dokuczania i prywatnej mściwości,
albo, że to, co już nieraz niektórzy duchowni błąǳąc mówili: „Kiedyś nie
głosował na pana — nie dostaniesz rozgrzeszenia!” — Wy to samo teraz
chcecie zastosować w sposób daleko barǳiej szeroki?….
Dość już zgorszenia, że kapłanowi godnemu i prawowiernemu, biskup,
z mściwości i dlatego, że na wiec przyjeżdża, — broni ołtarza, lub pełnienia innych czynności kapłańskich — czyż chcecie, — najprzewielebniejsi
pasterze, jak kraj długi i szeroki, zaprowaǳić policję nową, najstraszniejszą
na świecie, bo policję duchowną — i Boskie Sakramenta ze środków łaski
i zbawienia, zamienić w środki politycznej agitacji?…
Jeżeli więc Boga i Kościół i dusz zbawienie i własną godność miłujecie,
to przestańcie tej strasznej i zgubnej roboty”.
Dopóki trwała ta „normalna” walka Stojałowskiego z Badenim, ze szlachtą i biskupami, ratowaliśmy rewolucyjnego księǳa w więzieniu i poza więzieniem, ale też często
polemizowaliśmy z nim ostro i otwarcie. Tymczasem nadciągała ciężka burza z Rzymu
od stóp Stolicy Apostolskiej. W lecie  r. doniosła prasa szlachecka, że papież rzucił
na Stojałowskiego klątwę, a dnia  sierpnia  r., w ǳień św. Bartłomieja, ogłoszono tę klątwę ze wszystkich ambon w kraju. ǲień przedtem żandarmeria aresztowała
księǳa w Cieszynie i pod zarzutem § ustawy prasowej (rozszerzanie zabronionych
druków) powlokła do więzienia w Jaśle. Zarzut opierał się na tym, że ks. Stojałowski
miał podobno posyłać chłopom swoje skonﬁskowane pisemka. Sprawa ta była robotą
słynnego starosty jasielskiego, późniejszego posła, księcia Pawła Sapiehy. Ten potomek
wielkiego rodu, człowiek bez zdolności, miał ǳiwne maniery politykującego urzędnika
w najgorszym stylu. Pisał broszury marne, w których napadał na mnie i na całą opozycję
ludową, ale brak zdolności nie pozwolił mu wybić się w polityce. Ożeniony z księżniczką
Windischgraetz i przez to z daleka spowinowacony z Habsburgami, skończył swoją karierę na jakimś „Czerwonym Krzyżu” podczas wojny, ale pycha rozpierała go, jakby Bóg
wie jakich ǳieł w życiu dokonał. On to kazał żandarmom przetrząsać chaty chłopskie
w Jasielskiem, aby zebrać bodaj ślad jakiegoś przestępstwa ks. Stojałowskiego. On to był
narzęǳiem owego „ramienia świeckiego” (brachium saeculare), które miało pastwić się
nad wyklętym księǳem.
Z dworca krakowskiego konwojowany ks. Stojałowski napisał kartkę z prośbą, abym
doń przyszedł. Pojechałem z nim do Tarnowa i dodawałem mu otuchy, obiecując nim
się opiekować. Na dworcu tarnowskim zgromaǳenie księży obserwowało „buntownika” bez cienia współczucia lub litości. W więzieniu jasielskim odwieǳały księǳa istne
pielgrzymki chłopów i bab wiejskich, aż strach zaczął padać na „sfery rząǳące”, bo przypomniano sobie nagle, że Jasielskie to ojczyzna Szeli… A Stojałowski obrał znakomity
sposób obrony. Oto ogłosił po kilku dniach, że
na
kę i że albo go rychło
wypuszczą, albo wyniosą z więzienia trupem!… „Stoję przy swoim: śmierć albo wolność!”
— pisał z Jasła w liście do redaktora „ǲiennika Krakowskiego”, Wilhelma Feldmana.
Ks. Stojałowski, głoǳąc się przez sześć dni w więzieniu, liczył świadomie na strach właǳ
przed chłopstwem jasielskim. Pisze on wyraźnie (zamiast Nru  „Pszczółki” r. ):
„Wiǳąc to (przywiązanie chłopów do księǳa) sęǳiowie mówili do siebie: — puśćcie go
czym pręǳej, bo jakby on tu nam umarł, to nas chłopi pozabĳają…”
Wysiłki księcia starosty wydobyły dwa egzemplarze skonﬁskowanych broszurek, a ponieważ do popełnienia przestępstwa potrzeba wedle ustawy trzech egzemplarzy, więc
Stojałowskiego sąd musiał wypuścić.
Stojałowski dodaje: „Szela jasielski byłby żadnego pana palcem nie dotknął za taki
uczynek. Któż lepszy, Szela czy Szaweł?” Nazywa więc ks. Pawła Sapiehę gorszym od
rezuna Szeli…
Na klątwę papieską odpowiada Stojałowski obszernym pismem: '' i
im
an
” Wychoǳi ze słusznego założenia, że grom klątwy miał uderzyć w „jedynych
katolików w kraju”, w chłopów polskich. Potem zwraca uwagę, że nie papież, ale „prosty
pisarzyna w rewerenǳie, Mancini (widocznie kuzyn Badeniego), podpisany jest na tej
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bałamutnej paplaninie, pełnej, jak list Puzyny, nieprawd, przekręcali i grubych prawnych
bezmyślności czyli nonsensów…”
„Zresztą ta klątwa, jeżeliby miała znaczenie, dla mnie osobiście jest zupełnie obojętną. Hak pastorału ks. Puzyny i Morawskiego już mnie barǳiej
nie zrani. Wszak oni i część bezmyślnego a ambitnego duchowieństwa, już
od lat ośmiu niemal ogłaszają mnie za wyklętego, zamykają przede mną
kościoły, ołtarze i pałace a domy swoje, (bojąc się ekskomuniki stańczykowskiego wielkiego inkwizytora, — i swego złego sumienia!).
Dla mnie więc ta klątwa w praktyce nie doda zgoła nic: dowoǳi jeno
niezbicie, że tyle lat — boli powieǳieć — głoszono z ambon i w listach
pasterskich nieprawdę i oszczerstwa!
Grom ten głównie wymierzony przeciw ludowi! Bez sumienny ucisk ludu za „czytanie gazetek” teraz się może rozbestwić i zapewne się rozbestwi.
Mam naǳieję, że prosta wiara i granitowa stałość polskiego ludu przetrwa
i ten atak. Ale komu droga wolność obywatelska i rozbicie małżeństwa inkwizycji z właǳą świecką, niech ǳiś przede wszystkim pomoże bronić lud
polski przed tymi, którzy by się poważyli przyjąć rolę czarnej policji lub
siepaków inkwizycji…”
Przysłowie mówi: „młyny Pana Boga mielą wolno, — ale mielą”… Klątwa dawała się
księǳu coraz barǳiej we znaki. Kiedy miał odbyć wiec w Rzeszowie, ubłagał mnie, żebym przybył na pomoc, bo czekał go tam p. Stapiński i szlachecka młoǳież okoliczna…
Przyjechałem i z. poǳiwem patrzyłem na entuzjazm chłopów wobec Stojałowskiego. Całowali kraj jego brudnej, zniszczonej sutanny, a on ich wszystkich wycałowywał. Obroniłem księǳa na zgromaǳeniu przeciw Stapińskiemu i przeciw paniczykom, ale komisarz
rozwiązał je w końcu. Wówczas Stojałowski zaprowaǳił parę tysięcy chłopów za miasto,
gǳie pod krzyżem na wzgórzu odbywał dalej zgromaǳenie. Wkrótce po tym prosi mnie
o jakiegoś ǳielnego człowieka na redaktora swoich pisemek, bo chciał wyjechać do swojego biskupa w Antivari (Czarnogóra). Ale najlepiej zacytuję jego list własnoręczny z 
listopada  r.:
„Redakcja „ǲwonu”, „Wieńca Polskiego” i „Pszczółki”.
N. b. pochwalony Jezus Chr. W Cieszynie  XI  r. Kochany Panie
Ignacy! Wyrwałem się w nieǳielę z Sanoka po  dniach więzienia — i postu.
Smarkaty koncepista Łępkowski doniósł po wiecu w Sanoku, że „znakami”
wzywałem lud, aby go wypchał ze zgromaǳenia i dusił, ergo zbrodnia §
— i że wołałem: Gdyby u was była krew, nie zostałby proch z żandarmów
i komisarza — ecce § uk. Gdy żaden z świadków nie potwierǳił donosu,
puścili mnie ( rano w nieǳielę). Mimo mej wolności pożądany „ǳielny
człowiek”, abym się wyrwał do Antivari. W czwartek rano będę w Krakowie,
a o  jadę na wiec do Jarosławia, który się odbęǳie w piątek. Przyjedź Pan
tam także, bęǳie Lewakowski, Bojko, Stapiński. Pójǳie im tam tak, jak
w Rzeszowie i Rymanowie, jak Pan z załączonego listu poznasz; a trzeba raz
tę bezpłciową, czy eunuchowatą grupkę gruntownie zdemaskować. W Krakowie dobrze by było, gdybyśmy się zobaczyli i ułożyli miejsce spotkania
i czas w Jarosławiu, a pomówili też o „ǳielnym człowieku”. Trzeba też przeciw czeladnikowi demokratycznemu (mowa o pośle Wójciku) urząǳić wiec
chłopski w Krakowie. Łączę braterskie pozdrowienie. X. Stojałowski”.
Warto tu dodać, że Stojałowski później na wiecu w Bochni znieważył czynnie p. Stapińskiego, ufny w swoją potęgę u ludu…
Dla scharakteryzowania ǳiwnych metod wyklętego księǳa wobec robotników, przytoczę interesujące zdarzenie z tego okresu. Pewnego dnia miałem w Krakowie dwa zgromaǳenia: jedno po południu u strajkujących murarzy, drugie publiczne wieczorem „Pod
Plewną”. Jakże się zǳiwiłem, gdym wśród murarzy zobaczył ks. Stojałowskiego! Zabrał
głos i szczuł robotników wyłącznie przeciw biskupowi Puzynie!… Ale jeszcze otwarciej
agitował na zgromaǳeniu publicznym, zalecając urząǳić kocią muzykę przed pałacem
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biskupim! Zapadał ciemny wieczór, Stojałowski znikł ze zgromaǳenia jak kamfora. Wezwałem szybko młodego towarzysza i poleciłem mu pojechać na dworzec kolejowy. Tam
miał przy kasie pilnować Stojałowskiego i bez zwłoki donieść mi o nim. Zacząłem przemawiać po raz drugi i przewlokłem zgromaǳenie tak długo, aż młody człowiek zziajany
wrócił, donosząc, że ksiąǳ kupił bilet do Cieszyna… Wówczas oświadczyłem publicznie,
że żaden z nas nie pójǳie pod pałac Puzyny. Ksiąǳ urząǳił sobie alibi i był tak naiwnym, że chciał naszym kosztem przeprowaǳać demonstracje. Później dowieǳiałem się,
że sam zachoǳił nie raz do Puzyny, co mu nie przeszkaǳało namawiać do urząǳania
biskupowi kociej muzyki…
Ale wróćmy do dalszych losów Stojałowskiego, bo zawierają one w sobie znakomitą
charakterystykę tego, jak nami wszystkimi szlachta galicyjska rząǳiła.
Gdy atak jasielski się nie udał, spróbowano uderzyć z Wadowic. Wielkich miast i robotników lękano się i słusznie. Dn.  listopada  r. wyszedł z sądu wadowickiego nakaz uwięzienia księǳa z powodu zbrodni zaburzenia religii z § lit. b. u.k. popełnionej
przez to, że będąc obłożony klątwą, w Kaniowie Dankowskim
a ia m
ka
mi Wojciecha Fajfera w dniach ,  i  września i okazywał przez to religii katolickiej
publicznie wzgardę…
Rozpoczęto pogoń za księǳem. Schwytano go w środkowej Galicji, ale gdy go żandarmi przywieźli do Nowego Sącza, ǳielni kolejarze go odbili i dopomogli do ucieczki
najpierw do Cieszyna, a stamtąd na Słowaczyznę, do górskiego miasteczka Czacy.
Czterech towarzyszy dostało się za to do więzienia, ale Stojałowski był na razie wolny na węgierskiej ziemi, skąd pisał do mnie błagalne listy o redaktora i o pieniąǳe,
uzbierane ze składek robotniczych. Z Czacy uciekł do Budapesztu, bojąc się pościgu badeniowskiego. Z Budapesztu przysłali mi towarzysze dialog Stojałowskiego z pewnym
socjalistą, towarzyszem P.
Przytoczę tę rozmowę: P. przedstawia się jako „poganin”.
Ks. Stoj. — To nic nie stanowi.
P. — Zaczął o nauce Marksa i Lassalla.
Ks. Stoj. — Stoi na gruncie Ewangelii, gǳie jest już wszystko co Marks i Engels
głosili.
P. — Komunizm Ewangelii jest barǳo pierwotnym, podczas gdy socjalizm jest wypływem nowszych czasów i stosunków. Zresztą z Ewangelii można wywnioskować, co
kto zechce.
Ks. Stoj. — Sens Ewangelii zależy od tłumaczenia; trzeba w to być wtajemniczonym…
P. — Ależ wyście zostali przez kler wyklęci!
Ks. Stoj. — Klątwa jest nieważną. W „Nie pójǳiemy do Kanossy” udowodniłem, że
papież nie wyklął mnie wcale.
P. — A jeżeli się papież na nią zgoǳi?
Ks. Stoj. — Wtedy papież w moich oczach jest tak samo omylnym człowiekiem, jak
inni. Zresztą gdyby nie właǳa świecka i nie jej prześladowania, wówczas nie zważałbym
na klątwę i odprawiałbym mszę dalej.
Przez zdradę jakiegoś redaktora, dostał się ks. Stojałowski w Budapeszcie do więzienia
na dwa dni przed Bożym Naroǳeniem  r. W tej obieży pisze do mnie przemyconą
stalówką i kroplą atramentu uratowaną na stole, na etykietach od papieru cygaretowego:
„P. Ignacy Daszyński — Kraków, Gołębia! — Łaskawy Panie i Towarzyszu! Pisma moje: „Wieniec” i „Pszczółkę” oraz drukarnię w Czacy oddaję
niniejszym partii socjalno-demokratycznej z tym jednym warunkiem, aby
pisano tak, jak Pan wyraziłeś w „Pogadance o religii” w kalendarzu na rok
 i tak jak „Prawo ludu” redagowano w pierwszych trzech numerach. Od
partii socjalno-demokratycznej ǳieli mnie tylko Ewangelia — bo wspólności ziemi i środków produkcji żądam a na „Pogadankę o religii” zgoda.
Weźcie wszystko i użyjcie na dobro ludu. Czy będę członkiem partii nie
wiem, socjalnym demokratą jestem.
Budapeszt  I . Ks. Stojałowski”.
Wówczas wysłaliśmy do Cieszyna tow. Tadeusza Regera jako redaktora pisemek, nie
biorąc ich wcale na własność partii i czekając uwolnienia ks. Stojałowskiego. Wkrótce też
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pod wpływem wzburzonej opinii robotników i demokratów węgierskich wypuszczono
go z więzienia. Wolny już przemawiał na publicznym zgromaǳeniu demokratów, ale na
robotniczym bał się przemawiać, a kiedy go wreszcie uproszono, powieǳiał parę słów,
trzęsąc się jak w febrze. Wrócił do swojej Czacy, gǳie miał drukarnię.
Wybory do parlamentu były w styczniu rozpisane, ale ks. Stojałowski nie śmiał się
w Galicji pokazać, bo sąd wadowicki czyhał nań nieustannie. Badeni pozbył się swego
zajadłego wroga w walce wyborczej! Ksiąǳ zwrócił się znowu do mnie o ratunek i prosił,
żebym  lutego przybył do Czacy, gǳie mieli się zjechać delegaci chłopscy z Zachodniej Galicji. Przyjechałem z tłumem chłopskim o świcie do Czacy, gǳie za miastem na
wzgórzu mieszkał w dużym parterowym domu ks. Stojałowski. Chłopi roztasowali się
przed domem, a ja wszedłem do pokoju księǳa, zamienionego na kapliczkę z ołtarzem
w głębi. ǲiwna to była kapliczka, gǳie stały dwa łóżka… Ksiąǳ był jeszcze w łóżku.
Podczas rozmowy mignął przez zamarznięte szyby jakiś cień i w tej samej chwili znikł
z pokoju Stojałowski. Wkrótce wszedł do pokoju pandur węgierski, pytając o księǳa.
Nie umiałem mu nic powieǳieć, ale gdy wyszedł, poszedłem za nim do ogromnej sieni,
z której prowaǳiły schody na strych. W powietrzu unosił się drobniutki pył śnieżny,
pokrywający wszystko cienką białą warstewką. Pandur obejrzał schody i ruszył nimi na
górę. Poszedłem za nim i znalazłem się na strychu, przeǳielonym w połowie ścianą z desek. Pandur zaczął badać deski jedną po drugiej, aż traﬁł na deskę ruchomą, dającą się
usuwać. Wówczas z poprzecznej belki wspiął się w górę i zniknął. Poszedłem za nim
i znalazłem się nagle w olbrzymim skłaǳie siana, wysokim na dwa metry. Cała połowa
strychu była zawalona sianem. W półmroku zobaczyłem ǳiwne zjawisko. Pandur stał
na sianie jak wyżeł, pochylony w dół i szeptał coś do siana. Pośpieszyłem do niego i zobaczyłem w ogromnym, wydrążonym w sianie lejku na spoǳie księǳa Stojałowskiego
w bieliźnie, szczękającego zębami z zimna. Odezwałem się do niego i prosiłem, żeby się
niczego nie lękał a ja mu wnet futro przyniosę. Gdym go drżącego przyoǳiał i na dół
sprowaǳił, uspokoił się nieco i zaczął się ubierać, równocześnie oddając mi znowu swoją
sprawę, jako jedynemu obrońcy. Wkrótce utworzył się oryginalny pochód ku miasteczku. Na przeǳie ksiąǳ ze mną i z pandurem, a za nami delegaci z Galicji w przeróżnych
ludowych strojach. Ksiąǳ wskazał mi na dole duży dom pokryty słomą — więzienie.
Powieǳiał mi, że gdyby go sęǳia śledczy nie zwolnił, wówczas w nocy wydostanie się
przez strzechę. Ja zaś miałem o północy zajechać dobrymi końmi i wywieźć go na pobliski
Śląsk Cieszyński, skąd ucieknie na razie do Niemiec. Dałem mu na przekupienie strażnika  guldenów i obiecałem, że odbędę naradę w sprawie wyborów z jego delegatami.
Rozstałem się z nim i zgromaǳiłem kilkuǳiesięciu chłopów w kawiarni, gǳie jedliśmy
śniadanie. W tym wpada miejscowy „notar” — roǳaj burmistrza i starosty równocześnie — i podniesionym głosem wzywa nas do natychmiastowego opuszczenia państwa
węgierskiego. Zacząłem z nim pertraktować i wy jednałem, że miał nam dać dwie pary
sań, abyśmy mogli opuścić granice państwa, wożąc chłopów po kolei do najbliższej miejscowości na Śląsku. Notar uszczęśliwiony, że się nas tak rychło pozbęǳie, przysłał sanie
z doskonałymi końmi. Zaczęło się wśród wściekłego mrozu wożenie delegatów, trwające
do popołudnia. Tymczasem Stojałowski wyszedł wolny i dał znać, że boi się jechać na
Śląsk, żebym zatem znowu w tajemnicy chłopów przywiózł na Węgry na przedwyborczą
naradę. Lałem więc wódkę w zmarzniętych furmanów i późnym wieczorem zgromaǳiłem wreszcie chłopów w jakiejś chałupie na uboczu pod Czacą.
Podczas narady raziła mnie służalczość różnych delegatów chłopskich, którzy chcieli
zdobyć względy Stojałowskiego, aby tylko postawił ich na kandydatów. W takiej atmosferze nie miałem nic więcej do roboty i skoro tylko odtajałem z mrozu, pożegnałem się
z księǳem wśród niekończących się poǳiękowań z jego strony i dotarłem do dworca
kolei, aby wyjechać do Krakowa. Ksiąǳ Stojałowski obiecał mnie na wsi krakowskiej
popierać, ale skończyło się na odezwie, którą przysłał na ǳień przed wyborami. Zresztą
niewiele miał do mówienia w moim okręgu.
W marcu  r. przeszło do parlamentu
i stojałowczyków z p. drem Michałem
Danielakiem na czele, pięciu ludowców z panem Bojką i dwóch socjalistów polskich;
razem ze stojałowczykami trzynastu polskich posłów nie wstąpiło do Koła Polskiego.
Obręcz bezwzględnej solidarności posłów polskich pod komendą stańczyków pękła po
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raz pierwszy; ǳień ten zadecydował o niepowoǳeniu polityki szlachty polskiej w Galicji. Obiektywnie biorąc, osiągnąłem cel polityczny w popieraniu ks. Stojałowskiego,
aby przy jego pomocy wyrwać chłopskich posłów z zależności od zupełnie szlacheckiego Koła Polskiego w Wiedniu. Ale luǳie tacy jak Stojałowski niedługo nadają się do
konsekwentnej wałki. Był to człowiek w owym czasie już moralnie zrujnowany. ǲiesięcioletnia wojna z Badenim, niedostatek i prześladowania złamały go ﬁzycznie i duchowo.
Jego absolutna, dyktatorska właǳa polityczna nad swoimi zwolennikami, zupełny brak
odpowieǳialności za swoje postępki przed swoimi „ludźmi” — wada ciągle spotykana
wśród woǳów chłopskich aż do dnia ǳisiejszego — to wszystko razem uczyniło go
wreszcie skłonnym do zgody z tymże Badenim, w chwili, gdy miał w ręku przedmiot
handlu, tj. sześciu posłów „swoich”…
Już w lutym  r. prowaǳą ze Stojałowskim perehowory poseł Sokołowski i hrabina Anna Potocka z Rymanowa (miła i zacna staruszka, która doznała podobno atak
litości, zobaczywszy podartą bieliznę Stojałowskiego), a po wyborach zjeżdżał do Czacy
słynny antysemita dr. Gessmann, jedna z najniesympatyczniejszych postaci w obozie dra
Luegera, sławnego burmistrza wiedeńskiego. Ale targu jeszcze nie dobito, więc Stojałowski pisze do mnie wylany list pod datą  kwietnia  r. List mówi sam za siebie:
„Łaskawy i szanowny Panie Pośle! Dawno zbierałem się pisać, ale jak
mówi psalm: „multiplicasti gentym, multiplicasti taborem”, to znaczy, że mi
teraz w dwójnasób pracy przybyło i nim się trochę zorganizujemy, potrwa
to jeszcze czas jakiś, nim będę mógł odetchnąć. Nie gratulowałem sukcesów
w Raǳie Państwa, bo mam przekonanie, że Pan bez tego wiesz dobrze, jak
jestem dla Pana życzliwy i jak jedynie dla spoǳiewanego Pańskiego ǳiałania
w parlamencie szczerze i bez rachuby na własne korzyści Pańską kandydaturę w miarę sił popierałem. Nie wiem, skąd F. przyszło do głowy w sylwetce
mojej w „Kraju” pisać, że Pan wyzyskał uwięzienie i okucie moje, aby mnie
pozyskać dla popierania Waszej sprawy. ia ki m t
t
a ni
m
i ia m m
tki i t
a tę
a
a
ki
t ę i m t na ta
k . Jeszcze o tym, że
w czasie wyborów będę na wygnaniu, nie wieǳiałem. Ale mniejsza o to,
zresztą takie tłumaczenie mojej akcji politycznej byłoby jeszcze najmniejszym; podłe ze strony F., który zawsze z jakąś niby życzliwością się oświadczał, jest, gdy pisze, że biskup zaczął szperać w prywatnym życiu — i na
podstawie tego usunął mię z probostwa! Lecz nie o tym właściwie chciałem
pisać. Mam inną ważniejszą prośbę: Czybyś Pan nie mógł jadąc do Wiednia,
wstąpić do mnie? Potrzeba koniecznie wytoczyć w Izbie wściekłe prześladowania czytelników ze strony księży i te oburzające nadużycia spowieǳi —
i co do tego poǳielić role. A także chcę Pana wziąć za słowo: Powieǳiałeś
na jednym zgromaǳeniu: „Jak dobrze pójǳie, to Mojżesza sprowaǳimy”.
ia k ę
i a ni kn
tę n an i mam powody przypuszczać, że
m m ię
mia , a mnie przez księży chce wyprawić do
Rzymu po to, aby mi tam może postawili warunek usunięcia się z politycznego widowiska — czego bym oczywiście nie przyjął. Stoję przy tym, że „do
Kanossy nie pójdę!”, a więc do Rzymu bym tylko w tym razie jechał, gdybym dostał rękojmię, że tam uznano krok fałszywy. Dlatego też chciałbym,
aby w parlamencie Wy i nasi podnieśli tę sprawę i napiętnowali inkwizycyjne zachcianki. Ciekawość, jakby z tej sprawy młodoczesi wybrnęli? Owóż
proszę, bądź Pan tak dobry i znajdź sobie chwilę czasu, a napisz mi, nie telegrafuj, bo tutejszy „służny” (urzędnik) kogo jak kogo, ale Pana boi się jak
ognia! Łączę serdeczne pozdrowienia brat i sługa X. Stojałowski”.
Już po wydaniu przez Badeniego rozporząǳeń językowych, rzekomo na korzyść młodoczechów, nazywa ksiąǳ Badeniego złoǳiejem, chociaż po kilku miesiącach znajǳie
się w gronie jego wielbicieli na tle platformy „słowiańskiej”…
Na początku maja minister sprawiedliwości w gabinecie hr. Badeniego, hr. Gleispach
wydał Stojałowskiemu „list żelazny”, aby się mógł udać do nuncjusza papieskiego, arcybiskupa de Sebaste w Wiedniu! Stąd już go wyekspediowano do Rzymu, gǳie dokonano
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nad nim przeróżnych operacji urzędowych aż do zasaǳenia go w klasztorze na pokucie… Na darmo przed wyjazdem odcinał się klerykalnemu „Głosowi Narodu”: „To jedno
oświadczę wobec tego co napisał „Głos Narodu”: „do Kanossy musi pójść ks. Stojałowski,
choćby się na głowie postawił”. „Pójść do Kanossy znaczy pójść na pokutę i zaprzestać
tego, co się robiło”. Owóż może „Głos Narodu” być pewnym, że w tym znaczeniu do
Kanossy nie pójdę, bo ja nie pisałem „żadnych wierszy bezwstydnych”, ani „wychwalania
 grzechów głównych”, jak to uczynił redaktor „Głosu Narodu”, Ehrenberg”. Na darmo!
Musiał odbyć pokutę i zaprzestać roboty!…
Ale diabeł buntu sieǳiał Stojałowskiemu za skórą, bo wprost z klasztoru włoskiego
jeszcze raz wyrwał się do mnie. W końcowych dniach sierpnia byłem członkiem oryginalnego „ n
a
n
tni ” w Zurychu. Był to zjazd najbarǳiej ﬁrmowych
socjalistów z najbarǳiej wybitnymi klerykałami dla walki o ośmiogoǳinny ǳień pracy,
święcenie nieǳieli (spoczynek nieǳielny) itd. Próba ta wypadła dość blado i nie była
potem powtórzoną. Otóż jeden z klerykałów, p. Decurtins, mąż zaufania Kurii Papieskiej w Szwajcarii, zwrócił się do mnie z propozycją po rozumienia się ze Stojałowskim,
oczywiście za jego inicjatywą. I rzeczywiście na trzeci ǳień zjawił się w Zurychu u mnie
Stojałowski, który się wyrwał z klasztoru, aby ze mną konferować. Wydobył z kieszeni
arkusz papieru i odczytał mi  punktów radykalnego politycznie i społecznie programu,
w którym na czoło wybĳał się szturm na Sejm galicyjski o wprowaǳenie powszechnego
głosowania itp. Ale po tych punktach postawił dwa dalsze: po pierwsze, żeby usunąć
tow. Regera ze Śląska, a po drugie, aby się
ni zwalczać publicznie, a potajemnie się
popierać. Oświadczyłem, że ani pierwszego ani drugiego punktu nie uznaję i że komedii
politycznej grać nie myślę. Stojałowski wrócił z niczym do swego klasztoru i w parę dni
później,  września  r. podpisał dokument skruchy i zdrady sprawy chłopów polskich,
który w całości przytaczam, aby zakończyć jego charakterystykę najbarǳiej wyrazistym
rysem. Dokument brzmi:
„Nr  Nuncjatura apostolska, Wiedeń  listopada  r.
Podpisany poleca szanownej redakcji „Vaterland” ogłosić następujące oświadczenie ks. St. Stojałowskiego z tą uwagą, że to ogłoszenie należy uważać za
urzędowe i że wspomniany ksiąǳ zrehabilitował się zupełnie wskutek tego
odwołania.
E. Arcybiskup de Sebaste, nuncjusz apostolski”.
„Ja, podpisany z zupełnie wolnej woli i z całą szczerością
. Przyjmuję szczerze, z całym poddaniem się i bez zastrzeżeń wszystkie
co do mnie ze strony prawowitych zwierzchników kościelnych wydane rozporząǳenia, wyroki i cenzury, a zwłaszcza wydane mi przez św. Kongregację
oﬃcium.
. Potępiam i odwołuję wszystko, com publicznie czy prywatnie mówił,
pisał lub czynił, a coby było nieuszanowaniem lub obrazą biskupów i innych
zwierzchników kościelnych; oraz potępiam i odwołuję wszystko, cokolwiek
powieǳiałem lub napisałem nieprawǳiwego lub fałszywego o prawie, które ma św. Kościół w nauczaniu, kierowaniu i ganieniu swoich ǳieci we
wszystkich sprawach, które odnoszą się wprost lub pośrednio do dogmatów
chrześcĳańskich, do chrześcĳańskiej moralności i dobra ludów.
. Reguły, ogłoszone przez I. S. Papieża Leona XIII w jego Konstytucji
Oﬃcium z stycznia co do różnych publikacji i ich lektury przyjmuję i zobowiązuję się na przyszłość wiernie je wykonywać.
Będę czynił, co w moich siłach, aby naprawić zgorszenie, które sprawiłem zwłaszcza przez celebrowanie św. Oﬁary (mszy) w domach prywatnych,
wbrew interdyktowi.
Rzym, dnia  września  r.
Ks. Stanisław Stojałowski”.
Jest to przestroga, żeby nie barǳo ufać księǳu rzymskokatolickiemu, kiedy się prowaǳi walkę opozycyjną na wielką skalę. Ja przynajmniej tę naukę wyciągnąłem z rozważania sprawy ks. Stojałowskiego.
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Dla rozrywki historycznej przytoczę jeszcze zachowanie się Stojałowskiego w listopadowych dniach  roku, kiedy to obalaliśmy tyrana galicyjskiego, premiera austriackiego hr. Kazimierza Badeniego.
Hr. Badeni posiadł zaufanie cesarza w takim stopniu, jakim chyba nie mógł się szczycić osobisty przyjaciel cesarza hr. Taaﬀe. Pełnomocnictwa jakimi rozporząǳał, były barǳo wielkie. Cesarz wierzył, że hr. Badeni przeprowaǳi prowizorium ugodowe z Węgrami
i podtrzymywał go wobec podwójnego naporu ze strony opozycji austriackiej i prezydenta ministrów, barona Ban’ego. Ten ostatni, wóǳ madjarskiego liberalizmu śpieszył się
jednak barǳo z ugodą, przeczuwając straszne burze w razie niedojścia jej do skutku.
Sprawa ugody była bowiem dla węgierskich liberałów kwestią życia lub śmierci. Oparci
o Austrię, nie lękali się słowiańskich uciskanych przez się ludów, bo dwór nie podburzał tych ludów przeciw zaborczym Madjarom. Z chwilą, kiedy by jednak w Węgrzech
rozbujała zanadto partia niepodległości, dwór mógł od razu pobuǳić wielki narodowościowy ruch Słowian, Rumunów i saskich Niemców przeciwko kapitalistom madjarskim.
Nic też ǳiwnego, że br. Ban gorączkowo nalegał na cesarza, aby raz już skończył z hr.
Badenim i spróbował zastąpić go kim innym. Te nacierania Ban’ego zaczynały po pewnym przeciągu czasu odnosić skutek, ponieważ coraz barǳiej jawnym się stawało, że hr.
Badeni ni ma a i i ięk
i
a am n i . Wtedy to pojawił się znany komunikat
w jednym z pism wiedeńskich, donoszący o zachwianiu się stanowiska hr. Badeniego.
Było to dnia  listopada rano. Hr. Badeni zażądał głosu i wypowieǳiał mowę pełną
komplementów dla Niemców; t i
i
an
ę k
, obiecał zadowolić życzenia opozycji i przedłożyć parlamentowi ustawę językową. Posunął się
nawet tak daleko, że nieniemieckim narodom obiecywał równouprawnienie tylko „nach
Möglichkeit” a nie — bez zastrzeżeń.
Ale już było za późno, już mu właściwie nikt nie wierzył, z wyjątkiem ks. Stojałowskiego, potrzebującego za wszelką cenę unicestwienia dwóch procesów: a i ki
i an ki , które mu uniemożliwiały powrót do kraju.
W krytycznej chwili zeszły się ich drogi: jeden potrzebował większości, drugi nie
chciał sieǳieć w kozie. Zawarto więc sojusz za cenę głosów „stojałowczyków”. Wieczorem dnia  listopada odbywało się rozstrzygające głosowanie nad wnioskiem Pacaka,
aby przejść do porządku ǳiennego nad żądaniem opozycji w sprawie oskarżenia ministra. Konserwatywni Niemcy, szlachta konstytucyjna, Włosi stawiali także przejście do
porządku ǳiennego, ale z dodatkiem, żeby tę najważniejszą sprawę przedłożyć parlamentowi do rozstrzygnięcia na droǳe ustawodawczej. Czesi jednak nie chcieli od Badeniego
ani na jotę odstąpić. Za ministrem głosowało  posłów, przeciwko . Sześć głosów
większości zawǳięczał hr. Badeni ks. Stojałowskiemu!
Na drugi ǳień,  listopada wysłuchał hr. Gleispach życzliwie prośbę obrońcy Stojałowskiego, a t mi n
i k t a ki m
a n
a in
t a
ki i t t
n . Oświadczył, że z powodów prawnych a i ita a ni m
a
t i , ale rozstrzygnięcie tego jest kompetencją najwyższej właǳy. Marna
pomoc ks. Stojałowskiego nie uratowała oczywiście hr. Badeniego od upadku w dniu
 listopada. Wśród szału „słowiańskiego”, który ogarnął teraz klasy rząǳące w Galicji,
urząǳono w dniu  grudnia wielką demonstrację polsko-czeską w Krakowie. Ale myśmy przygotowali zawczasu kontrdemonstrację polsko-czeską, zaprosiwszy na ten ǳień
socjalistycznych posłów czeskich na zgromaǳenie pod gołym niebem! Wieczorem odbył się bankiet „Słowian” pod prezydencją księcia Pawła Sapiehy — owego jasielskiego
Szawła! — a jednym z gości bankietowych był ks. Stanisław Stojałowski… Ściskał swoim wrogom ręce i wygłosił namiętną mowę w duchu panslawistycznym. Dnia  lutego
 został wybrany posłem w kurii wiejskiej okręgu Łańcut-Nisko. „Centralny Komitet
Wyborczy” nie przeciwstawił mu żadnego kontrkandydata, a hrabina Resseguier oddała
swój dwór na zgromaǳenie przedwyborcze dla Stojałowskiego…
W ślad za nim szedł groźny głos robotników polskich, pracujących w cegielniach
budapeszteńskich. Ogłosili oni „list otwarty do księǳa redaktora”. Mocne słowa usłyszał
tu ks. Stojałowski:
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„Nigdy byśmy tego nie przypuszczali, abyście od tego odstąpili, coście
w odezwie „Nie pójǳiemy do Kanossy”! po całym świecie we wszystkich
językach głosili…”
„A wyście przecież poszli do Kanossy! Z bohatera chrześcĳańsko-socjalnego, który miał przed papieżem wystąpić jako obrońca ludu uciemiężonego
i jako nieustraszony oskarżyciel nieuczciwych pasterzy i biskupów stańczykowsko-badeniowskich, stał się skruszony grzesznik, odwołujący wszystko,
co dotychczas za boską i luǳką prawdę głosił, stał się zdrajcą siebie i całego ludu roboczego. I to wszystko w tym celu się stało, aby zaufanie WW.
XX. biskupów na powrót oǳyskać. Waszą osobę chcieliście ratować i zdraǳiliście lud cały. Czyż na to tyle oﬁar, tyle więzienia, tyle ranionych, tyle
prześladowań, rozpaczy i krwawych łez⁈ Na to, abyście wy swoją skórę zabezpieczyli?”
„Dwom bogom służyć nie można. Kto się ukorzy przed stańczykiem,
Badenim i złotym cielcem, ten nie może zwalczać tego trójprzymierza, które krew ludowi wypĳa; kto przyrzeka tylko tyle mówić i pisać, ile biskupi
i hierarchia kościelna pozwolą i dopuszczą, ten jest podobny do psa pańskiego, trzymanego na łańcuchu, tego można szarpnięciem łańcucha każdej
chwili uciszyć”…
W r.  przesiadł się ks. Stojałowski na konika panslawizmu, co w praktyce znaczyło: m ka i m . W toku opisanych przeze mnie okrutnych prześladowań zwrócił
się do Petersburga z prośbą, żeby mu dano jaką paraﬁę „aby nie umrzeć z głodu”, jak
zeznał w sąǳie krakowskim. W pierwszych latach dwuǳiestego wieku szereg pism galicyjskich oskarżył go o konszachty z generałem żandarmów Brockiem. Procesy, które
Stojałowski przed przysięgłymi wytoczył, poprzegrywał. „Słowo Polskie”, organ narodowo-demokratyczny, samo zarzut odwołało, chociaż była to jeszcze antyrosyjska faza
endecji. Prawǳiwe oblicze swoje pod tym względem okazał Stojałowski w artykule pt.
„Rosja i Polska” w  numerze „ i k
ia ki ”, wydawanego przez ajenta rządu
carskiego, dra Werguna:
„Mogę was zapewnić — pisze do redakcji „Wieku Słowiańskiego” ks.
prałat — iż przemiana nastrojów i uczuć Polaków wobec Rosji jest ogromna
i obecnie ogarnia ona niewątpliwie większość ludności nie tylko w Prusach,
lecz i w Austrii… Nie ulega wątpliwości, że i Polacy zaboru rosyjskiego stanęliby jednomyślnie w każdej potrzebie po stronie Rosji”… „Rozchoǳi się
tylko o Galicję… Otóż twierǳę: włościaństwo w Galicji całe, znaczna część
właścicieli ziemskich i większa część inteligencji obecnie są już w zupełności
słowiańskimi (n ni
ni
ian k a) i zwracają swe serca i na ǳieje
ku Rosji”…
„Drobnomieszczaństwo, zwłaszcza w małych miasteczkach, wprost wzdycha do Rosji dlatego, iż tylko od niej spoǳiewa się wyswoboǳenia z żydowskiej niewoli, w której obecnie pozostaje”…
…I część właścicieli ziemskich, tj. szlachty, zmieniła swe usposobienie
i ciąży ku Rosji; ma ona polityczną szkołę, posiada poczucie solidarności
i po długich latach wykonywania programu „Przy Tobie stoimy i stać chcemy”, zobaczyła, że „Niczego nie wystała”, lecz przeciwnie, radykalne prądy
coraz barǳiej osłabiają jej wpływy i znaczenie… Do tego przybywa jeszcze
ekonomiczny upadek szlachty w przeciwieństwie do jej dobrobytu w Rosji,
co zwróciło jej oczy tam, gǳie przywileje szlacheckie znaczą więcej, aniżeli
gǳie inǳiej, i k
i a ię m
i ni
t mi nia
i
”…
„Księża boją się sekularyzacji dóbr kościelnych i ostrego traktowania ich
ze strony Rosji, nie bacząc na to, iż rosyjskie ustawodawstwo barǳiej jest
chrześcĳańskie, aniżeli liberalne”…
„Inteligencja” z obawy straty sytego i lekkiego kawałka chleba jest antyruską”.
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„O socjaldemokratach i Żydach, nieprzejednanych wrogach Rosji, zbytecznie mówić, ponieważ wiadomo, iż Żyǳi i ich najemnicy, tzw. socjaldemokraci, ni
a ni
it
i na
na
i ni
aa
im na a i ni
an i
a ni
a an
a
n
t ”.
Tego roǳaju artykuły zaostrzały nienawiść socjalistów do Stojałowskiego, który zresztą ze swymi uczuciami wobec nas także się nie taił. Na tym tle przyszło mięǳy nim
a naszym towarzyszem Regerem w Żywcu do wprost homeryckich bojów.
Dnia  paźǳiernika  roku urząǳił Stojałowski brutalny atak na tow. Regera.
Przedtem wysłał depeszę do mnie: „Daszyński przyjechać do Żywca Komitet”, ale z powodu posieǳenia Komisji dla dróg wodnych nie mogłem przybyć. Regera pokrwawiono,
gdy znalazł się na sali zgromaǳenia. Za to pod wieczór zbito i spoliczkowano księǳa Stojałowskiego tak, strasznie, że pełzał na czworakach po błocie, a oprzytomniawszy, uciekł
w pola przed ostatecznym pogromem. Regera zaś odprowaǳili żywczanie w triumﬁe na
kolej.
Nie brakło i humoru w wystąpieniach księǳa. Gdy go raz jakiś młoǳieniec przed
Sejmem we Lwowie spoliczkował, a jeden z moich znajomych raǳił mu pójść na policję, odpowieǳiał z pasją: „Po co? Aby pozostało w urzędowym protokole, żem dostał
w papę⁉”
Albo artykuł jego o tym, „które rocznice obchoǳić w Polsce”? Raǳi obchoǳić
rocznice Wandy, Krakusa, Łokietka itd., a kończy na Sobieskim. W czasie zaś rozbiorów
i niewoli „nie ma już rocznic podnoszących ducha”…
Błaznowanie w Sejmie i w parlamencie odebrało mu powagę, zwłaszcza, odkąd zawarł z namiestnikiem Pinińskim umowę, mocą której dostał od rządu tysiąc koron za
marki pocztowe owych gazetek, które rząd kazał konﬁskować na pocztach galicyjskich…
Wypominano mu to publicznie dość często.
Dalsze losy ks. posła nie są już interesujące. Zależał od rządu, a gdy rząd zadecydował,
że mu ksiąǳ i jego pionki są niepotrzebni, zachwiał się cały byt polityczny „stronnictwa”… Podczas wyborów w r.  Stojałowski został wzięty we dwa ognie. Namiestnik
dr. Bobrzyński wraz z konserwatystami z jednej, a socjaliści z drugiej strony zabrali się do
niego i ani jeden poseł Stojałowskiego nie został wybrany do parlamentu. Klęski tej Stojałowski nie przeżył. Umarł w kilka miesięcy po wyborach w Krakowie. Przed śmiercią
cieszył się, że jego wróg, kardynał książę Puzyna o kilka tygodni wcześniej „stanął przed
sądem boskim”. Spadek po ks. Stojałowskim wzięli w całości narodowi demokraci, do
których się zbliżył na tle moskaloﬁlstwa.

a am n i

Podczas gdy w Krakowie wybory były potężnym wstrząśnieniem społecznym, w którym pęd wyzwoleńczy wszystkich pokrzywǳonych, — robotników, chłopów, Żydów —
szukał zwycięstwa nad klasą panującą, całkiem inaczej przedstawiały się szanse socjalistów
w Wiedniu. Me zdążyli opanować masy wyborców, a demagogia chrześcĳańsko-społeczna, kierowana genialnie przez dra Karola Luegera, wzięła górę nad ruchem socjalistycznym. Rezultatem była klęska straszliwa robotników. Padli dr. Wiktor Adler, Pernerstorfer, ba, padł słynny Schuhmeier, ǳiecko ulicy, potężny ǳiałacz ludowy, pobity przez
nęǳnego kelnerzynę Mittermajera. Tylko niemieckie, czysto proletariackie części Czech
dały kilka mandatów. Utworzyliśmy „Związek Posłów Socjalistycznych” w parlamencie, złożony z dwróch Polaków (Kozakiewicz ze Lwowa i ja), sześciu Czechów i siedmiu
Niemców. To był w r.  cały wpływ parlamentarny socjalizmu w Austrii. Hospitantem
klubu był jeszcze Rusin, dr. Roman Jarosiewicz. Siłą faktów wybrano mnie przewodniczącym Związku, jako właściwie jedynego politycznego człowieka w Związku. Przy tym
należało już wtedy liczyć się z antagonizmem mięǳy Czechami a Niemcami, co wysuwało Polaka na pierwsze miejsce… Przez lat z górą dwaǳieścia nieraz jeszcze musiałem
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odgrywać mięǳy Niemcami a Czechami rolę pojednawczą, co czasem obdarzało mnie
obustronnym zaufaniem, a czasem obustronną nieufnością.
Jakkolwiek małą była nasza liczba w parlamencie, to jednak wnosiliśmy czynnik dotąd zupełnie nieznany i naǳwyczaj oryginalny. Występowaliśmy śmiało nie tylko przeciw rządowi, lecz i przeciw szowinistom wszystkich narodów. Odosabniało to nas wśród
przewagi tych właśnie szowinistów w parlamencie. Austria była zlepkiem narodów, związanych z nią zupełnie nielogicznie. Tylko geograﬁczne położenie krajów nad Dunajem
dawało Austrii pewną rację bytu, ale cóż, kiedy względy państwowo-narodowe musiały
to geograﬁczne terytorium rozbić na dwa zwalczające się zajadle kompleksy: Węgry i Austrię! Całkiem inną drogę ciążenia miały kraje sudeckie (Czechy), a już zupełnie odległe
były kraje ka a ki (Galicja i Śląsk). Trzymała te wszystkie rozbieżne kraje w związku
państwowym na tia. Ale ta dynastia prowaǳić m ia a coraz to inną politykę od centralizmu do federalizmu, od autokracji do wolnościowej polityki!
W tych warunkach polityka socjalistyczna powinna była oprzeć się na zasaǳie niepodległości narodów. Ale zarówno Niemcy jak Czesi nie chcieli całkowicie rozbĳać Austrii. Niemcy dlatego, że mieli w niej panujące stanowisko (stolica, armia, centralne urzędy itd.), a Czesi dlatego, że olbrzymi przemysł Czech liczyć się musiał ze zbytem w Austro-Węgrzech. Czesi mieli nadto trzymilionową mniejszość niemiecką w kraju. Polacy
prowaǳili politykę ugodową, a Rusini centralistyczno-austriacką. Włosi i Rumuni byli
liczebnie słabi, Słoweńcy uginali się pod kierunkiem rzymsko-klerykalnym. Stąd polityka socjalistów dążyć mogła wówczas tylko do a t n mii na
i w tym kierunku się
posuwała. My, Polacy socjaliści, głosiliśmy — jedyni w Austrii — niepodległość Polski
jako nasz cel polityczny. W ówczesnej Austrii nikt też nas nie rozumiał…
Ale na razie trzeba było usunąć rumowisko „historyczne”, nagromaǳone w tym państwie Habsburgów.
Zadanie socjalistów było określone jasno położeniem społecznym i politycznym mas
ludowych w Austrii. Konstytucja austriacka z roku  była zbiorem nieraz barǳo pięknych wolnościowych postanowień. Z wyjątkiem praw narodu jako takiego, jako podmiotu prawnego, była w niej wolność sumienia, prasy, zgromaǳania się, stowarzyszania,
koalicji, nie tykalność osoby, domu, tajemnica listowa, prawo przenoszenia się z miejsca
na miejsce itd.
Ale trzyǳieści lat rządów szlachty i kleru, zasiadających w parlamencie centralnym
i w sejmach „krajowych” (nie narodowych), wykonywujących absolutną kontrolę nad
życiem publicznym, popieranych przez dynastię, która żądała od „ludów” posłuszeństwa,
podatków i rekruta, tych trzyǳieści lat zdołało niemal zupełnie unicestwić różne piękne
przepisy konstytucyjne, obrócić je w szeregu ustaw w szyderstwo i pośmiewisko postanowień konstytucji.
Posłowie socjalistyczni rozpoczęli więc walkę na śmierć i życie z administracją rządową w państwie. Tysiące interpelacji piętnowały nadużycia namiestników, prokuratorów,
starostów i policjantów. Tysiące zgromaǳeń poselskich poruszały ǳikie zarząǳenia administracji w sprawach, gǳie krzywda ludowa była już zbyt jaskrawą i bolesną.
A oto przede mną sieǳiał na ławie ministrów b. namiestnik galicyjski hr. Kazimierz
Badeni, prototyp urzędnika, łamiącego bezczelnie prawo, z którego mógłby skorzystać
przeciwnik jego klasy i rządu! Przyszedł do rządów jako człowiek, który miał zaprowaǳić
wreszcie „porządek” po chwiejnych rządach „koalicji”, usiłującej wstrzymać reformę skandalicznego dotychczas prawa wyborczego. Obleśna liberalna prasa wiedeńska, której był
z początku ulubieńcem, nazywała go „mężem żelaznej ręki”, oczywiście „żelaznej” przeciw
powstającemu ruchowi antysemickiemu, kierowanemu przez adwokata dra Luegera…
Rząd hr. Badeniego miał w swoim łonie czterech ministrów-Polaków: premiera dra
Bilińskiego (skarb), Gołuchowskiego (sprawy zagraniczne) i dra Rittnera (ministra rodaka).
Przyszedł, dał  milionom luǳi  mandaty, zachowując  mandaty dla garści klas
posiadających! Stworzył tzw. V kurię, próbując na darmo oszukać miliony pracujących
luǳi. Poruszył ocean, ale też sam padł jego pierwszą oﬁarą.
Jak V kuria była nieudolną próbą zażegnania powszechnego głosowania, tak słynne
rozporząǳenia językowe na korzyść ciężko pokrzywǳonych Czechów nie wstrzymały
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wcale walk narodowych, lecz rozpętały je do najszaleńszego szaleństwa, a w rezultacie
musiały rozbić Austrię. Rozporząǳenia były aktem rządu i mogły być łatwo drugim podobnym aktem cofnięte. Było to rozjemstwo rządu „ponad narodami” i nie mogło inaczej
się skończyć, jak tylko dążeniem do uznania narodów w Austrii drogą ta k n t t
n . Ustawa taka była aż do wojny światowej rzeczą niemożliwą i narody poszły drogą
swojego fundamentalnego prawa: i
i. To rozbiło Austrię.
Ani Czechom, ani Polakom, ani Austrii nic nie mogły pomóc metody rząǳenia,
mocą których np. cesarz „pozwalał” temu lub owemu narodowi w pewnych wypadkach
mówić własnym, narodowym językiem… To było może dobre w wiekach średnich, ale
nie w epoce buǳenia się do życia milionowych mas w każdym naroǳie. Usiłowano walkę
moją z hr. Badenim surowo potępiać ze względów patriotycznych i życzliwości dla walczących Czechów. Ale łaska rządu austriackiego w ǳieǳinie rozporząǳenia językowego
nigdy w moich oczach nie odgrywała tej roli, która innych mogła życzliwie dla rządu
nastrajać. Próbę tę uczyniono tak niezdarnymi i małymi środkami, że rząd austriacki
mógł już po kilku miesiącach rozporząǳenia Badeniego cofnąć, i przez to zrobić z nich
wierutny nonsens.
Ba, co więcej sam hr. Badeni, przyciśnięty przez opozycję do muru, w listopaǳie
zmienił kierunek i zapowieǳiał uprzywilejowanie języka niemieckiego, a „w miarę możności” (ulubione słowo w systemie rząǳenia austriackiego) uwzględnienie praw innych
języków. Dlatego nie potrzebowałem mojej taktyki w walce z Badenim poddawać rewizji.
Na pierwszym miejscu stała wojna z niewolą, z bezprawiem, wojna o swobodę ruchów
dla proletariatu miejskiego i wiejskiego. Nadużycia rządu za Badeniego w ǳieǳinie administracji musiały ustąpić miejsca zupełnie innym stosunkom, jeżeli w ogóle o polityce
ludowej czy narodowej miała być mowa.
Pierwszego dnia, kiedy się nowy parlament zgromaǳił, rozpocząłem walkę. Obrano
przewodniczącym „ze starszeństwa” niemieckiego fabrykanta, staruszka Proskoveca. Zażądałem głosu i postawiłem wniosek na wypuszczenie z więzienia posła Tomasza Szajera
z Rzeszowa, uwięzionego zaraz po wyborze. Wezwałem Koło Polskie do głosowania za
moim wnioskiem, powołując się na czas powstania  r., kiedy Koło postawiło podobny
wniosek o wypuszczenie na wolność dwóch posłów-powstańców.
Kiedym motywował swój wniosek, zaczął mi głośno przerywać hr. Wojciech ǲieduszycki, prezes osławionego „Centralnego Komitetu Wyborczego”, kryjącego względami
„narodowymi” zbrodnie wyborcze rządu.
— Panie hrabio! — zawołałem — umyj pan sobie najpierw ręce z krwi — tak jak
panu to publicznie powieǳiał stary szef sekcji Gniewosz! — Hr. Wojciech uciekł z Izby
jak oparzony…
Przede mną stał drugi hrabia galicyjski, Leon Piniński — późniejszy namiestnik —
i rzekł do posła dra Lewickiego: „Zły nam był Lewakowski! A teraz kogośmy dostali”…
Była to aluzja do występu p. dra Lewakowskiego, który za protestował przeciw uczczeniu
w parlamencie pamięci cara Aleksandra II i za to musiał z Koła Polskiego ustąpić.
Nad wnioskiem moim o uwolnienie posła Szajera rozpoczęła się ogromna dyskusja.
Imieniem Koła Polskiego przemawiał Apolinary Jaworski, prezes, o czerwonej nieruchomej twarzy starego szlachcica. Ten wystąpił z namaszczeniem przeciw wnioskowi. Potem
już poszła długa debata, podsycana przez dwa dni, aż wreszcie Badeni przyszedł do mnie
i zapytał, czego właściwie żądam. Odpowieǳiałem, że żądam, aby przy mnie minister
sprawiedliwości hr. Gleispach wystosował depeszę do sądu w Rzeszowie z nakazem natychmiastowego wypuszczenia na wolność posła Szajera. I rzeczywiście hrabia Gleispach
przy mnie depeszę napisał, po czym Szajer za dwa dni zjawił się w Izbie, a parlament mógł
wybrać swoje prezydium.
Pojawienie się Szajera w Izbie wywołało szaloną wesołość i salwy śmiechu. W debacie nad moim wnioskiem przemawiał imieniem stojałowczyków poseł dr. Danielak.
Przedstawił swego kolegę partyjnego jako
tnika, któremu więzienie może niesłychanie zaszkoǳić. Tymczasem do Izby wchoǳi wspaniały chłop, w czamarze, o łydach
potężnych, zamkniętych z trudem w cholewach butów, czerwony jak burak na opasłej
twarzy!…
Izba ryczała oczywiście ze śmiechu.
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Przypominam ten wesoły epizod dlatego, ponieważ po latach wielu czcigodny mój
przeciwnik polityczny, Ormianin, Dawid Abrahamowicz, chciał za pomocą przypisania
mi słów p. dra Danielaka scharakteryzować moją kraso mówczą „fantazję”, która z Szajera
miała zrobić — suchotnika.
Po tym epizoǳie postawiłem wniosek na wybranie k mi i a am nta n , celem
zbadania nadużyć, popełnionych przez rząd przy ostatnich wyborach. Z olbrzymim materiałem w ręku motywowałem wniosek, który zabrał kilka dni debat parlamentarnych.
Waliłem w Badeniego, w jego starostów i policjantów faktami i ich objaśnieniami i zakończyłem moje przemówienie następującymi słowy: „Jeszcze częściej, moi panowie, staniemy przed wami. Krwawe upiory pomordowanych galicyjskich chłopów tak długo będą
się w tej Izbie błąkały, aż się jakiś rząd na to zdecyduje, ażeby lud uwierzył w te „baśnie”,
o których tu wczoraj mówił hr. ǲieduszycki, że na braci, na synów, na ojców nie wolno
nacierać gołą bronią, nie wolno ich kłuć bagnetami, nie wolno do nich strzelać; ta bajka
musi się stać kiedyś w Austrii rzeczywistością i wtedy dopiero zamilkną nasze skargi”.
(Brawa i oklaski).
Walkę o czyste wybory w Galicji prowaǳiłem przez całych lat dwaǳieścia. Zaraza
gwałtów, przekupstw i oszustw wyborczych była w Austrii — można bez przesady powieǳieć — czysto galicyjskim zjawiskiem. Przed wyborami wzywał namiestnik do siebie
wszystkich starostów i dawał wskazówki. Biada staroście, w którego powiecie upadł rządowy kandydat! Toteż od pierwszego do ostatniego dnia akcji wyborczej Galicja była
widownią haniebnych, ǳikich, azjatyckich sztuczek i gwałtów starościńskich. Wybory
na wsi były dwustopniowe. Już przy wyborze właściwych wyborców ǳiały się cuda. Komisarz wyborczy stawał się zwykłym oszustem, który np. przyjeżdżał przed naznaczoną
goǳiną do wsi i wraz z wójtem, księǳem i kilku drabami przeprowaǳał „wybory”, po
czym uciekał jak złoǳiej, lub wyborcom oświadczał, że goǳina minęła a ich zegarki
choǳą fałszywie. W miastach trzymano w ręku urzędników, kupców (groźbą wyższych
podatków, odebrania koncesji itp.) rzemieślników, (groźbą zamknięcia warsztatów jako niehigienicznych); fałszowano bezczelnie listy wyborcze, handlowano legitymacjami
wyborczymi, głosowano za nieboszczyków, kraǳiono przy skrutynium karty z głosami,
wszczynano sztuczne pożary, aby tymczasem zamknąć głosowanie itd. itd. A kiedy już nic
nie pomagało, prowokowano zaburzenia, posyłano wojsko i mordowano, szerząc grozę
wśród opozycji.
To znęcanie się nad prawem było istną gangreną polityczną. Byle tylko szlachta miała
w Kole Polskim większość, a przez to rządy w kraju! Zmowa dynastii ze szlachtą i magnaterią wydawała na łup garści panów miliony luǳi. Tę gangrenę trzeba było wyciąć
bezwzględnie! Toteż nie zawahałem się w tej pracy ani na chwilę.
Przez ǳiesięć lat (–) byłem właściwie sam jeden polskim posłem socjalistycznym w wiedeńskim parlamencie. Tow. poseł Jan Kozakiewicz był wprawǳie przez
pierwsze cztery lata moim kolegą, ale nie znając dostatecznie języka niemieckiego, niewiele mi mógł dopomóc. Na moich tedy barkach leżał obowiązek walki. Prowaǳiłem
ten ǳiesięcioletni pojedynek ze stronnictwem, rząǳącym przy pomocy dynastii w kraju,
i po ǳiesięciu latach nie miałem poczucia jakobym walkę przegrał. Albowiem w r. 
odbyć się mogły wybory na podstawie równego, tajnego, bezpośredniego i powszechnego prawa głosowania wszystkich dorosłych mężczyzn, a liczba zrównanych w prawach
wyborców wynosiła miliony i uniemożliwiała dawne typy brutalnych oszustw. Powstawały wprawǳie nowe sposoby fałszowania woli luǳkiej, ale mogliśmy je łatwiej zwalczać.
Torowaliśmy mozolnie drogę takim stosunkom, jakie panowały w Zachodniej Europie.
Przed nami żadna partia tego zadania nie spełniła, więc musieliśmy sami tej pracy oczyszczającej dokonać. Mówiono nam wskutek tego, że nie jesteśmy prawǳiwymi socjalistami, bo nie walczymy o bezpośrednie urzeczywistnienie socjalistycznego społeczeństwa…
Ale czyż można w chlewie wprowaǳać w życie socjalizm? Wiǳimy jak ten proceder
wygląda w ǳisiejszej Rosji…
W tych ǳiesięciu latach walki jako poseł prowaǳiłem robotników polskich, postawionych na najcięższej placówce, bo przeciw Kołu Polskiemu w kraju przemysłowo
nierozwiniętym. Nie chcę tutaj uprzeǳać wypadków, ale dla demokracji społecznej nie
było innej drogi, jak walka o reformę wyborczą. W niej bowiem kryje się w Austrii druga
walka: na
ni
. Gdyby wojny światowej nie było, można sobie Austrię
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z trudem i wysiłkiem fantazji wyobrażać tylko jako związek równouprawnionych narodów. Narody te czerpały siłę do walki o swe prawo w demokracji. Austria tego ruchu nie
uznała i dlatego upaść musiała w wojnie światowej. Na jej miejsce powstały państwa —
narody, wzmocnione walką o demokrację.
Już w kwietniu  r., kiedym zaczynał tę wojnę „domową”, prowaǳoną prawnymi
środkami, miałem za sobą część zwycięstwa. Bo poza Kołem Polskim znalazły się dwa
polskie kluby chłopskie, ludowcy z pod komendy p. Jana Stąpińskiego i stojałowczycy.
Dwóch polskich socjalistów uzupełniało tę liczbę do , nie licząc posła Ernesta Breitera,
bo ten nie deklarował swojej narodowości. Koło Polskie liczące blisko  posłów, było
zawsze jeszcze ogromną potęgą, ale sam fakt, że trzy stronnictwa ludowe musiały, aby się
rozwinąć, zwalczać zajadle Koło Polskie i obłudną jego zasadę „solidarności narodowej”,
sam ten fakt już był początkiem przegranej polityki szlacheckiej.
„Solidarność narodowa” była hasłem nader pięknem, nastręczało się jednak ustawicznie pytanie:
m P a mi i
i a n mi
Czy w ugodowej i dynastycznej polityce?
Czy w wyrzeczeniu się niepodległości?
Czy w spokojnym znoszeniu nadużyć właǳ?
Solidarność w oczach robotnika i chłopa stawała się
k
, niemal
k
ia, i dlatego lud pracujący mógł się rozwĳać tylko kosztem obalenia tej
zasady w ówczesnych warunkach. Szlachta próbowała przez szereg lat pozyskać ludowców
i stojałowczyków i wciągnąć ich do Koła, ale wytwarzało to tak niemożliwe stosunki wewnątrz Koła, że stało się ono bezprzykładnym zbiorowiskiem intryg, awantur, nienawiści
politycznej i osobistej. Przed krajem a i przed dynastią kompromitowało się Koło wskutek tego coraz barǳiej. Dopiero
a i ia at
ni , wstąpili socjaliści polscy do
Koła Polskiego, a krok ten podyktowała im podczas wojny światowej konieczność zamanifestowania przed światem, że a na
a ni ni
i. To Koło późniejsze
na politykę niepodległościową się zgoǳiło i dlatego mogliśmy do niego wstąpić. Zastrzeżenia nasze jednak były i wówczas tak wielkie, że głosowaliśmy w Izbie np. przeciw
budżetowi, a więc przeciw większości Koła Polskiego. Zresztą i z tego Koła wystąpiliśmy z chwilą, gdy większość jego wybrała przynależność do Austrii, zamiast niepodległej
Polski.
Ale wróćmy do sytuacji z r. . Badeni miał przeciw sobie obstrukcję lewych Niemców i naszą walkę opozycyjną. Po raz pierwszy użył też wraz ze swoim ministrem skarbu
Bilińskim osławionego § konstytucji do zawotowania sobie samemu budżetu. Ten §
opiewał, że w razie nieobecności parlamentu rząd mógł sam pewne sumy wydawać. Był
to paragraf od powoǳi, pożarów itd., wymagających zarząǳeń dorywczych w razie nieobecności parlamentu. Z biegiem czasu w rękach zuchwałych rządów zastąpił on cały
parlamentaryzm i ustrój konstytucyjny Austrii. Minister, nie mający większości za sobą,
posyłał parlament do domu i zarząǳał co chciał za pomocą §. Był to zaiste wspaniały
gwóźdź do trumny państwa Habsburgów, ale na razie oddawał rządowi doskonałe usługi.
Badeni w ogóle nie rozumiał większej sztuki rząǳenia, niż tej, jaką mógł bezkarnie uprawiać w Galicji, gǳie z nikim nie potrzebował się liczyć. Ani jego reforma wyborcza, ani
rozporząǳenia językowe, ani wreszcie ostatni jego czyn:
a ni
i i
ai a
a am nt nie mogły skończyć się inaczej, jak n
ta i
. Pod koniec listopada  r. potrzebował lir. Badeni gwałtownie odnowienia ugody austro-węgierskiej ze
względu na silne stanowisko Węgrów. Właśnie na r.  przypadał termin ǳiesięciolecia, odnowienia ugody. Ale opozycja nie ustępowała i prowaǳiła obstrukcję. Słynny dr.
Leeber wy głosił dwunastogoǳinną mowę o ugoǳie! Wstrzymał przez to o cały ǳień
możliwość zakończenia debaty. Hr. Badeni przewidywał teraz, że odnowienia ugody na
termin nie otrzyma. Wówczas stworzono spisek przeciw parlamentowi. Cesarz Franciszek
Józef, hr. Badeni, prezydium Izby poselskiej: pp. Fuchs, dr. Kramarz i Dawid Abrahamowicz, postanowili zmienić gwałtem — wbrew wyraźnym przepisom prawa — regulamin
Izby.
Byli to trzej wiceprezydenci Izby: Niemiec (Fuchs), Czech (Kramarz) i Polak-Ormianin (Abrahamowicz). Prezydent Izby Tyrolczyk, dr. Kathrein, dowieǳiawszy się o spisku,
wyjechał z Wiednia i złożył prezydenturę, nie chcąc asystować przy nagim bezprawiu!…
Wniosek zmiany regulaminu miał postawić stary reakcjonista hr. Falkenhayn, kleryPamiętniki



kał niemiecki. Przewodnictwo objął naturalnie Dawid Abrahamowicz (zwany popularnie
„Dudio” — Dawidek). Wśród piekielnego zaiste wrzasku nikt nie słyszał ani jednego słowa z mowy Falkenhayna, ale za Abrahamowiczem na trybunie prezydialnej dawał znaki
poseł Dulemba — najwyższy wzrostem w Izbie — i zrobiono w ten sposób roǳaj głosowania. Abrahamowicz ogłosił wniosek Falkenhayna za przyjęty i zamknął posieǳenie.
Poszedłem do jego kancelarii parlamentarnej, aby zaprotestować przeciw temu gwałtowi.
Abrahamowicz wzburzony oświadczył, że na rewolucyjny sposób opozycyjnej walki użył
rewolucyjnego środka i że on się wcale nie cofnie, ani prawu zadość nie uczyni. Stanowisko Abrahamowicza było punktem wyjścia dla dwóch decyzji. i mi ki t nni t a
postanowiły na najbliższym posieǳeniu odczytać szereg uroczystych protestów; początek
miał uczynić hr. Stuergkh, wóǳ liberałów niemieckich, późniejszy — za czasów wojny
— prezydent ministrów, zabity przez towarzysza Fryderyka Adlera. i k a
ai
t postanowił do posieǳenia z bezprawnie uchwalonym regulaminem ni
i!
Teraz choǳiło o wykonanie uchwały. Jeżeli bowiem socjaliści posieǳenie Izby rozbĳą, to protesty Niemców staną się od razu bezprzedmiotowe. Na drugi ǳień wprowaǳił hr. Badeni  policjantów do parteru gmachu parlamentarnego. Wprost z narady
Związku iǳie nas piętnastu na salę obrad. Rada ministrów w pełni obsaǳona. Za nią
prezydium Izby wzniesione na trybunie. Lokaje parlamentarni strzegą boków prezydium.
Piętnastu socjalistów staje przed ławą ministrów i głośno żąda zaniechania posieǳenia.
Galerie pękają od na tłoku luǳkiego. Abrahamowicz najspokojniej otwiera posieǳenie
i odprawia zwykłe formalności…
Wtem dwóch posłów socjalistycznych — Berner (Czech), nauczyciel gimnazjalny
i Resel (Niemiec), krawiec z Gracu — robią szalony skok przez ławę ministrów do trybuny prezydialnej! Robi się zamęt, wśród którego my, wszyscy socjaliści, wǳieramy się
na trybunę prezydialną. Abrahamowiczowi wydarto i podarto papiery i przepęǳono go.
Na jego miejscu staję ja i grożę ciężkim, mosiężnym przyciskiem wiceprezydentowi Izby
drowi Kramarzowi, który się zbliża z dołu do trybuny. Dokoła mnie towarzysze obsaǳają
schodki boczne.
W tej chwili kwestor Lang (Czech) wprowaǳa do sali dwójkami  policjantów
z rewolwerami, przy szablach, w pikielhaubach na głowach. Policjanci otaczają ławę ministrów i położoną za tą ławą trybunę prezydialną i czekają rozkazu komisarza, barona
Gorupa. Jesteśmy otoczeni. Teraz rozpoczyna się następująca procedura. Baron Gorup
podchoǳi do jednego z nas i prosi uprzejmie, aby opuścić trybunę i zająć swoje miejsce.
Odmowa. Po czym czterech policjantów wynosi za ręce i nogi danego posła bocznym
wyjściem z sali. Posła Bernera wynosili ku bocznemu wyjściu na prawicy i wtedy niesionego przez policję Czesi zbili kułakami po głowie. Stoję na trybunie i patrzę, jak policjanci jednego po drugim przyjaciół moich wynoszą. Wreszcie kolej na mnie. Czterech
policjantów wyniosło mnie jak piórko na korytarz, stamtąd wróciłem na swoje krzesło.
Teraz pod osłoną policji wchoǳi na trybunę Abrahamowicz i zaczyna nas wykluczać.
Żaden z wykluczonych nie chce opuścić swego miejsca i protestuje, powołując się na
regulamin i konstytucję. Nic to nie pomaga. Baron Gorup uprzejmym, cichym głosem
prosi o opuszczenie sali, po czym czterech silnych policjantów podnosi opozycjonistę za
ręce i nogi i wynosi z sali. Mnie tak niesiono aż do schodów, po czym baron Gorup posłał
po dorożkę i odjechałem do domu.
Nazajutrz zebrało się nas
na t
socjalistycznych, wyrzuconych wbrew regulaminowi i wbrew ustawie konstytucyjnej i próbowaliśmy wejść do parlamentu. Ale
służba z nakazu prezydium zamknęła przed nami drzwi i nie wpuściła do Izby. Gdyśmy
tak stali przed cudownym greckim gmachem parlamentu, tysiące luǳi zebrało się przed
wysoką rampą. Musiałem przemawiać. Po czym chwycono mnie na ręce i niesiono ku
bliskiemu ministerstwu oświaty, gdy nagle szarża konnej policji rozbiła tłumy i znalazłem się otoczony końmi policyjnymi. Oświadczyłem komisarzowi, że idę na śniadanie
do Kawiarni Centralnej. Pod silną eskortą zaprowaǳono mnie do rzeczonej kawiarni
o kilkaǳiesiąt kroków od pałacu na Herrengasse, gǳie urzędował Badeni.
Szturm socjalistów na trybunę Izby obalił jak piorun gabinet hr. Badeniego. Do
trzech dni już Badeni otrzymał dymisję. Z Habsburgami można było spiskować tylko
pod warunkiem powoǳenia. Badeni dawał znać do Koła Polskiego, że cieszy się poparciem cesarza barǳiej niż kiedykolwiek. Ale gdy tłum wiedeńczyków zaczął przeciw szarPamiętniki



żującym huzarom wznosić okrzyki wrogie Habsburgom, a kilku arystokratów doniosło
o tym Franciszkowi Józefowi, ten dał Badeniemu natychmiast dymisję. A tak mu było
pilno, że policjanci rozdawali publiczności drukowane kartki o dymisji dla uspokojenia
„kochanych wiedeńczyków”.
Ważność naszej walki listopadowej przeciw Badeniemu ocenia członek jego rządu, p.
Biliński w swoich pamiętnikach naǳwyczajnie tragicznie. Czytam tam ustęp następujący: „A jeżeli po przegranej wojnie w r.  monarchia rozleciała się za współuǳiałem młodego, słabego i nieudolnego cesarza Karola jak spróchniałe pudełko, jeżeli na
gruzach -letniej dynastii habsburskiej zapanowała Rzeczpospolita, t
ni t
t
na
ę i ni k a
nik a n
ni
n iat
a
i
m i a ki m ni a ni i
it a a
nię i
a ki
i ę”.
Nawiasem mówiąc, wygraliśmy w najwyższym Trybunale państwa sprawę naszych
diet i naszego stanowiska wobec gwałtu Abrahamowicza. Wniosek Palkenhayna uznano
za nie były. Co do Abrahamowicza zaś opowiadano o nader zabawnej audiencji, jaką miał
potem u cesarza… Abrahamowicz powołał się na to, że cesarz przecież na wszystko się
zgoǳił. A cesarz obrócił się tyłem i wyszedł do drugiego pokoju. Wǳięczność wobec
luǳi nie mających powoǳenia nigdy nie była cnotą monarchów…
Badeni wracał do kraju. W Krakowie wstąpił do hr. Potockich „Pod Baranami”, gǳie
po kolacji młoǳież arystokratyczna uczyniła mu owację. Zapaliła pochodnie, aby w pochoǳie wspaniałym odprowaǳić Badeniego na dworzec kolejowy. Doszedł ten pochód
do połowy rynku krakowskiego. Tutaj bowiem rzucili się na młoǳież robotnicy, wyrwali jej z rąk pochodnie i zaczęli pęǳić za uciekającym co siła powozem Badeniego!
Na drugi ǳień przybyłem do Krakowa i zacząłem organizować akcję wiecową w kraju,
bo tymczasem powstał jakiś zabawny ruch panslawistyczny około osoby Badeniego. Do
Krakowa zjechali politycy
, a wśród różnej zbieraniny politycznej znalazł się i ks.
prałat Stojałowski, wołający o pomstę za upadek Badeniego. Stojałowski, Czesi, różni
posłowie z Koła chcieli z Badeniego zrobić jakiegoś świętego „słowiańskiego”, ale sprawa
była za ǳiką, żeby można było światu wmówić coś podobnego. Skończyło się na krzyku,
paleniu „Naprzodu” i „Kuriera Lwowskiego” publicznie przez arystokratyczną młoǳież
— no i na śpiewaniu przez ck. ajentów policyjnych szyderczej piosenki o następcy hr.
Badeniego, baronie Gautschu. Wzruszającym było słyszeć stały reen: „Do. … z Gautschem!” wykrzykiwany przez patriotycznych łapaczy…
Tymczasem zamknięcie sesji parlamentu groziło mi ściganiem przez rząd i utratą
mandatu. Z tego powodu wyjechałem do Szwajcarii. Opisałem to na innym miejscu.
Rozwścieczony swoim, dla siebie niezrozumiałym upadkiem pojechał hr. Kazimierz
Badeni do Paryża. Tutaj w towarzystwie, w obecności głośnego ǳiennikarza Blowitza
„nagadał” tyle i takich rzeczy o Habsburgach, a zwłaszcza o suchotniku Franciszku Ferdynanǳie (zamordowanym w r.  w Sarajewie), że ten ostatni chciał go za oszczerstwo
skarżyć. Oczywiście że kariera Badeniego była zapieczętowana. Sieǳąc u siebie na wsi,
w Busku, spęǳił jeszcze kilka lat życia już bez żadnej łączności ze sprawami politycznymi
i umarł w r. .
Po satrapie galicyjskim przyszedł — po epizoǳie z bar. Gautschem — satrapa czeski
hr. Leon Thun, który mianował hr. Leona Pinińskiego namiestnikiem Galicji. Profesor
uniwersytetu lwowskiego, esteta, był ten namiestnik tak ǳiwnie kłamliwym, że brutalność Badeniego była czymś moralnie dobroczynnym wobec obłudy i kłamliwości hr.
Pinińskiego.
Głównym ǳiełem rządu na wiosnę  r. było a
a ni tan
tk
i
a n
a
ni
t
ki
a i i. Dlaczegóż wprowaǳono te wyjątkowe
pełnomocnictwa dla starostów, policji itd.? Na zewnątrz motywowano to rozruchami
ant mi kimi. W Jaśle kandydował ks. Stanisław Stojałowski i stamtąd poszła heca antysemicka, która doprowaǳiła do rabunków w Starym i Nowym Sączu.
Hr. Thun i hr. Piniński byli cichymi zwolennikami antysemickiego ruchu. ǲiwną
więc wydawała się energia ich rządu przeciwko reakcyjnemu antysemityzmowi.
i t zamiary hr. Pinińskiego niedługo zostały w ukryciu: oto za jednym zamachem
zamknięto  stowarzyszeń socjalistycznych, „konﬁnowano” tj. osaǳono na miejscu szereg towarzyszy partyjnych, a „Naprzód” musiał się przenieść do Lwowa. Antysemitom zaś
Pamiętniki



włos z głowy nie spadł, a trochę zabawy miała polska Galicja z katem wypisanym z Wiednia. Najpierw zakłócił miły podwieczorek u pani starościny sądeckiej, zameldowawszy się
służbowo, bo był tam i hrabia namiestnik! Pani domu zemdlała, a namiestnik kazał katu czekać na rozkazy w Tarnowie. Tutaj kacisko zajechał do hotelu księcia Sanguszki
i przyszedł sobie na obiad do restauracji hotelowej. Publiczność dała drapaka, z powodu
czego znowu ks. Sanguszko zaczął molestować hr. Pinińskiego, ażeby kata wyprawiono
z Tamowa, bo niszczy mu dochody z hotelu…
A teraz opiszę wiernie stuletni obchód Mickiewiczowski w Krakowie za rządów estety,
profesora hrabiego Pinińskiego, na dowód jak Polak w Polsce rząǳił.
Na  czerwca  r. zorganizowała partia wspaniały obchód dla uczczenia Mickiewicza z okazji setnej rocznicy jego uroǳin. Główną rzeczą był zapowieǳiany uǳiał
towarzyszy z Królestwa i z G. Śląska. Jak tę uroczystość pojmowaliśmy, niech wskaże odezwa partyjnego Komitetu Wykonawczego, z której przytoczę wyjątki świadczące
o naszym sposobie myślenia w sytuacji zatrutej panslawizmem, czy „neoslawizmem”:
„Tuż u stóp tego pomnika — mówi odezwa — spotyka się klasa pracująca z szyderstwem i obelgą wsteczników i klerykałów polskich, z potomkami
Targowiczan i owych jezuitów, którzy zatruli przez dwa wieki umysłowość
polską. Wszęǳie i zawsze, kiedyśmy chcieli wzniecić w luǳie polskim miłość wolności i niepodległości, kiedyśmy narodowość naszą chcieli związać
z owym gorącem umiłowaniem ideałów ogólnoluǳkich, jakie świecą ludom
w Europie Zachodniej, kiedyśmy w ujarzmionym naroǳie chcieli wytworzyć siły zdolne do wyzwolenia go z nie woli, wszęǳie tam spotykało nas
widmo magnackiej Targowicy i jezuicka stara i nienawistna intryga”.
„Wspólnicy moskaloﬁlskiego warchoła w sutannie, bankietujący w Praǳe z oﬁcjalnymi ﬁgurami carskiego rządu, luǳie tonący w mglistym panslawizmie, którego jedyną rzeczywistością jest knut i jarzmo niewoli, chcą
wziąć w wyłączne posiadanie wielkiego poetę, wielkiego rewolucjonistę, największe serce w Polsce”.
„Inni znów, zamierający w dewocji i dążący do niczym już nieosłoniętego
panowania w Polsce ultramontańskiej hierarchii, kierowanej wprawną ręką
zakonu Loyoli, chcą z Mickiewicza Zrobić „dobrego katolika”, który obok
tego pisywał również prześliczne wiersze”.
„Każdą akcję, mającą stępić w naroǳie samoǳielność, każdy krok prowaǳący do ponowienia się starych grzechów szlacheckiej przeszłości dość
osłonić patriotycznym krzykiem, dość za znaczyć szkalowaniem na „bez narodową” socjalną demokrację, aby pozyskać kupiectwo i biurokrację i tę
garstkę, która dowolnych należy zawodów”.
„A ponieważ w ostatnich czasach rzucono nęǳy ludowej, jak psu kości,
hasło rozruchów przeciwko Żydom, ponieważ robotnicy będą pierwszymi,
na których odwet „porządku” się zemści, ponieważ klerykalni prowokatorzy usiłują w dniu owych „patriotycznych” podnieceń, kierowanych niestety
ręką klerykalną, skierować cały zapał „narodowy” na szyby i bety żydowskie, przeto przestrzegamy i wzywamy Was Towarzysze i Towarzyszki gorąco, abyście w nieǳielę i w ponieǳiałek, podczas klerykalnego obchodu
uroczystości Mickiewiczowskiej, nie zakłócili ani jednym słowem porządku publicznego, abyście prowokatorów klerykalnych odepchnęli stanowczo
i zachowali godność klasy robotniczej, świadomej dróg i celów swoich”.
Przerażony pogłoskami o mającym nadejść jakimś stanie wyjątkowym, dowieǳiawszy się że Piniński sieǳi w Wiedniu, pojechałem tam za nim. Wieczorem złapałem go
w hotelu i zacząłem mu przekładać, jak wielki skandal bęǳie w Polsce, gdy do Krakowa pojutrze zjadą delegaci robotników z G. Śląska i z Królestwa, a uroczystość mickiewiczowska bęǳie podlegała ǳikim ograniczeniom stanu wyjątkowego. Hrabia kręcił,
deklamował i oświadczył, że wyjeżdża do N. Sącza.
Wróciłem do Krakowa i nie wróżyłem sobie niczego dobrego, bo w Krakowie urzędował dobrze mi znany starosta, hoat Laskowski, opętany manią właǳy. I rzeczywiście
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na moje podanie otrzymałem od starosty krakowskiego następującą odpowiedź: „Do pomnika na Rynku może dotrzeć przed  goǳiną rano jeden człowiek z jednym wozem,
napełnionym wieńcami!” W rozpaczy telegrafowałem do N. Sącza o cofnięcie tego ǳikiego zarząǳenia. W nocy z  na  czerwca otrzymałem odpowiedź: „P tani
a
nia
a mi
Pini ki”. W takim położeniu bywałem w Galicji nieraz.
Więc i teraz nie straciłem ducha, ale kiedym szedł o  rano na wielkie, uroczyste zgromaǳenie w Ujeżdżalni, wiǳiałem planty krakowskie obsaǳone wojskiem, a komendantem
miał być — według starych zwyczajów austriackich — oﬁcer, słynący jako tępy brutal.
Żołnierze otrzymali ostre naboje! Zgromaǳenie było wspaniałe. W szpalerze trzymano
 olbrzymie wieńce z trzech zaborów, aby je zanieść na stary rynek krakowski i ozdobić
pomnik wieszcza narodowego. Ku końcowi poprosiłem zgromaǳenie o  minut cierpliwości i poszedłem do dyrektora policji. Temu oświadczyłem, że nie chcę go stawiać
w trudne położenie, ale o ile nie umożliwi mi bodaj przewiezienia wieńców przed pomnik, może być pewnym, że za kwadrans krew się poleje obﬁcie na ulicach Krakowa. Nie
mogę znieważyć kilku tysięcy luǳi, chcących uczcić w Krakowie pamięć największego
Polaka, nie mogę wprost powieǳieć robotnikom, że im nie wolno złożyć hołdu Mickiewiczowi!… W biurze dyrektora policji było kilku komisarzy. Jednego z nich przerażony
dyrektor wysłał ze mną dorożką natychmiast i wydał pozwolenie, żeby wieńce przewieziono w do rożkach pod pomnik Mickiewicza. Wpakowałem delegacje do dorożek, tłum
zaś poszedł małymi częściami przez kordony i zebrał się na Rynku. Ozdobiliśmy wspaniale pomnik i po licznych przemówieniach poszliśmy ugościć naszych przybyłych z daleka
przyjaciół.
Tak wyglądały rządy Pinińskiego w Galicji przy schyłku wieku XIX! Stan wyjątkowy
przeciw socjalistom polskim trwał przeszło pół roku. Nauczył on nas zręczności, która
nie imponowała co prawda królewiakom, ale na nasze potrzeby wystarczała. „Naprzód”
przeniesiony do Lwowa, rozchoǳił się stamtąd dobrze, ǳięki pomysłowości tow. Emila
Haeckera i jego żony p. Franciszki.
Rozpocząłem w parlamencie walkę przeciw rządowi hr. Thuna i jego służki, hr. Pinińskiego. Dnia  paźǳiernika  wnieśliśmy wniosek, o postawienie w stan oskarżenia
ministerstwa hr. Thuna, a  tegoż miesiąca zniósł rząd stan wyjątkowy w  powiatach,
gǳie ks. Stojałowski miał zwolenników, aby tenże mógł spokojnie rozsyłać swoje gazetki.
W ten sposób on, który najwięcej zawinił, otrzymał nagrodę, a w  dalszych powiatach
panować miała pięść policyjna i sąd do raźny.
Uzyskałem  podpisów na wniosku o postawienie rządu w tan ka nia. Dnia 
listopada  r. doszedłem w parlamencie do głosu jako wnioskodawca. Nie mam zamiaru przytaczać tutaj obu moich przemówień w debacie trwającej przez trzy posieǳenia.
Ale kilka ustępów i kilka przygód tej debaty warto zanotować. Najpierw, oparty na danych rządowych, zwróciłem uwagę na ówczesną nęǳę ekonomiczną chłopa w Galicji
i na straszliwe bezprawie popełniane w kraju przez administrację. Podam tylko najbarǳiej charakterystyczne ustępy mego pierwszego przemówienia:
„W środkowej Europie jest Galicja prawie najgęściej zaludnionym krajem. Mieszka tu więcej niż  luǳi na jednym kwadratowym kilometrze,
podczas gdy w Węgrzech, a więc także w kraju rolniczym, na jeden kilometr kwadratowy przypada tylko  luǳi. % ludności galicyjskiej oddaje
się uprawie roli, podczas gdy w Czechach zajmuje się nią tylko % ludności. W r.  przypadało na jedną chłopską roǳinę przeciętnie  morgów
gruntu, w r.  już tylko , morga, a w r.  tylko , morga. To znaczy, że ekonomiczna pod stawa bytu galicyjskiego chłopa zmalała w ciągu
jednego pokolenia o  procent.
Ludność Galicji stanowi % ludności całej Austrii, lecz podatków bezpośrednich płaci Galicja tylko %; z  milionów bezpośrednich podatków, które rząd w Austrii ściąga, płaci Galicja tylko około  milionów,
a więc %, jednak koszty egzekucyjne płaci w zupełnie innym stosunku.
Koszty egzekucji wynoszą w Austrii rocznie . złr., w Galicji .
złr., a więc  procent (słuchajcie, słuchajcie!) % całej sumy kosztów egzekucyjnych, ściąganych w całej Austrii płaci Galicja.
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Dochody z stempla ǳiennikarskiego w całej Austrii wynosiły  miliony
złr., podczas gdy w Galicji — nie do uwierzenia, a jednak prawǳiwe —
wynosiły tylko . złr. Cała prasa coǳienna galicyjska nie wydaje tylu
egzemplarzy, ile pierwszy lepszy wiedeński ǳiennik.
Porównajmy ilość ugorów w Galicji z innymi krajami, to i w tym wzglęǳie otrzymamy ciekawe zestawienie. Znajǳiemy, że ugory wynoszą w Saksonii %, w Czechach %, na Śląsku %, w Morawach %, w Galicji jednak %, a więc cztery razy więcej niż w Czechach.
Komisja, która przed kilkuǳiesięciu łaty miała wymierzać podatki gruntowe, składała się z % szlachciców, a tylko z % chłopów.
Powołam się na wcale niepodejrzane źródło, na księcia Franciszka Puzynę. Stwierǳa on, że chłop zatrudniony we dworze szlacheckim, otrzymuje
jako płacę roczną o  funtów chleba mniej, aniżeli potrzebuje na wyżywienie siebie i swych ǳieci.
Po sążnistym a nudnym kazaniu o Trójcy św. spytał książę raz galicyjskiego księǳa: „Ależ na miłość boską! Po co zawracacie głowę chłopom takimi rzeczami? Dlaczego ich raczej nie pouczycie, jak mają jadło sporząǳać,
jak gotować, jakie mają przepisy zachować przy jeǳeniu?” itd. Na to otrzymał odpowiedź od księǳa: „Nie mogę ich pouczać o tym jak mają jeść, bo
gdyby się raz tego wyuczyli, pozjadaliby po prostu wszystko, co posiadają”.
Jeżeli z kolei zapytamy, na kogo spada odpowieǳialność za to wszystko, to wskażę panom nagie cyy statystyczne. Któż to stanowi większość
galicyjskiej reprezentacji? W Kole Polskim szlachcice mają stanowczą większość %, w Sejmie, nie licząc głosów wirylnych i biskupów, których nie
uważam za posłów (potakiwania ze strony towarzyszy partyjnych), zasiada
na  posłów  szlachciców, tj. %, w Radach powiatowych na  prezesów przypada  szlachciców, a więc % (Słuchajcie! Słuchajcie!). Na
kogo więc spada wina? Z kim mamy rachunki załatwiać? Gǳież mamy szukać nieprzyjaciela? Tam, gǳie go nam cyy wskazują, gǳie go nam każą
szukać fakty i historia, w tej kaście wyzyskiwaczy, w napiętnowanej kaście,
która ojczyznę w gruzy rozbiła i sprzedała.
Czegóż można się spoǳiewać po kraju, gǳie na  gmin katastralnych  nie ma szkół? (Słuchajcie! Słuchajcie!) Czyż można się czego innego spoǳiewać, jeżeli zestawienie wykazuje, że w Ameryce wypada jedna szkoła na  mieszkańców, w Niemczech na , w Austrii na ,
a w Galicji na ? A wreszcie, jak musi ta nauka wyglądać ze względu
na nauczycieli, nawet w tych gminach, które mają szkoły, jeśli porównamy
Galicję np. z Danią. W Danii w szkołach ludowych na jedną klasę przypada
przeciętnie  uczniów, a w Galicji , a właściwie , jeśli odciągniemy
szkoły miejskie. Jak może uczyć nauczyciel szkoły jednoklasowej, jeśli ma
pod sobą  do  uczniów, i to uczyć w marnej buǳie, gǳie się suchot
nabawia? Gdybyśmy obliczyli, przez ile minut i sekund światło rozumu nauczycielskiego spływa na biedne ǳiecko galicyjskie, przekonalibyśmy się, że
na jedno ǳiecko wypada zaledwie jedna minuta. Czyż ta minuta na ǳień
natchnie ǳiecko mądrością i rozumem?
Nauczyciele ludowi pukali do drzwi wszystkich klubów, wszęǳie prosili
o poparcie, a z jaką odpowieǳią ich odprawiono? Powieǳiano im — i to ze
strony Koła Polskiego — że zbyt przyzwoite mają ubranie, jak na biednych,
proszących nauczycieli (Słuchajcie! Słuchajcie! na lewicy. Poseł dr. Milewski: „Kto to powieǳiał?”) Pan Jaworski to powieǳiał, i wyście to publicznie
w swym piśmie ogłosili.
W roku  na  ukaranych zbrodniarzy tylko sześciu było umiejących czytać i pisać, a na  rekrutów przypada u nas  analfabetów! Ten
więc w ciemności i głupocie pogrążony lud łatwo da się sprowaǳić na manowce.
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Kraj nasz liczy % analfabetów,  szkół systemizowanych jest zamkniętych,  osób bez prawnych kwaliﬁkacji spełnia funkcje nauczycielskie, a najmniej  chałup na urągowisko wszelkiej cywilizacji szkołami
się nazywa. Oto obraz strasznych stosunków szkolnych w Galicji.
Egzekutor podatkowy ma w Galicji  do  złr. i ubranie, listonosz
 do  złr., budnik kolejowy, a więc najniższy roǳaj służby, ma 
złr., ubranie, mieszkanie i opał; żandarm ma  złr., mieszkanie i ubranie; a nauczyciel ma  złr., nęǳne mieszkanie i nic więcej! (Słuchajcie!
Słuchajcie! na lewicy).
A jak się ma sprawa z pĳaństwem?
Za samo idealne prawo propinacyjne wyłuǳiła szlachta przed ǳiesięciu
laty od kraju  milionów złr., za samo historyczne prawo, bo wszystkie
karczmy pozostały w jej ręku. Kiedy zaś w kraju została ustanowiona komisja
propinacyjna, dostali faktycznie jako ǳierżawcy propinację w swoje ręce. Są
to magnaci Potoccy, Badeniowie, Szeptyccy itd.
Ale eleganccy panowie nie będą przecież sami chłopom wódki szynkować, ani też nie daǳą robić tego swoim córkom (Wesołość). Od tego jest
a i z tej okoliczności wycisnęli dla siebie zysk — Żyd, brudny wiejski szynkarz, podǳierżawca i ten musi panom płacić nieraz o % wyższy czynsz
ǳierżawny, niż panowie płacą krajowi.
Tak wyglądało tło ostatnich galicyjskich wybryków. Fakty które przytoczyłem, to są agitatorzy, sprawcy ostatnich rozruchów. Jak jednakże może
być inaczej, jeżeli wszystko, co ma właǳę w kraju, zachęca po prostu ogół
do awantur? Panowie, czy sobie nie przypominacie, coście wyrabiali ze Stojałowskim, aż nie ugiął się i nie przypełznął do waszych stóp? (Poseł Stojałowski: „To nieprawda, jakobym do stóp pełzał!” — Wesołość na lewicy).
Dotąd odbyto u nas  rewizji domowych. A ustawa powiada wyraźnie, iż wolno rewizjami dokuczać tylko tym luǳiom, przeciwko którym ma
się dostateczne powody do wytoczenia śleǳtwa. A teraz słuchajcie i zdumiejcie się! W tych  rewizjach nie wygrzebano nawet tyle obciążającego
materiału, by socjalnej demokracji móc bodaj jeden mizerny proces wytoczyć!
Z powodu przestępstwa prasowego, które jest tylko pieniężną karą zagrożone, trzymano jednego z naszych towarzyszy siedem tygodni w śleǳtwie, a w końcu nałożono na niego  złr. kary. Był to niejaki Sadowski
z Polnej. Żandarm, który go zadenuncjował i aresztował, awansował zaraz
potem na wachmistrza!
Zawieszono  stowarzyszeń, a mięǳy niemi  stowarzyszeń zawodowych,  organizacji galicyjskiego ludu, które miały na celu zredukowanie
-goǳinnego dnia roboczego na -goǳinny, podniesienie zarobku z -stu lub -eiu centów na  i  itd.
Żandarmeria prześladowała nawet ǳieci „podejrzane”… Ona to pewnego razu schwyciła przy niegodnej grabieży pocztowej list, w którym pewien
robotnik pisze: „Z syna mego mam praw ǳiwą pociechę, kompletny anarchista, prawǳiwy przewrotowiec w domu”.
Wdrożono u niego natychmiast rewizję domową i okazało się, że ten
anarchista, przewrotowiec liczy trzy lata. (Ogólna wesołość). Policja usunęła
się ze wstydem i hańbą”.
Po mnie głos zabrał hr. Thun, treść mowy którego była: „W Galicji były rozruchy,
a więc zawieszenie stanu wyjątkowego było koniecznym, gdyż najwyższą zasadą jest: „w
państwie musi być spokój”. (
na
an
m k at ).
Ludowcy, pp. Stapiński i Winkowski poparli dalszymi faktami moje przemówienie.
P. Stapiński wykazał, że powodem rozruchów była wódka, a właǳe nie występowały należycie przeciw bajkom, jakoby cesarz i papież pozwolili nabicie Żydów. Zachowanie się
właǳy często musiało robić takie wrażenie na lud, jakoby ona popierała rozruchy. W Limanowej opowiadano, że wojsko ma pomóc tym, którzy będą Żydów bili. Do starosty
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tamtejszego zgłaszali się różni chłopi z prośbą o pozwolenie rabowania reszty sklepów żydowskich. Rząd szanujący prawa ludu byłby się starał zbadać przyczyny rozpaczy i nęǳy,
u nas tymczasem odebrano tylko prawa konstytucyjne. Nęǳa zaś jest straszna, grunta
włościańskie są ogromnie zadłużone. Położenie robotników a zwłaszcza robotników rolnych jest takie, że tylko dlatego nie popełniają aktów rozpaczy, gdyż nie zastanowili się
nad swym położeniem. Robotnik rolny dostaje w zimie od właściciela dóbr , ,  do
 centów ǳiennej płacy. W wielu wsiach wcale nie ogłoszono stanu wyjątkowego, co
najlepiej dowoǳi jego zbyteczności. Nie wskutek zawieszenia stanu wyjątkowego ustały
rozruchy, bo zawieszono go wtedy, gdy już rozruchów nie było i zawieszono go przeważnie tam, gǳie się rozruchy wcale nie wydarzyły. W Nowym Targu nie było ani jednego
wypadku rozruchów, a jednak stan wyjątkowy do ǳiś dnia tam istnieje. (Ale wybory się
tam odbyć mają). Nawet wielu konserwatystów było ogromnie zǳiwionych, kiedy z powodu rozruchów w  powiatach, zawieszono stan wyjątkowy aż w  powiatach! Widać
stąd, że nie szło w danym wypadku o przywrócenie spokoju, lecz że jedynym celem stanu
wyjątkowego było zgnębienie ruchu ludowego w każdej jego postaci, a więc zgnębienie
partii socjalno-demokratycznej i stronnictwa ludowego. Przeszło  luǳi sieǳi obecnie po więzieniach i dlatego należy się ludowi polskiemu to zadośćuczynienie, aby hr.
Thun za tę niedolę Galicji dostał się na ławę oskarżonych.
Koło polskie wysłało dwóch mówców, p. dra Byka, reprezentanta konserwatywnych
Żydów i chrześcĳańsko-socjalnego profesora p. dra Milewskiego. Obaj oczywiście pochwalili zaprowaǳenie stanu wyjątkowego jako znakomitego leku na chłopów galicyjskich. P. Milewski, który bronił prawa „świętej karczmy”, po pseudouczonych wywodach
profesorskich, pozwolił sobie na zuchwałą obelgę, która w protokole stenograﬁcznym tak
wyglądała:
„Opozycja galicyjska ma jedną wspólną ideę: walkę z Kołem Polskim.
Nie jest to jakaś nowa myśl. Wszystkie gwałty na naroǳie polskim, przez
Murawiewa, Miliutyna lub Bismarka popełniane, odbywały się pod hasłem:
Przeciw szlachcie polskiej, przeciw duchowieństwu. (Żywe oklaski na prawicy).
Poseł Daszyński: Co to ma z nami do czynienia?
Poseł dr. Milewski: Jesteście spadkobiercami tych idei i tych haseł!
Poseł Daszyński: Wstydź się pan! Nas z Murawiewem porównywać!
Wstydź się pan, komediancie, płatny obrońco szlachty!”
Wmieszał się w to i hr. Wojciech ǲieduszycki, wołając: To prawda! Odpowieǳiałem
mu, że kłamie! Przysłał mi więc sekundantów, dwóch feudałów niemieckich. Odpowie
ǳiałem im, że pojedynku nie uznaję; uważam go dla socjalisty za nonsens, a dla hrabiego katolika za zbrodnię. Wówczas prosili mnie sekundanci, abym prezydentowi Izby
powieǳiał, że kłamstwo przypisuję hrabiemu nie jako prywatnemu człowiekowi, lecz jako politykowi‼ Zgoǳiłem się na to i wśród gwaru debaty wobec zaperzonego hrabiego
oświadczyłem prezydentowi, że uważam kłamstwo to za polityczne…
Po kilku dniach otrzymałem od kanoników kapituły biskupiej w Innsbruku list
ǳiękczynny, podkreślający, że w czasach ogólnego pomieszania pojęć w polityce miałem
odwagę nie dopuścić, aby hr. ǲieduszycki popełnił zbrodnię.
W mowie końcowej odpowieǳiałem należycie p. Milewskiemu, a dalej wskazałem na
to, jak lekkomyślnie igra Koło Polskie z prawami politycznymi ludności polskiej w Galicji.
Podczas wrześniowej (a więc przed dwoma miesiącami) narady w Kole mówił ks.
Pastor:
„Zapewniam, że stan wyjątkowy w moim powiecie był zbyteczny. Według mego zdania dłuższe trwanie stanu wyjątkowego było nieusprawiedliwione, ale ja myślę sobie tak: jeżeli rząd zaprowaǳił już ten stan, a na czele
tego rządu stoi hr. Piniński, a ja mam pełne zaufanie do hr. Pinińskiego
i zapewne hr. Piniński i rząd dobrze wieǳieli co robią, to niechaj stan wyjątkowy dalej pozostanie”.
Dr. Piętak zaś, radca dworu, w przeǳiwny sposób dał wyraz swemu przekonaniu:
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„Wątpliwym jest, czy nadeszła już pora do zniesienia stanu wyjątkowego. Trzy miesiące upłynęły, a nie znalazłem ani jednego wypadku rozruchów
w kraju. Jeśli tedy stan wyjątkowy dopiął swego celu, to powinien być natychmiast zniesiony, ponieważ dotyka wielkiej liczby niewinnej ludności”.
Skończyło się na tym, że Koło Polskie skupiło się koło jedynego punktu oparcia,
a tym punktem był „ck. namiestnik”…
Wniosek mój nie uzyskał większości, ale debata parlamentarna poruszyła do głębi
Zachodnią Galicję, dotkniętą boleśnie stanem wyjątkowym. Byłem przyzwyczajony do
„gorzkiego chleba opozycji” i rozumiałem dokładnie jej konieczność i znaczenie.
Koło Polskie np. na zewnątrz udawało, że triumfuje nade mną, ale w ciszy narad mógł
poseł ks. Pastor, narzekając na rządy, powieǳieć: „Jeżeli tak się ǳieje, to nic ǳiwnego, że
Daszyński wygrywa; jego jeszcze się boją, a nas nikt się nie boi”… W przeciwieństwie do
krajów wolnych i więcej kulturalnych, opozycja ludowa nie miała przed ćwierć wiekiem
w Galicji żadnych widoków, aby się stać większością i objąć rządy.
W tym straszliwym położeniu socjalnym, politycznym i narodowym, w jakim znajdowały się masy ludowe, pierwszym obowiązkiem opozycji było organizować je, uczyć,
wprawiać do czynności politycznych i społecznych, a nie pchać do kompromisów z rząǳącym wrogiem stronnictwem i do objęcia właǳy. Opozycja jest równie konieczną, jak
i właǳa większości. Ma ona swoje obowiązki, równie ważne jak i właǳa. Tylko pozornie przypisuje się opozycji większą łatwość ǳiałania, niż stronnictwu rząǳącemu. Jest
to wielka i trudna sztuka polityczna utrzymać daną liczną klasę w opozycji przez realizowanie jej żądań i ciągłe ustępstwa ze strony rząǳącej. Kto zbyt śpiesznie wspina się do
objęcia właǳy, może zniszczyć swoje własne stronnictwo. Kompromisy w sprawach życia społecznego są wprawǳie koniecznością (nawet po dokonaniu rewolucji), ale rozum
kompromisu polega na tym, żeby nigdy nie oﬁarować przeciwnikowi głównych życiowych interesów społeczeństwa, przedstawianego przez stronnictwo. Dla zawarcia kompromisu nie jest konieczne wstępowanie do rządu. Tych kilku przepisów politycznych nie
rozumieli nieraz woǳowie opozycji mieszczańskiej i chłopskiej. Wystarczy wskazać na ks.
Stojałowskiego, zawierającego w roku  kompromis ze szlachtą. Za miskę soczewicy
sprzedał się, aby po kilku latach stracić wszelkie znaczenie, a po kilkunastu zniszczyć
stronnictwo i wykreślić je z wszelkiej publicznej ǳiałalności.
Podobny błąd popełnił potem w innych warunkach p. Jan Stąpiński, przez co rozbił
swoją partię i gorzko ugody ze szlachtą żałować musiał…
Upadanie moich wniosków w parlamencie, a później w Raǳie miasta Krakowa, nie
przygnębiało mnie zbytnio. Chwilowa reakcja była czasem bolesna, ale potem rozważałem
zawsze, czy np. przekonałem szersze masy o słuszności moich wystąpień, czy zbliżyłem
sprawę do rozstrzygnięcia, czy dałem hasło do dalszej walki?
Toteż przez ćwierć wieku uchroniłem moją partię od rozbicia i mogłem patrzeć na
jej wzrost nieustanny od najskromniejszych pierwocin aż do wyżyny stronnictwa, zdolnego do wielkiej pracy i do najcięższej walki. Komplementów pod tym względem nawet
przeciwnicy nie mogli odmówić. A z początku ogłaszano mnie z całą swobodą za roǳaj bandyty społecznego, odmawiano mi dobrej woli i zdolności, sąǳąc, że albo jestem
„jednodniówką” polityczną, albo się kiedyś sprzedam…
W chwili zniesienia stanu wyjątkowego partia nie straciła ani jednego stowarzyszenia.
Wszystko było ku temu starannie przygotowane.
Hr. Leona Pinińskiego zwalczałem zajadle za te jego próbki rząǳenia. Zwalczałem
go jako reakcjonistę, jako wroga chłopów i robotników.
Epizodem końcowym tej walki była moja interpelacja parlamentarna o sprawkach
Pinińskiego. Żył w Skorykach, wiosce nad granicą rosyjską, obszarnik Tuczyński, znany
koniarz, osobistość mętna i podejrzana. Dość powieǳieć, że był szpiegiem austriackim,
ǳiałającym podczas swoich podróży do Rosji w celu zakupna koni. Otóż ten Tuczyński był
przyjacielem domu Pinińskich. Po jego śmierci z opieczętowanej masy spadkowej z sądu
powiatowego w Nowem Siole zginęły obrazy Grottgera i inne i znalazły się w domu hr.
Leona Pinińskiego!… Interpelacja wnosiła zapytanie, jakiem prawem coś podobnego stać
się mogło bez postępowania spadkowego?
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Ze względu na Koło Polskie odpowieǳiał na nią prezydent ministrów dr. Koerber
barǳo dwuznacznie, ale upadek Pinińskiego po wniesieniu taki interpelacji był rzeczą
pewną. Jakoż wkrótce potem musiał odejść, poświęcając się już niepoǳielnie estetyce
i intrygom.
Dnia  marca  roku wniosłem interpelację, a  maja już był mianowany namiestnikiem hr. Andrzej Potocki. Na próżno organ Pinińskiego, „Gazeta Narodowa” pisała,
że p. Daszyński nie doczeka się tego, żeby obalał namiestników…
Jeszcze raz w r.  spotkałem się z podolskim hrabią i z jego pomocnikiem prof.
Strońskim w Krakowie przy tworzeniu Legionów i musiałem obu ostro zwalczać za ich
zaufanie do austriackich jenerałów, pod czym oczywiście kryła się ich nienawiść do Piłsudskiego.

ma

nia.

Nie wiem, czy jest kto z moich rodaków, który by tak używał trybuny mówcy w życiu
politycznym, jak ja to czynić musiałem przez lat z górą trzyǳieści. Mogę bez przesady
powieǳieć, że przez długie lata byłem osobiście środkiem uświadomienia społecznego i politycznego kroci tysięcy chłopów i robotników polskich. Przemawiałem do nich
w całej Galicji, w Królestwie, w Wiedniu, Budapeszcie, Berlinie, Sztutgarce, Bremie, Paryżu, Londynie, w Szwajcarii, w trzyǳiestu kilku miastach Północnej Ameryki, wszęǳie
dokąd mogłem tylko dotrzeć. Mówiłem na placach publicznych do ǳiesiątków tysięcy
i nie cofałem się przed zgromaǳeniem w chałupie wiejskiej, gǳie mogło się zmieścić
z biedą kilkunastu nęǳarzy. Ponieważ mów moich nie pisałem, przeto muszę stwierǳić,
że wśród tysięcy przemówień nie było dwóch jednakowych.
Czy używałem w mowach moich — jak mi to zarzucali przeciwnicy — demagogii?
O ile mogę stwierǳić, nie czyniłem tego świadomie nigdy. Dla przykładu podam takie
zdarzenie:
W r.  kandydowałem w okręgu wiejskim Kraków — Podgórze — Wieliczka.
Była śliczna wiosna, ale cóż, kiedy w wielickim powiecie panowała posucha! Oczywiście
że biedni chłopi narzekali, a księża z ambon publicznie głosili, że to Bóg zsyła karę na
powiat za to, że ja kandyduję… Wybrałem się na zgromaǳenie wyborców do wielkiej
wsi Wiśniowej na południu powiatu. Jadąc przez cały prawie powiat, czuję że ma się na
deszcz. Nawet mnie po droǳe trochę skropił. Przybywam do Wiśniowej w ǳień targowy. Zbierają się chłopi. Gospodarz otwiera na oścież drzwi ogromnej stodoły, gospodyni
zaściela stolik czystym rańtuchem i nawet przynosi karafkę z wodą. — Cóż kiedy chłopi
nie śmią wejść do stodoły, lecz nieufnie stoją u samych wrót. Zaczynam mówić, odǳielony od moich trwożliwych słuchaczy o kilkanaście kroków, sam jeden wśród pustej
stodoły.
— Jeszcze mnie tu w Wiśniowej nie było, a już księża z ambon rozgłaszali, że dlatego
deszcz nie pada, bo ja kandyduję w powiecie. A ja wam mówię, że przywiozłem wam
deszcz i raǳę — wejdźcie co rychlej do stodoły, bo wnet padać zacznie!
I rzeczywiście deszcz wiosenny zaczynał już pięknie kropić, a chłopi weszli jak jeden
mąż do owej zdraǳieckiej stodoły… Wówczas dopiero zacząłem szeroko rozwoǳić się,
jak głupim środkiem jest agitacja księży, która deszcz czy suszę wiązać chce z przekonaniami politycznymi kandydata. A potem już poszło zgromaǳenie szeroko. Omówiliśmy
wszystkie najważniejsze sprawy publiczne i Wiśniowa głosowała za mną. Czy to była z mej
strony demagogia?
Nigdy nie mówiłem do zgromaǳonych, że oni sami gwałtownym czynem mają tego
dokonać, czego ich przywódcy nie potraﬁą zrobić na ich czele. Nigdy nie łuǳiłem luǳi
„żywiołowością” ich rozpaczy, lecz zawsze starałem się wziąć odpowieǳialność za moje
słowa. Jako najcięższy zarzut jednemu z młodych prawników postawiłem to, że po jego
mowie podburzającej zgromaǳeni dopuścili się krwawych rozruchów, mając możność ich
uniknięcia, gdyby mówca był czyny ich przewiǳiał i mówił inaczej.
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Nie dałem się unosić okrzykom złym czy życzliwym, płynącym ku mnie z pośród
zgromaǳonych i nie wahałem się sprzeciwić choćby większości. A jednak nie da się
zaprzeczyć, że porywałem za sobą barǳo wiele zgromaǳeń, choćby złożonych z luǳi
wytrawnych, zebranych na kongresach czy na konferencjach. Wynikało to z poszanowania
słowa przez emnie samego. Nigdy bowiem nie mogłem się nakłonić do „retoryki”. Nigdy
nie studiowałem żadnej pozy, a sama myśl, że ktoś może przyjść na moje zgromaǳenie
aby zachwycać się formą mowy a nie zajmować stanowiska wobec jej treści, napełniała
mnie wstrętem.
Najwyraźniej uprzytomniłem sobie ten wstręt do retoryki raz w Zurychu, na mięǳynarodowym kongresie socjalistycznym. Przemawiał tam wspaniale pastor holenderski
Domela Niewenhuys, zdaje mi się za strajkiem w razie wojny. Otóż któryś z sąsiadów
szepnął mi, że na galerii znajduje się jego kochanka i że to dla niej tak pięknie przemawia… Domela N. stracił odtąd dla mnie wszelki urok. Możem go skrzywǳił w duszy,
ale nie mogłem inaczej wobec niego reagować. W czasie szalonej — co do nierówności
sił — walki mojej z klasą rząǳącą w Galicji, byłem niemiłym przeciwnikiem dla wielu
z tych, co reprezentowali system obrzydliwy rządów, polegających na jawnym oszustwie
i gwałcie. Kiedy w parlamencie wiedeńskim przerywano mi z ław Koła Polskiego, nie
szczęǳiłem dorywczych odpowieǳi barǳo ostrych.
W ogóle ton mój zależał w znacznej mierze od przeciwników, którzy w pierwszych
latach nie krępowali się wobec mnie niczym, sąǳąc, że mają do czynienia z warchołem,
który zniknie wkrótce i zamilknie. A już a a nie liczyła się wobec mnie nawet z względami jawnej śmieszności! Nie podawano w polskiej prasie treści moich mów parlamentarnych, lub przekręcano je nielitościwie, świadomie, po bandycku. Sąǳąc zaś z sprawozdań
tej prasy, zgromaǳenia moje polityczne składały się z kilkunastu żydków i żydóweczek
oraz tłumu niedorostków… To był tak stały szablon, żeśmy potem serdecznie się śmiali,
czytając te relacje.
Pod wpływem nadużycia słowa przez całe zgraje niesumiennych mówców wytworzyło
się u nas nawet wśród luǳi rozumnych przekonanie, że mowy publiczne nie mają żadnej
wartości w ogóle, że należy „ǳiałać” a nie mówić, że „czyn” jest stokroć mocniejszy niż
słowo.
Te wszystkie wstręty mają głęboką rację wobec i
słowa. Ale są słowa tej samej
wagi i mocy co czyny. Bez słowa, jako wyrazu duszy, nie zroǳi się publiczny czyn świadomy. Słowo bowiem jest wyrazem ducha więcej niż czyn. Czynowi daje dopiero słowo
to, co się nazywa ideologią i co jest czynu motywem, oświetleniem i celem. Zabić może
wariat i święty. Dopiero ideologia świętego nada czynowi wartość wewnętrzną, uświęci
go.
Całym trudem niezmiernym mojej ǳiałalności publicznej było tworzyć właśnie i
ię ruchu robotniczego.
Jakaż masa luǳka wytrzymałaby np. głód i niedostatek podczas długiego strajku,
gdyby nie poczucie, że strajk jest
n m i k ni n m? Któż oddawałby partii swoje
siły, czas, pieniąǳe, gdyby nie przekonanie, że partia taka jest konieczną i pożyteczną
organizacją? Ale niechaj tylko wytworzy się kilka niemądrych partii, a wnet znajdą się
tacy, którzy krzykną, że każda jest szkodliwą i że partii wcale nie trzeba!
Za słowa moje znajdowałem się wielokrotnie przed szablami policyjnymi, pod kopytami koni policyjnych, przed karabinami szeregów żołnierskich i przed kratkami sądowymi. Ponosiłem pełną odpowieǳialność.
Oczywiście, że ta ǳiałalność nic wspólnego nie miała ze spiskowością, z konspiracją,
która była wtedy, niestety, jedyną formą życia partyjnego w Królestwie. I tutaj znowu
znalazło się dość żywiołów, które gotowe były lekceważyć ruch jawny, na pozór nic z bohaterstwem wspólnego nie mający, a chwalić i czcić tylko ruch konspiracyjny, grożący
długiem więzieniem lub Sybirem.
W zaborze rosyjskim konspiracja socjalistyczna była aż do wojny światowej jedyną
rzeczywistą walką z niewolą, a niestety niemal jedyną klasową walką wyzwoleńczą robotników. Wyrastała ta klasa robotnicza w tak strasznych warunkach, że tylko bohaterskie
typy luǳkie, o poświęceniu bezgranicznym mogły ostać się i wywierać wpływ potężny.
Stąd rozwój cnót i właściwości nieznanych niemal w świecie cywilizowanym i wolnym
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od niewoli. Stąd cecha ruchu całego, pełnego zdumiewających i uwielbienia godnych
czynów bohaterskich.
Ale trudno zaprzeczyć, że konspiracja była i ki m ni
i, że ǳiałanie jej nie mogło objąć masy luǳkiej, że nie sprzyjała ona wyrobieniu nowoczesnych pojęć w luǳiach,
że zacieśniała się do wąskich zadań, które w jako tako wolnym kraju można było bez oﬁar
rozwiązywać. Obok bohaterów, rozwĳała nieodpowieǳialność barǳo wielu luǳi i prowaǳiła do rozłamów na tle osobistym. Browning czy sztylet nie zawsze może być narzęǳiem rozwoju. A jeżeli dodamy zmorę
ka i, zrozumiemy dopiero, w jak strasznych
warunkach ǳiałać musieli nasi konspiratorzy…
Ale byłbym — z przeproszeniem — durniem, gdybym był w Galicji wprowaǳał
konspiracyjność zamiast jawnego ruchu „legalnego”, który mógł obejmować krocie tysięcy robotników zamiast kilku tysięcy. Kiedym tłumy luǳkie zgromaǳał w salach lub
na placach, a koło mnie sieǳiało dwóch komisarzy policyjnych w mundurach, jako reprezentantów rządu, wielu luǳi obdarzonych większą fantazją niż rozumem drwiło ze
mnie, nazywając mnie c, k. socjalistą i tęskniąc do jakichś nocnych zebrań kilkuǳiesięciu wtajemniczonych choćby gǳieś w polu, czy w lesie… A jednak ci sami austriaccy
komisarze policyjni, którzy nieraz wili się i stali pod pręgierzem wśród moich przemówień, woleliby tysiąc razy mieć do czynienia z garstką konspiratorów, niż z trybuną
tysiącznego zgromaǳenia, na której przemawiał socjalista! Co więcej, policja nieraz a
k a a konspiracje, byle tylko zabić masowy ruch jawny klasy robotniczej. Spisek
bowiem w warunkach wolnościowych może i musi być
i formą życia tak licznej
warstwy jak klasa robotnicza, mającej takie cele i takie środki ǳiałania jak ona. Spisek
jako system i główna forma ruchu jest odpowiednikiem niewoli, a zwalczać ją może tylko
w najsłabszy sposób. Dla małej garstki luǳi jest on wygodną formą ǳiałania we wszystkich warunkach i zawsze spisek bęǳie istniał jako zmowa garstki. Ale ja miałem całkiem
inne cele i zdobyłem dla tych celów środki im odpowiadające, tj. ruch masowy. A ten
bez tysięcy mówców był nie do pomyślenia.
Opowiem tu jeden wypadek pomieszania pojęć u konspiratorów wobec ruchu masowego.
Jednym z najciekawszych i najwspanialszych typów konspiracyjnych i luǳkich w ogóle był ś p. Mieczysław Mańkowski. Proletariatczyk, skazany na katorgę jeszcze w latach
ośmǳiesiątyeh, przebył blisko  lat na Syberii. W czasach rewolucji  r. wrócił do
kraju i tu ǳiałał konspiracyjnie. Był to typ wzniosły, moralnie wysoko stojący, o Chrystusowej postaci. Gdy wrócił do swego roǳinnego Krakowa, zebrało się małe grono
przyjaciół, aby go powitać. Pytałem go o wrażenia krakowskie. Wówczas zaczął snuć
smutne swoje uwagi:
„Wiǳicie, moi droǳy — kiedym tu był przed ǳiesiątkami lat, wówczas konspiracja tu kwitła. Zbieraliśmy się tajnie, policja niczego o nas nie wieǳiała. A oto wczoraj
wiǳiałem wasze publiczne zgromaǳenie, a potem pochód. I przyznam się, że smutne
zrobił na mnie wrażenie… Bo proszę was, na trybunie dwóch komisarzy policyjnych,
a w pochoǳie całe odǳiały policyjne maszerujące wraz z robotnikami, to chyba nie dodaje otuchy rewolucyjności”… Smutne te reﬂeksje były jedyną reakcją Mańkowskiego
wobec tysięcy robotników, idących ze sztandarami, śpiewających „Czerwony Sztandar”
i wyrażających swoją solidarność z rewolucją w Królestwie, walczącą i o te swobody, które
ci robotnicy już sobie zdobyli.
Ciekawą rzeczą było obserwować głupotę średniej klasy w Galicji. Stańczycy, czy
szlachta podolska, mieli zaufanie dwora, mieli całą maszynę rządową od namiestnika
do ostatniego żandarma, mieli wreszcie kler, który spełniał służbę „moralnych żandarmów” wobec ruchu ludowego. Mieli, jako klasa, licząca wszystkiego dwa tysiące roǳin,
wszelką właǳę, mieli pieniąǳe płacone im przez społeczeństwo na mocy najbezwstydniejszych przywilejów (opłata za pańszczyznę, gorzelnie, wyszynk wódki w karczmach
itd.). Ci luǳie nie potrzebowali zaiste zgromaǳeń, a porozumiewali się znakomicie na
polowaniach, zabawach i w swoich kasynach szlacheckich. Spokrewnieni ze sobą wyzyskiwali znakomicie koniunkturę „łaski” cesarskiej przez całe pokolenia. Ale mieszczaństwo, urzędnicy wyżsi, lub tzw. „inteligencja”, będąca przed wojną światową częścią klasy
średniej, nie rozumieli ze strachu i z powodu ciemnoty politycznej zupełnie znaczenia
zgromaǳeń publicznych. Można śmiało twierǳić, że robotnicy na
i w ciągu lat całe
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społeczeństwo, jak należy w życiu publicznym posługiwać się zgromaǳeniami publicznymi.
Zgromaǳenia były w owych warunkach wielką szkołą życia publicznego, a klasa średnia zachowywała troskliwie swój analfabetyzm polityczny. Nie rozwĳała mówców publicznych, zasklepiała się w swoich kółkach i konwentyklach i nie wywierała najmniejszego wpływu na lud pracujący wsi i miasta.
W kraju ciemnym, z przeważającą większością analfabetów, w kraju tak odciętym
od szerszego życia jak ówczesna Galicja, nie można było żądać, aby na zgromaǳeniach
mówili sami wartościowi luǳie. Demostenesy i Cicerony wiejskie i miejskie plotły też
sporo bredni i kłamstw pospolitych. Dużo, aż nadto dużo było demagogii, w której niedoścignionym na szczęście mistrzem był ks. Stojałowski. Dużo było awantur i bójek na
zgromaǳeniach, gǳie spotykali się przeciwnicy.
Ale gdy choǳiło o wielkie żądania mas, zgromaǳenia bywały potężną manifestacją
woli szerokich warstw ludowych. Stare przysłowie warstw panujących mówi: „ t
ma a t n
a” i ma ono głębokie znaczenie, bo zgromaǳenia dla chwalenia istniejących porządków będą zawsze należały do rzadkości… Raczej rozpacz, bieda,
klęska, potrzeba obrony, konieczność zmiany na lepsze pozostaną na długo motywami
gromaǳenia się tłumów luǳkich. Stąd też charakter zgromaǳeń ludowych naszych,
stąd krytyka nieustająca, stąd tysiączne żądania masy ujawniały się na tych wiecach naszych.
Pierwotnie oczywiście nie dopuszczano nas do sal porządnych, pięknych i czystych. Te
stały pustką, podczas kiedy my gromaǳiliśmy się w szynkach, często najobskurniejszych.
Pamiętam w Krakowie taki szynk „Pod Plewną”, gǳie w sobotę wieczorem schoǳiły się
szumowiny na pĳatykę i tańce. Za to w nieǳielę rano mogliśmy spokojnie odbywać nasze zgromaǳenia. Tu miały miejsce w r.  i  homeryckie zaiste turnieje słowa,
bo dla zwalczania nas zjawiał się tu ks. prałat dr. Chotkowski, poseł chłopski, profesor
uniwersytetu i złotousty zaiste mówca. Zachoǳił tu i ks. jezuita hr. Jan Badeni o twarzy białoróżowej pazia lub ǳiewczęcia. Ci polemizowali ze mną wspaniale. Pamiętam
raz klęskę, którą poniósł ks. hr. Badeni przez usta biednej szewcowej, pani Kotapkowej.
Ks. Badeni zalecał robotnikom jałmużnę i dobroczynność chrześcĳańską na niedole życia. Wymownie wskazywał na „Towarzystwo Dobroczynności św. Wincentego a Paulo”
jako na organizację pomocy i ratunku w nęǳy. Wówczas wysunęła się nieśmiało biedna
jakaś kobiecina w czarnej chustce i zaczęła prosić o głos. Uǳielono jej głosu i usłyszano
z jej ust wśród płaczu zwykłą historię: Mąż jej, szewc Kotapka został za kolportaż gazety
socjalistycznej uwięziony. Wtedy biedna żona zwróciła się do Towarzystwa Dobroczynności o pomoc. Ale pobożne panie odmówiły jej krup i mąki, dopóki mąż nie wyrzecze
się swoich przekonań. Ks. Badeni stał jak pod pręgierzem i został pokonany w oczach
zgromaǳenia.
Zabił się ks. hr. Jan Badeni w oczach robotników krakowskich przez drobnostkę.
Uplanował był sobie wraz z niejakim księǳem Stysińskim, że uniemożliwią obchód
 maja w Krakowie. Zwołali więc obaj na  kwietnia r. swoje własne zgromaǳenie do sali Rady miejskiej. Przyszli oczywiście prawie sami socjaliści… Ksiąǳ Stysiński
przewodniczył, ks. Badeni referował. Mówił tak niespokojnie, że mu całe zgromaǳenie
ciągle przerywało. Biegał więc różowiutki abuś po trybunie, jak szczurek w klatce, aż nie
wytrzymał i pokazał publiczności różowy języczek!… To było też końcem zgromaǳenia.
Obaj księża musieli zaniechać tej gry. Pierwszy maj się powiódł, ks. Stysiński wkrótce
potem uciekł z ładną ǳiewczyną do Ameryki, a ks. Badeni wyjechał do Lwowa.
I to wszystko z powodu języka.
Warto również zaznaczyć, że zgromaǳenia nasze były do pewnego stopnia szkołą dla
towarzyszy z Królestwa i z zaboru pruskiego. Górnośląscy robotnicy nieraz się zgromaǳali
na terytorium Galicji nad granicą, aby uniknąć kontroli pruskich policjantów. A nawet
bogata Warszawa, jadąc się bawić czy leczyć do Krynicy, Szczawnicy, Zakopanego, często
też zachoǳiła do krakowskiej
a ni, aby słyszeć socjalistycznych mówców.
A ta ujeżdżalnia „pod Kapucynami”, o parę kroków od arystokratycznego kościółka
oo. Kapucynów, to była ogromna, stara buda, nie barǳo jasna, mogąca pomieścić do
 luǳi, stojących w miękkim piasku po kostki. Tu przez lat kilka aż do jej zburzenia
w r.  odbywały się moje zgromaǳenia. Potem przenieśliśmy się do nowej, wspaniałej
Pamiętniki



ujeżdżalni przy ul. Rajskiej, a potem do sal miejskich, do Sokoła, a nawet do cudownej sali
koncertowej w Starym Teatrze. Ale już wtedy minęły ciężkie czasy nęǳy, prześladowań
i jednolitej nagonki społecznej. To już był niemal luksus.
O ile zgromaǳenia miejskie były ożywione, a nieraz burzliwe, o tyle wiejskie przypominały swoją ciszą, skupieniem i cierpliwością zaprawdę jakieś biblĳne czasy. Chłopi małorolni, a tacy byli i są w Zachodniej Galicji przeważającą większością ludności wiejskiej
— byli gruntem tak „nowinnym”, ludem tak biednym i przygnębionym, że uważałem się
tutaj za „apostoła”, w najpierwotniejszym słowa znaczeniu. Szalone były jednak trudności
przemawiania na takich zgromaǳeniach. Luǳie ci nie mieli najlżejszego pojęcia o sprawach narodu czy państwa, o tych wszystkich dalszych, a jednak strasznych ciężarach,
o pośrednich podatkach, o polityce zagranicznej. Musiałem więc tłumaczyć wszystko od
podstawowych elementów, musiałem śleǳić równocześnie czy mnie rozumieją, musiałem szukać porównań z rzeczami im znanymi i mimo tego wszystkiego truchlałem, że
w rezultacie fałszywie mnie zrozumieją. Toteż zgromaǳenia chłopskie bywały długie. Ta
długość była nieraz niezwykłą. Na przykład ośmiogoǳinne chłopskie zgromaǳenie nie
należało do rzeczy niebywałych. Byli też wśród nas mówcy, którzy umieli mówić po trzy
lub cztery goǳiny, powtarzając się przerażająco dla uszu miejskich, ale barǳo lubiani przez zgromaǳenia wiejskie. Dwóch z nich robiło wprost rekordy w długości mów.
Byli to Adam Matejko, późniejszy profesor gimnazjalny i Kazimierz Kaczanowski, znany
ǳiałacz wśród kolejarzy. Nie zapomnę przerażenia mojego, kiedym raz wybrał się na wieś
z młodym towarzyszem B., człowiekiem miłym i szlachetnym, ale tak „krasomówczym”,
że wprost zdrętwiałem, kiedy zaczął mówić zalecając moją kandydaturę. Mówił o zajadłej
mojej walce z wszechniemcami Wolfem i Schonererem w parlamencie wiedeńskim.
— A czy wiecie, czego chcą wszechniemcy? — huknął mój B., stojąc na ławie, na
której pod nim sieǳiałem.
— Oto wieǳcie, że chcą wykonać testament Barbarossy!… — Obserwowałem przerażone miny słuchaczy podgórskiej wioski i sieǳiałem jak na szpilkach.
— Oto mieczem gwałtu i kropidłem ciemnoty chcą na nas uderzyć — grzmiał dalej
mój poczciwy B., ale ja już zacząłem ściągać go z ławy, aby przejść do języka barǳiej
zrozumiałego dla słuchaczy.
Czasami trudno się było zorientować w opinii słuchaczy wiejskich. Pamiętam takie
zabawne zgromaǳenie we wsi Rącznej. Przemawiałem jako kandydat i zdawało mi się,
żem szturmem zdobył serca słuchaczy. Kiedy pod koniec zgromaǳenia przewodniczący
wezwał zgromaǳonych, aby ci, co na mnie chcą głosować, podnieśli ręce do góry, okazało
się, że nie podniósł ręki żaden!… Przemówiłem jeszcze krótko, wypowiadając zdanie, że
pewno za mało mnie jeszcze znają i pożegnawszy się, wyszedłem do mojego wozu na
błotnistej ulicy. Cały tłum ruszył za mną i odprowaǳił mnie aż za granice wioski. Dopiero
po droǳe opowieǳieli mi chłopi, że nie podnosili rąk, bo pod oknami stali ksiąǳ i wójt
na czatach… Ale wszyscy będą na mnie głosowali. Za wsią wyciągnęły się do mnie twarde
chłopskie dłonie na pożegnanie. Rączna dotrzymała słowa przy wyborach.
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Rok  był szalonym zaiste rokiem pracy. Zaczął się od konferencji w Morawskiej
Ostrawie, gǳie z trudem niezmiernym udało się nam  stycznia odwieść górników od
strajkowania. Zadowolony z tych wyników konferencji wyjechałem do Krakowa, gǳie
nad ranem zastała mnie depesza, że a
i t a k ka i ki t a k ! Zrozumiałem namacalnie, że ruchu niepodobna było zatrzymać i wróciłem do rewiru. Strajk objął
wkrótce całe niemal kopalnictwo węglowe, tj. około . górników. Z roǳinami,
z drobnymi handlarzami żyjącymi z górniczych zarobków itd. wynosiło to około pół
miliona głów. Polskich górników strajkowało prawie .. Był to największy strajk,
z jakim miałem bezpośrednio do czynienia. Trwał do drugiej połowy marca. Głównym
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żądaniem strajkujących była mi
inna
ta. Dotychczas bowiem górnik pracował  goǳin, a mieszkając daleko od szybu, tracił oprócz tego dwie do trzech goǳin
na drogę. Górnicy uginali się pod zbyt długim czasem pracy. Wszystkie złe następstwa
tego, jak pĳaństwo, ciemnota, brak organizacji, czyniły z górnika nieszczęśliwą istotę
luǳką. Rząd zareagował, jak umiał, tj. posłał kilka pułków wojska i chmarę policji do
górniczego rewiru. Socjaliści zorganizowali powszechne składki na strajkujących, zamienili tygodniki w rewirze na ǳienniki, obsaǳili mężami zaufania cały rewir i odbywali
niezliczone zgromaǳenia, aby podtrzymać ducha solidarności w masach. W parlamencie
zaś postawili wniosek o ośmiogoǳinną szychtę i starali się go przeprowaǳić. Imieniem
ministerstwa zjechał do M. Ostrawy stary minister sprawiedliwości, niegdyś morawski
namiestnik, br. Spens-Boden. Mieszkaliśmy w jednym hotelu, schoǳiliśmy się często
rano i omawialiśmy, co dalej począć? Po dwunastu tygodniach strajku, gdy rząd obiecał
solennie, że zgaǳa się na ǳiewięciogoǳinną szychtę (z wjazdem i wyjazdem), trzeba było
strajk zakończyć. Ale ustawy jeszcze parlament nie uchwalił i nie mieliśmy z czem stanąć
przed robotnikami. W Wiedniu sąǳono, że czescy górnicy są kulturalniejsi niż polscy,
więc zdecydowano, że dr. Karpeles i tow. Merta pojadą do M. Ostrawy, a ja do polskiej
Orłowej, aby skłonić górników do podjęcia pracy. Stało się inaczej niż przewidywano.
W M. Ostrawie poturbowano niedelikatnie zwiastunów pokoju, a Orłowa uchwaliła na
kilkunastotysięcznym wiecu podjąć pracę. Ks. Stojałowskiego, który próbował w mętnej woǳie łowić ryby, górnicy pobili. Strajk ten, na który zebraliśmy około pół miliona
koron, stał się punktem wyjścia nie tylko krótszej pracy ǳiennej, lecz także wielkiego
rozwoju organizacji zawodowej, politycznej, a zwłaszcza spółǳielczej. Domy robotnicze
i „konsumy” zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Kultura górnika zaczęła się dźwigać, ciemnota i pĳaństwo pierzchać.
W środku pracy strajkowej musiałem jeźǳić dość daleko, do Lwowa, gǳie grono
luǳi postawiło moją kan at ę
m .
Śmierć słynnego woǳa demokracji z r. , Franciszka Smolki opróżniła jeden
z lwowskich mandatów sejmowych i na mnie spadał zaszczyt wielki, że wezwano mnie
do kandydowania po Smolce a przeciw dr. Piętakowi, ministrowi-rodakowi. Oczywiście
że nie mogłem liczyć na łatwe zwycięstwo. Głosowanie było jawne, wyborcami byli kupcy, właściciele domów i urzędnicy, nacisk rządowy ogromny. Decydowali Żyǳi. Toteż
klerykalny namiestnik, hr. Piniński zwrócił się do rabina Schmelkesa z prośbami o ostre
wystąpienie przeciwko mnie, a rabinowi Caro powieǳiał przejrzyście: „ kann a
ank a in” („Potraﬁę być wǳięcznym”).
Pomimo nacisku z góry zgromaǳenia moje były barǳo liczne i ożywione, tak że
entuzjaści przepowiadali pewne zwycięstwo.
Ale gdy przyszło do oddawania głosów jawnie, pod kontrolą przełożonych urzędniczych, inspektorów podatkowych (na kupców!) i luǳi rozporząǳających kredytami
i innymi wpływami, entuzjazm zmalał. Podam zabawny tego przykład. Urzędnik państwowy, podawszy swe nazwisko, głosuje: Ignacy… W tej chwili spostrzega przy stoliku
komisyjnym swego przełożonego i kończy: Piętak.
Przekładają mu, że p. Piętak nazywa się Leonard, ale urzędniczek obstaje już przy
Ignacym Piętaku i głos staje się nieważny.
Rezultatem było około  głosów po mojej, a  po stronie rządowej, no i głębokie przekonanie, że socjalista nie zdoła dostać się do Sejmu galicyjskiego. Później powtórzyłem to samo doświadczenie i w Krakowie. Dopóki istniała sławetna Galicja i Lodomeria, nie można było marzyć o zdobyciu Sejmu. Pozostał on dla szerokiej masy robotniczej
ciałem zupełnie obcym i świadczył o nierozumie większości sejmowej, która wolała, żebyśmy zwalczali ją w Wiedniu, a nie mogli wewnątrz kraju przedkładać naszych żądań
i potrzeb.
Zaraz po chlubnym upadku we Lwowie musiałem dokończyć zabiegów o a ni
i nnika w Krakowie. Przystąpiłem do tej pracy z rządkiem zuchwalstwem. Miałem
zebranych ze składek około . koron. Pierwszą i największą sumę, bo  koron
przysłał z Dalmacji tow. Andrzej Moraczewski, wówczas inżynier kolejowy. Z takim to
„kapitałem zakładowym” ośmieliłem się wydawać „Naprzód” coǳiennie. Toteż przez lat
dwaǳieścia nie miałem odtąd ani jednej chwili wolnej od trosk i kłopotów pieniężnych.

Pamiętniki



Zwykły człowiek nie ma wyobrażenia o tej męce. Wszak słońce na niebie może się nie
pojawić, ale ǳiennik wyjść musi! A przy tym miałem śmiertelnego wroga w prokuratorze
krakowskim, p. dr. Romanie Dolińskim. Konﬁskował nas tak zajadle i tak wytrwale,
że widać było jego zamiar doprowaǳenia „Naprzodu” do bankructwa. Po pięćǳiesiątej
konﬁskacie (na  numerów) napisałem do ministra sprawiedliwości „List otwarty”,
gǳie znajduję następujące ustępy:
„Żadne pismo coǳienne w Austrii, ani najbarǳiej irredentystyczne, ani
anarchistyczne, ani nie wieǳieć jak bezbożne lub przeciwrządowe nie jest tak
często i niesprawiedliwie konﬁskowane, jak krakowski „Naprzód”, chociaż
pisze on daleko umiarkowaniej, niż nawet pisma klerykalne w Galicji.
Doliński stawia każdego urzędnika, nawet nadużywającego bezwstydnie
swej właǳy, pod ochronę § u.k., każdą partię burżuazyjną, czy stańczyków, czy liberałów, pod ochronę § u.k., każdego klerykała, handlującego
oszukańczo świętościami pod § u.k., a każdego kaprala, który ośmieli się
nazwać w restauracji Polaka „polską świnią”, pod ochronę ustawy z  grudnia , jako „armię”, albo „samoistny odǳiał‼”
„Nie wolno pisać o intrygach na dworze w Petersburgu; każdy kacyk
jest pod ochroną Dolińskiego, jeżeli tylko pisze o nim „Naprzód”. Doliński
konﬁskuje jak bezrozumne stworzenie nawet to, co dosłownie sam trzy razy
z rzędu bez konﬁskaty zostawił; konﬁskuje nie jak urzędnik państwa, ale jak
zacietrzewiony i nienawistny wróg osobisty.
Przedstawiamy Ekscelencji fakty:  konﬁskat na  numerów,  procesów wytoczonych w kilku tygodniach,  rewizji urząǳonych po całym
mieście, straty materialne pisma i abonentów, jednym słowem ǳiałalność
Dolińskiego jako cenzora i prokuratora wobec robotniczego pisma.
Cenzura jest zabytkiem despotyzmu i jako taka potępienia godną; cenzura jednak uprawiana przez Dolińskiego jest prowokacją zdrowego sensu
i krzyczącą niesprawiedliwością, przeciw której każdy dotknięty bronić się
musi i bronić się bęǳie wszelkimi środkami”.
Mając przed sobą taki urzędnika, zacząłem unicestwiać jego ǳiałalność za pomocą wnoszenia nietykalnych interpelacji parlamentarnych, gǳie umieszczałem konﬁskowane artykuły i potem drukowałem te interpelacje w „Naprzoǳie”. Nazywało się
to „immunizowaniem”, słowem wziętym z medycyny, gǳie oznacza obronę np. przeciw wściekliźnie, cholerze itp. Pan Doliński trwał na swoim posterunku lat zdaje mi się
ośmnaście. Psuliśmy sobie krew tak samo długo, ale „Naprzodu” nie zdołał uśmiercić. Za
pomocą „immunizowania” uratowałem od cenzury słynne „Legendy” p. Andrzeja Niemojewskiego i niejedną nowelkę p. Jehanny Wielopolskiej. Ba, razu pewnego „zimmunizowałem” bluźnierstwo jego Ekscelencji, hrabiego Stanisława Tarnowskiego, prezesa
Akademii Umiejętności!
W klerykalnym „Przegląǳie Polskim” z kwietnia  r. napisał hr. Tarnowski następujące zdanie:
„Ekspiacja nie jest nowym odkryciem, wynalazkiem Ibsena, na ni
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Oczywiście że Doliński to skonﬁskował, a ja ogłosiłem swobodnie. Na wołowej skórze
nie spisałbym epizodów tej walki z cenzorem. Jako jej końcowa przygoda utkwiło mi
w pamięci zdarzenie, że na początku wojny Austrii z Rosją w r.  Doliński skonﬁskował
antyrosyjski artykuł w „Naprzoǳie” za obrazę „zaprzyjaźnionego mocarstwa”. Tak długo
tę obronę Rosji praktykował, że nie zapanował nad sobą i podczas wojny!
Ale te ukłucia szpilkami były drobnostką wobec dwóch procesów, które mi wytoczono w jesieni r. , gdy rząd rozpisał wybory do parlamentu na ǳień  grudnia.
Tym razem powieǳiano sobie w rząǳie, prokuratorii i sąǳie, że nie dostanę mandatu,
choćbym nie wieǳieć co poczynał. W paźǳierniku odbyła się najpierw rozprawa o sławetnych „Kusicieli ludu”, wystawionych przed czterema laty w teatrzyku krakowskim.
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Nie myślę podawać przebiegu walki w sali sądowej, która się zakończyła dla mnie czterema tygodniami kozy. Dodam tylko, że dyrektor przed rozprawą umknął z Galicji. Ale
jeden proces nie wystarczał. Podwójny sznur trzyma lepiej i dlatego wytoczono mi w listopaǳie proces o obrazę agenta policyjnego. Zajście polegało na ǳiwnych praktykach
konﬁskacyjnych. Oto komisarz policyjny obliczywszy mniej więcej, kiedy „Naprzód” bęǳie w drukarni gotów, biegł tam pędem z pisemnym (wedle ustawy) nakazem konﬁskaty. Tymczasem zaś wysyłał agenta do ekspedycji pisma aby tam pilnował, kiedy się nakład
pojawi. Ale agent nie miał nakazu pisemnego i liczył tylko na swoją legitymację, że go nie
wyrzucą za drzwi. Tymczasem uczyniłem to natychmiast, gdy mi nie umiał powieǳieć
po co stoi w ekspedycji wymawiając się, że „czeka na pana komisarza”… Za to wyrzucenie go za drzwi dostałem się przed sąd i dostałem trzy tygodnie więzienia w wyższej
instancji. A zatem jedna sprawa (cztery tygodnie) była już prawie zakończona, a druga
niedaleko końca. Wszystko zależało od form i środków prawnych. Mój obrońca, znany
później w szerokich kołach adwokat dr. Heski, skierował drugą sprawę z zażaleniem do
Wiednia w obronie ustawy, a pierwsza mogła być rozstrzygniętą również w Wiedniu ale
dopiero po  grudnia.
Tymczasem tego dnia zostałem wybrany posłem . głosów, podczas kiedy moi
kontrkandydaci, p. Ptak z Bieńczyc i p. prof. Szkaradek-Krotoski, otrzymali razem .
głosów.
Mój program wyborczy był barǳo „zwięzły”: . Kandyduję jako a i ta. . do Koła
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powieǳiał. Po ustaleniu takiego programu pozyskałem większość wyborców. Po Bożym
Naroǳeniu poszedłem do kozy za dramat prokuratorski i sieǳiałem do  stycznia 
r. Tymczasem sprawa o agenta wisiała ciągle. Wtedy to gorliwy sęǳia p. Ferens zapytał
w ministerstwie sprawiedliwości, czyby mnie nie można przy okazji tak długo w kozie
zatrzymać, aż i drugi wyrok bęǳie prawomocny? Odpowieǳiano mu, że niestety nie
można i dlatego w trzy dni po opuszczeniu gościnnego św. Michała byłem już w parlamencie.

a ka mi ita m m
Wojskowość austro-węgierska była szczególnym tworem historycznym. Dopóki żołnierz był bezmyślnym niewolnikiem bitym kĳami, przykuwanym do słupka, długo służącym a wytresowanym zwierzęciem luǳkim, dopóki sztuka wojowania polegała na utrzymywaniu zwartych kolumn, manewrujących na placu bitwy, dopóty można było mówić
o równorzędnej innym armii austriackiej. Im barǳiej jednak zaczęto pod wpływem rewolucji ancuskiej i jej spadkobiercy Napoleona wymagać od żołnierza zapału dla obrony
narodu, czy państwa, tym zabawniej wyglądała armia austriacka. Armia ta była na
a z pokostem niemieckim. Wobec ǳiesięciu narodów zamieszkujących Austro-Węgry
inaczej być nie mogło.
Niezrozumiałym dla nas zjawiskiem było np. po wojnie światowej zachowanie się
jenerałów austriackich w Polsce, którzy na meldunkowej kartce pisali pod rubryką „narodowość” odpowiedź „Militar” (wojskowy). Taki człowiek nigdy nie miał żadnej narodowości, ba, mieć jej nie śmiał!
Komenda była niemiecka, mowa oﬁcerów przymusowo niemiecka, ale ducha niemieckiego w armii nie było i być nie mogło. Żołnierz nie niemiecki stawał się w swoim naroǳie zabawną karykaturą. Z wyjątkiem Niemców żaden naród nie uważał armii
za swoją; tolerowano ją dość niechętnie. Dwór i arystokracja zajmowały w niej najwybitniejsze i najwygodniejsze stanowiska, zostawiając niemieckiemu mieszczaństwu placówki wymagające ciężkiej pracy. Korpus oﬁcerski, mający wyłącznie ideę dynastyczną
„Najwyższego Pana wojny” (Allerhöchster Kriegsherr) patrzył z pogardą i nienawiścią
na jakiekolwiek objawy narodowego patriotyzmu. „Polskie psy” i „polskie świnie” to był
coǳienny komplement niemieckiego czy czeskiego oﬁcera wobec żołnierzy, a awantury
z rąbaniem szablami były wobec polskiej publiczności na porządku ǳiennym. Samobójstwa żołnierzy były w armii austriackiej najczęstsze z całego świata. Żołnierzy bito
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straszliwie; wielu z nich miało popękane bębenki uszne od bicia, wielu dochoǳiło do
obłędu. Tresura musiała zastąpić wszelkie narodowe uczucia i . luǳi jęczało pod
tym jarzmem dynastyczno-państwowej instytucji.
W końcu XIX stulecia wdarła się do wojska kwestia narodowa w ordynarnej postaci
prześladowań rezerwistów za słówko „jestem” albo „zde”, wypowieǳiane przy meldowaniu się żołnierza zamiast niemieckiego „hier”… Że socjalistów poddawano tutaj często
ǳikim torturom za ich przekonania, to należało do systemu „wychowania” dynastycznego.
Pomimo zasadniczego systemu terytorialnego uzupełnień i służby przenoszono znaczne części pułków w obce strony i w razie potrzeby rzucano na ludność miejscową, Czechów na Niemców, Rusinów na Polaków i odwrotnie. W ten sposób żołnierz był podwójnie obcym i wrogim ludności. Arystokratyczne, śmieszne maniery oﬁcerskie nie
pozwalały zwykłemu człowiekowi zbliżyć się do członków korpusu oﬁcerskiego, którego
odosobnienie było zupełne. Młody oﬁcer żył w kasynie wojskowym i w restauracji czy
w domu publicznym… W zamkniętym szczelnie korpusie oﬁcerskim panowała nieraz
najnikczemniejsza intryga i karierowiczostwo.
Wojskowa procedura karna była archaiczną, bo jeszcze z czasów Marii Teresy i nie
dawała żadnej poręki wymiaru rzeczywistej sprawiedliwości. Była ona tajną i audytor był
właściwie wszystkim w procesie. Toteż okropne wyroki tu wydawano.
W mojej walce parlamentarnej zacząłem ostro krytykować stosunki w armii. Pod
ręką miałem wspaniały okaz jenerała komendanta korpusu przemyskiego, feldmarszałka
porucznika Galgoczego. Srogi ten człowiek, cygańskiego pono pochoǳenia, znęcał się
nad ludnością w sposób azjatycki. Kazał suchotniczych Żydów brać do wojska, aby mu
w szpitalach wojskowych umierali, a nadto zaczął się bawić w politykę zwalczania socjalizmu. Ale traﬁł na luǳi, którzy mężnie podjęli walkę z jenerałem ekscelencją, a tymi
ludźmi byli dr. Lieberman, późniejszy znany poseł i młoǳiutki suchotnik Witold Reger, brat Tadeusza Regera, późniejszego posła do parlamentu. W walce tej, trwającej lata,
stałem jako poseł i jako redaktor „Naprzodu” po stronie obu towarzyszy, co oczywiście
ściągnęło na pismo procesy i konﬁskaty.
Galgoczy w swej manii wielkości przegrywał procesy nie tylko w Krakowie i Lwowie, ale i w samym Przemyślu. Kiedy mu raz sąd przesłał wyrok napisany po polsku,
odrzucił go, bo nie uznawał języka polskiego. Gdy raz prokurator na jego żądanie wniósł
oskarżenie o przekroczenie, Galgoczy napisał na akcie: „Nie przekroczenie lecz zbrodnia!”
Dwóch rotmistrzów huzarskich, węgierskich arystokratów wyzwało mnie za krytykę korpusu oﬁcerskiego na pojedynek. Wytłumaczyłem im, że za moje słowa w parlamencie
odpowiadam tylko przed własnym sumieniem i przed prezydentem Izby. Kupiłem sobie
grubą laskę i oczekiwałem ataku, ale jakoś moi rotmistrze się rozmyślili. Nie brakło i pokornych poǳiękowań ze strony niektórych oﬁcerów za ujęcie się za nimi. Zgłaszali się
nawet tacy oﬁcerowie, którzy oﬁarowali mi wydanie całej twierǳy krakowskiej w razie
potrzeby…
Żaden z tych epizodów walki z armią nie był tak głośnym na cały świat, jak ujęcie
się za porucznikiem dragonów, p. Gezą Matachichem, kochankiem księżnej Ludwiki
Koburskiej, córki króla Belgów, Leopolda II. Dwór austriacki kazał księżnę zamknąć
w jakimś sanatorium w Saksonii, a kochanka wpakować do kozy na długie lata pod pozorem zwykłej zbrodni, fałszowania weksli księżnej Stefanii, wdowy po następcy tronu
Rudolﬁe. Matachich udał się do mnie z więzienia o ratunek. Przy pomocy zdolnego barǳo ǳiennikarza, tow. Austerlitza podjąłem w prasie i w parlamencie tak ostrą walkę
o Matachicha, że cesarz go ułaskawił. Potem M. wykradł swoją księżnę z sanatorium
i uciekł z nią do Paryża. Gdy przyszedł ǳiękować mi uniżenie za ratunek, zrobił na mnie
jak najgorsze wrażenie, usprawiedliwione wieściami, które o tej parze do mnie z dala
dochoǳiły.
Przed parlamentem stał w owych latach minister obrony krajowej bar. Welsersheimb (minister wojny jako „wspólny” stawał tylko przed delegacjami austro-węgierskimi) jako reprezentant urzędowy armii. Był to człowiek stary już, ale barǳo postępowy
i kulturalny. Był przez lata jako attaché wojskowy we Francji i tam nauczył się szanowania parlamentu. Odpowieǳi jego były roztropne i nieraz przyznające mi słuszność,
ale oczywiście system wojskowy przez to w Austrii się nie poprawił, a armia nie cieszyła
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się uznaniem. Pamiętam że razu pewnego, kiedy huzarzy zastrzelili na ulicach Lwowa
w lecie  r. kilku bezbronnych murarzy strajkujących, wniosłem gwałtowny wniosek
w Izbie i w mowie swojej powieǳiałem: „Armia austriacka dała liczne dowody, że na
różnych polach bitew umiała uciekać przed nieprzyjacielem, ale za to tym skwapliwiej
strzela do bezbronnych tłumów”… Prezydent Izby wezwał mnie wprawǳie za te słowa
do porządku, ale zresztą niewiele zwrócono na to uwagi. W Galicji natomiast cieszono
się z tych słów szczerze, zwłaszcza, że nadużycia armii w kraju stały się tak nieznośne, iż
nawet demokrata p. Rotter, członek Koła w szerokiej mowie zaprotestował przeciw temu
bezrządowi wojskowemu.
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Po drugim moim wyborze na posła zostałem już zupełnie osamotniony w Izbie. Byłem tutaj jedynym polskim socjalistą, a i Związek zmniejszył się do  członków! Wprawǳie weszły tu tak znakomite siły jak Pernerstorfer, Schuhmajer i Seitz (ǳisiejszy burmistrz Wiednia), ale mała liczba nasza krępowała nas naǳwyczajnie. Musiałem prowaǳić
dalej życie potępieńca. Przebywałem w wagonie kolejowym ogromną ilość czasu, prowaǳiłem olbrzymią korespondencję, odbywałem dużo zgromaǳeń na najdalszej nawet
prowincji, przemawiałem w parlamencie i w Raǳie miasta Krakowa, gǳie wszedłem
w maju  r. Oprócz tego pisałem dużo do „Naprzodu” i do innych pism socjalistycznych, a nawet miałem czas na pisanie broszur politycznych. Tylko żelazne zdrowie i silne
nerwy mogły tym wymaganiom podołać. Dawałem tej pracy siebie całego bez żadnych
zastrzeżeń, bez urlopów, bez uwzględniania życia prywatnego. Zajmowałem się każdą niemal sprawą publiczną dotyczącą polityki narodowej, klasy robotniczej, szpitalnictwa, kas
chorych, kolei żelaznej itd. Mowy i interpelacje moje to cały las spraw poruszanych przeze mnie bez ustanku, bez wytchnienia. Wszystko zaś zmierzało do obrony robotników
i narodu polskiego od krzywd i ucisku. Ten cały okres od r.  do  tj. do wybuchu
ruchu rewolucyjnego w Królestwie i Rosji, a w Galicji do wszczęcia ostatniej walki o powszechne głosowanie, wypełniony jest w moim życiu samymi epizodami, które wskazują
na zastój myśli przewodniej, na brak sprawy koncentrującej w sobie całą energię, wobec
której wszelkie inne schoǳą na plan drugi.
O takich więc „epizodach” pomówię.
Rok  zaznaczył się w Poznańskiem ohydną sprawą bicia polskich ǳieci w szkole
za to, że nie chciały się modlić po niemiecku! Nacjonalistyczne i szowinistyczne prusactwo doszło w szkółce we Wrześni do niemożliwej potworności. Postanowiłem od razu
wnieść interpelację do rządu i zwróciłem się do członków Koła Polskiego o podpisanie
jej wspólnie ze mną. Odmówiono z szyderstwem, a „Gazeta Narodowa” miała odwagę
napisać, że interpelacja jest słuszna i dobra, ale Kołu nie wolno jej razem ze mną ani
na dwaǳieścia cztery goǳin podpisać! Wniosłem więc interpelację sam, a Koło wniosło
podobną po dwóch dniach. Przemówiłem ostro w parlamencie na temat zbrodni „sprzymierzeńca” Austrii, przemawiał i hr. Wojciech ǲieduszycki, który dla przypodobania się
Austrii użył charakterystycznych słów:
„Chcemy udowodnić, że Polacy nie zawsze są zdrajcami stanu i konspiratorami, ale że umieją także utrzymać i ochronić tron i państwo, w którym
znaleźli sprawiedliwość…”
Na tę służalczość nie było lekarstwa; ci luǳie musieli wymrzeć, aby ustąpić miejsca innej polityce. Ale już inna sprawa zmusiła mnie do interwencji. Była to głupia
i niedorzeczna rola policji jako intruza w ǳieǳinie nauki i sztuki, zwłaszcza teatralnej.
Fakty śmiesznej i aroganckiej samowoli policyjnej w tej ǳieǳinie zaczęły się mnożyć.
W Nowym Sączu zabronił starosta Jarosz odczytu o systemie Kopernika, a w Buczaczu
o krążeniu wody w przyroǳie; w Brodach starosta hr. Rusocki zakazał mówić publicznie
o gwiazdach, w Borysławiu zaś starosta zabronił odczytu pt. „Słońce jako źródło życia”.
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Ale jeszcze ładniej spisywały się właǳe administracyjne w teatrze. W Krakowie sławny
dramat Wyspiańskiego „Wesele” został przez cenzurę teatralną nielitościwie skastrowany. Gǳie się znalazło słowo „rosyjski”, musiał artysta zmilczeć. Słowa „kosa” nie wolno
było artyście wypowieǳieć i nie wolno nosić na scenie sutanny, tylko krótki niemiecki
spencerek. P. Kozłowski napisał dramat „Diana”, który się rozgrywał w XVIII stuleciu
podczas wielkiej wojny polskiej. Szambelan dworski Potocki ﬂirtował tam z pięknością
wiejską. Marszałek krajowy hr. Potocki zażądał, aby całą tę scenę wykreślono. Stało się
to w ostatniej chwili, tak że artystka, której rolę skreślono, była jeszcze umieszczona na
aﬁszu teatralnym i pewien recenzent znalazł jej grę barǳo zajmującą. W „Księǳu Marku” Słowackiego znajduje się hetman polny Branicki, który był praǳiadem p. Tarnowskiej. Hr. Tarnowski, prezes krakowskiej Akademii Umiejętności zażądał, aby marszałek
Branicki nie występował jako Branicki, tylko po prostu jako hetman polny. Całe przedstawienie zostało przez to zepsute. Krakowska cenzura zezwoliła na wystawienie dramatu
Szekspira „Juliusz Cezar”, ale tylko pod warunkiem, aby rzymscy żołnierze nie wystąpili
w uniformach austriackich!
Konﬁskowano i zniszczono utwory Kasprowicza („Chrystus”), Żeromskiego („Poganin”, przedruk w „Naprzoǳie”), Przybyszewskiego („Requiem aeternam” w „Krytyce”).
„Rozum staje dęba” kiedy się rozważa te potworne idiotyzmy „inteligentnej” administracji, uprawiane na scenie polskiej w Krakowie i Lwowie. Czyż nie miałem słuszności
smagając to bractwo bez litości?
Najważniejszym wypadkiem tego okresu był wielki strajk rolny chłopów Wschodniej
Galicji, najżyźniejszego czarnoziermu w Europie. Strajkowało około . chłopów
przy żniwach. Żądanie strajkowe streszczało się w podwyżce płacy. Ponieważ ze strony
rządu ǳiały się na całym galicyjskim Podolu niesłychane gwałty i nadużycia, przeto postawiłem w Izbie wniosek o wybranie komisji z  członków celem zbadania nadużyć.
Dnia  paźǳiernika  r. motywowałem wniosek, nad którym Izba debatowała przez
cztery posieǳenia, aby go w końcu odrzucić. Była to jedna z wielkich „debat galicyjskich”
w której poddałem ostrej krytyce system rząǳenia krajem na wyłączną korzyść szlachty.
Ujmowałem się za najbiedniejszymi z biednych, bo za małorolnymi i parobkami,
o których cytowany już przeze mnie książę Puzyna (oczywiście nie biskup) pisał w ugodowo-konserwatywnym „Kraju” petersburskim: „mieszkania dla tych luǳi niedostatecznie żywionych, szczególniej we dworach średniej zamożności, zostawiają pod względem
higieny o wiele więcej do życzenia, niż pomieszczenie inwentarza dochodowego”…
„Tej części ludności — woła p. Puzyna — ǳieje się straszna krzywda i trzeba się
zgoǳić, że w pewnej swej części inteligentne społeczeństwo galicyjskie zatraca poczucie
wstydu i sprawiedliwości”…
Płace robocze wynosiły w tym żyznym „Egipcie” galicyjskim od  centów ǳiennie
za pracę całoǳienną młodego robotnika lub ǳiewczyny, aż do  centów dla dorosłego robotnika. Oczywiście bez wiktu! A fornal dostawał rocznie od  do  guldenów
i  korcy ordynarii często nader lichej. Te głodowe zaiste płace płacili magnaci jak książę Sapieha, hrabiowie Gołuchowski, Woǳicki, Borkowski, Lanckoroński, Baworowski
i inni…
Kiedy strajk wybuchł, stanęli księża obu obrządków do walki przeciw chłopom. Przytoczę typowe dwa kazania z tych dni. Pierwszy kazał ksiąǳ Domaraǳki w Dunajewie:
„W Piśmie Świętym są słowa Chrystusa o tym, jak to pewien właściciel
winnicy goǳił robotników do swej winnicy; jedni z tych robotników przyszli pręǳej, druǳy później, ale gospodarz wszystkim jednakowo zapłacił po
groszu. Grosz znaczył tyle, co ǳisiaj  centów (!). Więc wiǳicie luǳie, że
sam Chrystus Pan ustanowił płacę robotnikowi na  centów (!). Kto więc
żąda więcej, ten grzeszy przeciw Chrystusowi Panu i bęǳie za to wiecznie
w piekielnej smole gorzał. Strajk wymyślił wróg Chrystusa szatan, by was
od Boga odwieść i do piekła zaprowaǳić, a ǳiała przez Żydów (!), którzy
was do strajków namawiają”…
W Toporowie zaś, w powiecie broǳkim, pop Tymoczko w nieǳielę  sierpnia na
kazaniu powieǳiał, co następuje:
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„Dla Boga, luǳie cóż robicie? Jakżeż możecie słuchać ruskich radykałów! To wszystko, co oni mówią, to wręcz fałszywe i kłamliwe. Rusini tylko
kłamstwa wam opowieǳieli, nie ma ustawy o strajku; Rusini sobie tylko
wymyślili taką ustawę, aby zniszczyć polskich dobroǳiejów, wielkich właścicieli”.
Czyż mamy się ǳiwić temu gorliwemu popowi, jeżeli starostowie powszechnie przeczyli, jakoby w Austrii było prawo strajku, czyli wolnej koalicji, chociaż obowiązywało
ono od  r. Ale i starostów nie można zbyt surowo oceniać skoro sądy, jak np. w Nowym Siole, uznawały chłopów winnymi, że utworzyli komitet strajkowy!
W długiej debacie Koło trzymało się dotychczasowej taktyki tj. ogłaszało mnie za
„beznarodowca” i narzekało na to, że „piorę brudy galicyjskie” w Wiedniu. W końcu mej
mowy odpowieǳiałem na oba te punkty wiǳenia:
„Pytam, kto szkoǳi krajowi? Czy my, broniący słabych, pragnący dla
ludu swobody, chleba, wieǳy, czy też ci, co chorują w prasie na manię wielkości, a łaszą się tu u dworu?
W prasie galicyjskiej jesteście strasznie patriotyczni, ale w Wiedniu jesteście czarnożółtymi aż do szpiku kości, a pan, panie Gniewosz, całą swoją
siłę i sławę wiǳisz w tym, że często choǳisz do cesarza. (Poseł Gniewosz:
Tak! ja jestem czarno-żółtym!) A wiǳisz Pan!
Gdy wy, panowie, denuncjujecie chłopów i cały naród jako anarchistów,
wtedy nie uwłaczacie czci tego narodu. Ale gdy my przytaczamy cyy i daty, wówczas mamy być szkodnikami⁈… Chciałem przecież raz spróbować
i dałem do poznania szlachcicom, że kandyduję do Sejmu; kandydowałem
dwa razy, we Lwowie i w Krakowie przy jawnym głosowaniu w uprzywilejowanej kurii; oba razy użyliście przeciwko mnie wszystkich oszukańczych
sztuczek wyborczych, ażebym tylko nie mógł wstrząsnąć sumieniem mego
narodu z trybuny sejmowej!
Użyliście wszystkich środków, posłaliście nawet administratora podatków na komisarza wyborczego dla mieszczan, dla żydowskich i chrześcijańskich kupców, ażeby tylko mnie nie wybrano. I odciąwszy mi wszystkie
drogi powiadacie teraz: „Musisz milczeć i tutaj!”
Ale ja muszę mówić i będę mówił, choćbyście w swych gazetach mowę
moją przekręcali i przemilczali, jak to od wielu lat macie w zwyczaju. Nie
tracę bowiem naǳiei, że polski lud dowie się, com tutaj mówił”.
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W pięknym miesiącu maju  r. zostałem wybrany radcą miejskim w Krakowie,
którego obywatelstwo później uzyskałem. Radcostwa mego nie zawǳięczałem powszechnemu głosowaniu, ani też głosom robotniczym już dlatego, że robotnicy byli w gminie
zupełnie pozbawieni praw wyborczych. Na . mężczyzn, uprawnionych w Krakowie do głosowania na posła w V kurii, tylko . miało prawo wyborcze do gminy
i to w licznych kuriach, które dla humoru historycznego przytoczę, jak np. „kuria inteligencji” (!), kuria „dużych domów”, „małych domów”, „wielkiego handlu” i „małego
handlu”, oraz podkuria rzemieślnicza. Szalone dysproporcje liczbowe kryły całą tę sumę
nierozumu i niesprawiedliwości społecznej. Najgorsze prawo miała oczywiście „inteligencja”, najlepsze „duże domy” i „wielki handel”… Żadnego prawa nie mieli robotnicy,
biedni rzemieślnicy i kobiety, z wyjątkiem tych, które miały dyplom, dom, kapitały, ale
i te nie głosowały same, a tylko przez pełnomocników. Tymi pełnomocnictwami kobiecymi miały podczas wyborów hieny wyborcze wypchane kieszenie. Kandydowałem za
inicjatywą p. dra Adolfa Grossa w „małym handlu”, gǳie otrzymałem ⅔ oddanych głosów. Moi wyborcy byli to drobni handlarze żydowscy, będący pod wpływem dra Grossa;
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nie mieli do mnie żadnych pretensji, co sobie wyraźnie zastrzegłem, chcąc mieć wolną
rękę w sprawach robotniczych. „Mały handel” wybierał mnie jeszcze dwukrotnie, tak że
radcą byłem przez lat kilkanaście, aż mnie losy rzuciły z dala od życia coǳiennego Rady
krakowskiej.
Rozmiary tej pracy nie pozwalają mi na opisywanie szczegółowsze mojej ǳiałalności
jako radcy. Byłem tutaj, tak samo jak w parlamencie, jedynym socjalistą wśród konserwatystów i konserwatywnych demokratów. Nie mogę jednak narzekać na zbytnią nietolerancję ze strony moich kolegów. W dość nudną atmosferę posieǳeń wnosiłem wielkie
ożywienie, słuchano mnie chętnie, czasem nawet uchwalano moje wnioski. Najczęściej je
odrzucano, często przyjmując ich zamiary. Praca moja dotyczyła obrony służby miejskiej,
wprowaǳenia odpowiednich mieszkań dla dozorców domowych, obrony praw społecznych robotników pracujących w instytucjach miejskich, jak akcyza, elektrownia, teatr,
gazownia, tramwaj; prowaǳiłem nadto walkę przeciw drożyźnie, akcyzie, niesprawiedliwym podatkom mieszkaniowym. Zasadniczym moim żądaniem było wprowaǳenie
reformy wyborczej. Doprowaǳiłem tę sprawę niemal do końca dość pomyślnego (powszechne głosowanie), gdy wybuch wojny wszystko to uczynił bezprzedmiotowym. Gmina miała wielki wpływ na szkolnictwo powszechne, dlatego mogłem nieraz poprzeć sprawę zmodernizowania nauki szkolnej i poprawy bytu nauczycieli. Dążyłem do wybudowania Domu Ludowego i popierałem sprawę subwencji dla Uniwersytetu Ludowego im. A.
Mickiewicza. W sprawach teatru i zachowania nieśmiertelnego piękna starego Krakowa
częste wnioski moje uchwalano. Prezydentem był najpierw p. Friedlein, księgarz i protestant, który zwyciężył hr. Andrzeja Potockiego, właściciela pałacu „Pod Baranami”, no
i nienagannego katolika. Staruszek Friedlein miał dla mnie wiele sentymentu i żyliśmy
w wielkiej zgoǳie. Zmieniło się to, gdy po nim nastał p. dr Juliusz Leo, stańczyk, który
pewnej nocy przeǳierzgnął się w konserwatywnego demokratę. P. Leo był człowiekiem
zdolnym i nadawał się znakomicie na burmistrza Krakowa, ale samolubstwo i nadmierna
ambicja czyniły go niesprawiedliwym i niesympatycznym. Wojował ze mną ze stolca prezydialnego, ale kiedy zrozumiał — nauczony gorzkim doświadczeniem — że socjalizm
w Krakowie to nie przemĳająca fala, lecz ważne zjawisko społeczne i polityczne, wówczas
starał się dojść ze mną do porozumienia i do znośnych stosunków. Poplecznikiem moim
w Raǳie Miejskiej był dr Gross, człowiek oryginalny i pierwszorzędny znawca spraw
podatkowych. Głosował ze mną często staruszek p. Uderski, architekt, radykał z dawnych czasów, a także inni, zwłaszcza niektórzy konserwatyści, po zmianie ontu p. dra
Lea. Pewien kolega został wybrany specjalnie, aby mnie zwalczać, a potem asystował mi
wiernie w walce z p. Leem…
Oprócz reformy statutu dwie wielkie sprawy zaprzątały przez czas długi uwagę Rady:
„Wielki Kraków” i ochrona miasta przed powoǳią.
„Wielki Kraków”, czyli sprawa przyłączenia do miasta kilkunastu sąsiednich gmin
i miasta Podgórza, była to myśl dra Lea. Goǳiłem się na nią ochoczo, ale żądałem wraz
z drem Grossem, aby gmina wykupiła najpierw najważniejsze grunty w gminach sąsiednich i zapobiegła lichwie gruntowej, która się rozszalała po stworzeniu większego
Krakowa. Żądałem też zniesienia akcyzy i planu racjonalnej rozbudowy ulic miasta na
nowych terenach. Tymczasem na razie tylko lichwiarze gruntów porobili świetne interesy… Kiedy inżynier p. Ossowski (późniejszy polski minister handlu) wraz ze znakomitym
profesorem zurychskim Gabrielem Narutowiczem (zamordowanym Prezydentem) opracowali projekt przebicia tunelem kolana Dunajca i utworzenia elektrowni, pracowałem
nad tym, żeby Kraków przystąpił do spółki i otrzymał bajecznie tanio wielką ilość prądu elektrycznego, ale przedstawiciele kopalń węgla z p. drem Leem na czele obalili ten
wspaniały projekt. Z braku funduszy spoczywa on do ǳiś dnia w aktach…
Naǳwyczajne trudności miał Kraków z ochroną przed powoǳią. W r.  nawieǳiła miasto powódź największa od stu lat blisko. Wody rozszalałej Wisły zalały całe połacie
miasta i dochoǳiły do progów uniwersytetu na plantach (Collegium Novum). Szkody
milionowe i strach ludności zmusiły Radę do ǳiałania. Regulacja Wisły miała wtedy
być organicznie związana z budową dróg wodnych, uchwaloną jeszcze w r. . Losy tej
ustawy powinny być w historii parlamentów poważną przestrogą, jak nie należy zawierać
tajnych umów w sprawie rozbieżnych interesów różnych grup narodowych. Rząd austriacki chciał wybudować szereg alpejskich kolei, będących drugim połączeniem Triestu
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z Wiedniem, a także z Monachium i Hamburgiem. Planował na ten cel wydatek około pół miliarda koron. Aby pozyskać zgodę Czechów i Polaków, zaproponował budowę
kanałów spławnych, łączących Dunaj z Odrą, Wełtawą, Wisłą i Dniestrem.
Plan olbrzymi, mający połączyć środek kontynentu z Morzem Północnym, Bałtyckim i Czarnym, wymagał wedle obliczeń także około pół miliarda wydatków. Ponieważ
potrzebne były najpierw szczegółowe plany dróg wodnych, przeto ustawa z r.  przepisywała zaczęcie właściwych robót w r. . Byłem tej ustawy najgorliwszym współpracownikiem i popierałem wciągnięcie Rady miasta Krakowa do akcji. Rusini galicyjscy byli
tej ustawy zaprzysiężonymi wrogami, dotąd nie wiem dlaczego właściwie. Słabo też popierała je szlachta polska, bojąca się od wieków uprzemysłowienia kraju jak ognia. Drogi
wodne miały od najstarszej starożytności ogromne znaczenie gospodarcze. W nowszych
czasach Ameryka, Francja i Niemcy budują je z ogromną korzyścią dla swego rozwoju.
Dla przewozu węgla, rudy, kamienia, piasku, łupków smołowych, gliny, drzewa i wszystkich masowych dóbr ciężkich a także żelaza, maszyn itd. jest droga wodna tak tanią, że
cena transportu wynosi najwyżej ⅓ ceny kolejowej.
Konkurencji szkodliwej kolejom drogi wodne nie wyrząǳają; przeciwnie, rozwĳając
przemysł potęgują ruch kolejowy, a w pewnych sezonach są jedyną ulgą dla transportów
kolejowych. Rolnictwo zaś przybrzeżne odnosi ogromne korzyści z owych żył wodnych.
Dla Polski są drogi wodne głównym warunkiem uprzemysłowienia. Z powodu ogromnego kapitału potrzebnego do budowy i słabego oprocentowania, czyli długiego okresu
amortyzacji, może je budować tylko państwo, albo wielka grupa kapitalistów. Ustawa zatem z r.  była dla Galicji niezmiernie pożyteczną. Ale Koło Polskie pokazało co umie,
nawet w takiej sprawie. Rok  minął bez jakiejkolwiek pracy nad drogami wodnymi. Koleje alpejskie tymczasem budowano zawzięcie i to tak kosztownie, że zamiast pół
miliarda wydano na nie przeszło  milionów koron. Oprócz tego sławetne delegacje
obu parlamentów uchwaliły właśnie w r.  ogromne kredyty na nowe armaty i inne
zbrojenia. Przypomniałem więc rządowi jego obowiązek wykonania ustawy o budowie
dróg wodnych i postawiłem w kwietniu  r. wniosek nagły w tym kierunku. Rząd
wprawǳie uznał istnienie ustawy i oświadczył, że „zobowiązań jej nie ignoruje”, ale cóż,
kiedy hr. ǲieduszycki wyraził imieniem Koła na ślepo zaufanie rządowi i zapowieǳiał,
że Koło bęǳie głosowało przeciw memu wnioskowi. Drogi wodne zostały pogrzebane,
a w smutnym tym dla kraju fakcie nie mogły już nic znaczyć śmieszne historie, urząǳone
później przez prezesa Koła p. Bilińskiego, z uroczystem kopaniem kanału Kraków-Zator,
bo rząd austriacki środków na budowę dróg wodnych nie dał i wraz z Kołem Polskim je
pogrzebał. Pozostały z wielkich zamierzeń drobne roboty regulacyjne, jak obwałowanie
Wisły w Krakowie i gorzkie rozczarowanie tych, co chcieli wiǳieć drogi wodne w Galicji.
Sławne „iunctim” (łączność) mięǳy kolejami alpejskimi dla Niemców a drogami wodnymi dla Czechów i Polaków skończyło się kpinami z tych ostatnich. Tylko tak nęǳnie
zorganizowany i tak słabo uświadomiony kraj jak Galicja mógł pozwolić na ten skandal
prawodawczy za swoje pieniąǳe podatkowe!
Wracam do robotników, tym razem naowych w Borysławiu, którzy w początku
lipca  r. zastrajkowali i wezwali mnie do przybycia. Strajk objął całe kopalnictwo
naowe w Borysławiu i okolicy, przerzucił się do Krosna, Równego, Potoku itd. i liczył
w Borysławiu . strajkujących. Z powodu wielkiej wagi zagłębia naowego dla całego
życia państwa, namiestnik hr. Andrzej Potocki przerwał kurację w Karlsbaǳie i przybył
wraz ze mną do Borysławia. Dla „bezpieczeństwa” odkomenderowano oczywiście zaraz
kilka batalionów piechoty. Przy sposobności tego strajku spostrzegłem, jak mało trzeba
mieć rozumu, aby „rząǳić”. Przedsiębiorcy naowi zarzucili z brzega, że robotniczy komitet strajkowy jest „nielegalnie” wybrany i dlatego oni nie mogą z nim pertraktować.
Zarzut ten był bez żadnego znaczenia i miał służyć do odrzucenia rokowań z robotnikami. Hr. Potocki wezwał mnie do siebie i z całą powagą zsolidaryzował się z kapitalistami,
mówiąc, że „komitet jest nielegalny”.
— Panie hrabio — odpowieǳiałem — jak pan sobie wyobraża legalność wyboru?
— Powinni wybierać na szybach.
— Na  szybach chce pan rozproszyć . rozgoryczonych, dwa dni już strajkujących luǳi? A czy pan wie, że wystarczy zepsuć manometr maszyny, lub zapuścić iskrę
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ognia, aby potem wybuchła nieobliczalna katastrofa? Dla złośliwości kapitalistów mam
rozrzucać luǳi, zamiast ich razem trzymać? Roztropny człowiek tego nie zrobi…
— Cóż więc mam uczynić? — zapytał widocznie skonfundowany namiestnik.
— Dać mi lokal i spokój, abym mógł przeprowaǳić nowe wybory komitetu, skoro
już przedsiębiorcy na to nastają.
— Dobrze, zrobię wszystko, co bęǳie potrzebne.
Dodać muszę, że rozmowa ta odbywała się „stojąco”, bo hrabia nie oﬁarował mi
krzesła i sam stać musiał. Wybraliśmy oczywiście komitet bez żadnej zmiany na oﬁcjalnym zgromaǳeniu za zgodą namiestnika. Dalsze zaś rozmowy prowaǳiliśmy już sieǳąc
wygodnie w krzesłach, bo hrabia zrozumiał nareszcie, że mi pierwszym razem nie zaimponował rozumem…
Strajk toczył się o  goǳin pracy, o lepsze mieszkania, o wodociąg i o ﬁlię Kasy Chorych na miejscu. Głównym woǳem kapitalistów naowych był p. Wacław Wolski, niegdyś wspólnik Szczepanowskiego, powtarzający jego „mesjanistyczne” azesy, potem zaś
przy pomocy jadowitego „Słowa Polskiego” szczujący przeciw robotnikom barǳo pospolity wyzyskiwacz. Po stronie robotników rej woǳił tow. Maciej Wolfeld, stojący na czele
komitetu strajkowego. Przeciw naszym robotnikom mazurom stały potężne ﬁrmy MacGarveya, Perkinsa, Hanowerczyków, Anglobanku, które powstały na miejscu dawnych
Gartenbergów, Liebermanów, Goldhamerów itd. Wolski był ich najzjadliwszym adwokatem, oczywiście w imię „-letniej uczciwej pracy” nafciarzy borysławskich. Z początku
zapowiadała się walka niebezpieczna, zwłaszcza z powodu batalionów wojska, ale po kilku
dniach zrozumiałem, że kapitaliści nie zwyciężą. Dyscyplina bowiem wśród robotników
była wprost idealna. W porównaniu ze stosunkami sprzed lat zaledwie ǳiesięciu, był
to inny świat luǳki. Dawni nęǳarze rusińscy zostali tylko w kopalniach wosku, przy
nafcie pracowali mazurzy, którzy się wreszcie zorganizowali. Olbrzymie zgromaǳenia
strajkowe odbywaliśmy w cudownym lesie tustanowickim; była to istna sielanka wśród
walki. W toku strajku doszły nas wieści, że wojsko choruje masowo z powodu naowej
wody. Sprzyjało to strajkowi, bo dowódcy chcieli opuścić jak najpręǳej przeklętą ǳiurę
prowincjonalną.
Hrabia Potocki zapragnął tedy znowu wiǳieć się ze mną. W rozmowie oświadczył,
że byłby nawet skłonny do wycofania wojska, byleby tylko strajk się skończył. Odpowieǳiałem, że wojsko nam wcale nie przeszkaǳa i że nie wiǳę żadnego związku kończenia
strajku w zamian za wycofanie żołnierzy…
Rząd przyjął wiele żądań strajkujących, a wysiłki tow. Diamanda w parlamencie doprowaǳiły do osiągnięcia ośmiogoǳinnej szychty w nafcie. Ale po strajku wytoczono
kilku robotnikom proces karny o podpalenie (z zagrożeniem kary śmierci!). Proces ten
toczył się przed ławą przysięgłych w Samborze, Stryju i we Lwowie, a zakończył się wreszcie całkowitym uwolnieniem podsądnych. Przyczynili się do tego znani adwokaci tow.
dr Marek i dr Lieberman, późniejsi wybitni posłowie socjalistyczni.
Strajk był punktem wyjścia wspaniałego rozwoju organizacji zawodowej i partyjnej
w tym Borysławiu, gǳie przed laty rząǳił zbrodniczy terror chciwych zysku, ǳikich
i nieokrzesanych wyzyskiwaczy.

a

t i

Hasłem dla rozpoczęcia ruchu rewolucyjnego w Polsce była zbrojna manifestacja PPS,
urząǳona dnia  listopada przed kościołem Wszystkich Świętych na Grzybowie. Warszawa robotnicza protestowała przeciw mobilizacji. Podobnej demonstracji nie wiǳiano
w Warszawie od dnia  kwietnia  r., kiedy żołdacy strzelali do modlących się tłumów. Teraz padło wprawǳie  luǳi, ale demonstranci zabili sporo żołdaków carskich.
Grzybów miał być początkiem zbrojnej walki. Ale fale ruchu rewolucyjnego podniosły się
wysoko dopiero po słynnej demonstracji  stycznia  r. (starego stylu) popa Gapona,
prowaǳącego stutysięczny korny tłum rosyjski do bram pałacu carskiego w Petersburgu.
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Demonstrantów niosących portret cara, pobożne sztandary i ikony świętych, przywitało
żołdactwo kulami i sprawiło rzeź ohydną wśród klęczących tłumów. Na placu przed pałacem Zimowym padło  luǳi. Kule carskich żołnierzy przestrzeliły portret carski!…
Postać Gapona zasługuje na uwagę rządów, które posługują się prowokacją przeciw ruchowi rewolucyjnemu. Gapon był prowokatorem ze szkoły osławionego Zubatowa, który tworzył — za pieniąǳe policji — organizacje „żółte”, gǳie starannie wychowywano
zdrajców sprawy robotniczej. Gapon brał pieniąǳe od rządu i mimo to wywoływał pokorne wprawǳie demonstracje, ale przykładał przez to lont do beczki z prochem… 
stycznia (st. st.) był takim lontem, który wywołał wybuch powszechnej rewolucji. Królestwo spłonęło jasnym ogniem. Ruch rewolucyjny mógł się stać dla Polski początkiem
wyzwolenia narodowego, gdyby ówczesna PPS miała kierownictwo samoǳielnie myślące, liczące się z koniecznościami historycznymi i z osłabieniem rządu rosyjskiego. Ale
ruch ten miał przed sobą społeczeństwo przeżarte strachem ugodowym i jawną ugodową polityką klas wyższych i średnich, prowaǳonych przez narodową demokrację. P.
Dmowski posunął się do tego stopnia, że publicznie chwalił się z „przelania krwi bratniej”
przez poszczucie robotników na robotników…
Na czele PPS stali luǳie, którzy ślepo chcieli naśladować ruch rosyjski. Strajk generalny był właściwie główną ich bronią taktyczną. Frazes o żywiołowości ruchu, nie
wymagającej jakoby samoǳielnego wysiłku kierowniczego, zaczął powoli stawać się hasłem praktycznym. Strajk generalny, ta „rewolucja założonych rąk”, miał zrobić cuda.
Tego roǳaju taktyka nie mogłaby odnieść zwycięstwa nawet w najbarǳiej rozwiniętych
i zróżniczkowanych społeczeństwach, a cóż dopiero w kraju o barǳo jeszcze prymitywnej
strukturze społecznej, bez znacznej liczby wielkich miast, bez trudności aprowizacyjnych
itd. Nad krajem panował obcy rząd, który nie dbał o społeczeństwo, z jego biedami się
nie liczył, a zabezpieczywszy sobie możność komunikacji dla urzędów i dla wojska, mógł
czekać dogodnej chwili do zadania ciosu stanowczego ruchowi rewolucyjnemu. Kończyło
się tym, że setki tysięcy robotników, strajkujących tygodniami całymi, przymierało głodem i dawało się brać do więzień bez krwawego — wówczas możebnego i koniecznego
protestu. Jakże potwornym nonsensem było zdanie — słyszane przeze mnie osobiście
— jednego z „woǳów” p. S., który uspokajał kongres PPS tym, że rząd rosyjski nie ma
dość więzień, aby zdusić ruch rewolucyjny!… Na próżno Piłsudski zabĳał strach przed
Moskwą w szeregach robotniczych, na próżno starał się stworzyć siłę zbrojną z rewolucjonistów w formie „organizacji bojowej”, na próżno zorganizował „krwawą środę” w r.
 i szeregi terrorystycznych zamachów na najokrutniejszych gnębicieli rosyjskich, —
rewolucja nie stała się ruchem zbrojnym masy polskiej przeciw rządowi rosyjskiemu. Nie
wywalczyła też większych zdobyczy społecznych dla klasy robotniczej, a tylko wydźwignęła ją z poniżenia i dodała otuchy na przyszłość. Ugodowość klas posiadających i ich
stronnictwa, narodowej demokracji, uniemożliwiła zdobycie skromnej bodaj autonomii,
o której ugodowcy marzyli. Kule rewolucjonistów paraliżował służalczy ukłon ugodowców.
Ale z początku ruchu rewolucyjnego kwitły naǳieje na wywalczenie lepszej przyszłości. PPS była istną dyktatorką kraju, urząǳano masowe wiece („masówki”), na których
obok mówców rozumnych plótł ten i ów jak „Piekarski na mękach”; tworzono legalne
„republiki” jak ostrowiecka lub zagłębiowska, opodatkowywano „burżujów” (uzyskując
z tego grosze), dokonywano ekspropriacji rządowych pienięǳy w wagonach pocztowych
i w „monopolach” wódczanych i — czekano na rezultaty rewolucji w Rosji. Oﬁar pochłonęła rewolucja w Polsce stosunkowo najwięcej, poświęceń bohaterskich (Okrzeja,
Baron, Szulman, Kopiś, Mirecki-Montwiłł i setki innych) wydał ze siebie ruch rewolucyjny olbrzymią ilość, ale cały ten ogrom walki skończył się triumfem reakcji w Polsce.
Obok szubienicy rosyjskiej pracowała też usilnie prowokacja. Gady w roǳaju Sukiennika,
Tarantowicza (Albin) i ǳiesiątki pomniejszych spełniały judaszową służbę w szeregach
rewolucji. Pomimo prowokacji utrzymywała jednak PPS swoje kadry w dobrym stanie,
nie tak jak np. rosyjscy socjaliści rewolucjoniści z Azefem na czele. Polacy lepiej byli
zaprawieni do poǳiemnej roboty niż Rosjanie. Socjalistyczna Europa nie poparła skutecznie rewolucji ani w Rosji, ani w Polsce. Była za słabą, toteż jej pomoc była tak małą,
że nie zaważyła na szali bojów.
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Na nas w Galicji rewolucja odǳiałała potężnie. Tu chronili się towarzysze, którym
groziła turma lub szubienica. Tu zbierano składki na czynną pomoc rewolucji, tu pomagano w wykonaniu wielu planów rewolucyjnych. Stąd szły jednostki do pracy w Królestwie. Zorganizowani robotnicy przejmowali się opowieściami o krwawych epizodach
bojów rewolucyjnych. Na tym tle odbywają się masowe demonstracje przeciw caratowi.
Jedna z nich, dnia  lutego  r. w Krakowie skończyła się spaleniem portretu cara pod pomnikiem Mickiewicza. Policja rzuciła się jak oszalała na tłum demonstrujący.
Mnie ściągnęli policjanci za nogi ze stóp pomnika, a na lud urząǳili szarżę, podczas której raniono kilkaǳiesiąt osób. Zaatakowałem rząd w parlamencie i zmusiłem ministra
spraw wewnętrznych hr. Bylandt-Reidta do wyparcia się policji. „Mogę Izbę zapewnić
— mówił minister — że rząd i jego organy wcale nie myślą ograniczać praw konstytucyjnych, szczególnie wolności zgromaǳeń. Zastrzegam się, jakoby rząd chciał w całej
prowincji zamykać usta całemu narodowi. To nie leży w zamiarach rządu”. Wszystko to
barǳo pięknie brzmiało, ale policję miał rząd ustawicznie pod ręką, a nawet sprowaǳił
słynnego zbira policyjnego, Kostrzewskiego na powrót do Krakowa… Na wielkim zgromaǳeniu, dnia  lutego  r. w Krakowie zjawił się poseł Stapiński, który opowieǳiał,
jak to zakazano przed kilku dniami zgromaǳenia chłopów, chcących oświadczyć sympatię ruchowi rewolucyjnemu w Królestwie. Apelował publicznie do mnie, abym bronił
praw chłopskich i pokazał, jak — obok policji — próbowano go odwieść od urząǳenia
zgromaǳenia chłopskiego:
„Zakaz zgromaǳenia uǳielono nam w środę, ale już we wtorek wieǳiałem, że rozmaite ekscelencje i hrabiowie, z którymi od lat zaciętą toczę w sejmie walkę, uciekają
się do rozmaitych środków, aby zgromaǳenie udaremnić. Gdy ja nie chciałem zgromaǳenia odwołać, pisano do mężów zaufania naszego stronnictwa, aby na nich wpłynąć,
a gdy i to nie pomogło, wydano zakaz. Panom galicyjskim zależało na tem, aby utrzymać
złuǳenie, że to tylko socjaliści są za ruchem, żeby my, stronnictwo chłopskie, nie zadokumentowali naszej solidarności i w ten sposób zadali kłam rozmaitym puszczykom.
Z ambon głoszono, że zgromaǳenia nie bęǳie, aby tylko chłopi nie przyszli. Wbrew
temu oświadczam tutaj, że nie tylko socjaliści, że cały lud polski — a w szczególności
polskie stronnictwo ludowe — stoi za tym ruchem”.
Była więc w szerokich warstwach szczera sympatia wobec rewolucji, ale woǳowie
ruchu w Królestwie nie mieli dla nas żadnego hasła ogólnego, za którem mogłyby pójść
masy w Galicji. Czekanie na rezultaty walki w Rosji nie mogło być dla nas żadną polityką aktualną. Wrzenie szerzyło się po całym kraju. Gdy wywołano strajk szkolny, przejęła
się nim młoǳież barǳo żywo, a chociaż i tutaj narodowi demokraci starali się bruźǳić, to jednak strajk szkolny należy uważać za udany i za początek szkolnictwa polskiego
w Królestwie.
Gdy pod koniec r.  widocznym się stało, że taktyka zasadnicza przywódców PPS,
mających większość w kierowniczym ciele partii, „Centralnym Komitecie Robotniczym”,
może tylko zdobyć się na poszczególne epizody walki bez żadnej własnej idei przewodniej, zdecydowałem się na krok dość stanowczy i napisałem głośny potem „List Otwarty”
do CKR PPS umieszczony w pierwszych numerach „Naprzodu” w r. . Domagałem
się tam rzeczy, która barǳo się nie podobała ówczesnej większości „Centralnego Komitetu Robotniczego…” Wysuwałem „śmiałe i otwarte postawienie niepodległej republiki
polskiej, jako celu dla narodu polskiego” w rewolucyjnym ruchu jako konieczność. Przypominałem: „Cały dotychczasowy rozwój… naszej partii dążył… do niepodległości, jako
konieczności naszego rozwoju”, Rewolucja powinna objąć szersze warstwy ludowe, inteligencję, drobny przemysł i lud wiejski”. „Walka musi się w Polsce rozegrać o coś więcej,
niż o taką lub inną Dumę w Petersburgu”.
PPS powinna była — wedle mego „Listu otwartego” — reprezentować wiarę Polski
w siebie i w swoje prawo do niepodległości, a za punkt wyjścia rewolucyjnego ruchu
przyjąć bankructwo Rosji.
Mój „List otwarty” wymierzony był w ówczesną modną koncepcję „Republiki Rosyjskiej od Łoǳi aż do Kamczatki”.
PPS pozbyła się w owym czasie bez żadnej potrzeby swojego głównego punktu programowego na rzecz chimerycznej koncepcji „Republiki Wszechrosji”, złożonej ze 
milionów luǳi, ujarzmionych przez carat. Oczywiście, że w głębi duszy takich luǳi, jak
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Horwitz, członek CKR, czy Róża Luksemburg, tkwiły poglądy na olbrzymie korzyści
ekonomiczne takiego jednolitego terytorium „od Łoǳi do Władywostoku”, co miało
w zupełności zadecydować o rezygnacji z niepodległości. Nadto luǳie ci byli olśnieni
rzekomą świetnością ruchu rewolucyjnego w Rosji, co znowu prowaǳiło do ślepego
niemal podporządkowania taktyki PPS jakiejś zupełnie nieskoordynowanej taktyce rosyjskiej rewolucji.
W „Liście otwartym” zwalczam ostro tę taktykę i wskazuję na to, że ani klasy burżuazyjne Rosji nie stworzą przez długi jeszcze czas burżuazyjnego państwa konstytucyjnego, ani masa rosyjska nie stworzy stosunków praworządnych; wobec tego obowiązkiem
rewolucji polskiej jest postawić własny cel: niepodległą republikę polską. Dalsze ǳieje
Rosji od roku  potwierǳiły w zupełności te moje twierǳenia. Ani burżuazyjnego
państwa konstytucyjnego nie wytworzono, ani nawet zwycięska rewolucja rosyjska nie
wprowaǳiła stosunków praworządnych. Toteż ci, którzy odrzucili niepodległość Polski,
musieli siłą rzeczy wyjść z życia polskiego i ocknęli się w Moskwie. Horwitz, Marchlewski
i cały szereg dawnych „esdeków” i „lewicowców”, zrezygnowali z pracy w Polsce i poszli
na służbę w Bolszewii. „Republika Wszechrosji”, nie od Łoǳi, lecz od Mińska do Władywostoku, leży ǳisiaj przed nami, jak otwarta księga. Treścią państwową tej straszliwej
republiki jest szpiegostwo, prowokacja, masowy mord, skrytobójstwo urzędowe, wyzysk, głód, nęǳa i uwstecznienie, a jako naǳieja wybawienia z tego piekła — koncesje
i handel ludźmi i krajami na rzecz obcego, żarłocznego, bo kolonialnego kapitału europejskiego i amerykańskiego. To, co w r.  było czaroǳiejskim programem wspaniałej,
olbrzymiej, zjednoczonej republiki rosyjskiej, stało się wkrótce przerażeniem świata cywilizowanego!
Wystąpiłem również w moim „Liście otwartym” przeciw taktyce nadużywania „strajku generalnego”, który stał się jedynym środkiem na wszystkie dolegliwości i na długie
lata zdemoralizował politykę polską. Ta ostatnia część listu stała się dla mnie najprzykrzejszą, bo — ku mojemu przerażeniu — reakcyjna prasa polska zaczęła mnie chwalić
za mój „List otwarty”. Starzy moskaloﬁle polscy, którzy do dnia ǳisiejszego tęsknią do
„organicznego zjednoczenia się” z Rosją (oczywiście nie sowiecką, lecz „odroǳoną”!),
chwalili mnie za to, że wystąpiłem publicznie przeciw ciągłym strajkom generalnym. Była to najsłabsza strona mego listu, bo nie nadawała się do publicznego roztrząsania. Toteż
sprawiło, że list nie mógł wywrzeć rychło takiego wpływu, jakiego spoǳiewać się było
wolno. Wskazywał on jednak tę drogę, na którą PPS wejść musiała, jeżeli chciała odegrać
swoją właściwą rolę historyczną.
Niesłychanie charakterystyczną była olbrzymia polemika ze mną z powodu „Listu
otwartego”. Kilka broszur ogłosiło mnie za wstecznika i „kontrrewolucjonistę”. Jeden
z ówczesnych socjalistów (późniejszy minister Polski niepodległej) pisał, że warto umrzeć
za „Konstytuantę”, ale nie rozumie, jak można umrzeć za niepodległą Polskę!… Konstytuanta bowiem pod rządem rosyjskim miała być hasłem — surogatem, zastępującym żądanie niepodległości. Ale najzabawniejszym był chyba pan Andrzej Niemojewski, wspaniały rewolucjonista i jeszcze wspanialszy patriota polski, gdy w „Kurierze Lwowskim”
z dnia  stycznia  pisał: „Kto wznawia (!) hasło niepodległościowe, jako hasło polityki bieżącej — rzuca zarzewie nieufności mięǳy pogoǳoną rewolucję polską a rosyjską
i proponuje właściwie czwarty rozǳiał Polski”.
Jeden tylko tow. Bolesław Limanowski, mający już wówczas  lat życia za sobą, napisał do mnie z Paryża list z poǳiękowaniem za to, żem „jasno, wyraźnie, przekonywująco
wypowieǳiał to, co wirowało w myślach moich” (Limanowskiego).
Miałem moralne prawo do zajmowania się publicznie taktyką i polityką PPS, bo
byliśmy z nią od r.  w ścisłym sojuszu, zawartym publicznie w Krakowie.
W łonie Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej wyrównałem bezpośrednio przed
wybuchem rewolucji sprzeczności co do stosunku naszego do PPS Na IX Kongresie
PPSD w Krakowie postawiłem dnia  paźǳiernika  r. następującą rezolucję:
„Stosownie do uchwał delegacji polskiej, na kongresach od r.  występującej solidarnie, jako przedstawicielka organizacji socjalno-demokratycznej całego narodu polskiego, mając na uwaǳe jednakie wielkie cele proletariatu polskiego, bez względu na
wszystkie stosunki przemocy, usiłującej ten proletariat poǳielić i odosobnić części po-
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ǳielone, związany braterstwem broni z Polską Partią Socjalistyczną w granicach państwa
rosyjskiego, pruskiego i na wychodźtwie, oświadcza Kongres:
Polska Partia Soc. Dem. w Austrii pozostaje w ścisłym braterstwie i moralnym sojuszu
z PPS, w granicach Rosji, Prus i zagranicą ǳiałającą.
Równocześnie, w myśl wezwań mięǳynarodowego kongresu w Amsterdamie i w myśl
wspólnych najważniejszych interesów proletariatu polskiego, oǳywamy się do wszystkich innych organizacji robotniczych i socjalistycznych w Polsce, aby nie stawiały tamy
zjednoczeniu się w jeden związek partyjny wszystkich organizacji socjalistycznych, opartych na zasaǳie walki klasowej i dążących do jednych i tych samych socjalistycznych
celów”.
Na kongresie była spora grupa towarzyszy, którzy nie chcieli słyszeć o żadnym sojuszu z PPS. Przemawiał ich imieniem dr Anzelm Mosler z Buczacza: „Poza Krakowem
i Lwowem nie ma na prowincji towarzyszy, co by wieǳieli o istnieniu PPS (Protesty
i wołania: To barǳo smutne!). PPS nie jest objętą programem soc. dem. w Austrii. (wesołość). Co by powieǳieli towarzysze w Niemczech, gdyby partia tamtejsza nawiązała
stosunek z jakąś nieznaną partią w Japonii? (śmiech). Robotnicy znają lepiej stosunki
partii ancuskiej lub innej, aniżeli PPS (protesty). PPS postawiła niepodległość Polski
w celach agitacyjnych. Ciągłe powtarzanie tego hasła zjadło program socjalistyczny (protesty). Przed paru miesiącami rozesłała egzekutywa okólnik, wspominający wobec wojny
rosyjsko-japońskiej nawet o powstaniu, wzywając do zwoływania zgromaǳeń, na które
egzekutywa poleciła barǳo patriotyczną rezolucję. Tow. Haecker zaś w pewnej dyskusji
naukowej zakończył mowę tym, że wkrótce może nie bęǳie czas na naukowe dyskusje,
bo trzeba bęǳie chwycić za broń. Jeżeli się iǳie razem z PPS, powinno się tak samo iść
razem z SDKPiL, z „Proletariatem” itd.” W głosowaniu przyjęto pierwszą część rezolucji
 głosami przeciw  (w tym olbrzymia większość żydowskich głosów), a drugą jednogłośnie. Druga część uchwały jednak dlatego nie dała żadnych rezultatów, bo zaproszona
na konferencję esdecja od powieǳiała listem pełnym obelg. Trzeba więc było cierpliwie
czekać, aż się znajǳie wśród komunistów… Żyǳi zaś, głosujący przeciw rezolucji, wystąpili na drugi rok z partii i założyli swoją własną, tak że po raz pierwszy w Krakowie
odbyli osobne zgromaǳenie na  maja  r.
Nie ulega wątpliwości, że w ich kołach PPS otoczona była nieufnością za stanowisko
antyrosyjskie. Ale kiedy w r.  rząd rosyjski zapragnął we wrześniu urząǳić pogrom
Żydów w Warszawie (po dokonaniu  września w nocy pogromu żołdackiego w Siedlcach), wówczas niektórzy z tych oponentów zrozumieli, że kultura państwowa rosyjska
to rzecz wielce dla Żydów niebezpieczna. Wówczas na wezwanie z Warszawy wysłałem
szereg depesz do prasy zachodniej Europy o konkretnych czynach żołdactwa, ǳielącego
Warszawę na rewiry, aby urząǳić  września pogrom. Rząd rosyjski na straszył się tego
rozgłosu i rzezi nie było.
W rewolucji obowiązuje cel wielki i żelazna konsekwencja w dążeniu do niego. Kierownicze ciało PPS nie pokazało masom takiego celu, bo wszechrosyjska republika dla
Polaków nim być nie mogła, a i konsekwencji w ǳiałaniu także nie było dlatego, że
w partii ścierały się dwie sprzeczne siły. Doprowaǳiło to do rozbicia PPS na kongresie
w Wiedniu, w listopaǳie  r. Niepodległościowcy utworzyli „akcję rewolucyjną”,
a reszta nazwała się „lewicą PPS”. Ciągnęła się odtąd chaotyczna i barǳo nieimponująca walka dwu akcji, które wraz z SDKPiL i jakimiś niedobitkami z „Proletariatu”,
propagującymi pod kierunkiem p. Ludwika Kulczyckiego (ǳisiaj urzędnik państwowy)
politykę terroru jako zasadniczej taktyki, doprowaǳała ruch robotniczy do piekielnego
zamętu. Rany tego porewolucyjnego okresu ropieją jeszcze do ǳiś dnia w Królestwie,
bo jeszcze ciągle ǳiałają tutaj wśród klasy pracującej obok socjalistów komuniści, chadecy i NPR-y, uniemożliwiając robotnikom stworzenie jednolitego, zwartego i potężnego
obozu społecznego.
Po latach blisko dwuǳiestu łatwą jest oczywiście krytyka ǳiałalności tych czy owych
czynników rewolucji. Nie wiǳi się coǳiennych wpływów ówczesnych na dusze ǳiałaczy, nie ma się ich miar, przystosowywanych do wypadków spółczesnych. tym niemniej
trudno nie doceniać znaczenia dodatniego i ujemnego tych dwu lat wrzenia dla stanu późniejszego kraju, dla układu sił społecznych, dla rozwoju czy upadku stronnictw.
PPS podczas rewolucji urosła do olbrzymiego znaczenia w kraju, klasa robotnicza po
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raz pierwszy wysunęła się na czoło społeczeństwa w wielkiej i długotrwałej akcji. Po
raz pierwszy przedostał się ruch rewolucyjny na wieś! Poruszono parobków dworskich,
organizowano małorolnych i zaprawiano ich nawet do walki zbrojnej przeciw rządowi rosyjskiemu. Gdyby umiano ruch ten, choćby mocno złagoǳony, utrzymać po rewolucji,
uproszczono by i przyśpieszono sprawę wyzwolenia chłopów. Posiew ten wydał potem
na jaw radykalizm wiejski, występujący w stronnictwach sejmowych. Wpływ pośredni
rewolucji na Galicję był widocznym. Ujawnił się wkrótce w potężnej walce robotników
o równe głosowanie do parlamentu. Ale i ugodowe stronnictwo wzrosło w siły. Narodowa demokracja wzięła w ręce ster klas posiadających i oparta na ugoǳie stała się najsilniejszym stronnictwem w Polsce. Pośrednie grupy i grupki zostały zmielone mięǳy
tymi dwoma kamieniami młyńskimi…
Wreszcie po raz pierwszy od r.  zaczęła się tworzyć siła zbrojna w czynnej, bezpośredniej walce z rządem rosyjskim w Polsce. Chociaż niewielka ona była, chociaż „piątek
bojowych” nie liczyła organizacja bojowa zbyt dużo, to jednak czyny tej OB były tak
niesłychane, otoczone taką cudowną i romantyczną tajemniczością, tak nieraz udatne
i tężyzny pełne, że społeczeństwo albo entuzjazmowało się, albo umierało ze strachu, zależnie od sympatii i przekonań politycznych. Bojówka pozyskiwała serce i wyobraźnię
mas, co jeszcze ǳisiaj można stwierǳić w klasie robotniczej Królestwa. Urząǳenie takiej „krwawej środy” w Królestwie, podczas której padło  policjantów i komisarzy, to
była rzecz zdecydowanych na wszystko luǳi. Atak na pociąg pod Rogowem, dokonany
przez Montwiłła (przy którym był czynny tow. Kwapiński, ǳisiejszy poseł sejmowy),
wywołał szaloną sensację. Opanowanie przez bojowców pociągu w Bezdanach, rozsrożyło i obraziło cara osobiście. Mścił się też za to na podsądnych: Zakrzewskim, Świrskim
i Kozakiewiczównie. Trzeba było barǳo energicznej interwencji mojej u ministra Austro-Węgier hr. Aehrenthala w sprawie obywatela austriackiego Zakrzewskiego, aby go
uchronić od szubienicy. Po rewolucji musiano bojówkę rozwiązać. Nie mogła już wykonywać systematycznej pracy i dlatego groziło jej zwyrodnienie w bandytyzm.
Ale myśl walki zbrojnej z caratem nie umarła. Przechował ją i w życie wcielił Piłsudski, tworząc najpierw „Związek Walki Czynnej”, a potem „Związek Strzelecki”, na
którym usiłowały się wzorować wszystkie organizacje zbrojne, które powstawały przed
wojną światową w Galicji. Sparaliżowane strachem społeczeństwo polskie zobaczyło nagle na ulicach Lwowa, Krakowa, a nawet na wsi galicyjskiej szary mundur żołnierza polskiego, którego nie wiǳiało od r. . Z początku śmiało się niemądrze, ale potem,
podczas wojny, czuło się w swej dumie miłe pogłaskane. Pienięǳy na ten ruch nie dało,
bo czuwali narodowi demokraci z kubłami oszczerstw, rzucanych na polską krew oﬁarną.
„Polacy chcieliby mieć wolną ojczyznę, byle to nie kosztowało ani kropli krwi, ani grosza
pienięǳy” — tak mówił często twórca i wskrzesiciel polskiej siły zbrojnej. I miał rację.
Luǳie rewolucji, jak Sosnkowki (organizator warszawski PPS) późniejszy minister
wojny, Minkiewicz, ǳisiaj jenerał W. P., jenerał Kukieł i wielu innych — przyłączyli się
do tego ruchu strzeleckiego, poszli na wielką wojnę i są obecnie wybitnymi wojskowymi w niepodległej Polsce. Przebyli pod Piłsudskim znakomitą, roǳimą szkołę wojenną.
W ten sposób ubojowiona niegdyś rewolucja ǳiała do ǳiś dnia w państwie, chociaż już
ǳiś nie należy do PPS i przestała być rewolucyjną. W ogóle można powieǳieć, że młoǳież polska przeszła w ogromnej liczbie przez szeregi PPS. Nie miała innego wyboru, bo
do ugodowców przyzwoity młody Polak pójść nie mógł, Po prostu nie mógł. Pokompromitowałbym całe zastępy ǳisiejszych ministrów, sęǳiów wysokich, dygnitarzy głośnych,
gdybym chciał im przypominać ich okres pepeesowy, ba, bojówkowy! Nie uczynię tego,
bo nie zamierzam nikomu wyrząǳać przykrości, a często wierzę, że zmienili przekonania
nie dla pienięǳy, czy zaszczytów, lecz w przyzwoity sposób. Zresztą, któż zbada co sieǳi w duszach luǳkich? Gdyby tak rewolucja pepeesowa zwyciężyła kiedy, ręczę, że rząd
rewolucyjny znalazłby się nagle otoczony wielką liczbą luǳi, którzy mogliby się powołać
na swój okres socjalistyczny…
Upadek rewolucji skończył się zwołaniem „Dumy” państwowej do Petersburga. Ugodowcy triumfowali. Stali się niemal wyłącznym wyrazem „uspokojonego” kraju w tym
pseudoparlamencie. Rewolucjoniści poszli na szubienicę, do więzień, na wygnanie lub
na tułaczkę. Najlichsze postacie wysunęły się na czoło narodu w imię ugody z caratem.
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Nacjonalizm, antysemityzm zaczęły swe orgie, plotka oszczercza jak pleśń obsiadła życie
towarzyskie, a ton krajowi nadawała „Warszawka” geszefciarska, rozbawiona, wolna już
od strachu przed szalonymi rewolucjonistami. Urząǳano się na długie lata dobrobytu,
płynącego z „rynków wschodnich”. Wyrzekano się nawet myśli o wielkiej przyszłości,
łażono do dygnitarzy rosyjskich z przeprosinami za „nietakt” tego lub owego desperata,
co zwalił w pysk jakiegoś rządowca. Taką to ugodową, spokojną Polskę zbuǳiły ze snu
dopiero gromy armat wojny światowej. Taką też rolę w wojnie światowej odegrała…

ma

a a

Żądanie powszechnego, równego, bezpośredniego i tajnego głosowania do wszystkich ciał prawodawczych było głównym żądaniem robotniczym, odkąd istniała partia robotnicza. Upośleǳenie robotników było tak jaskrawe, że wyzywało z konieczności protesty i namiętne dążenie do reformy. Przy ukłaǳie dwuizbowym Austrii, w Izbie posłów
sieǳiała olbrzymia większość uprzywilejowanych, a Izba Panów składała się z mianowanych przez cesarza dygnitarzy i z małej garści ǳieǳicznych „prawodawców”. Tylko ruch
o charakterze rewolucyjnym mógł pokonać tak potężne zapory. Sztucznie zaś rewolucyjnego ruchu — pomimo azesów o potęǳe agitacji — wywołać nie można. Więc
chociaż co roku niemal od lat piętnastu rozpętywaliśmy ruch zgromaǳeniowy na rzecz
reformy wyborczej, sprawa nie stawała się politycznie „aktualną”, nie ruszała z miejsca
i była tylko znakomitym środkiem agitacyjnym uświadomienia robotników o tym, jak
nęǳnie i niesprawiedliwie jest Austria zbudowana i rząǳona.
Rewolucyjny ruch w Królestwie i w Rosji wywołał w sąsiedniej Austrii ożywienie
życia klasy robotniczej. Im częściej dochoǳiły tu wiadomości o potężnych strajkach,
o krwawych walkach robotniczych, tym barǳiej podniecone stawało się i w Austrii życie — nawet coǳienne — masy robotniczej. Kroplą, która przepełniła puchar, stały się
wypadki na Węgrzech. Nie mogę tu opisywać historii dualizmu austriacko-węgierskiego,
lecz jeden rys jego muszę podkreślić. Pobite w r.  Węgry, poddane rządowi żołdactwa, sądów doraźnych i szubienicy, znajdowały się w najcięższym upokorzeniu i rozbiciu,
a dyktator Ludwik Kossuth musiał uciekać do Włoch. Wówczas na czele uciskanego kraju stanął patriota Deak, który zawarł z dynastią ugodę. Nasi ugodowcy z epoki po r. 
powinni byli uczyć się rozumu i godności u tego Węgra, który w ugoǳie uzyskał dla swej
ojczyzny potężne stanowisko państwowe z własnym rządem, parlamentem, wojskiem. Nie
targował się o ochłapy autonomii miejskiej, jak nasi „chadataje” upokarzani w Petersburgu, lecz walczył o byt wolnego państwa! Ugoda zawarta w r.  miała być odnawiana
co lat ǳiesięć i każdy ǳiesiąty rok bywał rokiem triumfu Węgrów, którzy utrzymywali
rządy parlamentu i dlatego górowali nad Austrią, rząǳoną od czasów Badeniego paragrafem czternastym. Ale i na Węgrów przyszedł czas krytyczny. Szlachta i burżuazja maǳiarska nie chciała zrozumieć ważności i znaczenia mniejszości narodowych. Maǳiarzy
uciskali Serbów, Rumunów. Słowaków i Rusinów w sposób wielce podobny do traktowania naszych mniejszości przez narodowych demokratów. Gdy uroszczenia węgierskich
klas posiadających stawały się już niemożliwe do zniesienia w „Burgu” wiedeńskim, cesarz mianował starego jenerała Fejerwarego prezydentem ministrów, a Kristoﬃego (syna
ubogiego krawca) ministrem spraw wewnętrznych z tym, żeby rząd wniósł w parlamencie projekt powszechnego głosowania! Miało to być straszliwym ciosem dla panowania
ma ǳiarskiego. „Mniejszości narodowe” miały bowiem znaczną liczebną przewagę nad
Maǳiarami! Jenerał Fejervary posłał do parlamentu pułkownika Fabriciusa z ǳiesięciu
żołnierzami i rozpęǳił posłów. Rozpoczęła się walka z dynastią, której ta się zlękła. We
wrześniu  r., kiedy walka wchoǳiła w fazę pogmatwania, mającego maskować późniejszy odwrót cesarza, rozeszła się wieść, że prezydent ministrów baron Gautsch odraǳał
cesarzowi nastawanie na reformę wyborczą, bo ta wpłynie demoralizująco na Austrię.
Wieść ta poǳiałała jak grom na nasze szeregi. Gautsch stał się przedmiotem szalonej
nienawiści, głoszonej przez nas publicznie. Zwołaliśmy do Wiednia na ǳień  września
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konferencję z całego państwa, celem zastanowienia się nad sposobami walki o reformę
wyborczą.
Na konferencji zdecydowało moje przemówienie o stanowisku partii. Uderzyłem bezpośrednio w dynastię, wskazując, że tylko drogą zaatakowania dynastii możemy dobić
się reformy. Mowa moja, podawana ze względów cenzuralnych w złagoǳonej formie
(zamiast dynastia pisano „kamaryla”), wzbuǳiła powszechny entuzjazm na konferencji
i odbiła się na demonstracjach, które odtąd w Wiedniu i w całym państwie nie ustawały.
Dynastia stała się faktycznie celem gniewu i oburzenia mas ludowych. Taktyka ta okazała
się skuteczną i to w nader krótkim czasie!
W parlamencie austriackim pojawiły się liczne wnioski o powszechne głosowanie.
DrKramarz (imieniem Czechów), dr Sustercicz (Słoweńcy), p. Romańczuk (Rusini) i ja
imieniem Związku Socjalistycznego motywowaliśmy  i  paźǳiernika nasze wnioski.
Przeciw nim wypowieǳiał się barǳo stanowczo br. Gautsch, a za nim hr. ǲieduszycki,
który oświadczył, że dotychczasowe kurie czyniły dla Polaków ten parlament możliwym,
a także wspomniał, że właściwie jest on „parlamentem krajów”. Przypomniał tymi słowy
czasy, kiedy to sejmy delegowały posłów do parlamentu (skąd pochoǳiło słowo „delegat”
zamiast poseł). Ale w r.  zgoǳiły się sejmy na bezpośrednie wybory do parlamentu i groźba ǲieduszyckiego nie miała żadnego znaczenia, zwłaszcza, że sejmy odpychały
masę narodu swoim sobkostwem, ciemnotą i nader niesprawiedliwymi ordynacjami wyborczymi. W polemice z dr. Kramarzem twierǳił, że ważniejszą od reformy wyborczej
jest reforma regulaminu Izby. W obronie przywilejów szlacheckich uderzył hrabia w tony patriotyczne, żądając dla Polaków i Rusinów tylu posłów co dla Niemców i Czechów,
chociaż dotychczasowa ustawa znacznie więcej kraj krzywǳiła. ǲiałał oczywiście w ścisłym porozumieniu z centralistami niemieckimi, a nawet z najszaleńszą w Izbie grupą
„wszechniemców” pp. Wolfa i Schönerera! W r.  Koło Polskie sąǳiło, że uda się
powtórzyć ǳieje z r. , kiedy to Taaﬀego obaliła koalicja Polaków, Niemców i feudałów czeskich. Ale historia powtórzyć się nie mogła, bo tymczasem weszli na widownię
socjaliści, którzy wprowaǳili w ruch rewolucyjną potęgę zorganizowanego proletariatu.
Pierwszy atak w parlamencie zdawał się odpartym, dlatego walka przenieść się musiała i przeniosła się na ulicę. Ulica stała się odtąd przez cały rok widownią zajadłej masowej
walki robotników z rządem. A w Galicji ostrze tej walki musiało nadto zwrócić się i przeciw szlachcie. Mowa moja w parlamencie była tej walki introdukcją. Przytoczę sąd o niej
gazety niemieckiej „N.W. Tagblatt”, wrogiej zresztą ruchowi naszemu:
„Największe wrażenie wywarł poseł Daszyński, ze wszystkich mówców parlamentu
największym obdarzony temperamentem. Że był on wymownym i przekonanym orędownikiem w walce o powszechne prawo wyborcze, któż o tym bęǳie wątpił? Że surowy sąd odbył nad reprezentacją interesów, a także barǳo ostre ciosy zadawał stronnictwom nacjonalistycznym i zakończył mowę wyrazami pełnymi otuchy w zwycięstwo —
to wszystko można przeczytać w naszym dokładnym sprawozdaniu. Czego jednak druk
oddać nie może — to płomiennej namiętności tonu, podburzającej siły głosu, rozmachu
i gestu tego mówcy, który jako mówca i tym razem odniósł wielki sukces”.
Najgłówniejszym warunkiem urzeczywistnienia się reformy wyborczej w parlamencie
było wyszukanie przejścia od dotychczasowego „stanu posiadania” narodów do nowego
dla nich wymiaru liczby mandatów. Była to kwestia najtrudniejsza, bo mnożąca obawy
o przyszłość i dotykająca honoru narodowego. Dla mnie najważniejszą rzeczą było zdemokratyzowanie prawa wyborczego, a co do liczby mandatów stałem na stanowisku, że
nie ma się ona zmniejszyć w stosunku do innych krajów. Ustawa wyborcza, która by
opierała mandat na równej liczbie wyborców w każdym kraju, była wówczas niemożliwością. Rozumiał to barǳo dobrze hr. ǲieduszycki i na tym oparł zwalczanie reformy.
Żądał dla Galicji ⅓ mandatów, chociaż ludność jej wynosiła , procent całego państwa, groził zagładą nie tylko narodu polskiego lecz i Austrii z chwilą, gdy Galicja wyśle
ciemnych analfabetów, „pastuchów” itd.
Wystąpiłem wtedy z listem otwartym „Do Jego Ekscelencji Tajnego Radcy cesarskiego, hrabiego Wojciecha ǲieduszyckiego, b. prezesa Komitetu dla rozbojów wyborczych,
obecnie prezesa Koła Polskiego”. Jako „motto” listu wybrałem słynny ustęp z Beniowskiego:
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…Więc już rozumiecie,
Że ǲieduszycki nie miał jednej kreski.
Od brzegów Dźwiny po hordy Nogajca
Wszyscy w Ojczyźnie mówili: to zdrajca!
Z długiego pisma mojego zacytuję kilka ustępów:
„Mówiłeś jak krzywǳiciel kraju, jak wróg Polaków i Rusinów, jako reprezentant jedynie i wyłącznie szlacheckich przywilejów, jako prawǳiwy
potomek owego zniesławionego regimentarza ǲieduszyckiego, o którym
tak wymownie pisał Słowacki, każąc swojemu księǳu Markowi przybić do
stołu tureckim nożem obie zdraǳieckie ręce Twego przodka!”
„Dowiodę Ci Ekscelencjo tej infamii cyami”.
„Przypuśćmy, że w Austrii, w Galicji i w innych krajach nie zmieni
się wcale liczba mandatów, przypadających na każdy kraj z osobna, a tylko
zniosą kurie i zaprowaǳą równe prawa wyborcze. ǲisiaj głosy wszystkich
mieszczan, chłopów i robotników w Galicji — Polaków i Rusinów, mieszczą się w trzech kuriach: miejskiej ( mandatów), wiejskiej () i ogólnej
(). Cała ludność Galicji ma do dyspozycji  mandatów. Garsteczka zaś
obszarników i ﬁnansistów ma  plus  mandaty, razem ”.
„Ponieważ Galicja liczy .. mieszkańców, więc ǳisiaj za jednym
mandatem miejskim lub wiejskim stoi przeciętnie aż  tysięcy mieszkańców”.
„Przy wprowaǳeniu równego prawa wyborczego i zniesieniu kurii, lud
w Galicji dostałby jeszcze  mandaty uprzywilejowane do swojej już dyspozycji, miałby więc razem wszystkie . Wtedy na jeden mandat przypadałoby
już tylko  tysiące mieszkańców. Czyli: samo zniesienie przywilejów szlacheckich dałoby ogółowi Polaków i Rusinów poprawę ich siły wyborczej
o jedną trzecią! Ale Tyś obronił Polaków i Galicję od czekającego nas upokorzenia. Wszak za to Ekscelencję wielbią gazety Twoje”.
„I w to jedynie ci uwierzą, którzy chcą się łuǳić lub drugich oszukiwać.
Najpierw małe wspomnienie istotnego pokrzywǳenia naszego kraju i całej
jego ludności z przed  laty”.
„Był wtedy „polski rząd”; na czele państwa stał Polak hr. Badeni, na czele
polityki zagranicznej Polak hr. Gołuchowski, kanclerzem skarbu był Polak
dr Biliński, a interesów Galicji pilnować miał Polak dr Rittner. Nigdy nie
było tylu Polaków na raz ministrami!”
„Wówczas to hr. Badeni wniósł projekt dra Rittnera utworzenia ogólnej
kurii. Ponieważ wszystkie interesy ﬁnansowe, cała własność skupiała się już
w czterech kuriach, więc kuria ogólna miała być reprezentacją hołyszów, luǳi mających tylko głowę na karku i ǳiesięć palców. Taka kuria miała chyba
jedyne oparcie w liczbie głów ludności, mającej być obdarzoną mandatami.
Otóż wtedy to Galicji należało się wedle liczby ludności  mandaty. A dano jej tylko , czyli, że cały „polski rząd” i całe Koło Polskie okradli razem
swój własny kraj o siedm mandatów — ze strachu przed „swoim” chłopem
i robotnikiem… Patrioci!”
Ponieważ dr Kramarz obok liczby wyborców postawił także jako kryterium prawa wyborczego „siłę podatkową”, zaprotestował przeciw temu ǲieduszycki w imię absolutnej
równości każdego obywatela w państwie. Wyliczyłem mu wówczas że jest wrogiem kraju,
bo kryterium Kramarza dałoby Galicji zamiast dotychczasowych  mandatów o ǳiesięć
mandatów więcej, bo  na .
Przypominam mu dalej, jak postąpiło Koło ze Śląskiem Cieszyńskim:
„Zgrozą oburzenia przejąć powinno Polaków to, co Ty Ekscelencjo i Twoi klubowcy
zrobiliście wobec  tysięcy rodaków naszych na Śląsku austriackim. Tam w Księstwie
Cieszyńskiem  tysięcy ludu polskiego ugina kark przed  tysiącami Niemców, komenderowanych przez najbutniejszą może burżuazję niemiecką Bielska i prowokatora
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z Cieszyna, hakatystę dra Demla. Cała ludność polska i jej poseł dr Michejda muszą
być z natury rzeczy za równym prawem wyborczym, bo ta równość prawa zniosłaby tam
wprost zależność narodową Polaków. A tam nie ma analfabetów, ani kraj nie tonie w nęǳy, jak Wasz Ekscelencjo folwark: Galicja!”
„I oto przychoǳi pora głosowania nad potrzebą równego prawa głosowania. Panowie ǲieduszyccy i ich wytresowani klubowcy głosują solidarnie z Demlem i Mengerem
przeciw reformie wyborczej, a biedny reprezentant  tysięcy Polaków na Śląsku, p.
dr Michejda musi wyjść za drzwi i w korytarzach czekać pokornie, aż jego klub, Koło
Polskie obali najważniejsze życzenia jego wyborców! To się u Was nazywa Ekscelencjo
„solidarnością narodową”. U nas to się nazywa Targowicą”.
Gorące tchnienie walki przejawiło się w olbrzymich demonstracjach robotniczych na
ulicy. Dnia  paźǳiernika rozgrywały się orgie policyjne na ulicach Krakowa w walce
z robotnikami. Komisarz policyjny K. robił wrażenie niepoczytalnego człowieka: prowokował, lżył, wrzeszczał, zamykał ulice, nie pozwalając się rozejść publiczności. Policjanci rąbali bezbronnych robotników, którzy obiecywali przyjść na następną demonstrację
z bronią w ręku… Ten komisarz został potem podczas wojny wysokim dygnitarzem policyjnym i zachowywał się tak, że Polacy mieli o nim jedną tylko opinię.
Wiedeń nie pozostał w tyle. Podczas kongresu ogólnoaustriackiego odbywały się
wielkie demonstracje mięǳy Burgiem a parlamentem. Przemawiałem na ulicy wśród
huraganu oklasków i wojowniczych okrzyków tłumu. Wreszcie urząǳiliśmy dnia  listopada po zgromaǳeniu wielki pochód pod Burg cesarski. Policja piesza i konna zagroǳiła
nam drogę koło Babenbergerstrasse. Rozpoczęła się walka, w której było  rannych. Łapy policyjne wyciągnęły mnie z pierwszego szeregu i zaciągnęły do komisariatu, ale gdym
się wylegitymował, puszczono mię na wolność.
Na drugi ǳień pojawił się w rządowej „Wiener Abendpost” artykuł, wyrażający zǳiwienie wobec demonstracji, skoro rząd nic nie ma przeciw reformie wyborczej! Osiągnęliśmy pierwszy etap zwycięstwa, ale daleko jeszcze było do ostatecznego triumfu. Dlatego
też ogólny kongres dobrze zrobił, gdy na wniosek Adlera zagroził rządowi i klasom posiadającym wybuchem strajku masowego, gdyby parlamentarna walka nie doprowaǳiła
do uchwalenia reformy. Po uroczystej uchwale Pernerstorfer uczcił rewolucjonistów pomordowanych w caracie podczas walki rewolucyjnej, jako tych, którzy „dali inicjatywę
do walki i w Austrii”. Kongres oddał cześć poległym przez powstanie z miejsc.
Dnia  listopada przemawiałem już na demonstracyjnym zgromaǳeniu w Krakowie. Wśród tysiącznych tłumów groziłem niemal gilotyną Habsburgom, zapowiadałem
strajk masowy i, powołując się na rewolucję w Królestwie, zapowiadałem walkę zbrojną na wypadek gdyby „u góry” nie ustąpiono. Przedłożyłem zgromaǳeniu następującą
rezolucję:
„Zgromaǳony lud krakowski przesyła towarzyszom i wszystkim bojownikom za wolność Polski i Rosji pozdrowienie. Padają w oczach naszych kordony, co ǳieliły dotąd
serca nasze, padną i te, które podła przemoc nakreśliła.
Zgromaǳeni uznają, że i w granicach Austrii czeka polski lud rewolucyjne zadanie:
walka o równe prawo wyborcze do parlamentu i sejmu.
Zgromaǳeni ślubują w walce tej nie cofnąć się przed żadnymi oﬁarami i gotować się
do strajku masowego, dopóki walka nie skończy się zwycięsko dla ludu”.
Podczas pochodu demonstracyjnego przez miasto, w walce o czerwony sztandar niesiony w tłumie, poraniono dwóch barǳo gorliwych komisarzy policyjnych pp. T. i St.,
którzy zanadto energicznie szykanowali demonstrantów.
W tym czasie, kiedy car rosyjski ugiąć się musiał przed rewolucją, Sejm Galicyjski
pozostał niezachwiany! Właśnie pojawiło się sprawozdanie Komisji Wyborczej, przedłożone przez komparsa szlacheckiego p. Garapicha. P. G. rozprawia się z całym światem na
temat powszechnego głosowania: „System ten nie odpowiada przyroǳonemu (!) organizmowi państwa, a wynik jego… nie umie uszanować rozumu politycznego, ani rzetelnej
wartości, ani dotychczasowej pracy publicznej… Nie pozwala wybitnym indywidualnościom wysuwać się naprzód, jest hamulcem dla wybitnych talentów” itd. (Był to człowiek
bez żadnych talentów).
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„Najbarǳiej zgubnie (!) odczuwa ten system nowożytna Francja — jak niegdyś dopomagał on jednostkom do dostania się do właǳy i był podstawą ich dyktatury, tak
w czasach bliżej nas położonych głównie się przyczynił do obniżenia parlamentaryzmu
w tym kraju, przyczynił się do zachwiania równowagi budżetowej nawet tak zamożnego
państwa, spowodował niejednokrotnie, że ustawy o znaczeniu osobistym lub partykularnym mogły górować w Izbie paryskiej nad sprawami najwyższego ogólnego znaczenia”.
Przytaczam te sejmowe mądrości dla rozweselenia czytelników.
Sejm był i wtedy wrogiem reformy, gdy nawet w austriackim parlamencie  głosów
oświadczyło się przeciw  za wnioskami nagłymi o reformę wyborczą! Kopał grób dla
autonomii. Z tego Sejmu nie mogło wyjść ani jedno słówko, zbliżające doń masy polskie
czy rusińskie. Szlachta zachowywała się jak „morituri”…
Pokazało się to w świetle olbrzymiej demonstracji ludowej, którą urząǳiliśmy dnia
 paźǳiernika przed Sejmem. ǲiesiątki tysięcy towarzyszyły deputacji socjalistycznej,
którą prowaǳiłem najpierw do hr. Stanisława Badeniego, marszałka Sejmu, a potem do
namiestnika hr. Andrzeja Potockiego. Obaj dygnitarze oświadczyli, że są zwolennikami rozszerzenia prawa wyborczego. Rezultatem tych rzekomych sympatii był referat p.
Garapicha…
Miłe za to chwile przeżyłem we Lwowie, gǳie dnia  listopada zebrali się na zgromaǳeniu w „Gwieźǳie” posłowie Bojko, Grek, Loewenstein, Stapiński, Michalski, a z Rusinów Oleśnicki, Huryk i Wityk. Tematem obrad była reforma wyborcza do Sejmu.
Najbarǳiej wojowniczą mowę wypowieǳiał p. Stapiński o Sejmie:
„Jestem członkiem tego Sejmu — mówił Stapiński — o którym poseł Daszyński
szeroko opowiadał. I muszę tu powieǳieć, że to, co mówił poseł Daszyński, jest tylko słabym odbiciem strasznych stosunków, panujących w Sejmie skutkiem gospodarki
konserwatywnej. Trudno słowami opisać cynizm macherów stańczykowskich. Najgorsze
ustawy wrogie ludowi okraszają stańczycy obłudnym uśmiechem: dla miłości ludu. Gdy
po demonstracji robotniczej uczuli strach, mówili, że reforma wyborcza bęǳie załatwioną przed budżetem. ǲiś gdy strach minął, odłożono reformę po budżecie. (Oburzenie).
Gdy wiǳę tych judaszy, którzy tam rej woǳą, takie mnie obrzyǳenie ogarnia, że chciałbym plunąć na wszystko i uciec. (Poruszenie). Oni są głusi, oni są ślepi; jedynym ich życzeniem jest zniszczenie ludu, wypęǳenie go za morze. Ja, po  latach pracy publicznej
doszedłem do przekonania, że nic nie da się u nas zrobić, jak długo oni nie znikną. Już
w latach -tych pisał Schumann: Nie bęǳie lepiej w Polsce, aż bruki Warszawy nie będą czaszkami szlacheckimi zasłane! (Burzliwe oklaski). Dla tych wrogów ludu największa
kara nie bęǳie za surową! (Długotrwałe oklaski)”.
Spokojny człowiek jak p. dr Grek zdobył się na owym zgromaǳeniu na następujące
słowa:
„Mam w ręku numer „Czasu”, w którym jest wymieniony skład deputacji szlacheckiej,
która wyjechała do Petersburga, aby żądać autonomii Królestwa. Wzięli w niej uǳiał
tacy luǳie, jak Lubomirski, Krasiński, dwaj Zamojscy i inni. A wiecie panowie czego
oni żądają? Konstytuanty w Warszawie, wybranej na podstawie powszechnego, równego,
bezpośredniego prawa głosowania. (Oklaski). Jest obowiązkiem honoru narodowego, by
Sejm Galicyjski stanął na tym samym stanowisku. Jeżeli pójǳiecie panowie na ulicę,
aby demonstrować, nie bęǳiecie odosobnieni. Nawet barǳo umiarkowane żywioły będą
musiały się do was przyłączyć dla ratowania honoru narodowego. (Oklaski)”.
A ponieważ piszę te wiersze w dniach trzyǳiestoletniego jubileuszu szanownego wicemarszałka Sejmu polskiego pana Jakuba Bojki, więc przytoczę i jego miłe słowa z owego
pamiętnego wieczoru. P. Bojko wspominał: „Przed  laty w Gręboszowie pojawił się
po raz pierwszy socjalista. Byłem wtedy zwykłym Kubą. Wieś zbiegła się, aby przyjrzeć
się temu, jak go organista nazywał, „picyliście”. (Wesołość). Wówczas zobaczyłem, że to
był człowiek jak inni (wesołość), medyk o rysach szlachetnych. Od tego czasu poznałem
bliżej socjalizm i muszę powieǳieć, że gdyby go w naszym kraju nie było, należałoby go
stworzyć. (Oklaski). Gdyby nie było socjalistów, spadałyby na ludowców jeszcze większe
prześladowania. Stańczycy okrzyczeliby wówczas nawet potoczkowców za niebezpiecznych luǳi. Mnie, który nie jestem — przyznaję — politykiem, człowieka miękkiego
serca okrzyczano za zbrodniarza stanu!” Poseł Bojko oświadcza się dalej, jako bezwzględny zwolennik równego prawa wyborczego: „Gdy gospodarze zarzucają, że w razie równePamiętniki



go prawa wyborczego będą głosowali na równi gospodarze i parobcy, odpowiada poseł
Bojko, że synowie gospodarzy mogą stać się robotnikami. (Oklaski)”.
Cytuję ze współczesnego sprawozdania ǳiennikarskiego. Oczywiście że p. Bojko miał
wtedy ubożuchne trzy morgi własnego gruntu.
Taka to była atmosfera, którą udało się nam wytworzyć w kraju na rzecz powszechnego głosowania. Zwołany na ǳień  listopada parlament miał usłyszeć urzędowe stanowisko rządu w sprawie reformy. Przygotowaliśmy na ten ǳień w całym państwie jednodniowy strajk demonstracyjny, który miał być mobilizacją do dalszej walki w razie,
gdyby rząd wystąpił z jakimś połowicznym rozstrzygnięciem. Setki zgromaǳeń ludowych miały zawczasu tę demonstrację przygotować. Poruszono z naszej strony wszystkie
sprężyny, aby strajk był powszechnym. Wreszcie w dniu  listopada stanął na trybunie
prezydent ministrów i zapowieǳiał, że w lutym  roku rząd wniesie projekt ustawy o reformie wyborczej, oparty na powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim
głosowaniu dla dorosłych mężczyzn bez żadnego wyjątku, z jednorocznym zasieǳeniem
w gminie i z usunięciem wszelkich przywilejów wyborczych. Zapowieǳiał dalej utworzenie okręgów wyborczych tak wykrojonych, żeby o ile możności były zamieszkane przez
jedną narodowość i uczynił aluzję do przyszłej autonomii narodowej. Napomknął, że ilość
mandatów przypadających danemu narodowi nie bęǳie „mechanicznie równa” liczbie
wyborców, bo należy uwzględnić i „siłę podatkową”. Prawo wyborcze miało liczyć się
z cyą ludności, siłą podatkową, interesami ekonomicznymi, jakie kraje i okręgi reprezentują, tuǳież wpływem, jaki wywierają pod względem kulturalnym. Nadto kokietował
w swym przemówieniu belgĳski system pluralny i przyrzekał okręgi jednomandatowe.
Reforma zapowieǳiana przez rząd wprowaǳała zatem mięǳy narodami nierówny wymiar prawa. Była to zasadniczo słaba strona projektu, ale dla tej Izby jedyne wyjście celem
jego urzeczywistnienia. Toteż najlepsze prawo wyborcze obliczone w mandatach dostali
Włosi, Niemcy i Czesi (od  do  tysięcy ludności na posła), Polacy otrzymali od 
do  tysięcy, a Rusini ponad  tysięcy na jeden mandat.
Podczas mowy Gautscha deﬁlował przed parlamentem od goǳiny  do -ciej olbrzymi pochód strajkujących robotników. Liczbę demonstrantów obliczano na .
luǳi. Był to żywy argument za reformą. W Krakowie demonstrowało . luǳi na
rynku przed pomnikiem Mickiewicza. We Lwowie podawano taką samą liczbę. Sprawozdania z miast prowincjonalnych brzmiały triumfalnie. Kraj cały porwany został tą walką
o prawo. Szlachta rozmyślała tymczasem nad tem, coby można z powoǳi uratować. Pluralność wieku, posiadania, urzędu, pośrednie wybory dokonywane w dwu stopniach, oto
były rozpaczliwe plany, mające Galicję wyodrębnić od reszty Austrii, gǳie nie można było marzyć o urzeczywistnieniu podobnych zakusów. Najcięższą dla szlachty galicyjskiej
rzeczą było przeświadczenie, że nie tylko szerokie masy ludowe ale i dynastia życzy sobie
reformy. Był to ogień z dwu stron, którego rezultatem musiało być zachwianie się pozycji
szlacheckiej. Na tym przykłaǳie wiǳimy, jak dalece szlachta zatraciła zmysł państwowy. Stworzywszy ustawowo na swoich „obszarach dworskich” zaścianek odǳielony od
szerszego życia, nie rozumiała konieczności tego życia. Zawarłszy z Habsburgami umowę,
mocą której miała rząǳić w kraju, ignorowała głosy tego kraju, zasłuchana aż do końca
swego politycznego życia (tj. aż do r. ) tylko w to, co mówi dynastia. A kiedy dynastia
musiała w swoim własnym interesie, dla uratowania siebie, „zmodernizować” państwo,
szlachta galicyjska zobaczyła się nagle osamotnioną. Toteż buntowała się po cichu, a nas
nazywała c.k. socjalistami, co oczywiście podjęło potem z lubością całe stado głupców.
Ale dla nas było zupełnie obojętnym, czy Franciszek Józef I jest również za reformą wyborczą; wieǳieliśmy że za nią być musi. Powszechny ruch ludowy skierowany w Austrii
przeciw dynastii był dla niej barǳo groźnym. Zbuntowany Wiedeń a za nim wzburzone
„kochane ludy”, jak Czesi, Polacy, Włosi, Słoweńcy — to znaczyło śmierć państwa i koniec dynastii. Zwłaszcza słowiańskie ludy dążyły do reformy wyborczej, która miała być
początkiem odroǳenia i wyswoboǳenia się z pod przemocy obcej.
Dnia  grudnia przyszli w wielkiej debacie do głosu chłop Jan Kubik i hrabia ǲieduszycki. Kubik oświadczył, że „naród polski z niecierpliwością czeka na reformę, przeciw
której sprzysięgła się szlachta polska, naród zawsze uciemiężająca. Naród polski nie chce
Polski, w której by szlachta rząǳiła a specjalnie taki hrabia Piniński, który przelał tyle
krwi niewinnej i do kraju sprowaǳił kata. Gdy powszechne prawo głosowania zostanie
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wprowaǳone, lud wyśle do Izby siły inteligentne, zdolne do wypełnienia swych obowiązków”. Za to ǲieduszycki wypowieǳiał „wielką” mowę, w której wskazywał, jak to
danie robotnikom ancuskim w  roku prawa głosowania spowodowało rzeź czerwcową a potem cezaryzm. W Niemczech dawano robotnikom stopniowo coraz to szersze
prawo wyborcze. Wskazał na rewolucję rosyjską, na rzezie Żydów i „barbarzyński komunizm agrarny”, i wołał patetycznie: „W takiej chwili grożą tu usunięciem kurii i zaprowaǳeniem jednego sposobu wybierania! Czy nie ma niebezpieczeństwa, że chaotyczne
prądy, które się w Rosji pojawiły, przejdą przez granicę, jeżeli się wywoła niebezpieczne
wrażenie, że prawo wyborcze jest czymś wymuszonym, czymś narzuconym”.
Rzucił się na rząd, że ustąpił przed demonstracjami socjalistycznymi, w końcu zaś
zapowieǳiał, że gdyby socjaliści teraz wygrali, to przeprowaǳą rozǳiał kościoła od państwa i zniesienie armii, „czego sami będą żałowali…” Groził anarchią, rewolucją, zalewem
Izby przez analfabetów itd. W końcu poddał rozwaǳe swoje własne dość mętne zresztą
projekty. Sejmy miałyby zaprowaǳić powszechne głosowanie, po czym wysłałyby połowę
posłów do parlamentu. Albo można by utworzyć izby rzemieślnicze, rolnicze, robotnicze
i każda wysyłałaby posłów do Izby. Podniósł dalej, że nie wszęǳie należy zaprowaǳać
wybory bezpośrednie i raǳił nie dawać głosu analfabetom.
Wreszcie i ja doszedłem do głosu. Pochwaliłem rząd za to, że zrozumiał groźne położenie i zawczasu ustąpił wobec żądania robotniczego i wskazałem, że zaiste żaden „radykalizm” nie skłonił cesarza i bar. Gautscha do zapowieǳi projektu reformy. Uderzyłem
na Izbę panów, w której stary nasz wróg hr. Piniński stanął na czele opozycji. Pytano
tam, dlaczego rząd bez rozlewu krwi tak łatwo ustąpił? Jeden z tych panów powieǳiał:
„Przecież nas Japończycy nie pobili?” (Wesołość).
„A ja powiadam: tak jest, zostaliście przez Japończyków pobici! Tam, gǳie rosyjski
absolutyzm w Europie pobity został przez Japończyków i obalony, pobite zostały także
wszystkie inne absolutystyczne żywioły w Europie zachodniej. (Barǳo słusznie). Te ciosy,
które w Azji wschodniej w decydujących zapasach mocarstw spadły na carat, muszą odczuć
i odczują wszystkie małe cary w Europie jeszcze panujące”.
Mówcy Izby Panów pozwolili sobie na insynuacje, że przy naszych demonstracjach
z  listopada pomagał rząd. Za przeczyłem tej jadowitej pogłosce i położyłem ją na karb
„fantazji rozpaczy”:
„Rząd urząǳał demonstracje! Trafnym to jest pod pewnym względem. Dnia  listopada znajdowałem się przed konną policją, niestety, w pierwszym rzęǳie i wiǳiałem to
urząǳanie. Stał potrójny wał policjantów na Burgringu, a za tym wałem odǳiał konnej policji. I przy tym „uroczystym urząǳaniu” nie mniej jak czterǳieści osób zostało
zranionych przez organy rządu. (Poseł tow. Pernerstorfer: Znacznie więcej!), lub jeszcze
więcej.
Podobnie było we Lwowie, Krakowie, Praǳe, Bernie: wszęǳie „uroczyście” kierowano naszymi demonstracjami”.
Wskazałem dalej na to, że  listopada wszęǳie wojsko było trzymane w pogotowiu;
aby zaś wykazać, jak poważnie traktowali rzecz komendanci korpusów, przytoczyłem na
to mały, ale wymowny przykład. Kilku bogatym kupcom żydowskim w Krakowie zachciało się pójść do komendy korpusu i prosić o zbrojną obronę dla swoich sklepów na
 listopada. Na to odpowieǳiano im ze strony komendy korpusu:
„W pierwszych pięciu minutach nie ręczymy panom za nic, ale już w szóstej minucie panowie możecie być całkiem spokojni, zostaniecie ochronieni. Oczywiście nie mogli
spokojnie znieść tych pięciu minut, są to przecież współcześni luǳie nerwowi i powieǳieli: Ale cóż nam przyjǳie z szóstej minuty, kiedy już przeminie pierwszych pięć minut! (Żywa wesołość). Pozamykali zatem pięknie wszystkie sklepy; większość naturalnie
uczyniła to z sympatii, mała część z trwogi, za co my znowu nie ponosimy żadnej odpowieǳialności”.
Potem zacząłem już sobie używać na ǲieduszyckim (oprócz różnych tytułów miał on
i tytuł profesora lwowskiego uniwersytetu!). Przytoczę tylko kilka ustępów z odprawy,
jaką dałem hrabiemu.
„Tylko przy pomocy specjalnej historii dla Koła Polskiego można było usłyszeć takie
rzeczy, jakie nam wczoraj mówił jego ekscelencja hrabia ǲieduszycki. Zaczął on barǳo mądrze już od ancuskiej rewolucji. (Wesołość). Nie chciał nic o tym wieǳieć, że
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dawny system kurialny zakończył się historycznym zjawiskiem, wspaniale harmonĳnym,
a mianowicie zgilotynowaniem króla i królowej. Odwrócił więc swoje oblicze od tego
nieładnego widoku i począł nam wykładać nowszą historię Francji. (Żywa wesołość).
Naturalnie powieǳiał o reakcji, że Karol X. został wygnany, a później przyszedł Filip.
Ten Ludwik Filip mógłby był aż do śmierci spokojnie panować, lecz nadeszła rewolucja. (Żywa wesołość). Ale moi panowie, dlaczegóż? Czyż nie wiecie dlaczego nadeszła
rewolucja, chociaż Ludwik Filip nie był tyranem, lecz tylko królem mieszczańskim? Gdy
deszcz padał, spieszył on natychmiast na ulicę, aby jakiemu obywatelowi pożyczyć parasola (wesołość) — było to przecież swego czasu barǳo znane w podręcznikach szkolnych
— był on prostym królem mieszczańskim, a orleaniści powstali nie tyle z łaski Boga, ile
z łaski rewolucji.
Ale dlaczegóż to nadszedł rok ? A byłoby tak pouczającym bliżej tę rzecz rozpatrzeć. Oto dlatego właśnie, że nie chciano dać reformy wyborczej. Przypomnĳcie sobie
znaną akcję mieszczańskich rewolucjonistów, tak zwane bankiety reformy wyborczej.
My, oczywiście, nie jesteśmy w stanie zaprosić . luǳi na bankiet (wesołość) i jesteśmy tego zdania, że tak sobie przy jeǳeniu mówić o polityce, nie jest dobrze. Lecz
mieszczaństwo musiało urząǳać tzw. bankiety dla reformy wyborczej. Iluż luǳi miało
wówczas prawo wyborcze do ancuskiego parlamentu? . wyborców. I gdy pewnego razu na czele ministerium stanął taki mądry człowiek jak nasz Thun, i gdy takiego
bankietu zabronił — wtedy wybuchła rewolucja  lutego  r., a król i mądry minister, musieli obydwaj z Paryża uciekać. Król ma się rozumieć zabrał ze sobą lepszą część
swej potęgi, dobrze nabitą kiesę. Lecz minister uciekł, goniony przekleństwami i hańbą.
Rewolucja wybuchła, i wiecie wielu zjawiło się wyborców we Francji przy powszechnym, równym i bezpośrednim prawie wyborczym? .., a za Ludwika Filipa było
ich .! Z tych dwóch liczb zrozumiecie, dlaczego rewolucja przyjść musiała.
Lecz oto nadeszły dni czerwcowe, mówi pan hrabia. Dlaczego? Wszak prawo wyborcze
było ogłoszone na wiosnę  r., a dni czerwcowe przyszły zaledwie w dwa miesiące
potem. Kto się ośmieli powieǳieć coś podobnego, że po dwóch miesiącach, zanim się
w ogóle ǳiałanie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego objawić
mogło, że jako skutek tego prawa przyszło takie zjawisko jak krwawe dni czerwcowe? Nie,
moi panowie, tak może jest w podręczniku historii dla Koła Polskiego, lecz w historii dla
zwykłych luǳi jest o tym inaczej. Było to niezadowolenie robotników, którzy co mieli
najlepszego, oddali walce rewolucyjnej, którzy potraﬁli umierać na barykadach, a oto
wiǳieli, że burżuazja ich opuszcza i oszukuje, gdy wołają o pracę.
Była to demagogiczna polityka rządu z tzw. narodowymi warsztatami, a szalę przechylił rząd, gdy chciał pozbyć się nie mieszkających stale — należałoby dla panów socjalno-chrześcĳańskich powieǳieć „osiedlonych” (wesołość) — w Paryżu robotników. To
był, moi panowie, ostatni motyw tej strasznej rzezi, na której Cavaignacowie oparli swą
polityczną egzystencję.
Tak samo rzecz się przedstawia z jego poglądami na Niemcy. Wypowieǳiał zdanie
nie do uwierzenia, że wyrównanie praw wyborczych musiano osłabić przez wprowaǳenie
autonomii części. Właśnie wprost przeciwnie było w rzeczywistości. (Głosy: Doskonale!).
Musiano tam obejrzeć się za środkiem wstrzymującym siły rozkładowe, aby je zrobić
nieszkodliwymi, a nawet niemożliwymi. Były to samoistne państwa, całkiem odrębne, we
wszystkie prawa zwierzchnicze wyposażone, a środkiem, paraliżującym ich rozbieżność,
było powszechne, równe i bezpośrednie prawo wyborcze — i te prawa zwierzchnicze
i tradycje — nie nęǳnych, świeżo upieczonych szlachciców, lecz królów i książąt —
musiały ugiąć się przed powszechnym głosowaniem (Głosy: Barǳo słusznie!), i wszystkie intrygi małych dworów i wszelkie knowania przeciw jedności w przeszłości i jeszcze
obecnie musiały zamilknąć przed potęgą jednoczącego elementu: powszechnego prawa
wyborczego. (Oklaski)”.
Miałem prawie całą Izbę po swej stronie, kiedym roztrząsał bez litości argumenty
prezesa Koła Polskiego. Zarzucił był rządowi niekonsekwencję. Odpowieǳiałem:
„A czy panowie z Koła Polskiego byli konsekwentni? Jak prędko zmieniło się ich stanowisko wobec ważnych wydarzeń historycznych w przeciągu jednego tylko roku? Dnia
 lutego przeklęli i znieważyli rewolucję w Polsce;  lutego uchwalili panowie z Koła
Polskiego prawie jednogłośnie, że każdy popierający ruch rewolucyjny nie w „Polsce” —
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boją się wymówić to słowo — a w „sąsiedniej ǳielnicy”, niech bęǳie pogarǳony i przeklęty.  lutego mówili, że rewolucja w Polsce pracuje pour le roi de Prusse i że jesteśmy
pruskimi agentami prowokacyjnymi, jeżeli nie przez Żydów, Japończyków albo Anglików najętymi złoczyńcami. (Wesołość). To było przed  miesiącami. A wczoraj nazwał
już hr. ǲieduszycki zjawiska tej rewolucji „wejściem na drogę wolności”. (Oklaski).
Droga wolności! Was na tej droǳe nie wiǳiano (Oklaski), a jeżeli się kiedyś na
tej droǳe pokażecie, to tylko pchani, za uszy ciągnięci przez rewolucyjny ruch ludowy
w Polsce. (Wesołość i potakiwania).
Ta droga wolności jest usłana trupami polskich robotników (głosy: barǳo słusznie!),
a słupami milowymi na tej droǳe wolności są szubienice, na których powieszono naszych
najbliższych (Oklaski).
Teraz nazywacie to drogą wolności. Wiǳicie panowie, że i wyście nie pozostali konsekwentnymi. Nie wolno wam zostawać konsekwentnymi, gdyż życie jest silniejsze od
was, silniejsze od rządu, silniejsze od tej Izby, silniejsze od całej tradycji starej Austrii,
gdyż to jest konieczność prawa nadchoǳącego! (Oklaski)”.
Rozprawiłem się też z niejasnymi propozycjami opartymi na organizacjach zawodowych i wskazałem najpierw na to, że właśnie obszarnicy nie dopuszczają w Galicji do
żadnych chłopskich organizacji zawodowych ze strachu przed nimi. Wśród wesołości
Izby zapytałem:
„Do jakiej organizacji zawodowej należą panowie z Koła Polskiego? (Wesołość). Czy
Jokeyklub także zostanie uznany jako organizacja zawodowa? (Wesołość). Ma to i swoje
dobre strony! Czyż te ﬂuktuacyjne żywioły wyborców Koła Polskiego, te włóczęgi, które
raz w Paryżu, raz w Monte Carlo, a raz znowu w wiedeńskim Jokeyklubie sieǳą, aż z pustymi kieszeniami i zepsutym żołądkiem powrócą do swych dworów, czy te ruchome,
ﬂuktuacyjne żywioły są w ogóle uzdolnione do zorganizowania się zawodowo? Prawda,
że w miejsce pana Abrahamowicza np. wolałbym w polityce jakiegoś uczciwego majstra
kominiarskiego! Czy państwo jest jednak rzeczywiście wielkim stowarzyszeniem zawodowym? Czyż nie jest ono organizacją ludową, która ma nie tylko zawodowe, lecz tysiąc
razy wyższe i szersze cele reprezentować i urzeczywistniać?”
Hrabia ǲieduszycki pytał się o kulturę wyborców, otóż przytoczyłem uderzające fakty, że w V kurii w r.  było nieważnych głosów tylko  na tysiąc, podczas kiedy w kurii
wielkiej własności  na tysiąc! Do tego w V kurii np. mego okręgu głosowało % wyborców, a w kurii szlacheckiej %. Któż więc lepiej zdał egzamin z kultury politycznej?
Zakończyłem słowami:
„Nasze demonstracje w ostatnich miesiącach, nie tylko za prawem wyborczym do
parlamentu, lecz także za sejmową reformą wyborczą, dowiodły, że miasta galicyjskie maszerują po tej wielkiej linii, na której się znajduje proletariat całego państwa, że i w miastach galicyjskich pragnie się powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego. Nie zapominajcie, że walka w Rosji jeszcze nie rozstrzygnięta, że każdy ǳień, każda
goǳina donosi o nowych oﬁarach, które nasi rodacy, rewolucjoniści składają na ołtarzu
wolności. Nie zapominajcie, że Polacy w Galicji także muszą dla rozwoju swego zrobić,
co tylko można zrobić po tej stronie kordonu. ǲiś albo nigdy możemy wywalczyć nasze
prawo i wywalczymy je!” (Żywe oklaski i brawa).
Ledwiem wypowieǳiał tę mowę, a już trzeba było jechać do kraju, aby rozkołysać
ruch ludowy na wsi i w mieście. Na zgromaǳeniach sypałem garściami całymi argumenty za reformą i podburzałem przeciw magnatom i szlachcie na wypadek, gdyby się
ośmielili dalej opierać głosowi całego społeczeństwa. W Krakowie, Lwowie, Rzeszowie,
na prowincji. w Wiedniu i na Śląsku Cieszyńskim szły zgromaǳenia za zgromaǳeniami
pełne wrzenia, entuzjazmu, polemiki i naǳiei. Raz przemawiałem we Lwowie w zimie
pod pomnikiem Mickiewicza, gdy z dworca kolejowego nadjechali powozami dwaj ministrowie austriaccy, nie pamiętam już w jakiej misji urzędowej. Użyłem drastycznego
zwrotu, że „wierzby same nachylą konary, gdy trzeba bęǳie zrobić porządek z wrogami
reformy wyborczej”… P. Dawid Abrahamowicz skarżył się gorzko na te moje słowa przed
ministrami we Lwowie i w Wiedniu. Szlachta przegrała ostatecznie sprawę z chwilą, gdy
do ruchu przystąpili chłopi.
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Wielkim aktem przystąpienia chłopów do ruchu o reformę było zgromaǳenie w dniu
 stycznia  roku w Krakowie, zwołane przez p. Stapińskiego. Obecnych było 
włościan z  powiatów. Ośmiu posłów chłopskich i demokratycznych, p. Karol Lewakowski, p. Andrzej Niemojewski i ja przemawialiśmy po Stapińskim. W uchwalonej
rezolucji zgromaǳeni: „oświadczają się za bezpośrednim, powszechnym, równym i tajnym prawem głosowania do Rady Państwa. Wieści o oporze i intrygach ze strony garści uprzywilejowanych panów polskich i posłów z Koła Polskiego przeciw temu żądaniu,
zgodnemu z oświadczeniem prezydenta ministrów z  listopada  r., wywołują wśród
ludu polskiego oburzenie. Skutki tego oburzenia przypisze sama sobie klika uprzywilejowanych i rząd, gdyby przed nią ustąpił. Wreszcie oświadczamy solennie, że wszystkie
siły wytężymy do walki, aż bezpośrednie, powszechne, równe i tajne prawo głosowania
do Rady Państwa i Sejmu krajowego bęǳie nam dane”. Przewodniczący p. Jakub Bojko zachęcał do wytrwałości i zaintonował pieśń „O cześć wam panowie magnaci”, którą
zgromaǳeni z zapałem odśpiewali. Potem zaśpiewano „Czerwony Sztandar”.
Równocześnie prawie narodowy demokrata p. dr Głąbiński zwołał zgromaǳenie wyborców we Lwowie, na które socjaliści przybyli tak licznie, że mogli wybrać przewodniczącym tow. Hausnera (ǳisiejszego posła sejmowego). Pan Głąbiński uczuł się tym tak
dotkniętym, że nie wygłosił swego referatu, a zgromaǳenie nie doszło do skutku. Ogłosił się przeciwnikiem równego prawa głosowania na zgromaǳeniu w Rzeszowie, gǳie
go też ostro zwalczałem. W Kołomyi i w innych miastach musieli narodowi demokraci
odbywać swoje zgromaǳenia pod ochroną bagnetów żandarmskich.
Ale pomimo sztuczek narodowo-demokratycznych ruch za taczał coraz szersze kręgi.  polskich gmin wniosło do parlamentu petycje z żądaniem powszechnego prawa
wyborczego. Ile gmin rusińskich to uczyniło, nie umiem określić. Pod naciskiem ludów całego państwa znajdujący się rząd bar. Gautscha wniósł wreszcie w lutym  r.
projekt ustawy, zabezpieczający powszechność, równość, bezpośredniość i tajność głosowania z jednorocznym zasieǳeniem w gminie. Ilość mandatów dla Galicji powiększał
o , a nadto wykrawał tutaj (za pośrednictwem namiestnika Potockiego) tak ǳiwne
okręgi wyborcze, że np. przedmieścia Krakowa głosowały z wielickimi chłopami! W ogóle dla miast, mających na przedmieściach liczną ludność robotniczą, podsuwał projekt
utopienia jej w morzu chłopskim. Miała to być obrona przed „czerwonym zalewem”,
którego obawiali się nieświadomi rzeczy dygnitarze. Ta „geometria” wyborcza była środkiem ǳiałającym na krótką metę. Sączyła w spokojną wieś agitację przyłączonych do niej
robotników przemysłowych, ale za to w bogatszych centrach kilkunastu miast burżuazja
miała pewne mandaty. O to na razie choǳiło. Szlachta znów obmyślała inną asekurację
na wsi. Ale o tym później.
Na zgromaǳeniu w Krakowie, w obecności tow. Diamanda i Józefa Hudeca owacyjnie witanych, zanalizowałem słabe strony projektu i zapowieǳiałem dalszą walkę. Na
tym zgromaǳeniu podniósł przewodniczący tow. Klemensiewicz jedną na pozór odrębną
sprawę, która nieraz miała się jeszcze w przyszłości wyłonić. Oto księża wszczęli nagle na
wsi kwestię rozwodów, posyłając do parlamentu petycje o utrzymanie nierozerwalności
małżeństwa! Był to — i jest jeszcze do dnia ǳisiejszego — cudowny wprost środek do
zmobilizowania masy wieśniaczek. W zamkniętym życiu wiejskim jest dla kobiety rozwód z mężem katastrofą ekonomiczną i towarzyską. Nierozerwalność małżeństwa staje
się wprawǳie równie często przyczyną cierpień dwojga luǳi, ba, prowaǳi na wsi często do okrutnych zbrodni, ale trudno żądać od kobieciny wiejskiej, aby zdała sobie z tych
ciężkich rzeczy sprawę i upodobniła się do kobiety miejskiej, wiǳącej w rozwoǳie często
jedyną deskę ratunku, Otóż kler politykujący używał wielokrotnie groźby zaprowaǳenia rozwodu przeciw niejednej reformie, która nic wspólnego z małżeństwem nie miała.
Mobilizacja „wiejskich matek” — tych triariuszy wiejskich — to pomysł wcale zręczny…
I w niepodległej Polsce jużeśmy tę taktykę odczuli, a dopóki kler bęǳie tak politykował
jak dotychczas, odczujemy ją jeszcze nieraz.
Tymczasem intryga wrogów reformy nie spała i pojawiła się w parlamencie w postaci
wniosku wszechniemców o wyodrębnienie Galicji. Pomyślane to było głęboko, bo miano zamiar najpierw obalić rząd Gautscha, a następnie zająć słaby parlament olbrzymim
trudem nad zmianą konstytucji, odrzucić na drugi plan reformę wyborczą i utopić ją
w powszechnej walce krajów i narodów ze sobą. Obok wszechniemców Wolfa i SchönePamiętniki



rera, najzaciętszych wrogów reformy wyborczej, zgrupowało się natychmiast Koło Polskie, szlachta niemiecka, tzw. wiernokonstytucyjna, pod woǳą hr. Stürgkha i feudali
z księciem Sylva-Tarouca.
Nasi „wszechpolacy” czyli narodowi demokraci zwietrzyli żer intrygi i wnet „Słowo
Polskie” pisało: „Ze Słowianami austriackimi, a właściwie z Czechami nic nas nie łączy.
Ani uczucia, na wspomnieniach przeszłości oparte, ani interesy. „Wzajemność słowiańska” to przecież fantazja ﬁlologiczno-literacka, którą można wprawǳie politycznie wyzyskać, ale na której nic trwałego zbudować nie można. Skoro więc Niemcy we własnym
interesie sprawę wyodrębnienia Galicji podnoszą, należy z tej sposobności skorzystać
skwapliwie, ażeby naszą samoǳielność narodową jak najmocniej obwarować. Niemcy są
wrogami zawziętymi naszego narodu, zwłaszcza prusoﬁlscy wszechniemcy. Ale i z ǳieǳicznymi wrogami przecie zawiera się rozejmy, a nawet traktaty pokojowe”.
To samo „Słowo Polskie” nie wahało się nazwać „chamami” delegacji chłopów polskich, udającej się do Wiednia celem przedłożenia żądania reformy wyborczej! Ta prasa
nie była nigdy w kłopocie, kiedy trzeba było jakąś intrygę ubrać w piękne słowa. Ale Koło Polskie wkrótce zobaczyło włos we wszechniemieckiej zupie… Oto prusoﬁle w stylu
Wolfa i Schönerera mieli usta pełne Hohenzollernów, a cesarz nie cierpiał ich z całej duszy. Poparcie „wiernego” dotąd Koła, uǳielone kreaturom tego roǳaju, groziło gniewem
i niełaską Habsburgów. Musiano się zatem zadowolnić dość platonicznym poparciem, tj.
głosowaniem w Izbie za Prusakami i nie tworzeniem łączności mięǳy owym sławetnym
„wyodrębnieniem” a reformą wyborczą.
Oświadczyłem się w dość wesoły sposób za wyodrębnieniem pod warunkiem, że
w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim pierwej wprowaǳi się powszechne głosowanie. Uważałem spółkę konserwatystów z prusoﬁlami, którzy odgrywali rolę nader marną w parlamencie, za wybryk chwilowy intrygantów, nie mogący pociągnąć za sobą poważnych
następstw.
Jednego tylko dopięli intryganci, oto obalili Gautscha. Ale po nim przyszedł namiestnik Triestu, „czerwony książę” Hobenlohe, którego nominacja była groźną ze strony cesarza wskazówką, że od reformy nie odstąpi. Odpowieǳią zaś naszą na intrygi była
olbrzymia demonstracja przed Sejmem lwowskim, domagająca się powszechnego głosowania w kraju. Hrabia Potocki wypuścił na nas policję jak stado ǳikich zwierząt.
Żołdactwo policyjne rąbało luǳi z ǳiką pasją. Pogotowie ratunkowe musiało opatrywać ǳiesiątki pokaleczonych i pokrwawionych. Jakiś starszy inteligentny Amerykanin
patrzący na te barbarzyństwa policyjne głośno żałował, że nie ma przy sobie rewolweru,
aby tym nikczemnościom kres położyć. Szabla policyjna tak samo nie obaliła reformy
jak intryga parlamentarna. Przypomniał się również stary „przyjaciel” prokurator Doliński, wytaczając mi proces o zbrodnię za uǳiał w demonstracji, ale parlament odmówił
wydania mnie i na tym się skończyło.
Na X Zjeźǳie partyjnym mogłem stanąć przed towarzyszami z połowicznym jeszcze
ale już wielkim rezultatem pracy parlamentarnej. Jeszcze potrzebne były dalsze wspólne
wysiłki, ale reforma wyborcza była zabezpieczona. Na wypadek konieczności dalszej walki
uchwalił kongres przygotować strajk masowy…
W parlamencie kłócono się zawzięcie o liczbę mandatów. Mięǳy „słowiańskim”
a „germańskim” blokiem już choǳiło tylko o różnicę trzech mandatów! Galicja uzyskała
 mandatów na . Nadto otrzymała specjalny podarunek dla szlachty w postaci tzw.
„podwójnych” mandatów w okręgach wiejskich. Stworzono tu szczególny roǳaj „proporcjonalności”, bo jeden mandat miał skupić na sobie % + głosów, drugi zaś %
+ . Obok więc „większościowego” mandatu, który dostał np. % głosów, tworzył się
drugi, który miał tylko czwartą część plus jeden głos. Szlachta motywowała to względami
„narodowymi” w walce z Rusinami na wschoǳie, ale wprowaǳiła tę ǳiwną „proporcję”
także i przeciw polskim chłopom na zachoǳie. Była to stała taktyka: obmyślano jakąś
brzydką rzecz przeciw „narodowemu wrogowi”, a stosowano to najbezczelniej przeciw
swoim. Z ucisku narodowego płynęła trucizna reakcji i gwałtu do własnego narodu. Jak
w Niemczech tak i nas ucisk narodowy „na kresach” paraliżuje życie w całym kraju.
Ks. Hohenlohe upadł wkrótce z powodu nacisku Węgrów. Po nim przyszedł p. Włoǳimierz Beck, mąż zaufania arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, człowiek naǳwyczaj

Pamiętniki



zręczny, który pewną ręką prowaǳił dalej pertraktacje. Nie czyniliśmy jednak sprawy
naszej zależną od żadnej jednostki i zagroziliśmy, że jeżeli szlachta bęǳie udaremniała reformę, wywołamy strajk rolny podczas żniw, a w wielkich centrach przemysłowych przygotowaliśmy trzydniowy strajk jako pierwszą próbę. Te zapowieǳiane przez nas środki
wraz z naciskiem „z góry” pomogły. A były potrzebne, bo jeszcze w ostatniej chwili
próbowano, co prawda bez skutku, przemycić do ustawy paragraf o pluralności głosów,
zależnie od wieku i majątku.
Wreszcie  paźǳiernika  roku został zawarty powszechny kompromis, umożliwiający uchwalenie ustawy bez trudności. W grudniu została też uchwalona w Izbie
posłów i Izbie panów, dokąd cesarz wezwał członków w roǳaju księcia kardynała Puzyny
i hr. Andrzeja Potockiego, aby głosowali za reformą. Tylko mały „esteta”, były namiestnik
hr. Piniński walczył przeciwko reformie do ostatka.
Rząd pozyskał większość Izby Panów przez „numerus clausus”, tj. ograniczenie na
przyszłość prawa cesarza mianowania członków Izby w dowolnej ilości, jak to bywało
dotychczas. Oprócz tego można było na przyszłość mianować posłów członkami drugiej
Izby. Ale w gruncie rzeczy wola cesarza zdecydowała o stanowisku „panów” wobec reformy
wyborczej.
Ostatnie strzały mięǳy mną a Kołem padły przy dodatkowej ustawie o czystości wyborów. P. Dawid Abrahamowicz w wielkiej mowie parlamentarnej w styczniu  r.
zarzucił mi, że „ilekroć w Galicji jaki ruch się zaczął, zawsze socjalna demokracja była
jego sprawczynią” i wypominał mi mój głos tenorowy… W odpowieǳi przyjąłem te zarzuty jako zasłużone i wśród szalonej wesołości Izby stwierǳiłem, że „rzadko przyroda
obdarza dorosłych mężczyzn tak pięknym i delikatnym głosem sopranowym, jak jego
ekscelencję p. Dawida Abrahamowicza”… Odpłaciłem pięknym za nadobne.
W końcu stycznia  r. ustawy o reformie wyborczej zostały sankcjonowane i urzędowo ogłoszone. Dnia  lutego stałem przed olbrzymim zgromaǳeniem ludowym w Ujeżdżalni krakowskiej, ǳiękując robotnikom za ich wytrwałość i oﬁarność w walce. Tow.
Klemensiewicz przypomniał walkę chłopów, którzy wraz z nami rozstrzygnęli o zwycięstwie demokracji. Po licznych triumfalnych mowach wyrażono mi wǳięczność i uznanie.
Na drugi ǳień przemawiałem już we Lwowie na wielkim zgromaǳeniu, gǳie rzuciłem przyszłościowe hasło „ziemi dla chłopów”, będące wtedy w oczach „społeczeństwa”
czymś w roǳaju okrzyków bojowych rezunów chłopskich… Hasło to pod miłym tytułem „reformy rolnej” wypłynęło później. Ale już wówczas należało je rzucić jako pierwsze
następstwo zdobycia demokracji politycznej w formie równego głosowania. We Lwowie
na kreśliłem projekt programu dla zbliżającego się ruchu wyborczego.
Z uchwaleniem powszechnego głosowania zamknął się okres „starej Austrii” Metternicha, państwa ucisku policyjnego i intrygi ǳielącej narody (hasło austriackie: „divide et
impera!” — ǳiel i nad poǳielonymi panuj!), tworu zawisłego od losów dynastii Habsburgów. Demokracja polityczna stała się środowiskiem wszelkiej ǳiałalności społecznej. Nadaniem równego prawa tworzącego Izbę ustawodawczą pastuchowi i arystokracie,
zrównaniem uǳiału w suwerenności państwowej każdego obywatela, tak jak zrównano
go już dawno w „oﬁerze krwi”, tj. służbie wojskowej i w ponoszeniu państwowych ciężarów ﬁnansowych (pośrednie podatki, cła, monopole itd.), umożliwiliśmy nowoczesne
życie polityczne w Austrii. To co we Francji zrobiła rewolucja r. , a potem pośrednio Komuna paryska, w Niemczech potężny polityk Bismarck, „kitujący” w Rzeszę niemiecką trzyǳieści kilka odrębnych państewek za pomocą powszechnego głosowania, co
w Anglii genialny Gladstone uczynił w r. , to myśmy uczynili dla ośmiu narodów
w Austrii, zużytkowawszy wielkie wstrząśnienie, wywołane przez wojnę i przez rewolucję
w Polsce i w Rosji. Socjalizm spełnił tu właściwie obowiązek postępowej burżuazji, która
kiedyś tworzyła demokratyczne ruchy rewolucyjne, ale prędko — ach jakże prędko! —
zapomniała o nakazie demokracji i zaczęła się przeciw tej demokracji bronić z chwilą, gdy
wystąpili na arenę ǳiejową robotnicy. Żyjąca w granicach Austrii burżuazja polska zapomniała czasów rewolucji z r. , zapomniała ówczesnego „manifestu krakowskiego”,
który był najcudowniejszym wcieleniem przykazań ruchów demokratycznych z czasów
„wielkiej” emigracji po r. . Przyjęłoby nas w ówczesnej Galicji z pełnym niezrozumienia oburzeniem, gdybyśmy chcieli przypomnieć demokratom w stylu p. Romanowicza
ich obowiązki wobec demokracji, tak jak ǳiś „socjalistyczne” partie burżuazji ancuPamiętniki



skiej przeczą zuchwale socjalizmowi! A jednak musieliśmy wywalczyć podstawę demokracji politycznej, powszechne głosowanie, aby móc oddychać choć trochę swobodniej
i prowaǳić na większą skalę socjalistyczną walkę wyzwoleńczą! Opuszczeni przez „społeczeństwo” ciemne, zniewolone, reakcyjne, walczyliśmy z początku bez echa, bez jednego
głosu popierającego z zewnątrz nasze dążenia. Dopiero szalone podniecenie rewolucji
Królestwa i Rosji, które wstrząsnęło potęgą samoǳierżcy rosyjskiego, dopiero podniesienie uciemiężonej głowy robotnika polskiego w Królestwie wytworzyło i w granicach
Austrii ten prąd półrewolucyjny, przed którym zawczasu ugięła się przezorna dynastia
habsburska i umożliwiła powstanie politycznej demokracji. Jak to poǳiałało liczbowo
na ruch robotniczy, tego dowodem niech będą cyy. W r.  było w parlamencie 
socjalistów, tj. czterǳiesta druga część Izby. W ǳiewięć lat potem było ich  tj. blisko
piąta część parlamentu!
Ruch narodowy zyskał przez reformę wyborczą potężnie na sile i głębokości. W kraju,
tak słabo ekonomicznie i społecznie rozwiniętym jak Galicja, nie brakło sił wrogich, nie
brakło oszustw, kłamstw masowych, nęǳy, niedorozwoju inteligencji itd., ale demokracja
polityczna zmusiła klasę rząǳącą do liczenia się z chłopem i robotnikiem. Powstaje wielka
polska partia chłopska w parlamencie, a w r.  sami socjaliści polscy liczą już  posłów.
W Księstwie Poznańskim, gǳie tej walki o demokrację nie było, nie ma też dotąd —
w dwaǳieścia lat później — ani jednego posła socjalistycznego!
Po wojnie światowej, wśród nieopisanego zaniepokojenia i niepewności życia mas
społecznych, stało się modą sarkanie na demokrację jako na formę przeżytą. Bolszewicy
rozpęǳający zgromaǳenie konstytucyjne w r. , faszyści osłabiający parlament w imię
walki przerażonego narodu z ǳikimi eksperymentami triumfującego chwilowo bolszewizmu włoskiego — oto wzory dla wielu „inteligentów” polskich, marzących o jakiejś
„dyktaturze”, która by uprościła skomplikowane życie publiczne, wzięła za łeb, uspokoiła
i dobrobytem obdarzyła znękane społeczeństwo. Nie wiǳą ci rzekomo inteligentni luǳie, że dyktatura w jednym i w drugim wypadku opierać się musi na zorganizowanej
„maﬁi”, która obǳiera społeczeństwo nie tylko z chleba, ale i ze swobody ruchów, bez
której nowoczesne społeczeństwo staje się kaleką. Obǳiera naród cały z praw, o które
bęǳie musiał się upomnieć w przyszłości, czyli uwstecznia go i zmusza do powtórzenia
wielkiej pracy w walce o równość prawa dla wszystkich.
Że chłop rosyjski jest chwilowo bezbronny wobec świetnie zorganizowanej szajki,
która doprowaǳiła do śmierci głodowej kilkunastu milionów luǳi i za pomocą niesłychanego dotąd szpiegostwa i prowokacji zabezpiecza swoje panowanie, że trzysta tysięcy
„czarnych koszul”, to tyleż samo uprzywilejowanych i bezkarnych gwałtowników, bezczeszczących wszelkie prawo im niewygodne, tego nie wiǳą nasi inteligenci, tak jak
Europa nie chciała wiǳieć okrwawionej maszyny rząǳenia carów rosyjskich i wielbiła
spokój i dobrobyt ludu rosyjskiego. Wszak i to była „dyktatura”, trwająca lat trzysta!…
A rządy „kamorry” we Włoszech nie są również rzeczą tak dalece nową i nieznaną, ażeby
nagle wpadać w nieprzyzwoity zachwyt nad jedynowłaǳtwem p. Mussoliniego opartego
na spisku faszystowskim. Tęsknota do bata i bezprawia może stać się programem tych,
co chcą bat mieć w ręku i popełniać bezkarnie bezprawia, ale szerokie warstwy narodu,
dążące do rzeczywistego rozwoju i dobrobytu nie mogą być podstawą „maﬁi”, chybaby
znajdowały się na poziomie niewolników. Toteż — pomimo pozorów przeciwnych — nie
uważam panowania maﬁi za trwałe i ufundowane, pomimo że szuka ona i często uzyskuje
poparcie kapitału bankowego, ǳieląc się z nim zyskami do czasu, dopóki w tej ǳieǳinie
kapitał bankowy nie zostanie oddany pod kontrolę społeczną.
Pewno, że parlamentaryzm nowoczesny wymaga dalszego rozwoju. Nikt nie zaprzeczy, że rozwój prawǳiwy i wszechstronny samorządu gmin, powiatów i ziem powinien
stać się podstawą parlamentu centralnego. Nie ulega również wątpliwości, że wzrost organizacji społecznych i zawodowych musi z nich uczynić narzęǳie do załatwiania całego szeregu spraw bez zaprzątania uwagi coǳiennej parlamentów. W ogóle odciążenie
parlamentów centralnych staje się koniecznością. Ale w najnowszych czasach wiǳimy
w Europie jeszcze jedno zjawisko niezmiernie ciekawe. Oto powstaje w oczach naszych
roǳaj „nadparlamentu” w postaci Ligi Narodów, która wyrasta powoli na roǳaj rozjemcy mięǳy państwami i zabiera się do odebrania parlamentom jednego z ogromnie
ważnych praw: prawa wypowiadania wojny! Na polu ekonomicznym stawia ten „nadparPamiętniki



lament” znamienne kroki decydujące już ǳisiaj o ukłaǳie ﬁnansowym państw (Austria,
Węgry), wyznacza granice jak np. naszą na Górnym Śląsku, pośredniczy, tworzy sanitarne instytucje mięǳynarodowe itd. Wszyscy czują, że to dopiero początek, że rozwój
w tym kierunku pójść może aż do utworzenia jakichś „Stanów Zjednoczonych Europy”… A jest to związek państw parlamentarnie rząǳonych, związek demokracji, mniej
lub więcej rozwiniętych. Jak w tym związku wyobrazić sobie „dyktatury” lokalne na czas
dłuższy? Jak formalnie utrzymać rozǳiał na rząǳących i rząǳonych w sensie zaprzeczenia demokracji? Toteż sowiety ze zgrozą myślą o Liǳe Narodów, a Mussolini nie
odgrywa w niej żadnej wybitnej roli. Nie jest też żadnym „uproszczeniem” negacja zasady
wybieralności i odpowieǳialności organów rząǳenia we wszelkim zakresie ǳiałalności. Stwarzając czynnik niewybieralny i nieodpowieǳialny (monarcha, dyktator, szajka
zorganizowana oraz ich aparaty rząǳenia równie nieodpowieǳialne), przeczy się istocie rozwiniętego ustroju kapitalistycznego z olbrzymią masą nowoczesnego proletariatu,
który nie da się cofnąć wstecz, a może pójść i iǳie do ustroju socjalistycznego przy pomocy demokracji politycznej. Królowie, którzy jeszcze pozostali w Europie (a jest ich
już niewielu), albo zrzec się musieli rzeczywistej nieodpowieǳialności i stali się „ǳieǳicznymi prezydentami”, z mniejszą często właǳą od wybieralnych prezydentów, albo
szukają ratunku w „dyktatorach” (Mussolini, Primo de Rivera), ale moim zdaniem jest
dla królów „dyktatura” tego roǳaju lekarstwem gorszym od choroby. Przy dyktatorze
król jest zerem.
Walka demokracji nie jest jeszcze skończona. Można przewiǳieć, że najnowsza forma kapitalizmu kapitał trustowy, panujący w formie zmowy nad olbrzymimi gałęziami
produkcji światowej i „regulujący” światową konsumpcję, zechce i w ǳieǳinie konstytucyjnej panować nad narodami. Ale luǳkość pokona i tę ostatnią przeszkodę u bram
ustroju socjalistycznego.
Wróćmy jednak do mojej pracy po wywalczeniu reformy wyborczej. Na ǳień 
maja  r. rozpisano w Galicji wybory do parlamentu. W innych krajach Austrii miano wybierać  maja. Hrabia Potocki ulegał w miesiącach przedwyborczych złuǳeniu,
że socjaliści zabiorą większą część mandatów kraju. Złuǳenie to ǳieliła z nim szlachta.
Zebrano więc ogromny fundusz gaǳinowy na wybory. Sam rząd miał wyasygnować ½
miliona koron. Gdy na czas pieniąǳe nie nadeszły, Potocki pożyczył rządowi pół miliona.
On, który nie chciał przed ǳiesięciu laty wydać stu tysięcy koron na kandydowanie przeciwko mnie w krakowskim! Strach namiestnika wyzyskali znakomicie narodowi demokraci. Oni to mieli znowu „zbawić ojczyznę”, oczywiście pod warunkiem, że rząd bęǳie
ich gorąco popierał. W parlamencie przywilejów był z pośród nich p. Głąbiński jedynym posłem. Teraz mieli się stać niemal największym stronnictwem w Kole. Na wschoǳie rozpętali ǳiką agitację antyrusińską, rozżarzyli nienawiść mięǳy obu narodami do
czerwoności, a zaślepiony namiestnik popierał ich szczerze, nie szczęǳąc gaǳinowych
pienięǳy i potężnych jeszcze wpływów rządowych. Na zachoǳie zaś doprowaǳono do
skutku unię wszystkich stronnictw (oprócz ludowców) przeciw „beznarodowym” socjalistom. Razem na „wroga” szli konserwatyści, klerykali, kahalni Żyǳi i demokraci, nawet
lewicowi, byle tylko nie dopuścić do „narodowej klęski” tj. do oczekiwanego zwycięstwa
socjalizmu! „Centralny Komitet Wyborczy”, ta stara organizacja reakcji galicyjskiej, dokazywał cudów. Hr. Potocki przygotował swoją śmierć. Bo z szeregów doprowaǳonych
do rozpaczy Rusinów padł w biurze namiestnictwa śmiercionośny strzał młodego Siczyńskiego. Narodowi demokraci wygrali kampanię wyborczą, a namiestnik potem życiem
zapłacił za błąd polityczny, który polegał na strachu i złuǳeniu.
W zatrutej atmosferze tak przeciw nam prowaǳonej walki wyborczej pracowałem
czasami ponad siły. Wybrałem w zaślepieniu najmniejszy okręg wyborczy „na Wesołej” w Krakowie z trzema zaledwie tysiącami wyborców! Nadto jako „kandydat do liczenia głosów” postawiłem moją kandydaturę w okręgu wiejskim Białej. Ale pracowałem w okręgach przyjaciół w Stryju (Moraczewski), Przemyślu (Liebermann) i Lwowie
(Hudec i Diamand), nadto na wsi krakowskiej i na prowincji zachodniej Galicji. Nie myślę szczegółowo opisywać tych walk i trudów. Zdobyliśmy sześć mandatów. Towarzysze
Moraczewski, Liebermann, Hudec, Diamand, Kunicki i Reger weszli do parlamentu.
W moim zaś okręgu „na Wesołej” ǳiały się ǳiwy. Komisja wyborcza mająca obliczyć
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dwa tysiące kilkaset głosów, oddanych na mnie i na mojego kontrkandydata p. dr. Petelenza, nie skończyła skrutynium i o ǳiesiątej wieczór odłożyła zliczenie ostateczne głosów
na drugi ǳień! Usłużne „duchy” urn galicyjskich zrobiły swoje. P. dr Petelenz został wybrany na drugi ǳień, a w Białej doszedłem do ściślejszego głosowania. Tam stojałowczycy
użyli przeciw mnie „miłego” środka wyborczego. Oto na każdym słupie telegraﬁcznym
widniała kartka z ogromną gruszką, pod którą widniał napis: Takie gruszki po  koron jada kandydat robotników! I tak dalej. Wprawǳie handlarze owoców kiwali na to
głowami, ale kartka zrobiła swoje.
Podczas gdy moi przyjaciele, ozdobieni czerwonymi gwoźǳikami, wchoǳili uroczyście na salę parlamentu, ja odsiadywałem już u św. Michała trzy tygodnie kozy za
znieważenie majestatu agenta policyjnego jeszcze z r. . Przypomniałem sobie dawne
„dobre” czasy, zabrałem masę książek do kozy i kształciłem się na koszt rządu.
Triumf reakcji nie trwał jednak długo. Tow. Tadeusz Reger wybrany w okręgu ysztackim, złożył mandat a mnie postawiła partia jako kandydata. Dnia  grudnia  roku
zostałem wybrany  głosami przeciw , które padły na klerykalnego kontrkandydata. W dwa dni potem złożyłem ślubowanie poselskie a w sześć dni już referowałem na
wielkim zgromaǳeniu w Krakowie o konieczności zwalczania drożyzny. Radość robotników witających na nowo „swego posła” była wielka i szczera. Przez cztery następne lata
byłem więc posłem górników polskich i czasy te wspominam jako najmilsze w życiu.
Siedemnaście lat istnienia polskiej partii socjalno-demokratycznej — to okres drobiazgowych i wielkich zarazem trudów coraz to zwiększającego się grona towarzyszy,
skupionych koło czerwonego sztandaru, zatkniętego w części Polski najbarǳiej zaniedbanej, choć najpiękniejszej. Setki tych towarzyszy były też setkami moich przyjaciół,
często mozolnie pozyskiwanych na to, aby wzięli uǳiał we wspólnej pracy. Nie mogę
litanii nazwisk tutaj wymieniać, bo nie wystarczyłoby to dla uczczenia w nich potężnego
ducha reformatorskiego, głębokich uczuć dla ludu i narodu polskiego i niezliczonych dni
trudów celem urzeczywistnienia ideałów społecznych i narodowych. Rezultaty tej mozolnej, zbiorowej, oﬁarnej pracy były skromne, ale cośmy zdobyli, umieliśmy utrzymać
i pomnożyć. Małe pisemka zamieniały się na ǳienniki, setki zorganizowanych rosły w tysiące, zdobyliśmy trybunę parlamentu i licznych rad miejskich, uświadomienie i oświata
robotników wzrastały, potęga wyzyskiwaczy i gnębicieli ludu pracującego znalazła granice. Czymże wobec tego wspaniałego procesu społecznego mogło być życie prywatne,
choćby najbarǳiej skomplikowane? Wszak polityka, ta sztuka dążąca do wytkniętych celów klasowych czy narodowych przy pomocy uświadamiania i wzbuǳania najsilniejszych
namiętności luǳkich, czyniła życie moje barǳo bogatym i pełnym wzruszeń. I mylą się
różne „pięknoduchy” sąǳąc, że staliśmy zdała od piękna, zatopieni w „brutalnym rzemiośle” politycznym. Młody ruch robotniczy stawał się coraz barǳiej wrażliwym na piękno,
ale piękno wielkie i szczere, wyrażające głębie ducha luǳkiego. Burżuazyjna idąca za
chlebem sztuka nie interesowała robotników, ale Matejko i Wyspiański byli bliskimi ich
duszom. Cała literatura niepodległościowa od Żeromskiego aż do Struga tutaj najlepiej
była rozumianą; wszak wielu z tych pisarzy stawiało pierwsze kroki w felietonach naszej
prasy, bo nikt inny nie chciałby ich drukować. Wielka poezja w dławionej niewolą Polsce musiała być wyzwoleńczą, toteż znalazła oddźwięk w klasie rwącej się do wyzwolenia,
w proletariacie polskim.
Sieroszewski i Konopnicka byli tutaj ulubionymi poetami. Podczas gdy nogi robotnika socjalistycznego grzęzły jeszcze w błocie nęǳy galicyjskiej, czoło jego opromieniały
już myśli wielkie i piękne! Ubóstwo rozpaczliwe, praca zbyt długa, analfabetyzm z powodu braku szkół w przeszłości, mieszkania nęǳne — to wszystko trzymało robotnika
polskiego na niskim poziomie społecznym, ale pierwszy już odruch jego zbiorowej walki
podniósł go wysoko w ǳieǳinie duchowej. Nęǳarz z płonącą w piersi wielką ideą, to
podmiot i główny żywioł rewolucji. Myśmy ten żywioł starali się zorganizować i zrobić
z niego wielką siłę rozwoju i postępu. Nie naszą bęǳie winą, jeżeliby normalny rozwój
zamienić się miał w rozpętany orkan społeczny…
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TOM II

Wśród życzliwych recenzji pierwszego tomu moich „Pamiętników”, jedna zarzuciła mi, że
w drugiej jego części kryję moją osobę w ogólnym opisie ruchu robotniczego. Mniejsza
o to z jakiego powodu to uczyniłem, ale w rezultacie czytelnik otrzymał ogólny wywód
publicystyczny, a nie szczegółowy opis moich własnych przeżyć, nadający się do ǳieła
„pamiętnikarskiego”. Jest w tym zarzucie wiele słuszności, a jednak trudno mi było pisać
wedle wskazówek szanownego krytyka. Nie byłem ministrem, prowaǳącym określoną
ściśle politykę rządu. Nie byłem nawet kandydatem na ministra, zmierzającym do obalenia
swego konkurenta, aby zasiąść na jego miejscu…
Byłem natomiast politykiem robotniczym, mającym przed sobą całe mnóstwo zagadnień, o których politykom mieszczańskim nie śniło się̨ nawet. Organizacja, agitacja, wybory do gminy, parlamentu (Sejm Galicyjski był dla nas zamknięty…), do Kas Chorych,
do Sądów przemysłowych, robotnicze stowarzyszenia kształcące, zawodowe i polityczne,
wiece, wykłady, delegacje na niezliczone konferencje, zjazdy krajowe i kongresy mięǳynarodowe, wreszcie ciągłe narady i posieǳenia kierowniczych ciał partyjnych, a poza tym
straszliwe, nieustające kłopoty pieniężne ‒ to wszystko nie dawało mi ani jednej chwili
spokoju, zabierało czas w ǳień i w nocy, wypełniało troską umysł, rujnowało nerwy.
Dość np. powieǳieć, że w pierwszych fazach mojej ǳiałalności miałem nieraz do czynienia z ludźmi, którzy w swej młodości nie zaznali dobroǳiejstwa szkoły ludowej, nie
umieli czytać ani pisać! Wszak raz, obwiniony przed sądem krakowskim o znieważenie
rządu i parlamentu przywilejów, popełnione na publicznym zgromaǳeniu robotniczym,
tłumaczyłem sęǳiom, że spełniałem mój obowiązek oświecając analfabetów, i sąd okręgowy tę okoliczność jako łagoǳącą przy wymiarze kary przyjął! Pamiętam tę rozprawę,
bo uderzyło mnie to, że jeden z sęǳiów, staruszek, namiętny palacz, sieǳiał za stołem
z długim cybuchem w ręku…
Jakżeż błogosławionym, w porównaniu z moją nęǳą, był żywot polityków mieszczańskich, którzy mieli do czynienia z ludźmi umiejącymi doskonale czytać i pisać, znającymi
ustawy, mającymi posady, pieniąǳe, wpływy społeczne! A jednak bogate partie mieszczańskie zazdrościły nam „sprężystej” organizacji, „niesumiennej lecz znakomitej” agitacji, ba, zazdrościły nam nawet naszej kasy i nie ustawały w obelgach, że żyjemy z „groszy
robotniczych”.
Czyż miałem w wspomnieniach przytaczać z datami wszystkie niezliczone trudy moje,
rozkopywać mrowisko całe drobnych, lecz ciągłych czynów, narad, artykułów, zgromaǳeń, konferencji itd.? Dałoby to kilkanaście tomów rzeczy nudnych i zabiłoby mnie
w oczach czytelnika. Musiałem więc ograniczyć się do charakterystycznych przykładów,
faktów i wypadków; musiałem kreślić tło tych wypadków, w których brałem czynny
uǳiał, nie mogąc przy tym wyliczać wszystkich moich wystąpień, musiałem tedy rzeczywiście „skryć się” w pochoǳie zdarzeń, aby przede wszystkim pokazać sam pochód
i jego kierunek.
Podobnie ma się rzecz z przytaczaniem nazwisk tych towarzyszy, z którymi pracowałem. Niepodobna wymieniać wszystkich przewodniczących zgromaǳeń, wszystkich
współwięźniów, współredaktorów, współdemonstrujących, współreferentów itd. zwłaszcza, że wielka ilość z pośród nich, to luǳie, których nie mogłem uważać za komparsów,
dających się zbyć pobieżną wzmianką. W rojnym tłumie tych nazwisk, niejedno z nich
nie zostało może należycie scharakteryzowane, ale trzeba pamiętać, że wszystkie główniejsze ǳiałania nasze były zbiorowe, wymagały nieraz setek luǳi na setkach stanowisk.
Więc i tutaj proszę o wybaczenie, jeżeli nie wszystkich wymienię, nie wszystkim oddam
sprawiedliwość…
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Trzy zabory usiłowały rozǳielić społeczeństwo polskie na trzy odrębne społeczeństwa.
Sto lat różnych warunków ekonomicznych, prawnych i oświatowych ǳiałało z potężną
siłą.
W Królestwie powstawał wielki przemysł, w Poznańskiem kwitło rolnictwo, a biedna Galicja nie miała ani przemysłu, ani rozwiniętego rolnictwa. Szkolnictwo wszęǳie
źle stało i wszęǳie było narzęǳiem antypolskim państw zaborczych. Centrem ekonomicznego ciążenia stawały się dla Galicji zachodniej przemysłowe kraje austriackie, dla
Królestwa wschodnie rynki zbytu, a dla Poznańskiego przemysł zachodnich Niemiec jak
np. Westfalia. Życie publiczne było wszęǳie na niskim poziomie. Źródła polskiej myśli
zasypano obcym żwirem… W tych warunkach dla nas, „marzycieli” i „fanatyków”, potężnem źródłem ożywczem myśli i uczuć była tradycja  roku. Pomordowani powstańcy
ożyli w naszych sercach, byli dla nas jednością polską i zapowieǳią niepodległości. Kult
Królestwa, jako głównego niegdyś zbiornika sił powstańczych, płonął w naszych duszach. „Emigrant” z Królestwa, powstaniec, który się schronił do Galicji, stawał się dla
nas przedmiotem czci głębokiej, był w naszych oczach całkiem innym, wyższym człowiekiem niż zwykły mieszkaniec „Galilei”… Poniżaliśmy siebie aby wywyższyć królewiaków.
Oczywiście rǳenni „galicjanie” protestowali przeciw temu poniżeniu. Zawsze istniał pewien prąd prowincjonalnej niechęci do królewiaków. Ale przechoǳiliśmy nad tern do
porządku ǳiennego. Wychowany w takich poglądach, stosowałem je od młodości. Łatwą też było dla mnie rzeczą od razu przy pierwszej sposobności zbliżyć się serdecznie
do królewiaków, skąd powstało mnóstwo przyjacielskich stosunków z nimi jeszcze przed
uniwersytetem i potem podczas studiów.
Politycznie zbliżyliśmy się po raz pierwszy niestety dopiero zagranicą. Podczas II Kongresu mięǳynarodowego w Brukseli w r.  zostałem wybrany przewodniczącym delegacji polskiej. Delegacja składała się z grup, które dalekimi jeszcze były od partyjnej
organizacji nowoczesnej. Pod pewnymi względami delegaci byli „improwizowani”, a nie
wybrani przez zwarte partyjne zgromaǳenie. P. P. S. jeszcze się nie była utworzyła.
W kraju były przeróżne „Związki” i „Zjednoczenia” ale barǳo rychło znikające. Nie było
jeszcze komu poważnie nawiązać stosunków z innemi stronnictwami robotniczemi…
Najpierw zaǳierżgnęliśmy je z partiami najbarǳiej w danem państwie rozwiniętymi. W Austrii zbliżenie się do partii niemiecko-austriackiej dokonało się drogą osobistej przyjaźni, którą zawarłem w r.  z drem Wiktorem Adlerem, jej przywódcą. Był
wprawǳie na austriackim kongresie w Hainfeld () rzekomym reprezentantem socjalistów polskich p. Naali Telz drukarz, ale był to zupełnie ﬁkcyjny przedstawiciel,
mianowany w Wiedniu raczej niż w Polsce.
Dr. Adler przedstawił mi warunki wstąpienia naszej partii do austriackiej „Mięǳynarodówki”. Było to właściwie uznanie programu uchwalonego w Hainfeld, który w niczym
nie różnił się od wszystkich programów socjalistycznych ówczesnej doby. O ile choǳiło o Polskę, której proletariat dążył do zjednoczenia i niepodległości ojczyzny, złożyła
delegacja polska na kongresie w Wiedniu deklarację, w myśl której zastrzegliśmy sobie
możność jednolitej organizacji z socjalistami polskimi trzech zaborów i ubolewaliśmy, że
do ścisłej austriackiej organizacji wejść nie możemy.
Imieniem delegacji motywowałem tę deklarację. Obecny gość z Berlina, tow. Auer,
wystąpił ostro przeciwko mnie, ale Adler oświadczył wyraźnie, że deklaracja musi być
przy jętą do wiadomości. Odtąd byliśmy w związku — dość luźnym — z wszystkimi
socjalistycznymi partiami w Austrii. Było to dla nas wielką zdobyczą wobec szaleństw
galicyjskiej reakcji, która traktowała socjalizm i socjalistów jako zdrajców, bandytów,
anarchistów i piętnowała nas modnym wówczas wy razem „nihilistów”… Taki Badeni
jako namiestnik, który sejmowi szlacheckiemu cisnął raz w oczy, że bęǳie rząǳił bez
ustaw sejmowych, nie krępował się wobec nas ani prawem, ani uczciwością, lecz gwałcił
najskromniejsze prawa ludowe bez skrupułu. Otóż pomoc takich luǳi jak Adler i jego przyjaciel Pernerstorfer, a przedtem jeszcze niezapomniany demokrata z r. , dr
Kronawetter, była dla nas — wobec zbrodniczych nadużyć (innego wyrazu trudno użyć)
policji, kleru, prokuratorów i obszarników galicyjskich — niesły chanie cenną. Niejeden
atak na naszą biedną prasę, na młode organizacje polityczne i zawodowe został w ten
sposób w par lamencie wiedeńskim (przed r. ) odparty przy pomocy pisma Ad-
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lera, „Arbeiter Zeitung” i posłów Kronawettera i Pernerstorfera. Pamiętam memoriał
mój, który przedłożyłem Pernerstorferowi w parlamencie. Zestawiłem w nim kilkaǳiesiąt procesów wytoczonych naszym przyjaciołom. Na siedm z górą lat aresztu śledczego
wypadał jeden wy rok sądowy opiewający na  dni aresztu! Tak bezpodstawnie — nawet
w oczach sądów galicyjskich — więziła prokuratoria socjalistów polskich.
Reakcja polska od razu spostrzegła się, że ta pomoc socjalistów wiedeńskich psuje jej
robotę i wyruszyła przeciw nam z hasłem: „Prać brudną bieliznę w domu! ” albo: „Zły to
ptak, co własne gniazdo kala… ”, chcąc nas zmusić do pokornego znoszenia jej szaleństw
i nie dać nam się rozwinąć. Ci sami luǳie, którzy wszelką właǳę w kraju brali z rąk
cesarskich, ci sami politycy, którzy wyrzekli się niepodległości polskiej dla służebniczego
hasła „Przy Tobie Panie stoimy i stać chcemy”, korząc się do stóp cesarza Franciszka Józefa,
ci luǳie, którzy podczas ruchu rewolucyjnego w Królestwie ostrzegali, żeby nie brać
uǳiału w buncie „sąsiedniej ǳielnicy” (manifest Koła Polskiego), śmieli nam za rzucać,
żeśmy zwracali się po pomoc do robotników socjalistów wiedeńskich, którzy zresztą ani
razu nie stawili żadnych przeszkód w naszym wewnętrznym rozwoju, a przeciwnie, często
czynnie pomagali pracom rewolucyjnym w Polsce. Wesoło mi się robi w duszy nieraz,
gdy sobie przypomnę, jak dr. Adler pomagał w Wiedniu do wydobycia z kozy np. pana
Stanisława Grabskiego, ǳisiejszego woǳa endeków, ongiś zażartego socjalisty…
Nigdy nie dopuściliśmy do najmniejszego wmieszania się politycznego Wiednia czy
Czech do życia naszego w kraju. Oczywiście, że nie zadawalnialiśmy się pozycją „petentówl wobec Wiednia. Umieliśmy być także pożytecznymi naszym towarzyszom z Zachodniej Austrii!
Okazało się to w r.  i  podczas olbrzymich walk o powszechne głosowanie,
gdy nasza agitacja w Galicji zmusiła Koło Polskie do zgoǳenia się na reformę wyborczą. ǲięki rozumowi i genialnemu nieraz ujęciu spraw politycznych przez dra WiktoraAdlera, stosunek nasz do niemieckiej partii w Austrii był barǳo dobrym, a nieraz
serdecznym. Adler był tym, który na mięǳynarodowych kongresach w Zurychu (),
w Londynie () i w Paryżu () wytrwale zwalczał wszelkie nienawistne, pełne
jadu i wcale niekobiecej złości ataki przeciw nam Róży Luksemburg, która negowała
niepodległość Polski i występowała raz w imieniu centralizmu niemieckiego, drugi raz
narzucając się Rosjanom jako nasz wróg zajadły, szykanując nas „socjalpatriotami” i prawie „socjalzdrajcami” (wedle miłej terminologji ǳisiejszych komunistów). Obdarzony
niesłychanym dowcipem i nie bezpieczny w każdej debacie, a przy tem cieszący się głębokim szacunkiem i serdecznem przywiązaniem w świecie socjalistycznym, był Adler
wobec Róży Luksemburg nieraz istnym pogromcą… Inaczej też być nie mogło, bo Adler
był przede wszystkiem człowiekiem niewyczerpanej dobroci i głębokiej intuicji, a Róża
Luksemburg była umysłem nienawistnym, złośliwym i pojmowała socjalizm jak doktrynę, z której obszarem nie dawała sobie rady, zastępując wieǳę obelgą lub ordynarną
nieraz nieprzyzwoitością.
Ciekawym szczegółem z roǳinnego życia Adlera jest fakt, że ojciec jego brał uǳiał
w powstaniu polskiem w r. …
Blisko trzy ǳiesiątki lat żyłem w niezmąconej przyjaźni ze znakomitym woǳem proletariatu niemieckiego w Austrii, poǳiwiając nieraz jego geniusz polityczny zarówno jak
i wielkość duszy. Syn jego Fryderyk zabił podczas wojny prezydenta ministrów hr. Stuergkha i dopiero rewolucyjne dni końca wojny uwolniły go z więzienia. Hr. Stuergkh
był to typ ograniczonego despoty, który wraz z równie ograniczonym starym cesarzem
Franciszkiem Józefem „rząǳił” tj. kneblował życie publiczne, wywołując szalone odruchy gniewu „rząǳonych”. Poǳiwiałem w tej strasznej sytuacji męstwo ojca, który (wraz
z żoną, panią Emą) był dla mnie wzorem jakiejś starorzymskiej cnoty. W listopadowych dniach  r., kiedy przez tyǳień byłem prezydentem ministrów w Warszawie,
doszła mnie smutna wieść o śmierci Wiktora Adlera, wówczas ministra spraw zagranicznych republiki austriackiej. Wǳięczna pamięć o nim nigdy w mojem sercu nie zaginie,
a i niejeden proletariusz polski mile wspomni tego zawsze uczynnego, zawsze życzliwego
woǳa proletariackiego i dobrego wielkiego człowieka.
Obok Adlera stało przy pracy partyjnej wiele świetnych i zdolnych postaci politycznych. W pierwszym rzęǳie poseł Pernerstorfer, idealista niezmiernie sympatyczny, patriota niemiecki a wróg zajadły nacjonalizmu, przyjaciel wszystkich uciskanych narodów,
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mój osobisty druh aż do śmierci. Obok wielce zdolnego ǳiennikarza Austerlitza, który
zrobił z „Arbeiterki” wielkie pismo o znaczeniu europejskiem, stał poseł Seitz b. nauczyciel ludowy, niesamowicie zręczny parlamentarzysta, wyrocznia i doradca każdego prezydenta Izby, ǳisiaj wielki burmistrz wiedeński. Dwaj teoretycy: Otto Bauer i Karol Renner dodawali polotu i blasku ruchowi partyjnemu. A potęgą ulicy wiedeńskiej był trybun
i poseł Franc. Schuhmeier, postać tak oryginalna, tak z życia ludu wiedeńskiego wyrosła,
że był wcieleniem i uosobieniem do brych i złych właściwości kroci tysięcy wiedeńczyków. Cała plejada robotniczych i inteligenckich pracowników ǳiałała nie zmordowanie
wśród proletariatu wiedeńskiego i nic ǳiwnego, że ǳisiaj Wiedeń ma najwspanialszą
organizację socjalistyczną wśród stolic świata.
Inaczej układały się nasze stosunki z niemieckimi socjalistami w Rzeszy niemieckiej. Podczas stanu wyjątkowego, którym Bismark chciał „zgnieść” socjalizm, zbliżyli się
w Szwajcarii w osiemǳiesiątych latach socjaliści polscy do niemieckich. Zwłaszcza „czerwony poczmistrz” Motteler był wśród Polaków popularną postacią, bo przemycał masowo
z niemiecką gruntownością literaturę socjalistyczną do Niemiec bismarkowskich, a przy
tem pomagał w przemycaniu i polskim socjalistom. Ja osobiście nawiązałem z niemieckimi socjalistami stosunki już po zniesieniu stanu wyjątkowego (który zbankrutował wraz
z polityką Bismarka), w r. , kiedy objąłem redakcję „Gazety Robotniczej” w Berlinie. Tygodnik ten wydawała partia niemiecka i drukowała go w partyjnej drukarni wraz
z centralnym organem „Vorvarts” („Naprzód”), redagowanym wówczas przez starego rewolucjonistę z r. , przyjaciela Polaków Wilhelma Liebknechta. Liebknecht był konsekwentnym wyznawcą niepodległości Polski i wielokrotnie bronił jej przeciw szalonym
atakom Róży Luksemburg — ostatnim razem na zjeźǳie hamburskim w r.  (umarł
w r. ). Ale woǳem wszechwładnym partii był August Be bel, a organizację partyjną
trzymał w Żelaznem ręku Auer. Singer zajmował się sprawami Berlina, lecz odǳiaływał
również na tok spraw partyjnych. Liebknecht, Bebel, Auer, Singer byli to prawǳiwi paladynowie niemieckiego socjalizmu. Znakomici taktycy i politycy doprowaǳili niemiecką
socjaldemokrację do niebywałej potęgi. Bebel był tym, który protestował w „Północno
niemieckim parlamencie” przeciw zaborowi Alzacji i Lotaryngji, on to stawił czoło Bismarckowi a po nim Wilhelmowi n i jego kanclerzom. Z robotnika tokarskiego, ǳięki
własnej pracy i zdolnościom został najwybitniejszym politykiem Niemiec współczesnych
po rokul. Mowy jego w parlamencie niemieckim były nieraz wypadkami politycznymi. Książka Bebla „Kobieta a socjalizm” została przetłumaczoną na wszystkie języki
cywilizowanego świata. Postać piękna, o białej broǳie, pełna idealizmu, ǳiałała sympatycznie. Stary Liebknecht, rewolucjonista z r. , idealista niepoprawny, godnie stawał
obok Bebla. Niezmordowany w pracy organizacyjnej Auer, niegdyś czeladnik siodlarski,
był nazywany człowiekiem z wodą w żyłach, tak był zimny i spokojny. Obok nich Paweł
Singer w złotych oku larach i z grubym brzuszkiem wyglądał jak bankier raczej a nie
socjalista. Ale ten zacięty stary kawaler oddawał partii ogromne usługi.
Z nimi to miałem stale do czynienia jako redaktor „Gazety Robotniczej”. Spęǳiłem
na tern stanowisku pięć miesięcy, aż mię  lutego  r. zaaresztowała łaskawie policja
w Krakowie i odstąpiła prokuratorii na  blisko miesiące w więzieniu św. Michała. To
przerwało moją ǳiałalność w Berlinie na zawsze.
Niemieccy towarzysze nie wtrącali się wcale do mej pracy redakcyjnej a technicznie
starali się dopomagać w rozszerzaniu pisma. Wedle nich „Gazeta” miała być obliczona na
ǳiałanie w Poznańskiem. Ale już po pierwszych miesiącach spostrzegłem, że w drobnomieszczańskiem, pozbawionem przemysłu Poznańskiem nie mogło pismo socjalistyczne liczyć na powoǳenie i dlatego żądałem, aby posłano polskich robotników na Górny
Śląsk, gǳie „Gazeta mogłaby ǳiałać wśród ǳiesiątków tysięcy górników całkiem inaczej i stać się ośrodkiem wspaniałego ruchu robotniczego. Ale żadne moje argumenty
nie pomogły. Ani Auer ani Bebel nie poszli za moimi planami. Znacznie później dopiero tow. Biniszkiewicz zdołał przenieść „Gazetę Robotniczą do Katowic, ale rozwinąć
ją mógł tylko kosztem zaciętej walki z niemieckimi socjalistami, z których najbarǳiej
nienawistnym był niejaki dr. Winter.
Ciekawą dla niejednego rzeczą bęǳie wskazanie na fakt, że z początku skorzystał
z polskich głosów socjalistycznych na Górnym Śląsku radykał wówczas prawie czerwony,
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p. Wojciech Korfanty. Otrzymał on w r.  przy ściślejszych wyborach około . 
głosów, które przedtem przy głównym wyborze padły na tow. Morawskiego. Socjaliści
polscy stworzyli niegdyś pierwszy szczebel do kariery p. Korfantego. Polityka jest sztuką
zapominania…
Po mojem aresztowaniu redagował „Gazetę Robotniczą” p. Stanisław Grabski, a po
nim Stanisław Przybyszewski, znany pisarz polski. Najważniejszym dla nas momentem
w stosunku do niemieckich socjalistów była ich polityka wroga caratowi rosyjskiemu.
Rozumieli dobrze, że carat jest stosem pacierzowym reakcji europejskiej, a pruskiej w szczególności. Naj starsi woǳowie ruchu socjalistycznego niemieckiego pamiętali jeszcze tradycyjne sympatje rewolucji niemieckiej dla bohaterskich wojsk polskich, które po wojnie
polsko-rosyjskiej w r. Bl opuszczać musiały kraj roǳinny, a pochód ich przez Niemcy
był jednem wielkiem świętem entuzjazmu i zapału Niemców wobec polskich żołnierzy.
Pamiętali ci woǳowie z własnego przeżycia walkę zbrojną r.  i  w Berlinie i w południowych Niemczech pod woǳą polskich rewolucjonistów. Carat i najwierniejszy jego
sojusznik, Prusy Hohenzollernów, to były potężne zapory ruchu socjalistycznego w Europie i socjalna demokracja niemiecka otwarcie wypowieǳiała walkę obu tym złowrogim
potęgom. Na tym gruncie mogli polscy socjaliści łatwo porozumieć się z niemieckimi.
Kiedy powstała myśl strajku robotniczego w razie wojny, Niemcy i Polacy zwalczali ją
w r.  (Bruksela) i  (Zurych), wskazując na to, że w Rosji strajk taki nie rozwinie się, a Europa środkowa i zachodnia mogłyby wobec caratu być przez strajk militarnie
ubezwładnione. Potęga partii niemieckiej, jej olbrzymie organizacje polityczne, wpływ jej
organizacji zawodowych, wszystko to przyczyniało się do tego, że Niemców poǳiwiano
i naśladowano. Przez dwa ǳiesiątki lat byli oni faktycznymi woǳami Mięǳynarodówki,
poczuwając się z reguły do polityki godnej woǳów, spełniając obowiązki wobec wszystkich bratnich partii często w sposób godny po ǳiwu i uznania.
Ale kiedy minęły bismarckowskie prześladowania, kiedy szalony wprost rozwój przemysłu i handlu niemieckiego, na tle potęgi państwowej i militarnej Rzeszy, wprowaǳił
do partii miliony zupełnie surowych, do żadnej historii ruchu nie przy wiązanych luǳi, kiedy duma państwowa zaczęła brać prze wagę nad dawną walką przeciw dynastom,
— wówczas poczuli tę potęgę w sposób złowrogi robotnicy polscy, którzy w strasznych
policyjnych warunkach zaczęli pracę nad zorganizowaniem Polskiej Partii Socjalistycznej w Niemczech, t. j. na Górnym Śląsku i na emigracji w Westfalii. Polacy znaleźli się
już nie tylko wobec prześladowań rządu, ale i wobec niechętnej, często wrogiej postawy
robotników niemieckich. Nadto polski socjalizm w okropnych warunkach życia w Królestwie rozbił się na dwie wrogie partię: PPS i „Socjaldemokrację Królestwa Polskiego
i Litwy” (SDKPiL). Przywódczyni tej socjaldemokracji, Róża Luksemburg mieszkała
w Berlinie i szczuła przeciw jakiejkolwiek bądź organizacji PPS w Niemczech. Po latach traﬁła wśród Niemców na grunt podatniejszy. Partia niemiecka wystąpiła przeciw
Polakom, odmawiając im prawa tworzenia własnej organizacji zawodowej i krępując ich
organizację polityczną.
Szematem takich wystąpień była rezolucja na zjeźǳie niemieckim w Monachjum
z września  r. Tam p. Luksemburg postawiła rezolucję, którą w najważniejszej części
warto przytoczyć:
„Zjazd oświadcza: ponieważ ekonomiczne i polityczne interesy polskiego i niemieckiego proletariatu w państwie niemieckim są te same, ponieważ dalej socjalna demokracja
uważa za swój obowiązek bronić polskiej klasy pracującej przed uciskiem jej narodowości i czyniła wedle sił zawsze zadosyć temu obowiązkowi, ponieważ wreszcie socjalna
demokracja uważa i traktuje niemieckich i polskich członków partii jako zupełnie równo uprawnionych i popiera agitację wśród proletariatu polskiego materialnie i moralnie
w najwydatniejszy sposób, musi odǳielenie się pewnej grupy polskiej partii socjalistycznej od ogólnej partii być uważane za zupełnie nieuzasadnione, wywołane tendencjami separatystycznymi, nie mającymi nic wspólnego z za daniami socjalnej demokracji. Zjazd
potępia ostro podwójne kandydatury na Górnym Śląsku, sprowokowane przez grupę
polskiej partii socjalistycznej i wzywa‥ i t. d.
Bebel zbliżył się potem do Róży Luksemburg i wystosował życzliwe pismo do SDKPiL w Królestwie, solidaryzując się z jej polityką „organicznego wcielenia Królestwa do
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Rosji! ” Poznańskie zaś i Górny Śląsk, zdaniem towarzyszy niemieckich, miało nieodłącznie należeć do Niemiec. Kraj zboża, kartoﬂi i bydła zarówno jak kraj węgla i rud
metalowych potrzebne były Niemcom, a że były zamieszkałe w większości przez Polaków, to nie odgrywało w oczach socjalistów niemieckich decydującej roli. Chlubnym
wyjątkiem był poseł Ledebour, który lata całe bronił samoǳielności polskiej na zjazdach
i w prasie niemieckiej. Nienawiǳił on szczerze p. Róży Luksemburg. — „Wolność języka macierzystego” i swoboda wyznań religĳnych miały być tym maksimum ustępstw,
poza które nikt z socjalistów niemieckich iść nie zamierzał. Co prawda wielu socjalistów
czerpało argumenty swoje z obozu ugodowców polskich, którzy nigdy więcej nie żądali
w Sejmie pruskim lub w parlamencie Rzeszy… Stosunki mięǳy Krakowem a Ber linem
straciły tedy cechę najcenniejszą: zaufanie wzajemne. Były one na polu mięǳynarodowym poprawne, ale my staliśmy twardo po stronie naszych najbliższych braci na Górnym
Śląsku, a Berlin popierał konsekwentnie mniejszość niemiecką. Olbrzymie cyy głosów,
które padły na polskich kandydatów socjalistycznych przy wyborach, po rozǳiale zupełnym PPS od Niemców pokazały, że tę walkę wygramy pomimo olbrzymiej potęgi partii
niemieckiej!
Oczywiście, że Bebel niedługo mógł wytrzymać w życzliwym stosunku z oschłą, zjadliwą i mechanicznie socjalizm pojmującą Różą Luksemburg i nieraz traktował ją w prasie
i na kongresach w sposób ostry i barǳo niedelikatny, ale była to jedyna nasza niewinna
zresztą pociecha za to, że się był przychylił do jej poglądów w sprawie polskiej…
O wiele więcej sympatii znajdowaliśmy u v. Volmara przywódcy bawarskich socjalistów, który Różę Luksemburg zwalczał do końca życia i stale stał po naszej stronie.
Volmar był niezwykle pięknym typem luǳkim. Olbrzymiego wzrostu, z kulą w noǳe
jeszcze z r. , opierający się na kulach, obdarzony wytwornym talentem towarzyskim,
odbĳał od północnoniemieckich typów, surowych i mniej sympatycznych. Wszyscy ci
wielcy woǳowie należą już do wieczności i do historii, która ich nazwiska, jako twórców wielkiego ruchu wyzwoleńczego mas robotniczych, zapisze złotymi głoskami. Krocie tysięcy a potem miliony członków licząca partia niemiecka odgrywała w Europie
w czasach, o których piszę, naǳwyczaj wybitną rolę. Olbrzymia literatura z takimi ludźmi na czele jak Karol Kautsky, Mehring, Edward Bernstein i inni, bezpośredni wpływ
tradycji i ǳieł Lassala, Marksa i Engelsa, pisanych w języku niemieckim, wielka prasa coǳienna, liczna akcja parlamentarna, tocząca boje z cezaryzmem Wilhelma II, to
wszystko rzeźbiło poglądy socjalistów całego świata. Ale wzrost partii pociągał za sobą
liczne rzesze nieuświadomione, ogrom jej doprowaǳał do rozłamów, a po śmierci wielkich woǳów oblicze partii stawało się mniej interesujące, myśli niedalekosiężne, polot
niewysoki. Spory osobiste, uprawiane najpierw przez p. Luxemburg, zatruwały nieraz
życie partyjne. Wszystko to zmniejszyło powagę mięǳynarodową niemieckiej socjalnej
demokracji w świecie. Ale centralne położenie geograﬁczne Niemiec, olbrzymia liczba
proletariatu, światowe znaczenie przemysłu i handlu niemieckiego, będą zawsze czynnikiem, podnoszącym mięǳynarodowe wpływy i wagę niemieckiego socjalizmu. Jeszcze na
jeden punkt muszę zwrócić uwagę, ponieważ żyję w Polsce, gǳie istnieje narodowa demokracja i jej szkoła ǳiennikarska. Mam tu na myśli owe „pruskie marki”, które polscy
socjaliści mieli jako pomoc dostawać od niemieckich. Twierǳono, że socjaliści polscy
byli „kupieni” i to już nie na rzecz Bebla czy Liebknechta, ale pruskiego rządu. Otóż muszę stwierǳić, że nie otrzymaliśmy ani grosza zapomogi od niemieckich socjalistów. Raz
pożyczyliśmy od nich  marek, które oddaliśmy za potwierǳeniem osobistym tow.
Gerischa. Ani też pensja moja, czy p. Stanisława Grabskiego lub Przybyszewskiego, jako
redaktorów „Gazety Robotniczej”, nie była wcale wysoką, bo wynosiła sto pięćǳiesiąt
marek miesięcznie. Nie przeszkoǳiło to jednak nigdy oszczercom do rozpowszechniania
przez lat ǳiesiątki bajki, że otrzymywaliśmy „pruskie marki” w dowolnej ilości! „Guarda
e passa!”)” — mówił na takie rzeczy poeta włoski…
We wschodniej Galicji zorganizował się socjalizm polski znacznie wcześniej niż ukraiński, pomimo, że wśród pierw szych socjalistów w latach jeszcze siedmǳiesiątych wiǳimy tu dwie wybitne postacie: Iwana Frankę i Michała Pawlika. Zupełnie rolniczy charakter ludu ukraińskiego uniemożliwiał przez długi czas rozwój jakiejkolwiek nowoczesnej socjalistycznej organizacji robotniczej. Socjaliści ukraińscy pracowali jako jednostki
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w polskiej partii, która zresztą głosiła od początku konieczność utworzenia samoǳielnej
ukraińskiej socjalnej demokracji. Do takich towarzyszy, którzy zbliżyli się do nas i z nami
pracowali, należeli Mikołaj Hankiewicz, Semen Wityk, Mełeń i dr. Jarosiewicz.
Spośród starszego pokolenia wyróżniał się potęgą myśli i wielkim talentem poetyckim Iwan Franko. Prześladowany przez rząd i przez polskich i ukraińskich reakcjonistów,
talent ten ogromny nie mógł się rozwinąć w okropnych, zaściankowych ówczesnych stosunkach Galicji. Dopiero barǳo późno — niemal za późno, dano znakomitemu pisarzowi ukraińskiemu katedrę literatury. Ale wkrótce potem potężny duch Franki zamroczyły
ponure ciemności; choroba zniszczyła mózg wspaniały i przyniosła ze sobą śmierć. Franko
nie odgrywał roli politycznej, ale pod jego wpływem rosło całe pokolenie bliskie socjalizmowi.
Michał Pawlik był przez całe swoje biedne, pełne prze śladowań życie uosobieniem
jęku uciśnionego chłopa biedaka. Uczuciowo niezmiernie wrażliwy i rozwinięty, ǳiałał
na serca młodego pokolenia.
Do twórców ukraińskiej organizacji socjalistycznej należeli młodsi, jak Mikołaj Hankiewicz (herbu Habdank), Wityk, syn robotnika, student Mełeń i lekarz dr. Jarosiewicz,
przez cztery lata (–) poseł do parlamentu wiedeńskiego. Hankie wicz był wybitną inteligencją. Mełeń zginął potem na wojnie, Wityk przepadł w świecie, dr. Jarosiewicz
zapracowuje się w praktyce lekarskiej.
Byli oni tak samo — choć często gorzej — prześladowani jak i my, polscy socjaliści,
tylko że ich praca nie mogła dawać tak znacznych rezultatów jak nasza, odbywająca się
w bar ǳiej rozwiniętym społeczeństwie. Niepodległa Ukraina była ich ideałem, przez
nas również głoszonym. Mikołaj Hankiewicz systematycznie przeprowaǳał w życiu polskiego i ukraińskiego socjalizmu hasło: niepodległość Polski i niepodległość Ukrainy.
Nacjonaliści ukraińscy za równo jak i polscy ostro go za to zwalczali. Zrozumienie wzajemne ułatwiało stosunki mięǳy nami. Straszliwa wojna światowa przerwała je niemal
w zupełności. A jednak wierzę mocno, że należy tego roǳaju stosunki podjąć na nowo
i dążyć do koniecznego porozumienia na gruncie prawa każdego narodu do niepodległości.
Z socjalistami czeskimi stykaliśmy się bezpośrednio tylko w kilku powiatach Śląska
Cieszyńskiego. Myśmy tam byli znacznie młodszym ruchem robotniczym, musieliśmy
zatem nieraz ciężko walczyć o każdą piędź ziemi… Nie mogę też powieǳieć, żeby czescy towarzysze byli łatwymi sąsiadami. Przy tym ich ówczesna prowincjonalna polityka
i wieczny ton walki sąsieǳkiej, czyniły niejednokrotnie życie na Śląsku nie barǳo przyjemnym. Nie mogliśmy sympatyzować z ich moskaloﬁlstwem, które robiło wrażenie
zachowania się ubogiego krewnego wobec bogatego opiekuna… Ale i my i oni staraliśmy się uczciwie przezwyciężać trudności i nieraz bywaliśmy gośćmi w Praǳe, a oni
u nas w Krakowie i Lwowie — przyjmowani serdecznie i życzliwie. Wiekowa ich walka
z Niemcami, zwycięskimi od r.  (bitwa pod Białą Górą), wytworzyła z nich „Słowian”, wrogich przede wszystkim Niemcom, Słowian, akcentujących tę „słowiańskość”,
jako podstawową nutę życia publicznego. Myśmy od „Słowian” rosyjskich najstraszniej
ucierpieli i dlatego nigdy nie mogliśmy stanąć na jakiejś specjalnej podstawie „Słowiańszczyzny” lecz akcentowaliśmy naszą polskość i mięǳynarodową solidarność nie tylko ze
Słowianami, ale ze wszystkimi partiami socjalistycznymi.
Czesi oǳnaczali się zajadłością narodową; nie ustępowali nawet tam, gǳie powinni
byli zrozumieć konieczność jedno litej w państwie organizacji zawodowej robotników.
Szczególnie Czesi, których emigracja zarobkowa do Wiednia i Dolnej Austrii była potężną, Czesi, zaludniający fabryki obok niemieckich towarzyszy, powinni się byli liczyć
z jednolitością organizacji zawodowej. Walka niemiecko-czeska rozbiła wszelkie związki
i odosobniła Czechów w małej Mięǳynarodówce austriackiej. Powstała — przy pomocy
Wiednia — nawet czeska partia „centralistów”, zmąciło się ciężko życie robotnicze w krajach czeskich, aż wreszcie doczekali się czescy socjaliści zagłady cesarstwa austriackiego
i weszli w nową fazę rozwoju.
Probierzem umiejętności dobrego pożycia jest i bęǳie zawsze stosunek do najbliższych sąsiadów. Z dalekimi narodami żyje się idealnie. Ich błędy nas nie bolą, a przy
najmniej nie co ǳień, ich cnoty nas zachwycają z daleka… Jeżeli nam pożyczyli pienię-
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ǳy, płacimy z wǳięcznością pro centy; gdy biorą nasze towary, uznajemy ich życzliwość,
gdy my u nich kupujemy, czynimy to, ponieważ leży to w naszym interesie. O ile nas
urażą złem słowem, protestujemy, ale łatwo zapominamy. Sąsiad jednak, z którym coǳienna nęǳa życiowa nas łączy i ǳieli, sąsiad mający pretensje, sąsiad mogący bezpośrednio pomóc ale i zaszkoǳić, to dopiero próba żywotności uczuć mięǳynarodowych,
ogólnoluǳkiej solidarności!…
Otóż w młodych latach naszej partii liczono się z tymi uczuciami barǳo poważnie
i nigdy nie pozwolono sobie na wybryki nienawistnego słowa z powodu różnic, które
wybuchały mięǳy nami a sąsiadami. Uważano tę wstrzemięźliwość za objaw dodatni,
umożliwiający w wielkich wspólnych sprawach rozwinięcie szczerości i oﬁarnego zapału.
Każdy naród ma swoje cechy dodatnie i ujemne, każdy jest wytworem tysiącleci odǳiaływania warunków historycznych na dane zbiorowisko luǳkie, stające się narodem.
Luǳkość jest jak harfa wielostrunna. Nie należy jej pozbawiać żadnej struny, lecz wszystkie dostroić, aby kiedyś wygrała hymn najwspanialszy… Mięǳynarodowość socjalistyczna jest ǳisiaj jeszcze w kolebce. Ubóstwo robotników, nieznajomość obcych języków,
przytwierǳenie milionów do gleby ojczystej, ograniczenie się do spraw, odbywających
się tylko w obrębie jednego narodu i zupełna prawie nieznajomość obcych stosunków,
wreszcie szał nacjonalistyczny inteligencji, sączący truciznę nienawiści mięǳy narody, —
to wszystko są przeszkody we wzajemnym zrozumieniu się i porozumieniu. Zaborcze za
mierzenia różnych klas rząǳących w danych narodach, imperializm wielkokapitalistyczny, chcący zawładnąć jak największą częścią kuli ziemskiej dla swoich wyłącznie interesów
— to wszystko grozi jeszcze światu wybuchami nienawiści, sporami i wreszcie wojną.
Analizując czynniki mogące tej nienawiści przeciwǳiałać, zwracamy najpierw uwagę na religie pozytywne. Lecz historia poucza nas, że np. Kościół katolicki nie zdołał
w ogromnej większości wypadków zapobiec krwawym wojnom nawet mięǳy katolickimi narodami — Anglią, Francją, Niemcami, Hiszpanią itd. Kler katolicki błogosławił każdą broń, choćby przeciw katolikom skierowaną. O ile zaś o innowierców choǳi,
umiał kościół katolicki podburzać wieki całe jedne narody przeciwko drugim. Podżegał
np. stale przeciw muzułmanom i protestantom, zalecając wojnę jako czyn chwalebny, jak
np. wojny krzyżowe. ǲiś oczywiście kościół katolicki, protestancki, czy wreszcie muzułmański straciły wiele ze swego znaczenia w rzeczach świeckich; błogosławienie oręża
każdego narodu przeciw innemu narodowi stało się ǳiś pustym ceremoniałem, urągającym w skandaliczny sposób przykazaniom boskim…
Ani czarna, ani biała, czy złota „Mięǳynarodówka” nie zabezpieczają narodów od
wojen. Czy zabezpieczy je Robotnicza Mięǳynarodówka Socjalistyczna? Jest to problem
przyszłości. Na problem ten składa się pół wieku usiłowań zrealizowania solidarności mięǳynarodowej wśród robotników socjalistycznie zorganizowanych, ale także niezmierna
trudność pokonania konkurencji gorzej płatnego, dłużej pracującego, o mniejszych wymaganiach robotnika — wobec wyższej, zdobytej już stopy życiowej innego robotnika.
Są dalej przesądy, uprzeǳenia, odrazy szczepowe czy rasowe, są tysiączne wpływy obce,
szczujące robotników przeciw robotnikom. Ale mięǳynarodowo ǳiałający -goǳinny
ǳień pracy i ciągła, nieustająca walka klasy robotniczej o wyższą stopę życiową, ciągle
żywa wśród socjalistów myśl o zbliżeniu się do braci innych narodów, wreszcie centralizujący wpływ nowoczesnego „największego” kapitału na ogromnych połaciach ziemi, —
to wszystko bęǳie ǳiałało na świat pracy w kierunku pokoju.
Najlepszym hamulcem przeciw wojnie jest i pozostanie strach przed grożącą po przegranej wojnie rewolucją. Gdyby ten strach uczynić stale aktualnym, w umysłach obecnym, może by pręǳej urzeczywistniło się hasło mięǳynarodowego pokoju.
Usiłowania ludów i rządów, których jesteśmy świadkami, mogą być uwieńczone powoǳeniem tylko wtedy, jeżeli masy pracujące, stanowiące podstawę państw, szczerze
i świadomie zapragną pokoju.
Czy uda się wytworzyć taką potęgę, żeby stanąć u progu racjonalnej światowej gospodarki zorganizowanej pracy, to kwestia przyszłości. Osobiście wierzę w to głęboko.
Z innymi narodami nie mieliśmy szerszych płaszczyzn ze tknięcia. Spotykaliśmy się
z nimi na kongresach i na konferencjach ściślejszych, ale dalekimi byliśmy w naszej zapadłej Galicji od częstszych stosunków z Francuzami, Anglikami lub Skandynawami. Osobiście znałem Hyndmana, Keir Hardy’ego, Mac Donalda, Jauresa, Guesda, Plechanowa,
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Bandervelde’go, Anseele’go. Huysmansa, Troelstrę, Van Kola, Brantinga, Iglesiasa, Turatiego i wielu innych znakomitych ǳiałaczy i woǳów socjalistycznych świata. ǲielnego
starca, Fryderyka Engelsa poznałem na zuryskim kongresie ( r.) na krótko przed
śmiercią. Całe to pokolenie olbrzymów ducha i trudu było prawǳiwym pokoleniem
pionierów socjalizmu w drugiej połowie XIX i początku XX wieku, czasu wykuwania
ram organizacji socjalistycznej robotników. Kiedy wspominam te świetne zastępy przodowników w pracy i walce socjalistycznej, jasny blask olśniewa mą duszę i zdaje mi się,
żem dożył wielkiego szczęścia, mogąc współcześnie z takimi ludźmi pracować na naszej
biednej, dławionej niewolą ziemi…

na
k a
ka
Miesiąc luty  r. był dla nas, polskich socjalistów, początkiem nowej ery ǳiejowej.
Wojna Japonii z Rosją była początkiem tych potężnych wstrząśnień, które miały w niedalekiej przyszłości rozwalić straszliwy gmach niewoli, carat rosyjski, budowany krwią
i żelazem, gwałtem i oszustwem przez lat prawie pół tysiąca. Potęga Rosji carskiej ciążyła
nad Europą środkową i zachodnią; wszęǳie tutaj był carat ostoją reakcji. Długotrwała przyjaźń caratu z Prusami odbierała Polsce wszelką naǳieję uzyskania niepodległości
i wytwarzała ucisk jednostajny z tej i tamtej strony kordonu. Austria, jako państwo na
pół słowiańskie, lękała się wprawǳie od dawna panslawistycznego caratu, ale była pod
wpływem Berlina i dopóki mogła się uchronić przed bezpośrednim starciem z Rosją, ulegała jej, zwłaszcza za czasów niedołężnego ministra Gołuchowskiego, który zawarł w r.
 z hr. Lambsdorfem, rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, umowę w Mürzsteg, mocą której Austria objęła na Bałkanach rolę żandarma pilnującego spokoju. Było
to krycie tyłów Rosji, gotującej się do wojny z Japonią.
Pod wpływem zwycięstw japońskich cały olbrzymi Wschód bliski i daleki poczynał
drgać życiem, a fale wstrząsu wojennego, spotęgowane potem stokrotnie przez wojnę
światową, do ǳiś dnia obejmują coraz to więcej milionów luǳi w Europie i Azji. Polacy
poǳielili się pod wpływem wojny — jak zawsze — na dwa diametralnie sprzeczne ze
sobą obozy. Podczas kiedy socjaliści polscy życzyli Rosji upadku, narodowi demokraci
zaczynają od tej pory liczyć na Rosję, zbliżają się do niej, wchoǳą do Dumy i obejmują
służbę kontrrewolucji na rzecz utrzymania caratu, w zamian za mgliste obietnice autonomii ze strony urzędników carskich. Zgodnie z kupioną „wielką” prasą europejską — jak
„Neue eie Presse”, ǳienniki ancuskie i berlińskie — pisze prasa narodowo-demokratyczna podczas wojny na korzyść Rosji, a w wewnętrznej polityce wszczyna istne piekło
przeciw ruchowi rewolucyjnemu, nie wahając się denuncjować rządu austriackiego, że
sprzyja rewolucji w Rosji a zwłaszcza w Polsce i daje jej broń potajemnie!… W naszych
zaś oczach byli Japończycy poǳiwu godnymi bohaterami; przyjmowaliśmy ich trium
wojenne z entuzjazmem; kraj „wschoǳącego słońca” był dla nas legendarnym krajem
ǳielnych luǳi.
Interesującą rzeczą jest nasze stanowisko wobec wojny już z samego jej początku.
Na wielkim zgromaǳeniu ludowym w Krakowie w dniu  lutego  r. przemawiałem na temat wojny. Poddawszy ostrej krytyce zachowanie się narodowych demokratów, jeszcze do niedawna głoszących konieczność walki z Rosją, scharakteryzowawszy
tych ekssocjalistów, co, jak p. Stanisław Grabski, raǳili kiedyś przemycać do Królestwa armaty, aby umożliwić zwycięstwo powstania przeciw carowi (p. Stanisław Grabski
pod pseudonimem „Mazur” pisywał takie artykuły w „Przedświcie”), a teraz wołają, żeby „sieǳieć cicho” i iść do wojska rosyjskiego — usiłowałem zaznaczyć moje stanowisko. W prawǳie Komitet Wykonawczy II Mięǳynarodówki w Brukseli uchwalił wezwać
wszystkich socjalistów, aby nie pozwolili na wciąg nięcie jakiegokolwiek państwa do wojny, wprawǳie rozumiałem straszliwe następstwa wojny dla klasy pracującej, ale choǳiło
o Rosję, o naszego śmiertelnego wroga! Choǳiło o przygotowanie masy robotniczej na
ten wypadek, gdyby „Europa” wystąpiła przeciw Rosji i gdyby wybuchła wojna już nie
w Azji, a w naszym kraju… „Nie wyrzekamy się mówiłem — ani jednej korzyści ruchu
zbrojnego. Wiemy że wojna wszelka jest klęską dla ludności, że cały jej ciężar spada na
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barki proletariatu — a jednak obiecujemy, że z każdego położenia dogodnego dla nas
bez wahania skorzystamy.
Uświadamiajmy lud, aby wieǳiał, że miejsce jego nie jest po stronie Rosji, lecz po
stronie najzaciętszych wrogów caratu! Nie trzeba nigdy rezygnować. Rezygnacja byłaby
naszą śmiercią”. W rezolucji przeze mnie zaproponowanej były takie ustępy:
„Zorganizowany proletariat nie zwycięży w Europie tak długo, jak długo carat bęǳie oparciem dla wszelkiego bezprawia i strażą interesów kapitalizmu, ucisku i wyzysku.
Dlatego każda klęska tego caratu jest zdobyczą mięǳynarodowego proletariatu, a upadek
caratu i wyzwolenie narodów i ludów przezeń ǳiś gnębionych, bęǳie krokiem naprzód
do zdobycia ustroju socjalistycznego wśród cywilizowanych na rodów.
Braciom naszym, gnębionym przez knut carski, życzymy, aby rychło upadł gmach
ich niewoli, aby carat znalazł się nad brzegiem przepaści, dokąd go powinna wtrącić siła
ludowa. Niech żyje socjalistyczna Europa! Precz z caratem! ”
We Lwowie policja zakazała zgromaǳenia na ten sam temat.
Ale wojna, tocząca się w odległości .  kilometrów od nas, nie mogła bezpośrednio wywierać wpływu na stosunki coǳiennego życia. Stanowisko nasze wobec niej było
przede wszystkim wrogiem Rosji i tern się oǳnaczało, że po raz pierwszy stanęło przed
nami, co prawda dość niejasne pytanie, co też poczniemy — gdybyśmy mogli ǳiałać
przeciwko caratowi? I już w owym czasie uważaliśmy wojnę z Rosją za czyn wyzwoleńczy,
dający się porównać z rewolucją w celu uzyskania wolności narodu. W ǳiesięć lat później
stanęła przed nami już całkiem wyraźnie sytuacja, w której mogliśmy walczyć z Rosją. To
też poszliśmy do tej walki z uczuciem, że jest ona koniecznością narodową. Na tle wojny
rosyjsko-japońskiej wyrasta w Polsce postać Józefa Piłsudskiego ponad miarę partyjną.
Miałem to szczęście poznać go bliżej od r. , gdy uciekłszy z petersburskiego więzienia-szpitala dla obłąkanych, osiedlił się w Krakowie. Żyliśmy z sobą blisko. Stosunek
jego do naszej partii był życzliwy i lojalny. Nasz ścisły sojusz z PPS umożliwiał trwanie
tego stosunku sympatycznego bez żadnych zamąceń. Dwie cechy charakteru Piłsudskiego jednały mu miłość wśród nas: dobroć i przedmiotowość. Niewyczerpanie cierpliwy,
przebaczający ciężkie osobiste urazy, skupiający około siebie węzłami serdecznej przyjaźni ǳiesiątki rozwydrzonych często luǳi, zacięty w pracy wówczas niemal beznaǳiejnej,
surowy dla siebie, żyjący latami całymi w bieǳie, w dwóch pokoikach z wypożyczonymi meblami, był Piłsudski wówczas może naj piękniejszym typem „polskiego świętego”,
który spoǳiewał się zwycięstwa „wbrew naǳiei”… Jego jazdy za kordon mogły go zaprowaǳić każdej chwili na szubienicę, a jednak jeźǳi i wiąże nici konspiracji rewolucyjnej,
szarpane ustawicznie przez żandarmów. Pogarda śmierci dawała mu siłę. Obserwowałem
go podczas jego walki z esdekami (późniejszymi komunistami, jak np. Horwitz-Wałecki,
usunięty obecnie przez „oko” Moskwy z polskiej partii komunistycznej) którzy w PPS
obniżali program niepodległościowy na rzecz jakiejś autonomii terytorialnej dla Królestwa. Na Kongresie PPS w styczniu  r. we Lwowie stał przed zorganizowaną zawczasu
i nienawiǳącą go zajadle grupą, która zdobyła chwilowo większość w partii. Przemawiał
przez kilka goǳin spokojnie i rzeczowo, jak gdyby choǳiło o wykład naukowy, chociaż
wiǳiał, że jego ukochana PPS rozbĳe się od tych sprzeczności nie do pogoǳenia. A gdy
tegoż roku w jesieni PPS na kongresie w Wiedniu rozłamała się i na lata prze stała być tą
siłą, o której marzył, przygnębienie duchowe Piłsudskiego trwało długie czasy. Na moją
prośbę wydrukował w felietonach „Naprzodu” pracę o prześladowaniu literatury socjalistycznej przez rząd rosyjski, p. t. „Bibuła”, którą się czyta jak wykład rzeczowy, a nie utwór
rewolucyjny. W zimie  r. udał się Piłsudski przez Amerykę do Japonii, aby ustalić,
jakie prace przeciwko caratowi mogą wy konać zesłańcy polityczni na Syberii. A narodowa demokracja wysłała tam swego woǳa p. Romana Dmowskiego, którego misję tak
określił „Przegląd Wszechpolski” w artykule p. t. „Polityczna konieczność”: „Poszukano drogi do japońskich sfer rządowych, by wyrozumieć ich zamiary i upewnić się, że
z tamte] strony nie zechcą wywoływać u nas wypadków, które by nas mogły politycznie
wykoleić”… Równocześnie i Koło Polskie w Wiedniu wydało odezwę do Polaków w Galicji, aby broń Boże nie brali uǳiału w rozruchach rewolucyjnych „sąsiedniej ǳielnicy”,
jak wstydliwie nazywano zrewolucjonizowane Królestwo Polskie. Nie mogąc pojechać
do Tokio, hr. Wojciech ǲieduszycki za prosił do siebie, do Jezupola, posła japońskiego
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i tam wśród zjazdu szlachty i notablów błagano i zaklinano biednego Japończyka, aby też
rząd jego nie „robił” rewolucji w „nieszczęśliwej” Polsce…
Wyjazd Piłsudskiego do Japonii nastraszył konserwatywne i ugodowe sfery polskie
nie na żarty. Wojna wykazała — jako straszliwa próba — całą zgniliznę wewnętrzną Rosji, jej militarną słabość i zwróciła przeciw carowi nienawiść rewolucjonistów. W miarę
porażek i klęsk rosyjskich Austria „przychoǳiła do siebie” i nie prześladowała rewolucjonistów rosyjskich, jak to czyniła dotychczas. WT  r. zwróciłem się do prezydenta
ministrów dra Koerbera z żądaniem szanowania „prawa asilum” (prawo wolnego schronienia) naszych towarzyszy z Królestwa. Dr. Koerber zgoǳił się na to i za swoich rządów
wypełniał wcale lojalnie prawo azylu wobec naszych towarzyszy. Ale kłopoty największe
sprawiali Rosjanie ze swymi manierami ǳikich luǳi. Nie zapomnę, jak pewnego dnia
przyszedł do mnie w parlamencie minister sprawiedliwości, znakomity uczony dr. Klein,
który mnie prosił, abym w jakikolwiek sposób dał znać rewolucjonistom rosyjskim, że
rząd austriacki nie jest ciekaw ich czynów bohaterskich… Choǳiło o to, że w Czerniowcach policja skazała jakiegoś rewolucjonistę na  guldenów kary za fałszywe meldowanie
się w hotelu, a ów rewolucjonista rozgoryczony zaczął na policji głośno wykrzykiwać, że
zabił takiego to kapitana żandarmów i jeszcze kogoś. Policja przerażona aresztowała go,
a rządowi nie barǳo wy padało potem wypuszczać na wolność owego zabójcę pod okiem
„zaprzyjaźnionego państwa”!… Oczywiście, że nasi „Pepeesy: ” takich ǳieciństw nigdy
nie robili.
Za to poszanowanie prawa schronienia dla rewolucjonistów polskich narodowa demokracja z p. Stanisławem Grabskim na czele napadała na rząd austriacki i na nas, jako
jego wspólników.
Było w tym wiele obłudy, bo tenże sam p. St. Grabski schronił się do Galicji i za
pomocą stańczykowskiej protekcji dostał obywatelstwo austriackie, a za rządów namiestnika Bobrzyńskiego został nawet mianowany profesorem uniwersytetu. W typowo perﬁdnym, pełnym kłamstw artykule „Słowa Polskiego” z dnia  września  r. p. t.
„Groźne objawy, autor narodowo-demokratyczny denuncjuje strażników, żandarmów
i urzędników w niesłychany na owe czasy sposób. Wystarczy przytoczyć kilka ustępów:
„W stosunku do ruchu rewolucyjnego w państwie rosyjskiem biurokracja austriacka
odegrała barǳo dwuznaczną rolę. Przez Podwołoczyska przeszedł nawet transport karabinów maszynowych. Fabryki rządowe sprzedawały broń i dostarczały nabojów w ilościach
wskazujących, że to nie mogą być zamówienia prywatne.
W ostatnich dopiero czasach właǳe galicyjskie przeciw temu zareagowały i wydały
rozmaite zarząǳenia spóźnione. Bo ǳisiaj rewolucjoniści rewolwerów i karabinów już
nie sprowaǳają, raczej sprowaǳają je ci, którzy chcą z anarchią walczyć (!). We Lwowie
odbywa się zjazd rewolucjonistów polskich i rosyjskich, przy współuǳiale stu kilkuǳiesięciu osób. Obrady trwają cały tyǳień, bodaj nawet dłużej i odbywają się w lokalu
publicznym. O zjeźǳie rozprawiają głośno plotkarze polityczni po kawiarniach, bodaj
nawet wróble na dachach świergocą, tylko policja nic o tern nie wie i dowiaduje się
podobno dopiero w kilka tygodni później.
Gdy się ten brak ciekawości zestawi z faktem asygnowania na owym kongresie .
 koron na „zjednanie (!) urzędników i agentów policyjnych, buǳą się mimo woli
różne podejrzenia. Stwierǳają zaś je notorycznie znane fakty, że przy transportowaniu
broni pomagali czynnie rewolucjonistom nawet żandarmi i zwłaszcza strażnicy skarbowi, ci ostatni, należący formalnie do organizacji socjalistycznej. Przytaczamy te fakty dla
wykazania, że właǳe galicyjskie okazałyby się zapewne równie jak rosyjskie w Królestwie
nieudolnemi do obrony porządku i bezpieczeństwa publicznego przeciw zamachom anarchii i bandytyzmu”.
„Słowo Polskie” pisało zresztą podobnie od roku, od czasów sławnej nieǳieli  listopada  r., kiedy to P. P. S. urząǳiła zapowieǳianą odezwami demonstrację na
Grzybowie przeciwko mobilizacji polskich rekrutów do armii mandżurskiej. Wtedy zapowieǳiało „Słowo Polskie” (nr. ) że „ludność — odwoła się do obrony policji”, oczywiście rosyjskiej, przeciw P. P. S. zwalczającej mobilizację w Polsce! W Galicji artykuł
ten wywołał burzę wśród patriotycznej młoǳieży uniwersyteckiej we Lwowie, w której
imieniu na wiecu „polskiej młoǳieży postępowej” w dniu  listopada  r. tow. Kukieł
(ǳisiejszy jenerał W. P.) przedłożył niezmiernie ostrą rezolucję, potępiającą podsuwanie
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w „Słowie Polskiem” i „Górnoślązaku” społeczeństwu myśli „udawania się pod opiekę
carskich żandarmów przeciw polskim rewolucjonistom” i „znieważania bohaterów' i męczenników z Placu Grzybowskiego imieniem łotrów płatnych przez Japonię i Anglię…
”
Mobilizacja w Polsce powiodła się w zupełności. Kilkaǳiesiąt tysięcy trupów polskich żołnierzy zasłało pola Mandżurii, ale carat ponosił coraz to straszniejsze ciosy z rąk
japońskich, a bitwa morska pod Cuszimą oznaczała kres sił rosyjskich. Rosja upokorzona musiała się zgoǳić na pokój w Portsmouths. Obok upadku moralnego państwowości
rosyjskiej, który musiał ożywczo poǳiałać na jej wrogów t. j. socjalistów, jeszcze jedno
następstwo wojny japońskiej zasługuje na uwagę. Oto przypomniała się Europie znowu
wojna jako sposób załatwiania porachunków mięǳy państwami. Od r.  i  Europa
zapomniała szczęśliwie o wojnie i jej okropnościach. Ekspansja kapitalistyczna obywać się
mogła bez niej z wyjątkiem oczywiście nieustannych wojen kolonialnych, prowaǳonych
na małą skalę gǳieś „za światem”. Wojna rosyjsko-japońska poczyniła pewne wojskowe
doświadczenia naǳwyczaj ważne.
Okopywanie się żołnierza, tworzenie sztucznych twierǳ w polu, ǳiałanie nowej broni palnej odegrają potem wielką rolę pod czas wojny światowej. U nas wojna japońska
była dla mas popularną nauką o rzeczach wojskowych, a dla jednostek takich jak np.
Piłsudski, była głębokim studium, które zbliżyło tego socjalistę do idei tworzenia wojska
polskiego w sposób fachowy i nowożytny. Społeczeństwo polskie było po r.  tak nastraszone na myśl o użyciu broni choćby w celach naj większych i najświętszych, tak się
gruntownie i wszechstronnie samo „rozbroiło “ wobec zaborców, tak dalece stało się „cywilnem”, że wszelką walkę zbrojną za Polskę szaleństwem lub bandytyzmem nazwać było
skłonne. Wojsko była to funkcja obcego państwa, któremu lojalni Polacy mieli dostarczać
rekruta. O wyższych dowódcach Polakach nie marzono, a nie liczne polskie jednostki jeneralskie w Rosji musiały się wyrzec najpierw katolicyzmu i polskości, aby móc „służyć”.
W Austrii nieliczni generałowie Polacy nie mieli żadnego znaczenia, a w Prusach nie
było ich wcale. Polacy oddawali krew swojej młoǳieży dla celów obcego państwa, a sami
wyrzekali się gwałtownie nawet pośredniego prawa szafowania tym skarbem swego narodu. Rozum stanu klas bogatszych w Polsce polegał na tym ohydnym pomyśle, godnym
narodu całkowicie rozbrojonego moralnie, narodu który zapomniał i zapomnieć chciał
o wolności. Bohaterowie japońscy, idący na pewną śmierć na „branderach” w Porcie Artura, tysiące, które padły przy ǳisięciomiesięcznem oblężeniu tej twierǳy, luǳie idący
na śmierć bez drżenia w obronie ojczyzny, odǳiałali jednak potężnie na nasze pokolenie,
zrywające się do pracy i walki o niepodległość. Ale ugodowcy narodowo-demokratyczni
tępili te uczucia jak zarazę, jak ciężką zbrodnię! Nic ǳiwnego, że w Polsce żyły obok
siebie dwa wrogie sobie światy, że nawet bez przelewu „krwi bratniej” sroga, okrutna
nienawiść szarpała pod wpływem tej wojny polski świat polityczny. Im bliżej ugodowcy
cisnęli się do rządu rosyjskiego, tem gwałtowniej atakowali tak ich jako też i rząd rewolucjoniści polscy. Powstały dwie sprzeczne z sobą ideje przewodnie: jedna aby zniszczyć
wroga wszelkimi środkami, nie wyłączając walki zbrojnej w rewolu-cyjnem powstaniu,
druga aby z tym wrogiem się po goǳić, dostać od niego przez to cząstkowe choćby prawo
do okaleczałego bytu narodowego, utrzymując państwo zaborcze swoim trudem, swoją
krwią i swoimi pienięǳmi. Wojna wyjaskrawiła i zaostrzyła te sprzeczności, bo zroǳiła
rewolucję. Przecięły się też tutaj dwa poglądy socjalistyczne na wojnę. Bezwzględny pacyﬁzm np. Anglików z Mac Donaldem na czele nie mógł pogoǳić się z naszymi dążeniami
do rozbicia Rosji, aby dojść do niepodległości Polski. Podczas gdy zachód Europy załatwił sprawę państw narodowych z małemi tylko odchyleniami od zasady, że naród ma
prawo do swej własnej państwowości, środkowa i wschodnia Europa szarpała się dopiero
w walce o urzeczywistnienie tego ideału. Prusy, Austria i Rosja były jego okrutnem zaprzeczeniem, to też w samym socjalizmie mięǳynarodowym były ciężkie spory i bolesne
rozdźwięki pod tym względem. Polscy socjaliści nie mogli wyrzec się wojny jako jedynego
może środka do rozbicia Rosji, nie mogli mieć kultu dla istniejących granic państwowych, ǳielących zabójczo terytorium polskie, inni zaś uważali naruszanie tych granic za
zbrodnię mięǳynarodową. Łamały się te poglądy ze sobą, nie mogąc doprowaǳić do
trwałego wyrównania. To też całkiem inaczej poǳiałała wojna japońska na umysłowość
naszą, a inaczej na socjalistów zachodnioeuropejskich. Ten rozdźwięk wzbuǳał nieufPamiętniki



ność mięǳy nami a nimi. Musieliśmy stać się najpierw wolnymi państwowo, aby móc
prowaǳić politykę wolnych. Dopóki nie mieliśmy wolności, słuchaliśmy nieraz z goryczą trosk na szych towarzyszy, którzy nie rozumieli naszej głównej troski… Nie można
było stworzyć normalnych stosunków mięǳy wolnymi a niewolnikami, nie można było
marzyć o wspólnej pracy, gdy się wzajemnie nie rozumiano. Piękne uchwały kongresów,
wyrażające sympatie niewolnikom walczącym o wolność, mĳały prędko bez echa czynów
wyzwoleńczych, a my niczego barǳiej nie pragnęliśmy, jak przestać raz być „narodem
interesującym“, jakimś „Chrystusem narodów” itd. bo wieǳieliśmy lepiej niż kto inny,
jak niewola upadla, jak gnębi i niweczy siły rozwojowe.
Dlatego w głębi duszy modliliśmy się wraz z Mickiewiczem: „O wojnę ludów prosimy
Cię Panie! ” Bluźniliśmy wobec idei pokoju, ale — naszym zdaniem — zbliżaliśmy pokój
trwały świata, którego nie można oprzeć na bagnie ucisku narodowego czy klasowego.
Oklaskiwaliśmy na kongresie w Amsterdamie w r.  scenę, gdy tow. Katajama na
estraǳie podał rękę tow. Piechanowowi, ale wieǳieliśmy dobrze, że pięknymi gestami
nie obali się zaborcy ani napastnika. Ten nasz punkt wiǳenia utrzymał się aż do wojny światowej, chociaż w partii nie brakło głosów solidaryzujących się z „zasadniczymi”
poglądami socjalistów zachodnio-europejskich. Głosy takie były albo niewinnym wyrazem pewnych zasad ogólnoluǳkich, albo echem moskaloﬁlów socjalistycznych, licznych
zwłaszcza wśród towarzyszy żydowskich. Byłoby rzeczą niesłychanie interesującą zbadać tę
zagadkę psychologiczną, jak mogli Żyǳi świeżo po okropnych pogromach urząǳanych
przez Plehwego (r. ), po wszystkich ohydach „linii osiedlenia” itd. być mimo wszystko prawie patriotami rosyjskimi? Jest to moim zdaniem sprawa niesłychanie skomplikowana i mająca swe głębokie historyczne motywy. Z kultem Rosji i to rzeczywistej Rosji,
z wszystkimi jej odpychającymi Żydów właściwościami (cóż może być straszniejszego od
pogromu?), występowała w parze niechęć do Polski, nawet do Polski rwącej się do walki
za ideały socjalistyczne, za równość i braterstwo! Niepodległość Polski była dla przywódców żydowskich nie tylko niezrozumiałą, ale i niepożądaną. Zupełnie jak dla arystokracji
polskiej, obwieszonej orderami zaborców. Nieraz też w tonie żartobliwym porównywałem politykę szlachecką w Królestwie z jej „chadatajami” w Petersburgu, z łapówkami
dla czerni urzędniczej itd. do czysto żydowskiej polityki, polegającej na schlebianiu, rząǳącym…
Sprzeczność ideałów socjalistów polskich, dążących do nie podległości, z ideałami
mającymi utworzyć jakąś olbrzymią republikę od Łoǳi do Kamczatki, była główną
sprzecznością szarpiącą obóz socjalistyczny w Polsce. Około tego sporu namiętnego, nieubłaganego obracało się tutaj wszystko. Aby dokładnie spór ten wyjaśnić, należałoby
napisać wielkie ǳieło, zwłaszcza, że nawet ǳisiaj, gdy już istnieje niepodległa Polska,
walka ugodowców wszelkich odcieni z niepodległościowcami nie skończona…
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Rok  był pierwszym rokiem ǳiałania powszechnego głosowania w ǳieǳinie politycznego życia Austrii. Ośm milionów wyborców wszystkich narodów zaczęło wywierać
spotęgowany wpływ na sprawy państwa. Zmienił się radykalnie skład ciała prawodawczego. Na widowni parlamentarnej zjawiły się potężne zastępy przedstawicieli drobnomieszczan, chłopów i robotników, przerzeǳiły się szeregi dotychczasowych „uroǳonych” prawodawców, przedstawicieli szlachty i bogatego mieszczaństwa. Pierwszy „parlament ludowy” był ogromnym skokiem ku demokracji, a zarazem ku żądaniom praw
narodowych. Po raz pierwszy w arystokratycznej Austrii został chłop czeski, b. feldfebel
z orkiestry wojskowej p. Praszek, ministrem „rodakiem”, a jako „równowartość narodowa” Niemców został ministrem niemieckim chłop, p. Peschka!  socjalistów zaczęło
swą pracę w Izbie, pracę olbrzymią, gorliwą, pełną wieǳy i talentu. Minął też na zawsze
okres mego osamotnienia w ciele prawodawczym. Sześciu nas, polskich socjalistów, roz-
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ǳieliło mięǳy siebie pracę parlamentarną. Byli to luǳie, którzy mieli przez długie lata
wywierać wielki wpływ na tok polityki proletariatu polskiego. Wystarczy wymienić ich
nazwiska. Tow. Jędrzej Moraczewski poseł stryjski, dr Herman Diam and poseł lwowski,
dr Herman Liebermann przemyski, dr Ryszard Kunicki z Cieszyńskiego i nieodżałowanej
pamięci poseł Józef Hudec ze Lwowa, oto byli członkowie „Klubu Polskich Socjalnych
Demokratów”, którym miałem zaszczyt przewodniczyć. Przez dwa ǳiesiątki lat stoją ci
znakomici politycy proletariatu polskiego w walce o interesy robotnicze i żaden parlament świata nie powstyǳiłby się mieć ich w swym gronie. Do mnie należała ogólna
polityka Klubu. Tow. Moraczewski zajmował się kolejami, salinami, naą, kooperatywami i urzędnikami państwowymi. Tow. Diamand był naszym ekonomistą, przy czym
specjalnie zajmował się górnictwem, a w ciągu lat wyrobił się na znakomitego fachowca
w sprawach spirytusowych i wielu innych. Cięty prawnik Liebermann nieraz rej woǳił
w komisji prawniczej, a nadto zajmował się pilnie sprawami wojskowymi. Kunicki bronił
spraw śląskich i sanitarnych, Hudec spraw organizacji robotniczej w ogóle i ustawodawstwa socjalnego. Oczywiście, że ci zdolni i sumienni pracownicy mogli w razie potrzeby
podjąć się także prac z innego zakresu. W Kole Polskim również zaszły zmiany. P. Głąbiński, który był jedynym narodowym demokratą w dawnej Izbie, został teraz, jako wóǳ
najliczniejszej w Kole akcji, prezesem Koła! Narodowi demokraci zaczęli się przesuwać
od środka ku konserwatywnej prawicy, aby ją po pewnym czasie zastąpić, a nawet prześcignąć w reakcyjności poczynań w różnych ǳieǳinach. Prezesowska świetność miała
jednak wkrótce runąć, gdy zmienił się namiestnik we Lwowie…
Kiedy rozważam politykę narodowych demokratów w Kole i w kraju od czasu ich
zwycięstwa przy pomocy namiestnika Potockiego, przypominają mi się słowa J. Bronterre’a O’Briena z przed stu lat blisko:
„Któż to powieǳiał demokratom, że konserwatyści są naszymi jedynymi, czy też najgorszymi wrogami? Bóg w niebiesiech wie, jak serdecznie nienawiǳimy konserwatystów.
Jeżeli jednak mamy wyznać prawdę, to oświadczamy uroczyście, że gorszym stronnictwem są demokraci. Wymieńcie mi jedno świństwo konserwatystów, a ja wam pokażę
dwa takie same u demokratów”…
Skargi Bronterre O’Briena mogą być zupełnie prawǳiwe, a jednak powszechne głosowanie sprowaǳiło i w ǳieǳinie reakcji wielkie zmiany. Największą było przesunięcie
sfery wpływów ze wsi do miasta. Arystokracja rodowa, czy małpujący ją bogaci kapitaliści gruntowi, były to czynniki niezależne od wpływów życia przemysłowego, a więc od
wpływów klasy robotniczej. Cóż mogliśmy w normalnym życiu zrobić pp. Lubomirskim,
ǲieduszyckim, Abrahamowiczom i całym zastępom panów z dworów i pałaców wiejskich? W bezpośredniej walce zaś byliśmy z fabrykantami, przemysłowcami i z wielkimi
handlarzami. Szukając mandatów i wpływów w miastach i osadach fabrycznych, kapitaliści, przedstawiciele mieszczaństwa, spotykali się z naszymi wpływami, z naszą walką o bezpośrednie ustępstwa na rzecz robotników. Arystokraci wiejscy, ślepi jak krety
w polityce, socjalnej, byli jej wrogami. Fabrykant natomiast musiał liczyć się z pewnymi
koniecznościami robotniczymi. Toż samo było w sferze interesów olbrzymio rozrośniętej
klasy urzędników, sług państwowych, kolejarzy, pocztowców itd. W interesie naszych
„landlordów” leżała drożyzna zboża i mięsa. Ale fabrykant walczył wraz z robotnikiem
i ubogim chłopem przeciwko „agrariuszowskiej” drożyźnie. Wyparcie więc z życia publicznego naszej „szlachty” (obojętną rzeczą, czy ci panowie mieli herby prawǳiwe, czy
podrabiane), było zjawiskiem dodatnim, przejawiającym się zresztą w całej Europie po
Wielkiej Rewolucji.
W Kole Polskim stopniała dawna większość szlachecka do czwartej części. Na jej
miejsce przyszli narodowi demokraci, a potem ludowcy, którzy zdecydowali się wstąpić do Koła. Prezydium należało się właściwie ludowcom, ale zabiegi szlachty i endeków
uchroniły Koło przed tym „wstydem”. Aż do końca Austrii przewodniczyli Kołu luǳie
różni, ale nie chłopi polscy. Czekał ich tam zresztą los nie do pozazdroszczenia. W razie
wystąpienia ludowców z żądaniami reform korzystnych dla chłopów, puszczano na luǳi
p. Stapińskiego chłopów z pod znaku ks. Stojałowskiego, chłopów klerykalnych a także
kilku chłopów endeckich. Spory dochoǳiły aż do okładania się kĳami po głowach!…
Sposób to stary, używany z dobrym skutkiem: szczuć robotników na robotników, chłopów na chłopów.
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Walka nasza z Kołem utrudniona była przez to, że w Kole sieǳieli niedawni nasi
sprzymierzeńcy — ludowcy. Ale nie traciliśmy na tej walce, a raczej zyskiwaliśmy głosy
na wsi, przez co partia stała się w połowie przedstawicielstwem biedniejszych włościan
i taką pozostała aż do dnia ǳisiejszego.
Pierwszy mój występ w parlamencie ludowym przypadł w dniu  kwietnia na sesji wiosennej  r. Choǳiło o kontyngent rekruta. Zapowieǳiałem zasadniczą walkę
z feudalną najwyższą administracją wojskową i zażądałem skrócenia służby wojskowej
z  lat na  lata.
„Służba ta nie jest jedynie sprawą polityczną i gospodarczą, jest ona także z czysto
luǳkiego punktu wiǳenia może najbarǳiej konieczną. Pomyślcie panowie, którzy jesteście wolnymi ludźmi, co to znaczy przez  lata bez własnej woli pęǳić życie w jasyrze
trupiego posłuszeństwa. Pomyślcie, jak to wypacza charaktery! Im dłuższa służba, tym
barǳiej armia jest zacofana, wroga ludowi, głupia i tym mniej zdatna, gdyby się ją kiedyś
na próbę wystawić musiało. Jeżeli panowie nie wie rzycie, że na Węgrzech panuje ta sama
nienawiść, czyli mówiąc oﬁcjalnie, ta sama niechęć do służby wojskowej, to przypatrzcie
się dwom cyom z ostatniego sprawozdania ministerstwa wojny. W r. / zaszło we
wspólnej armii  samobójstw i zamachów samobójczych, z tego wypada na Austrię ,
na Węgry , czyli stosunek , do ,. Udręczenie przejawia się zatem tu i tam ściśle
wedle „kwoty”. (Słuchajcie, słuchajcie!). Ten krwawy klucz i tu się uwidocznia”.
Liczba samobójstw w wojsku austro-węgierskim była najwyższa na kontynencie!
Wskazywało to wyraźnie na rozpaczliwą bezbronność żołnierza wobec krzywd ze strony
przełożonych i na braki rażące sądownictwa wojskowego, pochoǳącego z czasów ‒ Marii
Teresy! Żądałem jego zmodernizowania, jawności rozpraw i wcielenia spraw wojskowych
bodaj częściowo do sądownictwa ogólnopaństwowego.
„Za znęcanie się nad żołnierzami należy zaprowaǳić ciężkie kary; nie ma nic ohydniejszego pod względem moralnym, jak maltretowanie bezbronnego, ślepo poddanego
dyscyplinie żołnierza. (Żywe potakiwania u socjalnych demokratów). Równolegle z tym
powinna nastąpić reforma dyscyplinarnego prawa karnego. Największą ilość samobójstw
należy sprowaǳić do obawy przed karami, z tego wynika, że kary muszą być strasznie
dotkliwe. (Poseł ks. Pastor, który stał w pobliżu, nagle zasłabł i przez kilku posłów został
wyprowaǳony ze sali. Posieǳenie przerwano. Po przerwie mówiłem dalej): Zniesienie
przywiązywania do słupka i szpang w r.  zostało okupione olbrzymim podwyższeniem kontygentu rekruta. Przez kilka lat rzeczywiście kary tej nie stosowano. Okazało
się jednakże, że kary te stosują znowu w czasie manewrów, a więc w czasie naj większego wytężenia sił żołnierzy. Izba ludowa nie powinna znieść, aby takie tortury jeszcze w wojsku istniały. (Żywe oklaski u socjalnych demokratów). Samowola w karach
dyscyplinarnych powinna być usunięta przepisem, wedle którego prawo dyscyplinarne
przysługiwałoby dopiero komendantowi kompanii.
Najważniejszą jest jednak reforma prawa zażaleń żołnierzy. Koszary są hermetycznie
zamknięte przed całym społeczeństwem. Żołnierz ma tylko otwartą tajną drogę do prasy,
albo do posłów.
Także sądy honorowe dla oﬁcerów są pozostałością średniowiecza i należy je nareszcie
usunąć. Niechby sobie i nadal istniały jako instytucja towarzyska, ale nie powinny one
mieć tej właǳy, aby uniemożliwić oﬁcera dlatego, że np. podczas feryj u ojca orał! Rolnik
może zostać ministrem. Peschka i Praszek są w oczach cesarza „hoﬀähig”, swobodnie tam
wchoǳą i wychoǳą. Naturalnie, kiedy się ich potrzebuje… (Wesołość). Ale porucznik
rezerwowy, który iǳie za pługiem, staje się niemożliwym! Jak długo nie zniosą sądów
honorowych, nie można myśleć o zniesieniu przymusu pojedynkowego”.
Wreszcie zwróciłem się ostro przeciwko bezczelnemu używaniu wojska do usług policyjnych i to zawsze przeciw ludowi.
„Największym poniżeniem armii, nieluǳkim szyderstwem z jej ludowego pochoǳenia jest wrogi ludowi duch w kierownictwie armii. Armii używa się przeciw ludowi
przy demonstracjach, strejkach, ruchach wyborczych i wyborach, przeciw uciśnionemu i wyzyskiwanemu ludowi, a dla ochrony fabrykantów, szlachty ‒ ciemięzców ludu.
(Oklaski u socjalistów). I do czego ma służyć ta kosztowna, często krwawa igraszka?
Poseł Kozłowski dał w delegacjach odpowiedź na to pytanie: „aby mieć uczucie bezpieczeństwa”. Ale czy bezpieczeństwa na zewnątrz? P. Kozłowski ma rację, że armia daje
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uczucie bezpieczeństwa, jednakowoż nie przeciw zewnętrznemu wrogowi, lecz przeciw
wrogowi wewnętrznemu; daje ona bezpieczeństwo workowi pieniężnemu i wyzyskowi”.
(Żywe potakiwania u socjalnych demokratów).
Były to czasy, kiedy Austria starała się o powiększenie swojej armii i kiedy trzeba
było zawczasu walczyć o barǳiej nowożytne warunki służby żołnierskiej, dotąd będącej
krwawą niedolą. Dr Liebermann i ja z pośród Polaków, a Schuhmeier i dr Leuthner
z pośród niemieckich socjalistów, spełnialiśmy tę pracę aż do r.  tj. do ustawy o „reformie armii”, która miała stać się punktem wyjścia dla zupełnego zmodernizowania siły
zbrojnej państwa. Sprawami armii zajmowały się wspólne delegacje obu parlamentów,
delegacje przed którymi stawał wspólny minister wojny. Kompetencją Izby poselskiej
było tylko wotowanie kontyngentu rekruta, sądownictwo i całokształt „Obrony Krajowej” (Landwera), której na Węgrzech odpowiadali honweǳi. Przed posłami stał przeto
do dyskusji tylko drobny skrawek kwestii wojskowych, których całość system federalizmu austro-węgierskiego ukrył zręcznie przed nami i oddał delegacjom, czyli faktycznie
członkom Izby Panów i węgierskiej Izby Magnatów. Przeszkaǳało to jakiemukolwiek
zmodernizowaniu armii, a równocześnie wydawało tę armię na łup niemieckich i węgierskich feudałów.
Tymczasem zbliżało się rozwiązanie tragedii namiestnikowskiej we Lwowie. Dnia 
kwietnia hr. Andrzej Potocki padł od kuli Mirosława Siczyńskiego w swoim biurze w namiestnictwie.
Aby zrozumieć znaczenie tego politycznego mordu, należy cofnąć się wstecz o rok
przeszło. Pod wpływem potężnej agitacji socjalistów za reformą prawa wyborczego padł
strach na klasę posiadającą i na sfery rządowe w Galicji. Namiestnik zaczął gorączkowo szukać ubezpieczenia przed czerwonym potopem… W tym położeniu narzuciła mu
się partia narodowo-demokratyczna, obiecująca przy pomocy rządu pokonać socjalistów.
Namiestnik zgoǳił się na tę politykę: ośmnastu narodowych demokratów z pp. Głąbińskim i Germanem na czele weszło do parlamentu. P. Głąbiński został prezesem Koła.
Socjalistów wybrano tylko sześciu. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. „Królewską”
myślą narodowej demokracji było nadto rozbicie jedności narodowej Ukraińców. Dokonano tej szatańskiej zaiste roboty przez silne, bezwzględne, rządowe i endeckie poparcie
partii moskaloﬁlów. Partia ta, w Galicji kultywowana starannie przez carat za pomocą
„toczącego się rubla”, miała na swoim czele agentów rosyjskich a próbowała się oprzeć
na najbarǳiej reakcyjnych sferach narodu ukraińskiego. W pismach swoich wprowaǳała język rosyjski, upstrzony ukrainizmami, celem spopularyzowania go w masach,
a zasadniczą jej tezą była negacja narodu ukraińskiego i jedność duchowa i plemienna
z Rosjanami. Okrutny eksperyment, dokonywany na żywym ciele ukraińskiego narodu, głoszącego w Galicji swoją odrębność od Rosjan, wylągł się w mózgach szowinistów
polskich, którzy od czasu rewolucji szukali zbliżenia się do Rosji i zamykali oczy na szaleństwo tej antypolskiej, antyukraińskiej i antyaustriackiej polityki. Zroǳiła go szalona
zaiste nienawiść do Ukraińców, u których wyhodowano w rezultacie taką samą nienawiść
do Polaków. Ci patrioci narodowo-demokratyczni, którzy szli kornie do progów właǳy
petersburskiej, przynosili jej w darze rozbicie i zatrucie sąsiada ‒ niewolnika…
P. Dmowski wynalazł wobec Ukraińców ciekawą chociaż barbarzyńską teorię, że trzeba
ich tak sroǳe gnębić, aby albo się wynarodowili, albo zahartowali w walce i stali się
narodem. W praktyce ograniczało się to do gnębienia. Na polityce polskiej mściła się ta
zoologiczna nienawiść mięǳy Polakami a Ukraińcami. Bo Ukraińcy, zagrożeni w swojej
jedności narodowej, wydawani na łup „obrusitielej” ‒ kanalii pracującej za ruble ‒ zwrócili
się z całą siłą do Wiednia i tam wytaczali swoje żale, a w kraju doprowaǳili do zupełnego
rozbicia Sejmu lwowskiego. O ugoǳie jakiejś mięǳy Polakami a nimi nie można było
odtąd mówić.
Hr. Andrzej Potocki zrozumiał swój grzech i błąd. Zaczął hamować rozpęd szaleństwa
endeckiego. Przy wyborach do Sejmu w zimie r.  namiestnik zmienił dotychczasową
taktykę: nie chciał już popierać narodowych demokratów. Ale nie zdążył uspokoić Ukraińców. Młody ukraiński fanatyk Siczyński zabił go w urzęǳie. Interesującą jest rzeczą,
że roǳina grecko-katolickiego ks. Siczyńskiego żyła w serdecznych stosunkach z Polakami, a ks. Siczyński jako niegdyś poseł sejmowy wcale nie okazywał nieprzyjaźni wobec
polskiego społeczeństwa. Pochoǳił z powiatu zbaraskiego i wielu Polaków uważał za
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swoich osobistych przyjaciół. Syn i córka byli gorącymi patriotami ukraińskimi, którzy
odczuwali tworzenie ruchu moskaloﬁlskiego jako cios wymierzony w serce swego narodu, a wychowali się w szlachetnej nienawiści do systemu gwałtów i korupcji, uprawianego
przez właǳe polityczne na biednych masach chłopskich.
Strzał Siczyńskiego był na czas krótki punktem zwrotnym w polityce stosowanej
przez rząd we wschodniej Galicji. Mianowany namiestnikiem dr Michał Bobrzyński podjął walkę z narodową demokracją i moskaloﬁlami ukraińskimi (i polskimi w roǳaju ks.
Stojałowskiego!), a nawet był podejrzewany przez endeków, że dopomógł Siczyńskiemu do ucieczki z więzienia w Stanisławowie (listopad ). Wdowa po hr. Andrzeju, p.
Krystyna Potocka, oświadczyła w piękny, poszanowania godny sposób, że przebacza mordercy. Ukraińcy w osobach swych posłów wzięli uǳiał w uroczystym pogrzebie zabitego.
Ale drogi do narodowej zgody były pozamykane kolczastymi, boleśnie kłującymi drutami!… My, socjaliści polscy, staraliśmy się tym szaleństwom szowinistycznym przeciwǳiałać ‒ przede wszystkim wiernym braterstwem broni wobec socjalistów ukraińskich,
zwalczających swoich narodowych szowinistów, a następnie całym szeregiem publicznych
wystąpień w obronie pokrzywǳonych. Posłowie Moraczewski i Liebermann postawili
imieniem Klubu wniosek założenia samoǳielnego uniwersytetu ruskiego. Walka nasza
z szowinizmem polskim poczynała się w tych latach rozwĳać poważnie i zaczyna być osią
polityki w kraju. Różnice w pojmowaniu zasad polityki polskiej mięǳy nami a narodową
demokracją stają się coraz barǳiej stanowcze.
Poseł ukraiński Cegliński wniósł w Izbie wniosek nagły o nadużycia wyborcze przy
wyborach sejmowych. Przy tej sposobności rozwinęła się znowu „galicyjska debata”,
omawiająca stan sprawy polsko-ruskiej. Dnia  maja przyszedłem do głosu. Daleki jestem od przytaczania ‒ choćby tylko w obszerniejszych wyjątkach ‒ mojego przemówienia. Zajmuje ono w broszurze przeszło ½ arkusza. Ale kilka momentów ważnych muszę
przytoczyć. Zaatakowałem rząd, że nie ma żadnego określonego programu w sprawie polsko-ruskiej i zażądałem szerokiej autonomii narodowej dla Polaków i Ukraińców. Uderzyłem na rozszalałą „żółtą prasę” obu narodów i oświadczyłem, że „jeżeli kiedyś historia
zajmie się tą epoką, bęǳie mogła powieǳieć, iż zdeptana i obrażona luǳkość musiała
w naszym obozie szukać schronienia, nie mogąc znaleźć u „narodowych” partii dachu
nad głową”…
Mowa moja była pierwszym publicznym porachunkiem z narodową demokracją. Nic
ǳiwnego. Narodowi demokraci wysunęli się na czoło i zajęli miejsce dawnych władców Koła  polityki polskiej w parlamencie. Wnieśli nadto do polityki polskiej czynnik
nowy: rusoﬁlizm, będący zaczątkiem zasadniczego ich zwrotu ku Petersburgowi. Na razie uwidoczniło się to najwyraźniej we wschodniej Galicji. Miałem ich teraz przed sobą
i musiałem z nimi walczyć. Przytoczyłem ǳiwną „historiozoﬁę” p. Dmowskiego z jego
książki „Myśli nowoczesnego Polaka” (r. ), gǳie na str.  czytamy:
„Gdybyśmy nie byli narodem biernym i leniwym, gdybyśmy byli dostatecznie uobywateleni i umieli ǳiałać na każdym kroku dla ojczyzny, dla interesu narodowego, wtedy
byśmy rozumieli, że dla naszej przyszłości narodowej w stosunku do Rusinów jest potrzebna jedna z dwóch rzeczy: ) albo żeby zostali oni wszyscy lub część ich, o ile to jest
możliwe, Polakami, ) albo żeby zostali samoistnym, silnym narodem ruskim, zdolnym
bronić swej samoǳielności nie tylko wobec nas, ale i wobec Moskali”.
A na str.  mówi p. Dmowski:
„Jeżeli Rusini mają zostać Polakami, to trzeba ich polonizować; jeżeli zaś mają zostać
samoistnym, zdolnym do życia i walki narodem ruskim, trzeba im kazać zdobywać drogą
ciężkich wysiłków to, co chcą mieć, kazać im hartować się w ogniu walki, który im jest
jeszcze potrzebniejszy niż nam, bo są z natury o wiele jeszcze bierniejsi i leniwsi od nas.
Jeżeli im bęǳiemy dawali bez oporu wszystko co chcą, „a nawet więcej niż chcą”, to tym
sposobem tylko sami się z Rusi wycofamy, ale narodu ruskiego nie stworzymy”.
To „hartowanie w ogniu” oznaczało w ustach endeckich rozbĳanie Ukraińców za pomocą forsowania ‒ moskaloﬁlów. „Słowo Polskie” przypisuje sobie zasługę wynalezienia
tego planu pisząc: „A jeśli podnoszą jako wielki zysk rozłam mięǳy Ukraińcami a moskaloﬁlami, musimy podnieść, że to wzgarǳony wszechpolski polityk Jastrzębiec od roku
 pisał w „Przegląǳie Wszechpolskim”… Interesującą rzeczą jest skontrolowanie ǳikich planów p. Dmowskiego z rzeczywistością. Ukraińców nie spolonizowano, ani nie
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zwrócono przeciw moskalom, lecz zrobiono z nich śmiertelnych wrogów Polski, co było
do przewiǳenia!
Gdy rząd austriacki i jego namiestnik oprzytomnieli po zrobieniu błędu, leżącego
w popieraniu polityki endeckiej, odmówił hr. Potocki endekom poparcia przy wyborach
sejmowych. Doczekał się za to szalonych ataków ze strony niedawnych przyjaciół. „Słowo
Polskie” z  lutego i  marca  zieje nienawiścią ku namiestnikowi. Przytoczyłem
kilka ustępów z tych ataków:
„Kiedy naruszono najwyższy dogmat, dogmat konserwatywnych rządów, okazał się
uniform namiestnika za ciasnym na piersiach, wzdętych oburzeniem… Pod epoletami
pokazały się ǳwonki”…
„ǲwonki” oznaczają Stańczyka, błazna nadwornego króla Zygmunta III ‒ godło
konserwatywnej partii krakowskiej, do której należał Potocki. Zacytowałem dalej cenne
szczegóły ze skargi endeckiej:
„Starostowie dostali ścisłe polecenie popierania kandydatów wszelkich odcieni, byle
nie kandydatów narodowo-demokratycznych. Każdy kandydat musiał przed Ekscelencją
wyrzekać się diabła. Redaktorów wzywano po kolei do namiestnika „ad audiendum verbum”(„na słówko”). Cóż więcej ma pan Cegliński wobec Koła Polskiego i p. Głąbińskiego
dowoǳić, że mamy tu do czynienia z oczywistym nadużyciem wyborczym! (Wesołość).
Wszak jasno to powieǳiał organ p. Głąbińskiego dnia  marca (Oklaski).
Ale idźmy dalej. Organ ten nie wzdryga się przed zarzucaniem namiestnikowi zaostrzania walki wyborczej przez wpływ osobisty. Pismo obwinia nieboszczyka o haniebne
złamanie słowa, pisząc: „Na naszą prośbę prezes Koła poszedł do pana namiestnika, do
tego ignorującego go na każdym kroku namiestnika, z prośbą o taką wielką rzecz, jak
o ‒ bezstronność rządu wobec kandydatów demokracji narodowej.
I pan namiestnik dał mu słowo, że bęǳie zupełnie bez stronnym. Ale niestety, starostowie nie wieǳieli o tym słowie. ‒ (Wesołość). To pisze organ p. Głąbińskiego! ‒
Jeden z nich, w pewnym podkarpackim powiecie, powieǳiał sympatycznemu mu osobiście kandydatowi, aby nie kandydował pod ﬁrmą demokracji narodowej, bo w takim
razie musiałby z wyższego polecenia go zwalczać. Drugi, w Podgórzu, ‒ brzmi to, jakby się
gniewał p. Cegliński, a tymczasem mówił to p. Głąbiński (wesołość i oklaski) ‒ zasłaniał
się nakazem popierania p. Skołyszewskiego. Trzeci, w Przemyślu, zwalcza bez wyboru
środków dotychczasowego czcigodnego posła dlatego tylko, że to narodowy demokrata.
Także i w prezydium namiestnictwa nie wieǳiano o tym słowie.
Oto, gdy jeden kandydat, zatwierǳony przez Radę Narodową, poszedł na audiencję
do pana namiestnika, został zapytany, do jakiego stronnictwa w sejmie wstąpi, a gdy
odpowieǳiał, że do demokratów, usłyszał odpowiedź, że są rozmaici demokraci i że gdyby
miał przystąpić do demokratów narodowych, to nie mógłby się spoǳiewać poparcia,
a może nawet musiałby być zwalczanym”.
Jakże obłudnymi wydać się musiały po tych cytatach jęki oburzenia narodowych demokratów nad trupem zabitego namiestnika! Izba była pod wrażeniem niepowszednim,
gdym dla scharakteryzowania tej taktyki endeków zacytował nieśmiertelne słowa Szekspira z mowy Antoniusza nad zwłokami Cezara:
„Patrzcie! w to miejsce pchnął zawistny Kaśka,
W to miejsce sztylet Kasjusza ugoǳił,
Tędy cios zadał Brutus ukochany,
A kiedy wyjął fatalne narzęǳie,
Pomyślcie ile krwi z Cezara trysło.
Buchnęła ona, jak przez drzwi, chcąc ujrzeć,
Czyli to Brutus tak silnie zapukał”.
Potępiłem ostro i stanowczo politykę mordu w kraju konstytucyjnym i, powołując
się na słowa ukraińskich socjalistów, zwłaszcza na ǳielne odezwanie się wybitnego socjalisty tow. Mikołaja Hankiewicza, potępiającego „zamachy, wyrazy bezsilnej rozpaczy”,
wskazałem wyraźnie na absolutyzm panujący w Rosji:
„Jest kraj, gǳie tyrania odpowiada szubienicą i więzieniem na każde drgnienie ludu.
Tam to, Mości Panowie, jest mord polityczny następstwem zupełnego bezprawia. (Żywe
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oklaski). Tam, w ciemnych przepaściach ujarzmionego społeczeństwa wyrastają mściciele, ale tam wieǳą także narzęǳia tyranii, co ich czeka. Rusini, a także i my, Polacy,
znamy ten kraj, gǳie lud zupełnie wyzuty z prawa, gǳie chwycić za broń jest nie tylko
moralnym prawem, lecz i obowiązkiem. (Żywe oklaski). Panowie wiecie, że właśnie tam
uważano zamordowanie galicyjskiego namiestnika jako rehabilitację najkrwawszej tyranii
i absolutyzmu. A jeżeli już pan Petrycki (radykał ukraiński) w imieniu całego ruskiego
narodu mówi o gotowości tego narodu do krwawych oﬁar, to niechaj zacznie strzelać
z tamtej strony granicy rosyjskiej. Sąǳę jednak, że pan Petrycki nie ma prawa mówić
w imieniu całego ruskiego narodu i że uważa się za wielkiego tylko dlatego, że go w górę
wyniosła na chwilę fala podbiczowanej narodowej nienawiści”.
Odwołałem się do ideologii Polski prześladowanej, walczącej o swoją niepodległość,
a był to właśnie czas pruskiej ustawy o wywłaszczeniu Polaków w Poznańskiem:
„Galicja nie jest niczym innym, jak próbnym polem dla ukształtowania stosunków
obu narodów, Polaków i Rusinów. Dlatego nie zapominajmy, że nie choǳi tu jedynie
o  miliony Polaków i  miliony Rusinów, lecz że musimy liczyć się także z  milionami
Polaków poza Austrią i z  milionami Rusinów. (Potakiwania). A kto by ǳiś sąǳił, że
ta milionowa masa Rusinów jest bezwładną, ten niechaj wie, że i dla tej masy przyjǳie
ǳień obuǳenia się, że i dla niej zaświeci słońce wolności. (Żywe potakiwania i oklaski).
Dlaczegóż więc chcecie tę milionową masę zrobić wrogami Polaków? Dlaczego? Za drogo
byśmy okupili tę politykę Koła Polskiego. Czyż naród nasz jest w tym położeniu, aby móc
komukolwiek rabować jego prawa? Spojrzyjcie na inne zabory Polski, nie zapominajcie,
że mamy wobec nich obowiązki, że jesteśmy żywą narodową całością! Popatrzcie co się
ǳieje w Prusach! Tam polityka prześladowcza doszła już do tego, że nas z własnej ziemi
wyrzucają, że chcą nas we własnym kraju zrobić obcymi, że chcą z nas zrobić włóczęgów.
Powtarzam: włóczęgów, bo zrabowano nam nie tylko ziemię, lecz i język polski w publicznym życiu, aby polskim masom odciąć jedyną drogę porozumienia się. Musimy sobie, szanowni Panowie, powieǳieć, że jedna część naszego narodu żyje pod takim uciskiem i pod tak wielkim prześladowaniem, że dla nas nie może być obojętną decyzja, aby
komukolwiek innemu rabować prawa, aby prowaǳić politykę arbitralną, rozdwajającą
inne narody”. (Potakiwania).
Silnym argumentem p. ǲieduszyckiego wobec Ukraińców były zarzuty przeciw ukraińskiej „pajdokracji”. Pajdokracja, czyli rządy chłopców, nieletnich „polityków”, kwitła
w obozie ukraińskim. Były to odruchy i wybryki niedojrzałej młoǳieży, która nie tylko
walczyła o ukraiński uniwersytet, lecz mieszała się do ogólnonarodowej polityki.
Odpowieǳiałem p. hrabiemu:
„Na droǳe do uzdrowienia stosunków spotykamy się z hasłem, które już dużo złego
sprawiło, z hasłem o „pajdokracji”, podniesionym tu przez p. ǲieduszyckiego. Ma on na
myśli wpływ najmłodszej ruskiej młoǳieży, od wyższego gimnazjum począwszy, aż do
najwyższych kursów uniwersytetu. Nie byłem, moi Panowie, nigdy zwolennikiem polityki
studenckiej i nie jestem nim, chyba, że młoǳież walczy o swe najwyższe dobro: o wolność
i pełnię nauki; (oklaski) wtedy bowiem występuje młoǳież w swoim własnym interesie na
polu jej znanym. Kiedy jednak studenci obejmują komendę na innych polach, wychoǳi
zazwyczaj, nie powiem nieszczęście, lecz głupstwo; (barǳo dobrze!) przyznaję też, że pod
wpływem ruskiej „pajdokracji” popełniano głupstwa i padały głupie słowa. Ale pytam
pana Głąbińskiego, czy nie ma polskiej „pajdokracji”, czy on, jako profesor, zawahał się
kiedy pochlebiać polskim studentom? Czy imię jego w szeregach studentów nie stało się
hasłem? A kiedy student ukraiński skierował w namiestnika morderczą broń, odpowiedź
dali mu polscy studenci, którzy pod pomnikiem Mickiewicza wznosili okrzyki przeciwko
Rusinom a na cześć moskaloﬁlów. Znany w tej Izbie jest dowcip Ekscelencji dowcipnisia,
(hr. ǲieduszyckiego), który wyszedłszy raz z posieǳenia Koła Polskiego, powieǳiał:
„Byłem właśnie na posieǳeniu Czytelni Akademickiej ‒ przepraszam, Koła Polskiego”.
(Wesołość). Przewodniczył tam wówczas dr Głąbiński…”
Zażądałem w końcu kilku uczciwych koniecznych reform w Galicji, które by umożliwiły życie normalne obu narodów:
„Sejmowa reforma wyborcza, założenie ruskiego uniwersytetu, zrobienie pierwszego
kroku do zdobycia bodaj części autonomii, oto, moi Panowie, niezaślepiona, mądra polityka. Podnoszę zaś te żądania nie w imieniu Rusinów, lecz w imieniu Polaków, bo my
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Polacy mamy najważniejszy interes w tym, ażeby uzyskać sprzymierzeńca przeciw Rosji,
abyśmy mieli brata i przyjaciela we Wschodniej Galicji a nie wroga!”
Po mowie mojej zawrzało w obozie Koła Polskiego. Popadłem w roǳaj „klątwy” narodowej. W nocy z  na  maja Koło Polskie rozesłało telegraﬁcznie do wszystkich
pism polskich ‒ oprócz socjalistycznych ‒ ściśle poufny okólnik, zakazujący im drukować, nawet w skróceniu, treść mojej mowy w sprawie polsko-ruskiej! Wszystkie pisma
usłuchały tego zakazu. „Czas”, organ zabitego Potockiego, swego chlebodawcy, nie podał
ani jednej litery, chociaż chwaliłem prawy charakter zamordowanego! „Kurier Lwowski”,
drukujący nieraz artykuły socjalistów, poddał się również tej cenzurze! Rezultatem tego
było kupowanie mojej mowy, wydrukowanej obszernie w „Naprzoǳie” i szerokie rozpowszechnienie jej w osobnej broszurze. Zabawnym zaś skutkiem cenzury było powszechne
nieporozumienie, ho gazety zaczęły po kilku dniach szeroką polemikę ze mną, nie podając ani wiersza z mego przemówienia. Złamaliśmy tę próbę ostracyzmu i nie powtórzyła
się już więcej. Publiczność polska nie dała się po prostu sterroryzować!
Zajęcie stanowiska przeciw moskaloﬁlskim prądom endecji przy sposobności omawiania zabójstwa namiestnika, były to pierwsze zaledwie utarczki mięǳy nami a narodową demokracją. Zaostrzyła się walka przy omawianiu zjazdu neosłowiańskiego w Praǳe,
przygotowywanego na lipiec  r.
„Neoslawizm” był dalszym wydaniem dawnego panslawizmu, kiedy to ideologia „słowiaństwa” stała się forpocztą zaborczej polityki caratu, idącego konsekwentnie do „zatknięcia krzyża” (oczywiście rosyjskiego) na meczecie Aja Soﬁa w Konstantynopolu.
Przeǳiwny płód pychy i reakcji rosyjskiej, panslawizm miał za zadanie przygotowanie
gruntu dla państwowości rosyjskiej wśród narodów bałkańskich, we wschodniej Galicji
i w północnych Węgrzech. Czesi oddali mu się z całym zaufaniem, począwszy od wędrówki Palacky’ego do Moskwy, a skończywszy na polityce dra Kramarza, ożenionego
z Rosjanką i wędrującego również „ad limina apostolorum” do progów rządu rosyjskiego
za czasów krwawego Stołypina po rady i wskazówki, a także po pomoc przeciw polityce
Niemców w Austrii.
Panslawizm i jego rola przygotowawcza dla państwowości rosyjskiej da się w bajeczny
sposób przyrównać do ǳisiejszego „Kominternu” i „Sowietów”. Ta sama apostolska mięǳynarodowa propaganda na korzyść państwa rosyjskiego przy pomocy „toczącego się”
‒ nie rubla a dolara, czy czerwońca, ta sama taktyka wypierania się wzajemnego w razie
niemiłej potrzeby mięǳynarodowej, to samo osłanianie ideologiczne celów państwowości sowieckiej liśćmi socjalizmu, a raczej komunizmu. Tylko że żadna partia polska nie
ma ǳiś odwagi tumanienia własnego narodu na rzecz Sowietów.
Polacy, uciemiężeni w caracie, opierali się duchowo naciskowi panslawizmu. Wskazania wieszczów narodowych, tradycje bohaterskich oﬁar powstańczych, szubienice w Polsce, katorgi i zesłania Polaków, to wszystko stało się w naroǳie legendarną świętością. Tę
świętą legendę trzeba było usunąć. Nie można było jej wprost zdeptać, bo sprawa by się
nie powiodła, postanowiono zatem włożyć ją do sza jak monstrancję, aby jej nigdy nie
wydobywać… Odpowiednie artykuły „Słowa Polskiego” przygotowywały grunt dla tego
wybiegu, zmierzającego do oszukania narodu. Odtąd narodowa demokracja nie ustaje
w tej pracy. Powstania ‒ wedle niej ‒ robili w Polsce Niemcy lub Żyǳi, ale nie Polacy,
którzy odgrywali tylko rolę obałamuconych oﬁar. Jeżeli zaś traﬁł się już jaki Polak, który sam nosił się z myślą powstańczą, to był wariatem, dążącym do bezcelowego a więc
zbrodniczego krwi polskiej przelewu. Takiego należało z całą mocą potępić.
Polityka endecji, zmierzająca po rewolucji r.  do ugody z Rosją, musiała usunąć
w Polsce ślady, wszelkie nawet wspomnienia i uwielbienia buntów Polaków przeciw tejże
Rosji. Tyran powinien był spać spokojnie w okrwawionym łożu… Prano więc wytrwale
krwawą bieliznę tego łoża rosyjskiego z wszelkich plam polskiej krwi buntowniczej. Czego
wyprać nie było można, chowano do sza, aby potem wyrzucić to na śmietnik!… A przede
wszystkim szukano nowej orientacji dla Polski i znaleziono ją szczęśliwie w neoslawizmie.
Ale reakcja rosyjska miała swoją politykę i swoją logikę, mocniejszą od kręceń narodowych
p. Dmowskiego. Dużo też wycierpieć i znieść musieli narodowi demokraci polscy, aby
wytrzymać w sojuszu z reakcją moskiewską i jeszcze zachwalać ten sojusz Polakom, jako
zbawczą „kąpiel w morzu słowiańskim”… Dobroǳiejstwa przyjaźni z reakcją rosyjską dla
Polaków tłumaczył w „Słowie Polskim” p. St. Grabski:
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„Zarówno w Rosji, jak i w każdym innym państwie, ma realne znaczenie polityczne
nastrój tych warstw, na których się rząd opiera, warstw patriotycznych. Bo wcześniej
czy później wywrzeć on musi wpływ na stanowisko rządu. Więc tym, co się pytają: czy
słowa delegacji rosyjskiej obowiązują rząd rosyjski, lub przynajmniej większość rosyjskiego
narodu, odpowiem: obowiązują one tylko tych, co je powieǳieli, lecz wśród nich są luǳie
znacznego wpływu i są to typowi nacjonalizmu rosyjskiego przedstawiciele. Słowa, które
oni powieǳieli, mogą się stać wyznaniem politycznej wiary całego inteligentnego ogółu
rosyjskiego. Trzeba tylko w tym kierunku dalej pracować”.
Że ci „patrioci” rosyjscy uważali i m
za swoich najlepszych przyjaciół i do końca
istnienia caratu prowaǳili konsekwentną politykę „progermańską”, to p. Grabskiego nie
obchoǳiło…
Walczyłem w prasie przeciwko tej zarazie moskiewskiej w szeregu artykułów i przygotowywałem walkę w parlamencie z głównym jej przedstawicielem p. drem Kramarzem,
który wyrastał nie tylko na opiekuna Polaków w Królestwie, ale i na przysięgłego obrońcę
szpiegów rosyjskich, buszujących wtedy we wschodniej Galicji…
Zjazd neosłowian w Praǳe miał ǳiwne oblicze. Przede wszystkim nie zjawił się tam
ani jeden liberał, ani jeden demokrata rosyjski. Pp. Stachowicz, Milukow, Kowalewskĳ
zostać musieli w domu. Przybyli pp. Komarow (syn głośnego reakcjonisty, redaktora
„Swieta”), Filewicz, ǳiennikarz Stołypin i p. Bobrińskĳ, polityczny awanturnik „szerokiego rozmachu”. Ozdobą delegacji był p. Wergun z Galicji, typowy publicysta, ǳiałacz
i „perekińczyk”, za ruble rosyjskie w Galicji ǳiałający.
Polacy mieli istny kłopot z obesłaniem Kongresu. Z Królestwa przybyli pp. Dmowski
i Harusewicz, ale Galicja wykręcała się jak piskorz od tego zaszczytu. Hr. Wojciech ǲieduszycki napisał w jezuickim „Przegląǳie Powszechnym” artykuł, gǳie atakuje panslawizm za to, że miał „tendencje zaborcze, zwrócone przeciw zachodniej cywilizacji, a często
wprost przeciw tej Austrii, w której jedynie dotąd Polacy znaleźli sprawiedliwość”‥ Nie
zgaǳa się hr. ǲieduszycki z panslawizmem, bo „panslawizm dawny bynajmniej odrębności kulturalnych i tradycyjnych w łonie Słowiańszczyzny nie uznawał, bo nie zawiązał
się dla pracy cywilizacyjnej, a miał przede wszystkim na celu rusyﬁkację innych Słowian, był wobec Polaków czym na kształt jakiejś rosyjskiej hakaty, prześladującej naszą
narodowość i tępiącej naszą religię”…
„Zbytnia krewkość ‒ przestrzega hrabia zjazd w Praǳe ‒ samych Słowian, napaści na inne rządy i narody mogą tych przynajmniej Polaków, którzy rosyjskiemu nie
ulegają berłu, zmusić do zerwania, bo nie możemy przyjaciół odstręczać, ani dolewać
ognia do przemożnych nienawiści”… „Zanadtośmy znękani, abyśmy barǳo ostrożnymi
być nie musieli, a w towarzystwie nieostrożnych wytrwać nie zdołamy”… Następstwem
tych wyraźnie wypowieǳianych obaw było to, że Galicja nie wysłała do Pragi ani jednego
odpowieǳialnego polityka.
Zabór pruski nikogo nie posłał. Oczekiwał, jak wtedy tak i w przyszłości, nowego
„Grunwaldu”, zapowieǳianego uroczyście przez p. Dmowskiego, ale angażować się nie
chciał i nikogo do Pragi nie delegował. O Grunwald miała się postarać Rosja. A w tej Rosji
panowały tak straszne stosunki, że największy jej człowiek, hr. Lew Tołstoj, odezwał się
właśnie w czasie zjazdu w Praǳe strasznymi słowami, charakteryzując to, co się w caracie
ǳiało: „Nie mogę już dłużej żyć wśród tych okrucieństw straszliwych. Zamknĳcie i mnie
do więzienia! Niech nie doznaję uczucia tego, iż wszystko to co czynicie, czynicie dla mego
dobra i spokoju”… Ten bezsilny płacz potężnego duchem starca, to wyraz najcięższej, bo
bezbronnej rozpaczy. Taka to Rosja jeźǳiła zagranicę, aby uczyć innych „Słowian” kultury!
Toteż z przyjemnością zaznaczam, że po Praǳe żadne stronnictwo polskie nie śmiało brać
uǳiału w tych wstrętnych, bezmózgich komediach, pełnych nieszczerego, alkoholem
obﬁcie podsycanego entuzjazmu zjazdów słowiańskich. Na następny zjazd, zwołany do
Soﬁi, Polacy nie pojechali.
Atmosfera neoslawizmu, w której poruszała się narodowa demokracja, miała się później rozszerzyć w górnych warstwach polskich, aby rozbroić Polaków wobec rządu rosyjskiego. Odtąd spoǳiewa się Rosja, że w żadnej imprezie państwowej Polacy nie pomieszają jej szyków. Warto więc było polskich endeków animować do neoslawistycznego
bałamucenia się. Hasła takich zjazdów torowały drogę w przyszłość polskiej polityce ugodowej. Zabrzmią one wyraźnie i dźwięcznie jako „obrona Słowiańszczyzny” w pierwszych
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tygodniach wojny światowej i daǳą łatwą, bez przeszkód, mobilizację chłopów i robotników polskich do armii rosyjskiej. Będą za to ǳiękowali jenerałowie rosyjscy… Neoslawizm odegrał na korzyść rządu rosyjskiego swą historyczną rolę w Polsce. A o to choǳiło.
Pierwszą praktyczną zdobyczą rządu i nacjonalizmu rosyjskiego, osiągniętą wobec Polski przez ideologię „neoslawizmu”, miało być wyodrębnienie Chełmszczyzny, stworzenie
guberni chełmskiej i oderwanie jej od Królestwa. Neoslawiści rosyjscy uważali teraz Polaków za zobowiązanych do przyjęcia tego „słowiańskiego” dobroǳiejstwa! „Polacy winni
się wyrzec panowania w Chełmszczyźnie, inaczej okażą się nieszczerymi Słowianami”.
Ale najsmutniejszą rzeczą było, że polscy narodowi demokraci sami byli po części tego
zdania, bo gdy Koło Polskie w Wiedniu zamierzało zaprotestować publicznie przeciw temu krajaniu Kongresówki, wysłali do Wiednia swoich posłów (p. Dymsza), aby uciszyli
protest Koła Polskiego i zmusili je do milczenia. Targ ziemią Kongresówki, targ mięǳy
endecją a rządem rosyjskim, już się był rozpoczął.
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Szczególniejszego roǳaju „słowiańską” sprawę przeszliśmy niemal równocześnie z dyskusjami na temat „neoslawizmu”. Mam na myśli głośną aferę szpiegowską studentki uniwersytetu Janiny Borowskiej. Sprawa Borowskiej to jeden z epizodów wielkiej roboty
szpiegowskiej, dokonywanej w Galicji przez rząd rosyjski. Ówczesny system szpiegostwa
rosyjskiego polegał na masie szpiegów używanych do badania szczegółów. Na kilka lat
przed wojną światową Galicja była zalewana przez szpiegów rosyjskich, mających za zadanie mnóstwo drobnych robót, odnoszących się w pierwszym rzęǳie do spraw wojskowych. Stan twierǳ, kolei, mostów, dróg, przełęczy karpackich, mobilizacji armii,
nastroju wśród żołnierzy i oﬁcerów, zapatrywania różnych warstw ludności itd. wszystko
to było szpiegowane masowo i starannie. Oprócz tego „Ochrana” warszawska, kierowana
wówczas przez szefa Petersena, rozwĳała czynność specjalną: naǳorowanie i prowokację szeregów polskich rewolucjonistów, a zwłaszcza bojowców!… W „Ochranie” jednak
sieǳiał i pracował p. Bakaj, który, znalazłszy się pod wpływem słynnego rewolucjonisty
Burcewa, wydał mu spis  nazwisk szpiegów i prowokatorów Ochrany w Królestwie.
W spisie tym znajdowała się studentka Janina Borowska obok literata polskiego Stanisława Brzozowskiego. Prowokatorzy i szpieǳy sprzedawali swoją „wieǳę” za pieniąǳe
judaszowe Ochranie rosyjskiej w Polsce. Brzozowski został już w roku  „ujawniony”
przez narodową demokrację i uciekł się wtedy pod moje skrzydła z błagalną prośbą, żeby go bronić. Choǳiło wówczas jeszcze nie o szpiegostwo, lecz o memoriały pisane dla
Ochrany przez Brzozowskiego, gdy jako student znajdował się w areszcie. W memoriałach tych „uświadamiał” B. rząd rosyjski o stanie społeczeństwa polskiego, wyśmiewał
i wydrwiwał patriotyzm polskiej młoǳieży itd., ‒ jednym słowem „rozkajał się”… Później znalazł się na spisie Bakaja jako płatny szpieg Ochrany. Pozwoliłem na umieszczenie
w „Naprzoǳie” wszystkich głosów za i przeciw Brzozowskiemu i nie krępowałem jego
licznych zwolenników w obronie. Nie przeszkoǳiłem też potem w niczym, gdy partia nasza zgoǳiła się złożyć ‒ na jego prośbę ‒ sąd obywatelski nad Brzozowskim. Brzozowski
nie chciał udać się do sądu państwowego. PPS i PPSD wydelegowały tow. Diamanda. Feliksa Kohna, Feliksa Perlą, Stanisława Żmigroǳkiego i dra Emila Bobrowskiego,
którzy mieli stanowić ciało sądowe. Sekretarzował tow. Józef Kwiatek. Nie myślę rozpisywać się na temat tego sądu, który zresztą odroczył się po kilkudniowej rozprawie. O ile
można było wnioskować z ogólnych wypowiadań się członków sądu jako luǳi prywatnych, wierzyli oni raczej w niewinność Brzozowskiego. Stwierǳić należy, że obwinienie
Brzozowskiego wyszło z rosyjskich kół rewolucyjnych, nie mających żadnej specjalnej
nienawiści do Brzozowskiego. Brzozowski nie starał się już więcej aż do swej śmierci
o formalną rehabilitację. W r.  obwiniali go narodowi demokraci o zeznania przed
właǳami rosyjskimi, ale w r.  listy szpiegów w Polsce dostarczył PPS Burcew. MiPamiętniki



mo barǳo brzydkiego dokumentu zeznań Brzozowskiego, ogłoszonego w r.  przez
narodową demokrację, postępowcy i socjaliści na politechnice i na uniwersytecie wierzyli
Brzozowskiemu, który miał tłumy fanatycznych zwolenników i wielbicieli. Sąd stał pod
silnym wpływem tej opinii. Sąd ten dał Stefanowi Żeromskiemu, gorącemu wyznawcy
niewinności Brzozowskiego, asumpt do znęcania się w jednym ze swych ǳieł nad tymi,
którzy wierzyli w jego winę. Wolno było wielkiemu pisarzowi brać stronę drugiego pisarza i świetnego krytyka ‒ Brzozowskiego. Wolno innym literatom polskim protestować
przeciwko strasznej plamie, która spaść miała na jednego z nich. Ale takie remonstracje, płynące często raczej z sympatii albo, co gorzej, ze strasznej obojętności na błędy
charakteru zdolnego pisarza, niż z wniknięcia w głębszy podkład sprawy, nie mogą oczywiście mieć cechy nieomylności. Wszak aktami udowodniono, że słynny powieściopisarz
Kaczkowski był w czasie ostatniego powstania płatnym szpiegiem rządu austriackiego.
Nigdy jednak nie słyszano z powodu tego faktu o jakiejś plamie, która miałaby spaść na
literaturę polską. Rola drugiej znakomitości literackiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
jaką odegrał w głośnym procesie o uǳielanie Francji informacji wojskowych, również
nie padła żadnym brzemieniem moralnym na polski świat artystyczny i paść nie mogła.
Są to zjawiska tak wyjątkowe, tak zresztą dalekie od twórczości artystycznej, że naturalnym odruchem wobec wyjątku jest jego negacja. Zresztą nie brak w świecie piszących
także i moralnie nisko stojących luǳi, sprzedających swoje pióra i przekonania za pieniąǳe, a często szarpiących cześć luǳką dla powiększenia zarobku. Prostytucja pióra i jego
zbrodnicze nadużycie nie obce są literaturze. Oczywiście nie tylko w Polsce, ale i gǳie
inǳiej.
Centralnym informatorem o szpiegostwie Brzozowskiego i Borowskiej był Bakaj.
Ten ponury, przenikliwy i opanowany w sobie członek Ochrany uǳielił ‒ jeszcze jako urzędnik Ochrany w Petersburgu ‒ Burcewowi, znanemu rewolucjoniście, informacji
o Azewie, słynnym szpiegu i prowokatorze, stojącym na czele partii socjalistów rewolucjonistów. Informacje były dość ścisłe, ale nie wystarczające do zdemaskowania Azewa,
pracującego w Ochranie pod różnymi, przybranymi nazwiskami. Eserzy rosyjscy zażądali od Burcewa zupełnie jawnych dowodów winy Azewa. Postawiono Burcewa przed
sąd partyjny i zagrożono mu śmiercią za zniesławienie woǳa eserów. Bakaj nie zachwiał
się wszakże ani na chwilę w swym pogląǳie na robotę Azewa pomimo niemożliwości
zdobycia najściślejszych dowodów. Sytuacja była tragiczna. Dopiero wysoki dygnitarz
rosyjski, dyrektor policji petersburskiej Łopuchin, zdraǳił Burcewowi swego najcenniejszego szpiega, opłacanego złotem. Wtedy Burcew wygrał, czelny do ostatka Azew
uciekł, a Łopuchin dostał wyrok na pięć lat katorgi! Wartość informacji Bakaja wytrzymała najcięższą próbę!… Niezmiernie interesującą rzeczą jest stwierǳenie faktu, że
szpieg, a zwłaszcza prowokator ogłasza siebie zazwyczaj za niewinnego człowieka! W pismach Azewa ‒ pisanych już po jego zdemaskowaniu r.  i później ‒ znajdują się
zdania, że „cierpi niewinnie”, chociaż sam opisuje swoją straszliwą, judaszową ǳiałalność
na służbie rządu carskiego! Tak samo rzecz się ma z rzekomym ubóstwem szpiegów. Taki
Azew miał kilkaset tysięcy anków w bankach berlińskich, wiedeńskich i szwajcarskich,
a samej pensji rządowej pobierał rocznie do . rubli! Tymczasem na zewnątrz uchoǳił przez ǳiesiątki lat za ubogiego. Umarł ten najstraszniejszy szpieg-prowokator w 
r.,  kwietnia, w Berlinie.
Z pośród sześćǳiesięciu osób ze spisu Bakaja (opublikowanych przez niedyskrecję
esdeckiego „Czerwonego Sztandaru”), tylko w trzech wypadkach podniosły się protesty.
Bakaj był ścisłym nawet w drobnostkach. Zbadałem sam jedną. Młody socjalista,
powieǳmy X., obiecał w więzieniu, że jeżeli go wypuszczą, bęǳie dostarczał Ochranie informacji. Nie myślał jednak dotrzymać słowa. Kiedy go wieczorem wypuszczono
z aresztów Ochrany, nie miał noclegu. Wówczas Bakaj przenocował go u siebie. X przyznał się w partii do swoich obietnic, czynionych w Ochranie i za to partia zawiesiła go
w prawach członka. Ale młody człowiek wstyǳił się wyznać, że nocował u „ochrannika”… Kiedy Bakaj to przypomniał, musiał jednakże i do tego szczegółu się przyznać. ‒
Otóż Bakaj na sąǳie obywatelskim wobec Brzozowskiego zeznał wyraźnie, że w tym
a tym dniu przy ulicy takiej a takiej, w konspiracyjnym mieszkaniu Ochrany wręczył
Brzozowskiemu określoną sumę pieniężną. Dane są w protokole sądu. Burcew sprowaǳił Bakaja na ten sąd z Belgii. Kiedy sąd się odroczył, Brzozowski wyjechał do Włoch.
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Żył jeszcze kilka lat pod Florencją, pisał jeszcze dużo, ale w pismach tych nie słyszałem
niczego o proteście przeciw strasznym zarzutom, jakie mu stawiano. Co prawda, przez
cały ten czas był chorym, gorączkującym suchotnikiem!… Podnieść jednak należy, że
ponowne zwołanie sądu obywatelskiego zależało w pierwszej linii od Brzozowskiego.
Oto dane dostępne mi w tej ciężkiej i ponurej sprawie. Wobec braku wyroku sądu
i wobec śmierci Brzozowskiego sprawa jego została formalnie nierozstrzygniętą.
Uczyniłem tych kilka uwag, aby przejść do sprawy jeszcze głośniejszej: do zdemaskowania Janiny Borowskiej. Nazwisko jej wraz z odpowiednim artykułem umieścił w „Naprzoǳie” w mojej nieobecności tow. Emil Haecker. B. próbowała z początku metody
zastraszenia. Mąż jej ‒ który z nią zresztą nie żył ‒ usiłował z początku bronić jej niewinności grożąc luǳiom obiciem, a nawet urząǳił karczemną awanturę tow. Krzysztoniowi,
studentowi medycyny. Kiedy i sam został obity, przyszedł do redakcji, aby żądać cofnięcia
artykułu. Zwróciłem mu uwagę, że w takiej sprawie nic groźbami nie wskóra. Wówczas
Borowska wniosła skargę sądową przeciw Haeckerowi przez adwokata dra Włoǳimierza
Lewickiego. Był to człowiek, który nie znał skrupułów sumienia, a przy tym sam był
obwiniany o przyjaźń z żandarmami rosyjskimi. Wymowny, przystojny, wesoły, zyskał
sobie jeszcze jako student pewną popularność wśród młoǳieży. Stracił ją, gdy podczas
pogrzebu Mickiewicza złamał słowo dane rektorowi i wygłosił mowę wręcz inną, niż ta,
którą mu przedłożył… Potem znalazł się wśród mętów inteligenckich, aż ocknął się jako kandydat ks. Stojałowskiego z moskaloﬁlskim już akcentem. Adwokat „ryzykowny”,
nieprzebierający w środkach, potrzebujący wiecznie dużo pienięǳy, wziął się do sprawy Borowskiej w dość niezwykły sposób, wydając pełne fałszów „listy otwarte” przeciw
oskarżonemu redaktorowi. Borowskiej raǳił całkiem otwarcie, aby mnie zastrzeliła, a on
ją „przed każdym sądem przysięgłych obroni”… Borowską widywano też często na ulicy,
przy której mieszkałem, przy czym stale w torebce nosiła rewolwer. To spowodowało,
że wyrobiłem sobie w dyrekcji policji pozwolenie na noszenie broni, z której zresztą nie
miałem potrzeby robić użytku.
Proces tow. Haeckera poruszył opinię publiczną. W obozie naszym przeważało przekonanie, że w trudnej sprawie udowodnienia Borowskiej szpiegostwa dowód ten przeprowaǳono. Z wielu doświadczeń, czynionych w procesach o szpiegostwo, wynika, że
wyroki sądów opierać się muszą przeważnie na poszlakach. Trudno bowiem z reguły
o dowód ścisły, gdy szpieg wypiera się konsekwentnie. Wszak rządowe organy, wysyłające i opłacające szpiega, nie mogą być wezwane na świadków w obcym państwie! Dla mnie
osobiście decydującą w tej sprawie stała się jedna okoliczność. Oto Bakaj opowiadał, że
Borowska była u Petersena w Ochranie warszawskiej i opowiadała mu szczegóły ze swego
życia. Mięǳy innymi mówiła z bólem i żalem o ǳiwnych metodach swego męża, który
zwykł ją zawiadamiać o swoich tryumfach miłosnych. Wśród takiej „ciężkiej” rozmowy rozpłakała się, niemal omdlała. Bakaj przybiegł wtedy z drugiego pokoju i przyniósł
jej szklankę wody dla oprzytomnienia. Szczegół ten o mężu opowiadała mi Borowska
kilka lat przedtem, kiedy przyszła do mnie, aby oﬁarować sto guldenów „na partię”…
Aby upozorować ten względnie hojny dar na cel publiczny, deklamowała przede mną,
że z powodu nieumiejętności medycznej zabiła swoje ǳiecko, że te pieniąǳe zebrała na
nagrobek, a sama chce się życia pozbawić! Pienięǳy nie przyjąłem.
Na procesie Borowska próbowała podsunąć przysięgłym przypuszczenie, że wszystko
to, cośmy jej z trudem udowodnili, czyniła jakaś inna kobieta. Po ośmiodniowej rozprawie przysięgli krakowscy uznali tow. Haeckera winnym a trybunał zasąǳił go na miesiąc
aresztu. Poufnie tłumaczyli znajomym, że nie mogli sprowaǳić hańby na uczącą się młoǳież polską przez uznanie dowodu winy Borowskiej. Jest to teoria „zbiorowego honoru”,
łatwo zrozumiała, ale mogąca doprowaǳić do ochraniania najlichszych indywiduów pod
osłoną sztandaru grupowego. I to właśnie takich, którzy o tym honorze zapomnieli!
Używaną jest dość często w tzw. „sądach honorowych”, ale w sądach państwowych graniczy z odmówieniem sprawiedliwości w ogóle. Zasąǳony wniósł przez swego obrońcę
dra Heskiego żądanie kasacji wyroku do Trybunału Najwyższego. Ja zaś na drugi ǳień
umieściłem w „Naprzoǳie” z  lutego  r. artykuł „W obronie prawdy”, gǳie stwierǳiłem: „. Janina Borowska była u Petersena w „Ochranie”. . Wiǳiał ją tam Bakaj. .
Jeźǳiła do Warszawy bez poleceń żadnej partii od paźǳiernika  r. . Kiedy utraciła
wszelkie środki do życia tj. pomoc od męża, pensję nauczycielki i nie miała stypendium,
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wtedy miała pieniąǳe, jeźǳiła do Wiednia II. klasą pośpiesznym pociągiem, do Zakopanego, i ubierała się barǳo elegancko. . Oszukiwała i okłamywała luǳi, a) usiłując
zwalić winę na inną kobietę, która mogła z jej paszportem być w „Ochranie”; b) mówiąc,
że na fotograﬁi posłanej do Bakaja było napisane: „To jest Borowska”; c) twierǳąc, że
z Topolowej ulicy już do Warszawy nie wyjeżdżała; d) że leżała w Warszawie trzy dni
chora u Klimaszewskiej. . Prawdą jest twierǳenie Bakaja, że kochała się nieszczęśliwie
w pewnym profesorze uniwersyteckim. . Spekulowała na nieświadomość luǳką, pobierając zapomogi czy pożyczki równocześnie u różnych luǳi, nie wieǳących wzajemnie
o sobie. . W notatniku Bakaja z przed trzech lat zanotowana jest Janina Borowska. .
Twierǳę, że Borowska oskarżona jest o szpiegostwo przez tego samego człowieka, który
wśród nieopisanych trudów zdemaskował najstraszliwszego prowokatora Azewa i kilka
ǳiesiątków innych prowokatorów i szpiegów”. Ale Borowska mnie nie zaskarżyła, a gdy
Trybunał Najwyższy w r.  werdykt przysięgłych skasował, nie podniosła już po raz
drugi oskarżenia przeciw Haeckerowi!
Znakomity pisarz i prawy człowiek Wacław Sieroszewski przysłał tow. Haeckerowi następujący „List otwarty”: „Szanowny Panie! Wobec wyroku, jaki wczoraj wydano
na Pana, uważam, iż obowiązkiem każdego sprawiedliwego człowieka jest wyrazić solidarność swoją z tymi, którym drogą jest czystość walki rewolucyjnej. Za wyraz tej solidarności uważam wzięcie w miarę możności uǳiału w kosztach procesu, nałożonych na
Szanownego Pana. Załączam koron , oraz wyrazy głębokiego poważania. Zakopane, 
lutego  r. Wacław Sieroszewski”.
Niedługo musieliśmy czekać na „wyższego roǳaju” wymiar sprawiedliwości, bo oto
w trzy miesiące później, dnia  czerwca  r., o goǳinie  rano z mieszkania Lewickiego zatelefonowała Borowska do Pogotowia ratunkowego, że przed goǳiną Lewicki się
zastrzelił! Wkradła się za pomocą dorobionego klucza do jego mieszkania i spęǳiła z nim
kilka goǳin nocnych. Przez goǳinę po rzekomym samobójstwie Lewickiego zwlekała
z wołaniem o ratunek, co spowodowało jej uwięzienie i oskarżenie o morderstwo. Rozpoczął się proces jedyny w swoim roǳaju. Słabowita kobieta doprowaǳała do ostatecznego
wyczerpania nerwowego swojego „partnera” procesowego, przewodniczącego Trybunału,
radcę p. B. W toku procesu spowiadała się i ‒ uzyskała rozgrzeszenie! … To przeważyło
szalę. Przysięgli uwolnili Borowską po raz drugi.
Podczas procesu zjawiła się w Krakowie podająca się za narzeczoną Lewickiego, p.
T., wdowa po zamordowanym (czy też samobójcy) przed kilku laty lekarzu, o barǳo
arystokratycznym nazwisku. Jak druga Griemhilda usiłowała zemścić się na Borowskiej,
oskarżonej o zabicie jej narzeczonego. Zapowieǳiała swoją wizytę i u mnie. Traf zrząǳił,
że przedtem tow. „Michał” (Aleksander Sulkiewicz, postać wprost cudowna, znakomity ǳiałacz PPS, osobisty przyjaciel „Ziuka”, zginął bohaterską śmiercią w Legionach)
zaopatrzył mnie dość obﬁcie w dane o ścisłej przyjaźni tej pani z najbarǳiej znanymi dygnitarzami żandarmskimi z Królestwa. W rozmowie z p. T. poǳiwiałem jej zimną krew
i panowanie nad sobą. Wśród jej opowieści o miłości Lewickiego, wyjeżdżałem nagle
z pytaniem o tego lub owego pułkownika żandarmów, z którym ją często widywano,
a ona przedstawiała ich jako wzory dobroci i niewinności, czekając tylko bezpośredniego pytania o swoje stosunki z tymi gentelmanami… Postać Lewickiego mięǳy tymi
dwiema kobietami, które po jego śmierci staczały zacięty bój o swoje do niego prawo,
nabierała cech charakterystycznych… W świetle tych okropnych nowin o nim nabierało
się głębokiego wstrętu do całego towarzystwa, w którem rej woǳił. Nieraz mi też na
myśl przychoǳiły ǳiwne anonimy z Królestwa, które przestrzegały przed „wymownym
adwokatem” krakowskim, cieszącym się powoǳeniem. Ale cóż można było zrobić, nie
wieǳąc nic szczegółowego. Czegóż można się było domyślać wobec człowieka, który jako
„namiętny myśliwy” jeźǳił często do Królestwa, a grzeczni żandarmi rosyjscy ułatwiali
mu przebycie granicy, zwłaszcza w towarzystwie tak eleganckiej kobiety, jak pani T…
Po tragicznej śmierci Lewickiego uwolniona z więzienia Borowska wyjechała z Polski.
Czepiała się w Wiedniu różnych posłów polskich, aby jej dopomogli do zdania egzaminów
(uniwersytet wiedeński nie chciał jej przyjąć), aż po pewnym czasie rozeszła się wieść,
że wyjechała do Ameryki. Pani T. znikła również z horyzontu. Walka nasza z Ochraną
warszawską, grasującą w Krakowie, skończyła się zwycięstwem, choć była niezmiernie
trudną. Mogliśmy zwalczać Ochranę z pewnym powoǳeniem, ǳięki ścisłej współpracy
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z wybitnymi towarzyszami z PPS. W takich przejściach zacierały się odrębności partyjne
i znikały kordony mieǳy nami.
W ciągu r.  prowaǳiłem dwie akcje o narodowym charakterze. Najpierw szeroką
akcję uświadamiającą w sprawie pruskiej ustawy o wywłaszczeniu ziemi polskiej. W szeregu odczytów wskazywałem na szaleństwo pruskiej polityki wobec czterech milionów
Polaków i, analizując nacjonalizm niemiecki, przepowiadałem jego zgubę. Równocześnie
prowaǳiłem walkę przeciw germanizacji ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim, gǳie
masy polskiego proletariatu fabrycznego i wiejskiego znalazły się pod terrorystycznym
rządem kilku magnatów jak np. hr. Larisch, germanizujących do spółki z kliką niemieckich mieszczan Cieszyna i Bielska całe Cieszyńskie. W mowie parlamentarnej z czerwca
 r. zaatakowałem tę germanizację:
„Ćwierć miliona Polaków nie ma ani jednego polskiego szkolnego inspektora okręgowego, w wyǳiale krajowym nie zasiada ani jeden Polak, tak, że obcy urzędnicy jedynie
mają rozstrzygać o polskich stosunkach szkolnych. Także i pod względem pedagogicznym
szkoły polskie znajdują się w najgorszym położeniu. Na Śląsku istnieją szkoły polskie,
w których na  do  ǳieci przypada jeden nauczyciel. (Głosy na ławach socjalno-demokratycznych: „Słuchajcie, słuchajcie!”). Na całym Śląsku nie ma ani jednej polskiej
szkoły wyǳiałowej, podczas gdy Niemcy mają ich ; nie ma żadnej polskiej szkoły realnej, ani zawodowej”.
Podczas mowy przerywał mi zajadle poseł dr Sommer, Niemiec nacjonalista, a w drugiej części poseł ks. Lonǳin, (sejmowy kolega ǳisiejszy), któremu z goryczą zarzuciłem,
że głosował na germanizatora cieszyńskiego dra Demla. Zakończyłem zdaniem następującym:
„Chcemy tam, na Śląsku, gǳie polscy, niemieccy i czescy robotnicy razem żyć muszą, nie podniecać walki, ale z drugiej strony nie poświęcimy najmniejszej części naszych
praw narodowych na korzyść panujących klas, a dobrą wolę innych stronnictw śląskich
tylko wtedy brać możemy serio, jeżeli wraz z nami walczyć będą o powszechne, równe
i bezpośrednie prawo głosowania do Sejmu Śląskiego”.
To zasadnicze stanowisko narodowej sprawiedliwości i mięǳynarodowej solidarności w walce zajmowałem na szeregu wielkich ludowych wieców i demonstracji, urząǳanych w całym Cieszyńskiem. Prowaǳili tę akcję na miejscu luǳie tak wybitni jak
Tadeusz Reger, dr Kunicki, dr Wacław Seidl z Morawskiej Ostrawy (ǳiś lekarz naczelny w Drohobyczu), Mieczysław Jarosz (później prokurator w Warszawie), dr Kłuszyński,
dr Michalik i cały zastęp robotników, jak Bączek, Kantor, Pytlik, Papuga i wielu innych, którzy z poświęceniem „kresowców” bronili praw polskiego chłopa i robotnika
wobec zaborczego nacjonalizmu sąsiadów. Trzeba przyznać, że z pośród czeskich i niemieckich towarzyszy wielu przedstawicieli warstw lepiej np. pod względem szkolnictwa
uposażonych, odważnie i uczciwie stawali po naszej stronie. Na wiecach w Morawskiej
Ostrawie zabierał głos obok nas czeski poseł, tow. Prokesz, którego syn uciekł potem do
polskich Legionów… Na zjazdach naszych przemawiał w duchu dla żądań polskich życzliwym tow. dr Leo Winter, należący do najsympatyczniejszych polityków niepodległego
państwa czeskosłowackiego, jako polityk społeczny i człowiek w stosunkach mięǳynarodowych światły. ǲiś jest ministrem pracy. W tym małym, pełnym bogactw naturalnych
kraiku, najeżonym kominami kopalń i fabryk, wrzała praca społeczna, polityczna i narodowa, pełna zagadnień najtrudniejszych, rozwiązywanych w myśl wskazań socjalizmu.
Żal wzbiera wobec faktu, że wojna, a zwłaszcza krwawe powojenne spory mięǳy Czechami a Polakami, zatruły na czas dłuższy spokój tej tak na pozór spokojnej ǳieǳiny!
Zasiane przez socjalistów ziarno nie zmarniało i w tej ciężkiej dobie. Zejǳie ono kiedyś
plonem pięknym i sprawiedliwym.
Nie ustawaliśmy oczywiście w walce o zdobycie Sejmu galicyjskiego. Na XI kongresie
partii w czerwcu  roku w Krakowie, uchwalono wznowienie tej walki. Toteż, gdy
Sejm zebrał się na jesienną sesję, lwowscy towarzysze urząǳili olbrzymią demonstrację
przed budynkiem sejmowym. Blisko . luǳi oczekiwało na deputację robotniczą,
która w liczbie  delegatów z całego kraju szła do Sejmu z żądaniem reformy prawa
wyborczego. Na czele szli ze mną posłowie: Hudec, Moraczewski, Diamand i Wityk. Hr.
Stanisław Badeni, marszałek Sejmu, odpowieǳiał na moją przemowę nader „zręcznie”:
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„Szerokim warstwom ludności tego kraju, imieniem których panowie przemawiacie,
należy się uǳiał w sejmie i to nie tylko formalny, ale taki, który by im zapewnił istotny
i faktyczny wpływ na bieg spraw w kraju i sejmie. Trzeba otworzyć szeroko wrota sejmu
warstwom, nie mającym prawa wyborczego, ale nie zamykać ich tym, co ǳisiaj są w sejmie reprezentowani. Większość sejmowa nie ma zamiaru reformy wyborczej odraczać
i odwlekać, ale musi rozwiązać trudne zadanie połączenia tych obu kierunków. Panowie
reprezentujecie szerokie warstwy, o których zupełnie słusznie twierǳić możecie, że są już
ǳisiaj wychowane i przygotowane do życia publicznego i przyjęcia współodpowieǳialności za to, co się ǳieje w kraju. Jest w sejmie dobra wola, jest postanowienie otwarcia
sejmu dla szerokich warstw ludności, które panowie reprezentujecie. Trudności usunięte
być muszą i mam naǳieję, że będą usunięte”.
P. Rutowski imieniem demokratów oświadczył się za czteroprzymiotnikowym prawem
głosowania, a p. Oleśnicki imieniem Rusinów stanął na tym samymstanowisku. Wśród
grupy ludowców, która z entuzjazmem poparła nasze żądania, znajdował się młody poseł
Wincenty Witos.
Po demonstracji masy wycofały się na spokojną ulicę Brajerowską, gǳie z balkonu
Kasy Chorych przemawiali posłowie o rezultatach audiencji. Wtem, wśród ogólnego spokoju zasłuchanych tłumów, komisarz policji, niejaki Tauer, rozkazał policjantom dobyć
szabel i rąbać publiczność.
„Nastąpił ǳiki atak policyjny. Policjanci obalali bezbronnych luǳi, rąbali pałaszami,
tratowali. Potratowali -letniego starca, ciężko ranili w plecy młodą ǳiewczynę; poranili dużo osób, siekąc je szablami po rękach i po głowach; w niepoczytalny sposób bili,
tratowali i rąbali”.
Zachowaliśmy wobec tego łotrostwa spokój i udaliśmy się do namiestnika, aby złamać
intrygę, która miała nas odwieść od przedstawienia naszych żądań p. Bobrzyńskiemu…
Namiestnik oświadczył się życzliwie i, w odpowieǳi na ostry protest posła Diamanda
przeciw barbarzyństwom policji, przyznał się, że nic nie wie o zachowaniu się swoich
podwładnych, prosząc o fakty i świadków! Czyżby znalazły się już wówczas ciemne siły, którym zależało na skompromitowaniu niemiłego im namiestnika? Ujawniły się one
później, kiedy z racji projektu reformy wyborczej biskupi galicyjscy obalili p. Bobrzyńskiego… Po masakrze policyjnej podniosły się ostre protesty w Raǳie Miejskiej Lwowa
i w całej prasie. Prokurator skonﬁskował je w pięciu ǳiennikach, ale utrwaliło się przekonanie, że policja jest nieudolna i „traci głowę w najważniejszych wypadkach”, co można
zresztą stwierǳić wszęǳie w państwach niemądrze rząǳonych. Pisać by o tym można
całe tomy i można udowodnić, że organy „bezpieczeństwa” stają się w takich państwach
wybitnym, czasem wprost groźnym niebezpieczeństwem.
W dwa dni później już przemawiałem na posieǳeniu krakowskiej Rady miejskiej
w sprawie tak nieprawdopodobnej, że ǳiś jeszcze śmiać mi się chce, gdy wspomnę o jej
„bohaterach”.
Wśród strażaków ogniowych żył spokojnie i pracował za trzech syn chłopski, dobry
człowiek i gorliwy katolik, niejaki Jan Wiǳ. Ponieważ nie chciał swoim przełożonym
dawać się ogrywać w karty, naznaczali mu najcięższą pracę i prześladowali. Zbliżała się
Wielkanoc. Pobożny Wiǳ prosił o urlop dla odbycia spowieǳi. Odmówiono. Wówczas
Wiǳ zwolnił się sam i poszedł do kościoła. Za to wydalił go ze służby pobożny magistrat
krakowski! Wiǳ poszedł z prośbami i protestami do klerykalnych radców. Bez skutku.
Nikt się za nim nie ujął. Wreszcie znalazł się u mnie. Obiecałem mu obronę i pomoc.
Kiedy interpelacja moja w Raǳie została odrzucona, napisałem mu podanie do kardynała
Puzyny i załączyłem kilka „Naprzodów” z notatkami o sprawie. Zaleciłem Wiǳowi, żeby
za żadną cenę nie dał się odprawić, lecz aby sam wręczył podanie Puzynie. Zrozpaczony
chłop przedarł się do kardynała, runął przed nim na kolana i wręczył mu papiery. Olbrzymi, ponury dostojnik czytał je i chwyciwszy się za głowę wołał: „Ten diabeł ma rację! Ten
diabeł ma rację!” Skutek był taki, że kardynał obiecał Wiǳowi pomoc. Jakoż zrobiono
go woźnym w „Towarzystwie Szkoły Ludowej”. Opłacił się ten czyn chrześcĳańskiego
miłosierǳia, bo Wiǳ, nieugięty w swej uczciwości, wykrył, że sekretarz Towarzystwa
Rybak kradnie składki z puszek!… Kiedy w dwa lata potem bojowcy NZR (Michał Sadowski) zastrzelili Rybaka przed kościołem Mariackim w Krakowie, pokazało się, że był
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to nie tylko złoǳiej, ale i niebezpieczny szpieg rosyjski! Uczciwy chłop, napęǳony za
spowiedź wielkanocną, przysłużył się społeczeństwu.
W końcu września  r. dokonała bojówka PPS ostatniego wielkiego wywłaszczenia pienięǳy rządu rosyjskiego w pociągu na stacji Bezdany kolei petersburskiej. Wedle
telegramu „Petersb. Ajencji Telegr.” z  września rzucono na pociąg bombę i ostrzeliwano go. W pociągu była załoga wojskowa. Jeden żandarm zginął, kilka osób było ranionych. Przygotował i do skutku doprowaǳił tę „ekspropriację” tow. Piłsudski. Część
wywłaszczonych pienięǳy rosyjskich próbowałem zmienić w Europie Zachodniej przez
przeróżne pośredniczące osoby. Rząd rosyjski ze względu na swoją „powagę” i swój kredyt nie ogłosił nigǳie numerów zabranych banknotów, toteż zmiana odbyła się łatwo
i pieniąǳe zasiliły fundusze PPS
Ekspropriacja jako środek normalnej walki z caratem nie była rzeczą nową. Wywłaszczano podczas ruchu rewolucyjnego pociągi, monopole i poczty rządowe. Środki pieniężne tą drogą osiągane nie były barǳo znaczne. Najwydatniejsza ekspropriacja, dokonana
w Wysokiem Mazowieckiem, dała kilkaset tysięcy rubli. Był to symbol walki z wrogiem,
który wyciągał setki milionów z zawojowanego i zniewolonego kraju. Nic też ǳiwnego,
że Mickiewicz uważał ekspropriację środków wroga za prawo rewolucji). W stanie wojennym jest ona przez wszystkie rządy najspokojniej w świecie praktykowana. Ale polska
burżuazja, która konała ze strachu na samą myśl o wojnie z Rosją, przedstawiała ekspropriacje, dokonywane przez bojowców polskich, jako kraǳież, zwykłą kraǳież „świętej
własności”. Do dnia ǳisiejszego złoǳieje polskiego grosza publicznego, deaudanci podatków należnych państwu polskiemu, wyzyskiwacze pracy robotnika polskiego, udają
zgrozę wobec bojówek PPS za ekspropriację pienięǳy rządu rosyjskiego…
Rząd rosyjski zdołał z powodu Bezdan zaledwie troje luǳi postawić przed sądem
w Wilnie: Kozakiewiczównę, Zakrzewskiego i Świrskiego. Dwukrotnie wydawane wyroki śmierci zamieniono w końcu na długoletnią katorgę. Po ǳiesięciu latach męczarń
więziennych został Świrski uwolniony przez rewolucję r.  i znalazł się potem w szeregu adiutantów Naczelnika państwa polskiego. Rzetelnie na ten zaszczyt zasłużył. O głowę drugiego podsądnego, Czesława Zakrzewskiego, obywatela austriackiego, toczyłem
‒ przy energicznej pomocy Aehrentala, ministra spraw zagranicznych ‒ walkę z rządem
carskim. Zakrzewski uniknął dwukrotnie mu przysąǳonej szubienicy i został skazany na
katorgę. Nie dałem spokoju ani p. Bilińskiemu, ani „ministrowi rodakowi” p. Wacławowi Zaleskiemu, lecz żądałem od nich prywatnie i publicznie w pismach, aby protestowali przeciw sądowi wojennemu na cywilnego obywatela austriackiego, a potem przeciw
dwukrotnemu wyrokowi śmierci. Może ta gorąca interwencja moja na coś się przydała… W sławnej sprawie bezdańskiej oǳnaczyła się zimną krwią i wydatną pomocą tow.
Aleksandra Szczerbińska, późniejsza żona pierwszego Marszałka Polski.
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Schyłek roku  przyniósł Austro-Węgrom decyzję w sprawie zagranicznej, która
miała się stać później jednym z powodów największej wojny świata. Dnia  paźǳiernika
ogłosił wspólny rząd aneksję Bośni i Hercegowiny przez cesarza Franciszka Józefa.
W r.  nastąpiła, zatwierǳona na kongresie berlińskim (), okupacja Bośni
i Hercegowiny przez armię austro-węgierską. Był to rezultat handlu Serbami ze strony
caratu, który w ten sposób pozyskał Austrię. Serbowie bronili się ǳielnie, ale przeważające
wielokrotnie siły austro-węgierskie „uspokoiły” wreszcie obie prowincje. W  lat później
nastąpił ostateczny zabór kraju.
Aneksja była politycznym momentem wyzyskania rewolucji „młodotureckiej” przeciw sułtanowi Abdul Hamidowi po  latach jego nęǳnych rządów. „Partia Postępu
i Jedności” pod woǳą Envera obaliła absolutyzm tego sułtańskiego intryganta i tchórza, detronizując go i powołując Mahometa V. Silnie zmącona ruchem rewolucyjnym
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Turcja nie mogła skutecznie protestować przeciw aneksji, a Rosja nie przyszła jeszcze do
siebie po klęskach na polach mandżurskich. Dyplomacja austriacka wybrała moment —
jak się zdawało — najkorzystniejszy. Turcja zgoǳiła się na aneksję za  milionów koron okupu. Ale Rosja z ministrem spraw zagranicznych Izwolskim srożyła się długo, aż
w Buchlau w pałacu hr. Berchtolda, posła austriackiego w Petersburgu, stanęła umowa
dyplomatyczna, łagoǳąca mocno naprężone stosunki wzajemne. Dyplomatycznie rzecz
została pozornie załagoǳona. Tym niemniej trwał niepokój przez blisko sześć miesięcy.
Austro-Węgry wydały około pół miliarda koron na dorywcze zbrojenie się, zatrzymano
trzeci rocznik żołnierzy w dalszej służbie i obstawiono gęsto granicę południową i północno-wschodnią. Gdyby Rosja nie była tak osłabiona po przegranej wojnie japońskiej,
byłoby może przyszło do wojny. Ale Izwolski musiał liczyć się z nęǳnym stanem armii
i społeczeństwa i poza groźby nie poszedł. Rozzuchwalona zaś wobec małej Serbii Austria
miała dojść aż do ostatecznego jej sprowokowania, co było początkiem wojny światowej.
Dla małej Serbii i dla świata południowych Słowian aneksja Bośni i Hercegowiny była
okrutnym przekreśleniem wszelkich naǳiei na dostęp Serbii do morza Adriatyckiego i na
zjednoczenie narodowe. Rosyjska dyplomacja zdraǳiła Serbię po raz niewiadomo który.
Od r. , kiedy car Aleksander I oﬁarował był Bośnię austriackiemu Franciszkowi I,
a Serbię wydał na łup żołdactwa tureckiego, zdrada Rosji nie była w Belgraǳie nowością.
Kiedy hr. Andrassy oﬁarował w r.  Serbii Bośnię, Hercegowinę i Starą Serbię i niemal
rozwiązał problem zjednoczenia państwowego  części Serbów, Rosja kazała regentowi
Risticzowi odrzucić tę propozycję! Rosyjski pokój, zawarty z Turcją w San Stefano, odcinał
od Serbii   jej ǳieci!…
Mimo to Serbia, zagrożona teraz śmiertelnie aneksją Bośni i Hercegowiny, znów
zwróciła oczy ku Petersburgowi. Równocześnie rozwinął się w całej południowej Słowiańszczyźnie ruch wrogi Austro-Węgrom. Powstały osobne organizacje „narodowej obrony”, z których łona miały paść po kilku latach śmiertelne strzały w Sarajewie, strzały
będące pobudką wojny światowej.
Aneksja kosztowała Austro-Węgry barǳo drogo, bo pod ustawiczną groźbą ruchu
serbskiego i pomocy dlań z Petersburga, musiano w Wiedniu podtrzymywać politykę
zbrojeń, idącą tak daleko, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy po aneksji wydano
około pół miliarda koron na wojsko.
Ten zbrojny „pokój”, równie drogi jak wojna, uratował narazie sytuację. Serbia musiała oświadczyć, że nie podnosi pretensji terytorialnych ani ekonomicznych, ale równocześnie oddała swoją sprawę mocarstwom do rozważenia. Austria i Niemcy oczywiście
zaraz zadowolniły się stwierǳeniem faktu zaboru, a Francja, Anglia i Włochy później
się z nim pogoǳiły. Rosja jednak parła do zwołania konferencji celem dyskutowania
prawności aneksji lub postawienia warunków.
Wystąpiłem w parlamencie dnia  marca  r. w debacie nad kontyngentem rekrutów barǳo ostro przeciw aneksji. Scharakteryzowałem rozpaczliwe położenie Serbów
i przestrzegałem rząd, że w razie swawolnego zaatakowania państwa serbskiego, może doczekać się barǳo niemiłych dla siebie następstw. Żądałem zachowania pokoju:
„Nasza pokojowość w danej chwili leży i w interesie Austrii. Już wykazałem, że wyprawa wojenna do Serbii byłaby bezużyteczną stratą krwi i setek milionów, że byłaby
bezcelową i bezmyślną awanturą. Ale, gdyby przyjść miało do tego, iżby protektor Serbii
w obronie młodszego brata wystąpił na arenę, gdybyśmy i do tego zostali zniewoleni, by
z Rosją orężnie się zmierzyć, gdybyśmy słabość Rosji wyzyskać chcieli na naszą korzyść
i ochoczo poszli na wojnę rosyjsko-austriacką, wówczas cała przyszłość gubi się w mgle
nieprzejrzanej…
Wówczas możnaby powieǳieć, że doszłoby nie tylko do wojny austrjacko-rosyjskiej,
lecz do powszechnej wojny europejskiej.
Poruszając ten temat, nie chcę bynajmniej odgrywać roli proroka, ale mam prawo
panom powieǳieć, że w danym momencie o wojnie i pokoju, o szczęściu i niedoli luǳi,
o ich przyszłości rozstrzygać będą jeszcze inne czynniki oprócz cesarzy i królów, oprócz
dyplomatów i ministrów i oprócz parlamentów!” (Długotrwałe, żywe oklaski).
Na tle polityki rządu Bienertha-Bilińskiego w Bośni i Hercegowinie rozpocząłem
ostrą krytykę zachowania się ministra ﬁnansów, p. Bilińskiego, którego już raz przed
 laty szturmem wysaǳiliśmy z siodła jeszcze za osławionych rządów hr. Badeniego.
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Żywotny i ruchliwy p. Biliński znalazł się w zimie  r. w rząǳie br. Bienertha jako
minister skarbu. W anektowanej Bośni i Hercegowinie stało się uwłaszczanie chłopów
(„kmetów”) sprawą palącą. Parlament austriacki uchwalił dnia  marca  r. jednogłośnie, że sprawa uwłaszczenia „kmetów” ma się odbyć za pomocą wykupu ziemi przez oba
państwa i przy ich ﬁnansowej pomocy. Tymczasem Węgrzy oddawna już uważali kraje
serbskie jako swoje „dominium” i pragnęli przy tym zrobić na chłopach bośniackich dobry interes. Pod wpływem wspólnego ministra skarbu Burjana postanowiono, że sprawą
wykupu „kmetów” zajmie się jakiś bank węgierski, który obedrze ze skóry . chłopów! W Bośni i Hercegowinie było położenie . „zadrug” (roǳin) zaiste opłakane.
Ziemia była formalną własnością „begów” czyli poturczonych szlachciców. Ze żniwa swojego musiał chłop dawać najpierw „ǳiesięcinę” jako podatek rządowi, a z tego co zostało
„trzecinę” dla „bega”. Zostawało mu około % własnej krwawicy. Nadto utrzymywał
kościół. Rolnictwo tak sroǳe ograbiane podupadło zupełnie. Po aneksji miał zebrać się
wybierany w jawnym głosowaniu Sejm bośniacki, w którym nadto mieli „begowie” posiadać głosy wirylne. Należało czekać decyzji tego Sejmu, albo uwłaszczyć chłopów wedle
zasad pomocy obu państw i w droǳe urzędowej. Otóż p. Biliński poszedł za podszeptem Węgrów, za „bankiem agrarnym”, lekceważąc sobie wolę parlamentu. W komisji
dla krajów anektowanych natarłem nań za to barǳo ostro i zapytałem członków Koła
Polskiego, czy zechcą „pójść w aliansie z budapeszteńskimi lichwiarzami”, a agrariuszy
czeskich i antysemitów wiedeńskich podburzałem przeciw „Judeomaǳiarom”, zapytując jak będą głosowali? Walka zaczęta w komisji przeniosła się na plenum parlamentu,
gǳie słowianie i socjaliści przegłosowali wniosek dra Sustercicza, utrzymujący uchwałę
Izby z  marca. Za rządem głosowali Niemcy i — Koło Polskie, ale bez ludowców, bo ci
wyszli z Izby. Upadek rządu był pewny; większość przeciwrządowa miała  głosów przewagi. Wówczas Niemcy zrobili podczas głosowania ǳiką awanturę, doprowaǳając do
odroczenia posieǳenia na kilka dni, aby rząd mógł pozbyć się p. Bilińskiego, albo „dorobić” sobie głosy… W rezultacie żywotny p. Biliński utrzymał się przy ministerialnym
fotelu! O właściwej jego roli jako ministra ﬁnansów pomówię jeszcze.
Silne napięcie — z powodu aneksji — mięǳy Austrią a Rosją odǳiałało szczególnie
na polski obóz niepodległościowy. Wojna zdawała się wisieć na włosku. Terenem jej musiała być ziemia polska. I oto po raz pierwszy od roku , kiedy sytuacja była podobną,
zaczęli luǳie w Polsce myśleć, co też uczynią Polacy w takiej wojnie? I podniosła się nagle
ze wszystkich stron obozu niepodległościowego myśl, że Polacy nie mogą być biernymi
wiǳami wojny Austrii z Rosją. Że muszą wziąć w niej uǳiał. Ale w jakim charakterze? Przecież żaden niepodległościowiec nie myślał wstępować do wojska austriackiego!
Armia ta nie mogła nikogo z nas pociągać…
W tych czasach zaczyna się potężna rola historyczna Józefa Piłsudskiego, który dał
obozowi niepodległościowemu odpowiedź na pytanie, co Polacy mają robić w ewentualnej wojnie Austrii z Rosją? Piłsudski stanął jasno i otwarcie na stanowisku, że Polska
powinna prowaǳić wojnę z Rosją dla oǳyskania swej niepodległości. Ale nie cel tylko
ideologiczny i mglisty ukazywał, lecz wskazał także drogę do tego celu. Starą drogę walki
orężnej z najazdem, ale dla współczesnego sobie pokolenia tak nową, tak niesłychaną,
jak gdyby myśl polska i czyn polski nigdy po droǳe orężem kreślonej nie choǳiły…
Jak gdyby zarosły trawą niepamięci krwawe szlaki, po których choǳili praǳiadowie…
W nowoczesnem społeczeństwie polskim wytrzebiono z mózgów myśl nawet o możności samoǳielnej polskiej siły zbrojnej. Legendy — często fałszywe — o Legionach
Dąbrowskiego, o roku  czy , nie obowiązywały luǳi współczesnych do niczego, a w ustach ugodowców stały się zwolna straszliwym argumentem, przestrzegającym
przed zbrodniczym niemal szaleństwem polskiego czynu zbrojnego. Wszak przed kilku zaledwie laty odnosili się ugodowi Polacy do policji i żandarmerii rosyjskiej przeciw
bojowcom polskim. Wszakże świeżo wskrzeszona idea „neoslawizmu” miała w bratnim
uścisku połączyć Polaków z „wpływowymi” Rosjanami, a cała niemal klasa posiadająca
Polski gotowa była wiǳieć w Rosji wybawicielkę w walce z polskim ruchem rewolucyjnym. Proszono w Petersburgu o samorząd miejski, a prośby swoje popierano tem,
że klasa posiadająca, po rozwiązaniu jej rąk choć trochę, da sobie sama radę z „kramołą” rewolucyjną w kraju. Dla tych luǳi była zatem myśl o walce orężnej z Rosją czym
potwornym, czym, co ich kompromitowało, co psuło ich generalny plan: wyproszenia,
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choćby wyżebrania odrobiny samorządu za cenę, wyraźną cenę wyrzeczenia się niepodległości! Przeklinano więc i ścigano w zarodku antyrosyjski czyn zbrojny. „Szlachetny
socjalista” Piłsudski (jak się o nim kiedyś wyraziło jedno z pism endeckich), stanie się
wkrótce w endeckiej prasie narzęǳiem szpiega austriackiego pułkownika Redla, który
równocześnie zdraǳał Rosji plany wojenne Austro-Węgier… Nienawiść ugodowców do
Piłsudskiego przeżyje wojnę, przeżyje powstanie niepodległej Polski, pozo stanie ǳiką
i żywą, bo ten człowiek przekreślił nie tylko ich plany, ale przekreślił ich samych w historii narodu polskiego, podnosząc oręż polski przeciw Rosji. Piłsudski ograbił ugodę
polską, obnażył ją nie artykułami ǳiennikarskimi, nie słowem, lecz czynem orężnym,
unicestwił ją i zrobił bezsensowną i głęboko niemoralną.
W r.  tworzy Piłsudski „Związek Walki Czynnej”, który jest pozornie mięǳypartyjnym, ale opiera się przeważnie na bojówce PPS, do której zresztą Piłsudski należy
aż do r. . Cele i metody „Związku Walki Czynnej” określa barǳo wyraźnie regulamin „ZWC”, z którego przytoczę kilka wyjątków: „Celem ZWC jest prowaǳenie poza
granicami caratu robót przygotowawczych, oraz wytworzenie organizatorów i kierowników dla przyszłego powstania zbrojnego w zaborze rosyjskim. Dążąc do rewolucyjnego
powstania Polski przeciw najazdowi moskiewskiemu, ZWC stwierǳa, że celem zgodnych usiłowań ogółu jego członków jest Niepodległa Republika Demokratyczna. Drogę,
wiodącą do tego celu wiǳi ZWC w jak najszerszem wyzwoleniu energii rewolucyjnej,
tkwiącej w masach ludowych. Z dążeniami przeto niepodległościowemi, demokratycznemi i republikańskiemi łączy ZWC dążenie do społecznej reformy, któraby ogółowi
obywateli wyzwolonego kraju zagwarantowała prawo do pracy i chleba.
Będąc sprzysiężeniem o charakterze wojskowym, wynikającymi z celów i zadań organizacji, ZWC musi posiadać budowę jednolitą, zwartą i silną. Bezwzględna centralizacja
właǳy kierowniczej, umożliwiająca jak najbarǳiej celowe zespolenie prac organizacyjnych i zapobiegająca rozproszeniu energii Związku w źle sprzężonych wysiłkach, oto zasada tej budowy. We wszystkim, co do zadań sprzysiężenia należy, karność wojskowa
bezwzględna, ale z rewolucyjnej świadomości płynąca — oto nieoǳowny warunek urzeczywistnienia zadań ZWC, mającego dać Nowej Polsce zastęp żołnierzy powstańczych.
Wreszcie tajny charakter sprzysiężenia i warunki zewnętrzne, w jakich praca Związku
toczyć się bęǳie, określają potrzebę ścisłej konspiracyjności. Każdy sprzysiężony musi
posiąść umiejętność milczenia. Pojęcie konspiracyjności rozciąga się nie tylko na środowisko otaczające, lecz również i na życie wewnętrzne organizacji. Zasadą obowiązującą
być musi: nie mówić nic, prócz tego co trzeba”.
„Każdy, przystępujący do Związku, powziąć winien przeświadczenie, że dla pracy
oﬁarnej, i świadomej swych celów wstępuje w jego szeregi, i pamiętać winien wreszcie
o tym, że zaciąga zobowiązania względem Rewolucji Polskiej.”
„Od lat już blisko pięciu słychać szczęk broni w zaborze rosyjskim: na przyszłym terenie walki ǳiała jedyna ǳiś organizacja, torująca drogi zbrojnemu ludowemu powstaniu
— OB PPS Z powyższą organizacją wchoǳi ZWC, jako siła pomocnicza względem prac
o charakterze powstańczo-militarnym, prowaǳonym w kraju, w najściślejszą koordynację, z chwilą zaś wybuchu powstania uznaje ją za kierowniczkę ǳiałań zbrojnych i poddaje
się jej zwierzchnictwu”.
Był to plan wojska rewolucyjnego jako siły pomocniczej Organizacji Bojowej PPS
Szczeble organizacyjne tego wojska były: sekcja ( luǳi), pluton ( luǳi), kompania ( luǳi), legion ( kompanie). Odpowiednimi komendantami byli: chorąży, podporucznik, kapitan, komendant legionu. Wyższej formacji nie ustala regulamin. Właǳą
naczelną jest rada, wykonawczą wyǳiał przez nią wybrany.
To pierwsze wojsko polskie na początku XX stulecia, wyrosłe ze świata rewolucji socjalistycznej, oparte było o organizację bojową tej rewolucji i miało jej cel polityczny —
Niepodległą Republikę Demokratyczną — zawarty w programie PPS. Tworzyli je luǳie
z szeregów PPS. Woǳem był Piłsudski, obok niego stał szereg ǳiałaczy rewolucyjnych,
zahartowanych w bojach minionej rewolucji polskiej. Konspiracja obejmowała nazwiska,
a raczej znane pseudonimy konspiracyjne bojowców. Cała praca prowaǳona była dla
utworzenia w Galicji prawidłowych ram wojska i przygotowania w Królestwie rekrutów
dla niego.
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Wszystko to opierało się na faktycznej możliwości pracy wojskowej w granicach Austrii. Nie można było wyobrazić sobie tej pracy w obrębie Rosji lub Prus. Nie było w Europie drugiego takiego państwa, gǳieby mogły ramy przyszłej armii polskiej tworzyć się
i rozwĳać. Antagonizm Austrii wobec Rosji, swobody narodowe i polityczne, jakie wywalczyło sobie tutaj społeczeństwo polskie, bliskość Królestwa tj. głównego w przyszłości
rezerwuaru sił luǳkich i stuletnia tradycja rewolucyjna, która często w Krakowie znajdowała punkt wyj ścia dla ruchów ogólnonarodowych, to wszystko decydowało o możności tworzenia armii polskiej na terytorium galicyjskim. Ale myliłby się, ktoby sąǳił,
że młoǳi Polacy garnęli się masowo do ZWC. Dwa pokolenia polskie rosły w zupełnej
obojętności na sprawy wojskowe. Nawet rewolucyjne żywioły socjalistyczne przedstawiały sobie rewolucję jako roǳaj powszechnego chaosu, lub w formie przestarzałych jakichś
walk na barykadach… O przygotowaniu stałej, karnej siły zbrojnej nikomu się nie śniło.
A pokojowe hasła socjalizmu narodów wolnych uczyły raczej pogardy dla „militaryzmu”,
niż zapału dla systematycznych przygotowań zbrojnych. Wielu socjalistów polskich w Galicji długi czas jeszcze bęǳie nosem kręcić na „zabawę w żołnierza” i jeszcze długo chronić
bęǳie swoje kadry przed przyciągającą młoǳież robotą Piłsudskiego…
Z. W. C. musiał liczyć się z Austrią i z jej porządkiem państwowym. Narazie jako
twór konspiracyjny mało miał punktów stycznych z tym „porządkiem”. W razie konﬂiktu posłowie socjalistyczni mieli obowiązek bronienia ZWC i jego bezpieczeństwa.
Obrona okazywała się konieczną z powodu szczególnego układu politycznego Austrii.
Wiedeń, tj., dynastia i pewna część Sztabu Generalnego, patrzały na antyrosyjskie nastroje i poczynania względnie życzliwie, przy czym naiwna pycha tych czynników sąǳiła,
że Polacy gotowi są do czynu dla miłości Austrii! O zrozumieniu rewolucyjnego ruchu
polskiego, dążącego do niepodległości Polski, nie było mowy u góry państwa. Wszystkie
polskie głosy, dochoǳące do tronu habsburskiego, zapewniały o tym, że Polacy gotowiby byli powiększyć obszar Austrii o kraje polskie odebrane Rosji, ale i te głosy liczyły się
z Rosją, jako potężną władczynią większości ziem polskich. Od czasu do czasu ǳiałał też
tu u góry „legitymizm” wspólnika rozbioru państwa polskiego. A niżej był namiestnik,
od którego w praktycznym życiu barǳo wiele zależało. Obok namiestnika mieli właǳę
komendanci korpusów w Krakowie, Przemyślu i Lwowie, a więc barǳo ważnych, bo
nadgranicznych organizacji wojskowych. Jeszcze niżej trzeba było liczyć się z dyrektorami policji Krakowa i Lwowa i z całym zastępem starostów, których administracja pełna
była samowoli i wpływów partyjnych, oczywiście wrogich rewolucjonistom. Najbarǳiej
dokuczliwa była wśród samego społeczeństwa moskaloﬁlska prasa endecka, używająca
denucjacji, jako kardynalnego środka przeciwko „czerwonym”. Raz więc była burza, drugi raz słońce i pogoda, jedno i drugie niezrozumiałe dla człowieka zwykłego rozsądku,
jasne tylko dla fachowych znawców „bałaganu” austriackiego. Dopiero z upadkiem Austrii upadł i jej „system” rząǳenia, polegający na niełaǳie. Narazie jednak ten nieład
przydał się przyszłemu polskiemu ładowi zbrojnemu, bo umożliwiał skuteczne wybiegi
i ratunek wobec różnych ataków ze strony obcych czy swoich.
Zajęty walką społeczną i polityczną nie brałem uǳiału w ścisłej pracy ZWC, ale
znałem każdą jej ważniejszą fazę, bo z jej głównymi ﬁlarami stałem w związku przyjacielskim i byłem do ich dyspozycji, kiedy szło o usuwanie przeszkód. Organizowanie
wojska wedle zasad ścisłej wieǳy i doświadczenia nie było moją specjalnością, a konspiracja również nie pociągała mnie zbytnio. Rozszerzając i wzmacniając partię socjalistyczną
w Galicji i na Śląsku, zwalczając moskaloﬁlstwo i służąc w parlamencie wspólnej sprawie,
mogłem w niejednym przyczynić się pośrednio do wzrostu ruchu, kierowanego bezpośrednio przez Piłsudskiego.
Z okazji pielgrzymek p. dra Kramarza do Petersburga zaatakowałem go barǳo ostro
w parlamencie:
„Dr Kramarz czyni na mnie wrażenie kontrastu Don Kiszota, gdyż tenże zwalczał
urojone strachy i niebezpieczeństwa, a dr Kramarz iǳie do Rosji i nie wiǳi niebezpieczeństwa. A zew jest dla niego bajką nianiek; Stołypin, u którego poja wia się częściej na
audjencji, niż u bar. Bienertha, jest dla niego największym mężem stanu. (Wesołość). Nie
wiǳi on faktycznych niebezpieczeństw i mówi raczej o wszystkiem, niż o tym, o czym
ma najświętszy obowiązek mówić postępowy Czech lub Niemiec”.
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„Cóż go tam nęci? Gǳież jest tam kultura dla mas ludu, cóż mamy za korzyść z bankietów, podczas których dr Kramarz pĳe także za zdrowie cara? Czem jest ten zabawny
fanatyzm rasowy w obliczu strasznej rzeczywistości, dlaczegóż tylko Słowianie mają nawzajem poǳielać swą boleść i radość? Czyż niema innych luǳi na świecie? Czyż mamy
zamykać się przed całym światem cywilizowanym, aby przyjść do porządków rosyjskich?”
(Potakiwania na ławach socjalnych demokratów).
„Mają jedyną wymówkę — ponieważ chrześcĳańsko-społeczni złożyli hołd cesarzowi
Wilhelmowi, chcą oni złożyć hołd Mikołajowi i to później nazywają równowagą. (Wesołość). Dr Kramarz ǳiała na mnie jak komiczna ﬁgura, a jest w tym komplement dla
niego, gdyż gdyby on był politycznym agitatorem z całą świadomością tego co czyni, to
w takim razie byłby rakiem na ciele Słowian zachodnich”.
„Chcą obecnie także założyć wszechsłowiański bank. Pieniąǳ jest barǳo piękną rzeczą, zwłaszcza przy panslawistycznych sprawach (wesołość), ale chciałbym ostrzec, by ani
centa nie dawać do Petersburga lub Moskwy, gdyż tam wszystko pokradną. Zachowajcie
dla siebie swój dobry pieniąǳ słowiański — może wśród niego jest także żydowski —
gdyż tak kraść jak w Rosji, nie potraﬁą gǳie inǳiej”.
Przeciwstawiłem panslawizmowi dra Kramarza solidarność naszą z ruchem rewolucyjnym w Rosji:
„Ta solidarność z ludem, który walczy o prawa luǳkie, to współczucie z walczącymi,
którzy oﬁarowują swoje życie na szubienicy, jest czym o wiele piękniejszem i szlachetniejszem dla nas, aniżeli uczucia solidarności rasowej, wygłaszane tutaj przez dra Kramarza”.
Po tej mowie z  czerwca próbował dr Kramarz odegrać się już  czerwca , zarzucając mi halucynacje, gdy zajǳie mowa o Rosji. Odpowieǳiałem wskazując na oczywisty
nonsens azesu panslawistycznego w chwili serdecznego zjazdu cara Mikołaja II z Wilhelmem II. Wskazałem na olbrzymie wpływy niemieckie w Rosji:
„Na najwyższych stanowiskach wiǳimy tam Giersów, Lambsdorﬀów, Wittych, Stakelbergów itd. To nie są Słowianie, więc zwalczanie tej polityki jest właśnie lepszą słowiańską polityką, niż udawać się do Stołypina i prosić go o audjencję. Taka polityka jest
podstępna i gubi narody, a jeżeli Czesi temu nie wierzą, ponieważ nie mają w domu rosyjskiego klucza do rosyjskiej zagadki, to niech pójdą do Bułgarii i tam spytają o rezultat
gospodarki Kaulbarsa.
Poseł Czech: Któż broni tych luǳi?
Poseł Daszyński: Cieszy mnie to niezmiernie; jeżeli chcecie poznać politykę rosyjską
po jej owocach, to idźcie do Królestwa Polskiego.
Poseł Czech: To i my mówimy!
Poseł Daszyński: W takim razie nie jestem chory; w takim razie moje słowa nie
są melodią katarynkową; w takim razie jest moim świętym obowiązkiem, czy jesteśmy
Polakami, czy Czechami, czy też Niemcami, mówić o tym”.
„Pan w ogóle jesteś pechowcem, panie drze Kramarz! (Wesołość na ławach socjalistycznych). Gǳie pan sięǳiesz, następuje zamęt nie do opisania. Nazwałem zaś pana
przeciwieństwem Don Kiszota, ponieważ wiem, że pan jesteś jednym z najprzyzwoitszych
polityków, jednym z naszych współpracowników około powszechnego prawa wyborczego.
Poseł dr Kramarz: Czy to także było pechem?
Poseł Daszyński: Gdyby ta praca tylko na głowie dra Kramarza polegała, nie przyszłaby ona nigdy do skutku. Prawie bezpośrednio po praskiej rezolucji Polacy zebrali
w Królestwie Polskim milion rubli, ażeby założyć szkoły dla ludu. Milion skonﬁskowano
i szkoły zamknięto. (Wołania na ławach czeskich: znowu je otwarto).
Poseł Daszyński: Nie! Nie otwarto ich znowu!
Kierujący oﬁcjalną polityką polską w Rosji p. Dmowski obrócił w czyn radę dra
Kramarza. Dał wyraz swemu pogoǳeniu się z narodem rosyjskim, a nawet z rządem rosyjskim, poczym Polacy w Dumie głosowali za kontyngentem rekruta. A gǳież jest teraz
Dmowski? Musiał złożyć swój mandat, i nie znalazł się przez całe tygodnie nikt, któryby ten mandat zechciał podjąć, ponieważ rosyjski rząd, któremu Panowie pochlebiacie,
zadał Polakom dwa ciosy, którymi są: rabunek prawa wyborczego na Zachoǳie Rosji
i odǳielenie Chełmszczyzny”.
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Niestruǳonemu pielgrzymowi do Stołypina przypomniałem rzeczy bliższe nieco,
a mięǳy nimi bolesną sprawę szkół polskich na Śląsku Cieszyńskim, gǳie burżuazja
czeska zwalczała polskość fanatycznie.
„Czyż dr Kramarz nie miałby dosyć pola dla pracy wśród słowiańskich ludów w Austrii? Idźcie na południe, zróbcie pokój mięǳy Chorwatami a Serbami!
Dr Kramarz: Już jest zrobiony. (Śmiechy i sprzeciwy u soc. dem.).
Poseł Daszyński: Idźcie do Śląska wschodniego i weźcie się do swych najbliższych
towarzyszy, czeskich obywateli.
Dr Kramarz: I to robimy! O tym pan wiesz!
Poseł Daszyński: Ale nie iǳie pan tam i nie upomina pan Słowian, którzy Słowianom odmawiają szkół; nie zwalcza pan uprzywilejowanej kliki, która w małych polskich
gminach odmawia polskiej ǳiatwie robotniczej polskiej szkoły!
Dr Kramarz: Tośmy już uczynili!
Poseł Daszyński: Lecz z jakim rezultatem! Walczcie w północnych Czechach o szkoły
dla waszych ǳieci, a poprzemy was z całego serca, ale czy pan sąǳisz, że tylko wasze ǳieci
potrzebują ojczystego języka, a nasze nie? (Okrzyki wśród Czechów: Z pewnością!). To
są słowa, ale nie czyny!”
Moje kontrowersje z p. drem Kramarzem trwały przez długie lata. Ile razy wystąpił w parlamencie z pochwałami caratu rosyjskiego, lub np. w obronie moskaloﬁlów
w Wschodniej Galicji, tyle razy zwalczałem go niezmordowanie, przytaczając fakty barǳo dlań dotkliwe. Ten pojedynek mięǳy nami miał podczas wojny niemiły dla mnie
rezultat: wojskowość austriacka uwięziła w końcu wojny światowej dra Kramarza i wytoczyła mu proces o zdradę kraju. Wśród innych rzekomych dowodów powoływał się
audytor wojskowy na stenogramy moich mów. Nie mógł w nich znaleźć niczego, coby
szkoǳiło drowi Kramarzowi jako ǳiałaczowi w interesie niepodległości swego kraju, lub
coby mu uchybiało jako czło wiekowi prywatnemu. Sąd skazał go na śmierć, jednak cesarz
Karol go ułaskawił. W wolnej Czechosłowacji został dr Kramarz pierwszym prezydentem ministrów. Był zawsze i pozostał do dnia ǳisiejszego typem nacjonalisty czeskiego,
uważającego jako najwyższą rację stanu dążenie do połączenia Czechosłowacji z Rosją. Za
jego rządów najechały czeskie wojska polską część Śląska Cieszyńskiego w styczniu  r.
Wobec wzrastającej siły socjalistów i agrariuszów czeskich musiał ustąpić i przejść do opozycji. Proletariat może wspominać wǳięcznie jego walkę o powszechne i równe prawo
głosowania i o szereg reform nowoczesnych, co różniło go zawsze np. od naszych narodowych demokratów, którzy nie mogą powołać się na podobne piękne epizody w swojej
historii partyjnej.
Walka z carską Rosją nie zamykała nam oczu na inne wystąpienia rosyjskie, choćby
ze strony opozycji w Dumie płynące. W dwóch wypadkach wystąpiłem przeciw kadetom
i przeciw socjalnym demokratom rosyjskim. Wybitny kadet p. Makłako w zaproponował był w czasie napięcia poaneksyjnego, żeby w Bośni i Hercegowinie zarząǳono plebiscyt ludności, czy chce być pod rządem Habsburgów czy Karadżordżewiczów? Uznawszy
w zasaǳie projekt Makłakowa jako barǳo nowoczesny (nie wieǳiałem wówczas, co
za tortury stwarza taki plebiscyt!), zwróciłem uwagę, że rola kadetów okazywania sprawiedliwości narodowej dałaby się może z większym pożytkiem zastosować w Królestwie
Polskiem. Nowoczesne idee umieli kadeci produkować „na eksport”, sekundując każdoczesnej polityce zagranicznej caratu; o tym żeby Polsce dać prawa narodowe, najmniej
w owym czasie myśleli.
Barǳo stanowczo zwróciliśmy się przeciw wystąpieniu tow. Gegeczkoriego  marca
 r. w Dumie w sprawie sądowych urzędników polskich w Królestwie. Stanowisko
nasze określa list z  marca, wystosowany przez klub nasz do akcji socjalno-demokratycznej w Dumie. Z listu tego zacytuję kilka ustępów:
„Dnia  marca postawił poseł Dymsza rezolucję tej treści, że „przynależność do narodowości polskiej nie powinna przeszkaǳać przyjmowaniu Polaków na posady sądowe
w Królestwie Polskim”.
Wedle gazet rosyjskich miał tow. Gegeczkori uzasadniać wrogie tej rezolucji stanowisko swojej akcji tym, że wniosek Dymszy uwzględnia jedynie interesy polskiej ludności,
ignorując interesy innych narodowości w Król. Polskim, oraz stanowiskiem Koła PolskiePamiętniki



go wobec budżetu. Faktycznie też przeciwko tej części rezolucji Dymszy głosowała cała
akcja SD i doprowaǳiła do obalenia rezolucji. Jakkolwiek p. Gegeczkori uznał za stosowne ogłosić przy tej sposobności akcję SD w Dumie za reprezentantkę polskiego proletariatu, to jednak my, polscy posłowie socjalno-demokratyczni, wybrani rzeczywiście
przez polski proletariat socjalistyczny, musimy wyrazić nasze stanowcze prze konanie,
że Polacy w Królestwie Polskim mają prawo nie tylko do posad w sądownictwie, lecz
mają także prawo do zupełnego stanowienia o sobie i że odmawianie im tego prawa jest
gwałtem i zbrodnią. W rezultacie akcja SD zajęła swym głosowaniem w tej sprawie to
samo stanowisko, co rząd i czarna sotnia”.
„Stanowisko zaś Koła Polskiego wobec budżetu nie może upoważniać żadnego socjalisty do sankcjonowania przemocy i bezprawia na naroǳie polskim.
Dlatego my, polscy posłowie socjalistyczni zapytujemy akcję ros. SD w Dumie,
jak usprawiedliwi, wobec zasad mięǳynarodowej socjalnej demokracji, stanowisko swoje
w sprawie najskromniejszego domagania się równouprawnienia ludności polskiej w Królestwie Polskim?
Powodem tego bstu jest także i ta okoliczność, że niesłychany ucisk i nieprzerwanie
panujący stan wojenny pozbawiły proletariat polski w Królestwie Polskim jakiejkolwiek
prawnej reprezentacji, któraby mogła zająć jawne stanowisko wobec zachowania się akcji
SD, wyrząǳającego krzywdę szerokim masom ludu polskiego; my zaś jesteśmy obecnie
jedyną reprezentacją parlamentarną polskiego proletariatu”.
W tej ǳiwacznej i wstrętnej debacie w Dumie rosyjskiej minister sprawiedliwości
Szczegłowitow nazwał urzędników polskich „śmieciem”. Koło Polskie połknęło tę obelgę
i nie zmieniło kursu neosłowiańskiego.
Gruziński socjalista Gegeczkori miał w przyszłości przekonać się boleśnie o tym, do
czego zdolna jest „rewolucja” rosyjska wobec niepodległości sąsiednich narodów, gdy
choǳiło o takie rzeczy jak naa lub inne skarby kraju. Gościliśmy u siebie po latach
biednych tułaczy, socjalistów gruzińskich (jak tow. Czcheiǳego), którzy niegdyś wierzyli Rosjanom i w imię mniejszości narodowych w Polsce nie chcieli dać prawa Polakom!
ǲiś rozbici tułają się po świecie, a w pięknej Gruzji rząǳą bolszewickie katy oparte na
żołnierzu i szpiegu rosyjskim.
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ǲiałalność nasza w parlamencie i w kraju, znaczenie naszej prasy i wolnego słowa
socjalistycznego przyczyniały się do tego, że ku socjalistycznej Galicji, ku Krakowowi
i Lwowowi zwracały się oczy robotników polskich z obu zaborów i emigracji. Prasa socjalistyczna amerykańska żyła przedrukami z „Naprzodu”, odbĳając zeń takie nawet artykuły, gǳie u góry widniał napis: „Przedruk wzbroniony”. Przedrukowywano bez troski
i ten napis. Emigranci socjalistyczni i młoǳież akademicka ściągali do Krakowa i Lwowa; powoli przenosiły się tu wydawnictwa PPS. Po zakazie używania polskiego języka
w Niemczech (tam, gǳie ludność polska nie wynosiła %), towarzysze polscy w Berlinie wystosowali na  maja  r. wymowny telegram do Krakowa, jako do miasta
swobodnego:
„Skneblowani zakazem użycia publicznie języka ojczystego, zasyłamy wolniejszym
braciom krakowskim w dniu święta naszego serdeczne pozdrowienia. Precz z najazdem!
Niech żyje wolny lud! Niech żyje Polska Niepodległa! Polska roboticza kolonia berlińska”. Dumny byłem, że po raz trzeci zostałem wybrany posłem krakowskim i byłem
gorącym obrońcą Krakowa. Kraków, sieǳiba ciał kierowniczych partii, ożywiał się z roku na rok. Tu była stolica rząǳącego jeszcze ciągle stronnictwa konserwatywnego, tutaj
koncentrowała się i opozycja. Malarstwo najwyżej w Polsce rozwinięte i teatr przez sztuki
Wyspiańskiego najbarǳiej w Polsce „polski”, czyniły z Krakowa stolicę duchową narodu.
Wolność zaczynała zakwitać wspaniałym kwiatem na ziemi biedy galicyjskiej. Zjazdy z ca-
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łej Polski, liczne wydawnictwa polskie, wywalczona z ciężkim trudem względna wolność
prasy, rozwój samorządu miejskiego, brak zoologicznego antysemityzmu, to wszystko
czyniło Kraków centrem ruchu umysłowego, artystycznego i politycznego, ożywionego
barǳiej niż w jakiemkolwiek innem mieście polskiem. Za to życie swobodne i kulturalne,
za ten rozwój niebywały nienawiǳili i nienawiǳą Krakowa polscy moskaloﬁle, nacjonaliści i antysemici. Do dnia ǳisiejszego oǳywają się w prasie warszawskiej ǳikie głosy
niechęci do Krakowa, głosy brutalne, niegodne publicystów i literatów. ǲicz duchowa,
wyrosła na „kulturze” carskiej, obelgami traktuje Kraków, to cudne zaiste miasto — stolicę Polski przez tak długie i pełne chwały lata. Do dnia ǳisiejszego nie mogą narodowi
demokraci opanować tego starego grodu i za to go poniewierają. Ale Wawel i prześliczna
Biblioteka Jagiellońska są dla tych głosów za wysoko, aż pod niebiosami.
Na kilka dni przed  maja  r. wygłosił p. Biliński w parlamencie swój program
podatkowy. Wyszedł z tego założenia, że dochody państwowe wzrastają rocznie o 
miIionów koron a wydatki o  milionów. Powstający stąd deﬁcyt proponował pokryć poprostu podatkami pośrednimi. Plan był barǳo prosty: dotychczasowy podatek
od hektolitra piwa .  koron podnosił na .  koron. Zamiast dotychczasowych 
milionów miało piwo zapłacić  milionów. To samo z wódką: z  halerzy za litr spirytusu podnosił opłatę na  halerzy! Wódka miała dać państwu około  milionów.
Równocześnie zaproponował podatek na wodę sodową i wody mineralne! Oczywiście p.
minister pozostawiał podatek od mięsa, cukru, na itd.
Dla okrasy socjalnopolitycznej podwyższał p. Biliński podatek spadkowy o  milionów i podatek od rent o  milionów. Nadto proponował opodatkowanie biletów kolejowych, czyli i tutaj wybitnie chciał obciążyć najuboższych luǳi, bo wedle urzędowej
statystyki m. klasa dawała % dochodu, II. kl. %, a I. kl. tylko %. Z tych powiększonych podatków chciał dać zbankrutowanym sejmom  milionów, resztę zagarnąć dla
państwa. Podatki te padały w trzech czwartych na barki najuboższej masy. Toteż zaczęliśmy walkę z ministrem skarbu, wykazując mu, że robi wszystko, aby pokryć koszta aneksji
Bośni i umożliwić nowe zbrojenia. Zwiększony kontyngent rekruta, nowe armaty i nowe
okręty pancerne, oto był dorobek aneksyjny! Wykazywaliśmy, że podwyższenie podatków
od piwa i wódki jest starą austriacką receptą i demonstrowaliśmy nonsens, który leżał
w tym, że podatek od litra wina (wpływowi chłopi niemieccy w Austrii!) ma wynosić
 halerze, od sodowej wody  halerzy, od wody mineralnej  halerzy! Dużo wesołości
wywołałem w Izbie opisawszy, jak to na podwórzec ministerstwa skarbu przyszło na „audiencję” do p. Bilińskiego kilkuset chłopów niemieckich z ogromnymi pałkami w ręku
i jak minister, nastraszony tą wizytą, pośpieszył zapewnić, że podatku od wina nie pod
niesie! A tow. Diamand wskazywał równocześnie w komisji budżetowej, że polskie szkoły
są gorzej uposażone niż w innych krajach, że minister Polak nie ma pienięǳy na budynek
dla seminarium polskiego w Cieszynie, że cudowny gmach Biblioteki Jagiellońskiej niszczeje z braku środków na reparację, że polskie uniwersytety duszą się w ciasnych lokalach
i napróżno proszą o nowoczesne środki naukowe! Skandalicznie źle uposażona była szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie. Na  uczniów było  miejsc do rysowania. Nie było
wody w sali, gǳie pracowano żrącymi substancjami na szkle. Wybuchł z tego powodu
nawet masowy strajk uczniów szkoły. Kiedym interweniował u hr. Stürgkha, ówczesnego
ministra oświaty, o wodociąg w szkole, odpowieǳiał „zasadniczo”: „najpierw dyscyplina,
potem wodociąg!”. (Było z tego wiele śmiechu w parlamencie).
Projekty p. Bilińskiego nie zostały doprowaǳone do skutku. Walka o nie ciągnęła
się aż do jego ustąpienia.
Jednym z najzabawniejszych epizodów w tej walce było opublikowanie przez ministra p. Bilińskiego listy emerytur ministerialnych. Dworskie rządy wyglądały w świetle
tej listy pensji ministerialnych barǳo charakterystycznie. Oto taki hr. Latour (którego
ǳiadka rewolucjoniści w r.  powiesili w Wiedniu na latarni) był  miesiące i  dni
ministrem oświaty w r. . Za to do końca życia pobierał po . koron rocznie!
Bogaty obszarnik p. Abrahamowie z, któ remu należała się jeszcze jako b. ministrowi
emerytura . koron rocznie, uprosił cesarza o . koron z powodu swego ubóstwa. P. Korytowski otrzymał „w droǳe łaski” . kor. emerytury itd. P. Biliński
niejednokrotnie przysługiwał się „swoim kochanym przyjaciołom” takimi informacjami
publicznymi i to było humorem jego ministrowania, jak mówi Szekspir.
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Rządy hr. Bienertha i takich ministrów jak p. Biliński nie przyczyniły się do rozwinięcia czynności i siły nowego parlamentu ludowego. Rząd nie śmiał tknąć spraw narodowościowych, bojąc się, że rozbĳą i zniszczą dotychczasowy układ starej Austrii. A tymczasem
właśnie te sprawy stały się logiczną koniecznością powszechnego głosowania. Parlament
był w stanie ciągłego naprężenia z powodu niezliczonych sporów narodowościowych,
nie dających się uniknąć właśnie z powodu braku uporządkowania prawnego. Szowiniści
czescy i niemieccy dokazywali cudów. W licznych mowach parlamentarnych żądałem,
aby rząd ustąpił, lub parlament rozwiązał. Ale nie dopiąłem ani jednego ani drugiego.
Baron Bienerth intrygował przeciw Izbie powszechnego gło sowania, ale rozwiązać jej
nie ośmielił się, bojąc się jeszcze większej liczby posłów socjalistycznych. Jeszcze w r.
 uchwaliła Izba wezwanie do rządu, aby wniósł ustawę o ubezpieczeniu na starość,
ale czekaliśmy na ten projekt długo. Stara Austria nie uchwaliła do końca życia tego
ubezpieczenia. Zamiast tego wystąpił rząd z olbrzymią podwyżką podatków pośrednich!
Musieliśmy więc bronić zdobytego parlamentu zarówno przed rządem jak i przed ruchami nacjonalistycznymi, które poniżały Izbę najpotworniejszą obstrukcją. Obstrukcja,
ta choroba specjalnie w Austrii wybujała, opierała się w zasaǳie na tym, że parlament
nie był dla żadnej partii „narodowym parlamentem*. Był dla każdej napół obcym, więc
można go było rujnować. W praktyce polegała obstrukcja na poprawkach do protokółu,
wnoszonych na początku posieǳenia i na wnioskach „nagłych”, które wymagały tylko 
podpisów i miały pierwszeństwo przed każdym porządkiem ǳiennym. Tych „nagłych”
wniosków nawnoszono tyle, że stały się potworną śmiesznością i przez to składały dowód, że nie były wcale nagłymi! Oczywiście, że ta zaraza wniosków nagłych ustąpiłaby
w tej chwili, gdyby rząd wniósł projekty ustaw ważnych dla szerokich warstw ludowych.
Wtedy „ulica” zmiotłaby obstrukcjonistów. Ale wobec nowych i to pośrednich podatków, projektowanych przez p. Bilińskiego, stawała się obstrukcja w oczach ludowej masy
nawet sympatyczną! Oczywiście na krótką tylko metę, bo paraliżowała właściwie wszystko! W razie próby walki prezydium parlamentu z obstrukcjonistami powstawał w Izbie
piekielny hałas, zaczynano gwizdać i trąbić, a prezydent Izby nie miał prawa wydalenia
takich „muzykantów”, lecz musiał zamykać posieǳenie. A o to muzykantom choǳiło!
ǲika nieraz orgia „muzykalna” zarówno jak i nonsensowne, po czesku zazwyczaj szeptane „mowy” czyniły w rezultacie ten przez nas zdobyty parlament w oczach ludności
czym wstrętnem i niepotrzebnem. Rząd tolerował, nawet prowokował te orgie, przygotowując się do jakiegoś „zamachu stanu”, ale i obstrukcja nacjonalistyczna sąǳiła, że tą
drogą rozbĳe „centralizm” austriacki i całą wagę spraw przeniesie do sejmów. Oba kierunki nie miały jednak żadnej siły wewnętrznej. Rząd bał się jeszcze większego chaosu,
a obstrukcja nie umiała sejmom nadać żadnej wartości politycznej. Bez powszechnego
głosowania sejmy usychały i konały, ale obstrukcja bała się robotników i ubogich chłopów w sejmach i nie ożywiła ich przez reformę wyborczą! W połowie grudnia  roku
szał obstrukcyjny doszedł do szczytu. Kilkuǳiesięciu Czechów sparaliżowało absolutnie
całą maszynę parlamentarną; parlamentaryzm stał się nonsensem.
A jednak u szczytu powoǳenia oczekiwał obstrukcję smutny koniec.
Dnia  grudnia, we środę o goǳinie  rano, rozpoczęło się posieǳenie parlamentu
wypełnione obstrukcją. Jeden za drugim wniosek nagły przechoǳił przez „obrady” Izby.
Posieǳenie tymczasem trwało dalej bez przerwy. Olbrzymia większość Izby postanowiła walczyć z obstrukcją, a socjaliści wszystkich narodów gotowi byli do największych
oﬁar, byle ją zdusić i uwolnić parlament od paraliżu! Pierwszej nocy tego posieǳenia
Izby zorganizowano „pogotowie” posłów walczących z obstrukcją. Choǳiło o to, żeby
podczas wniosku o zamknięcie posieǳenia i wyliczenia obecnych posłów, było zawsze
więcej niż stu posłów, czyli tzw. „quorum”! Posłowie poprzynosili sobie pantoﬂe, nocną
bieliznę itd. aby spać w gmachu parlamentu i na ǳwonek prezydenta zjawić się w Izbie
dla utrzymania „quorum”. Bufet był w ciągłem oblężeniu, a w salach komisyjnych grano
w karty. Spałem sobie smacznie w pokoju wiceprezydenta Izby, tow. Pernerstorfera, lecz
na ǳwonek zjawiałem się w Izbie i pełniłem w ten sposób „służbę” bez zaniedbań.
Zaczęte w środę posieǳenie trwało  goǳiny i skończyło się dopiero w nocy z soboty
na nieǳielę!
Był to wówczas rekord światowy, najsmutniejszy jaki można w tej ǳieǳinie zaznaczyć. Obstrukcja została pokonana. Słoweński poseł, ks. dr Krek (sympatyzujący z PolaPamiętniki



kami i umiejący po polsku), zaproponował stronnictwom projekt ustawy, zmieniającej
regulamin Izby. Prezydent miał prawo odkładać na koniec posieǳenia wszystko, co uzna
za stosowne, ażeby w ten sposób panować nad rozumnym i celowym porządkiem ǳiennym pracy parlamentarnej! Zgoǳono się na cały szereg dalszych drobnych zmian ustawy
i rok  zakończył się tryumfem stronnictw pracy, do których należeliśmy w pierwszym rzęǳie.
Pokonanie obstrukcji umożliwiło bodaj podstawową pracę parlamentowi. Ale logika nieubłagana żądań narodowych ośmiu narodów zamieszkujących Austrię, żądań pełni
praw „samostanowienia”, pełni samorządu, usunięcia się z pod obconaro dowego panowania, rozsaǳała gmach państwowy. Dążenie każdego narodu do możliwego wyodrębnienia się, dało się odczuć i w naszym socjalistycznym „Związku Parlamentarnym
Socjalistów”. Utworzyły się odrębne kluby narodowe, które coraz to luźniej były z sobą związane. A gdy czescy towarzysze prawie zupełnie rozluźnili ten związek, musiał on
z natury rzeczy niemal się rozpaść, bo nam, Polakom, nie uśmiechała się rola dodatku do
towarzyszy niemieckich. Rozbieżności te zaczęły się wyłaniać nazewnątrz, i tylko powaga
luǳi stojących na czele klubów zapobiegała zbyt jaskrawym wyrazom różnicy poglądów
w przeróżnych sprawach austriackiego chaosu. Tylko zawodowe organizacje nasze były
wspólne, ale po usunięciu się z nich czeskich robotników i nasza sytuacja w zawodówce była nieraz dość trudna. Gdyby nie moskaloﬁlstwo, panoszące się w ogólnej polityce
czeskiej, mogliby byli Czesi odegrać znacznie większą rolę w państwie i w partii. Niepodobna jednak było nam, Polakom, iść za tym prądem czeskim. Za blisko znaliśmy rządy
rosyjskie w Polsce i gǳie inǳiej.
Niemcy austriaccy uciekli się przeciw Czechom pod opiekę Mięǳynarodówki socjalistycznej na Kongresie w Kopenhaǳe w r. . Ale żadna uchwała Mięǳynarodówki nie
mogła zmienić stosunków historyczno-narodowych w Austrii, żadna też perswazja niczego nie sprawiła, aby polepszyć wzajemne stosunki. A gdy nadto powstała wśród Czechów
socjalistyczna partia zwana „centralistami”, idąca ręka w rękę z Niemcami i zaczęła grozić czeskiej partii rozłamem, nienawiść spotęgowała się jeszcze barǳiej. „Centraliści” nie
mogli odegrać wielkiej roli, ale poruszyli do żywego wszystkie żywioły „autonomiczne”
wśród Czechów.
W tych pierwszych latach parlamentu ludowego podniosła partia socjalistyczna hasło „samorządu narodowego” jako pierwszego postulatu demokracji. Teoretycznie było
to rozumne i sprawiedliwe hasło, ale w austriackiej praktyce „królestw i krajów” nie
można było marzyć o jego urzeczywistnieniu. Bo owe „królestwa i kraje” były tworem
historycznym, w którym ucisk narodowy zdawał się być treścią ich historii. W Czechach
większość czeska panowała nad mniejszością niemiecką, o ile choǳiło o samorząd Królestwa Czeskiego. W Tyrolu Niemcy jako większość panowali nad Włochami, na Śląsku
Niemcy nad Czechami i Polakami, w Galicji Polacy nad Rusinami itd.
Trzeba by było rozbić najpierw owe „królestwa i kraje”, aby wprowaǳić w życie autonomię narodową. A rozgraniczenie sąsiadujących ze sobą narodów nie było również
łatwe. Wszęǳie niemal były wyspy i mniejszości narodowe w łonie drugiego narodu!
Był to jednym słowem problem olbrzymi, wymagający sił i pracy całego pokolenia. Problem nie do rozwiązania przy dynastii, opierającej się od wieków na owych „królestwach
i krajach”. Usunięcie zaś dynastii rozbĳało Austrię. Okazało się to znakomicie z końcem
wojny światowej.
W tych trudnościach niezmiernych powstała w kołach socjalistycznych teoria autonomii narodowej, niezależnej od terytorium, a opartej na przyznaniu się jednostki luǳkiej do kultury danego narodu, od czego nazwano ją „autonomią kulturalną”. Twórca
tej teorii, tow. dr. Renner, próbował uzasadnić ją obszernie w kilku ciekawych książkach. Według Rennera możnaby narodowość uważać za wspólnotę równą np. korporacji
religĳnej. Jak katolik może doskonale pozostać katolikiem wśród protestantów i należeć do kościoła katolickiego wraz z innymi rozproszonymi współwyznawcami, którzy
wśród obcego wyznania tworzą swoją gminę religĳną, tak i Niemiec czy Czech może
bez uszczerbku dla swej narodowości należeć do swej gminy narodowej wśród obcego
otoczenia. Zbiór zaś tych gmin narodowych tworzy naród, który dba o szkoły, o rozwój
języka i kultury duchowej. Znika tu pojęcie narodu związane z terytorium, jako ciała
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go spodarującego na danej ziemi. „Autonomią kulturalna” możliwa była do zastosowania jako podstawa bytu narodowego np. dla Żydów, rozproszonych po całym świecie
jako mniejszość narodowa. Ale i Żyǳi nie mogli nią oddychać i stworzyli pojęcie swego
terytorium: „jüdische Gasse” („żydowska ulica”). Wreszcie i oni skorzystali z pierwszej
sposobności, aby przy pomocy Anglii zyskać podstawę terytorialną w Palestynie. ǲisiaj ta podstawa mieści . Żydów na  milionów, ale i ta ǳisiaj jeszcze ﬁkcja
zmierza w kierunku innym, niż „autonomia kulturalna” tow. Rennera. Dla stosunków
austriackich pozostała ta koncepcja papierową. Naród bowiem jest także spólnotą „gospodarczą” na danym terytorium. Załatwienie spornych interesów narodów osiadłych na
tym samym obszarze da się przeprowaǳić innymi środkami, niż uregulowaniem samych
funkcyj językowych i kulturalnych. Autonomia ma wielkie znaczenie, ale jako autonomia
terytorialna, zbliżająca naród dany do suwerenności na danym terytorium. Oczywiście, że
przy utworzeniu i skrystalizowaniu się jakiejś organizacji terytorialnej, któraby obejmowała liczne narody, ów pomysł autonomii kulturalnej może się rozwinąć i stać podstawą
zadawalniającą potrzeby specjalnie „narodowo-kulturalne”, ale czynnik gospodarczy pozostanie i na przyszłość czynnikiem pierwszego znaczenia.
Na lipiec r.  przypadała pięćsetna rocznica bitwy pod Grunwaldem. W Raǳie
Miasta Krakowa powstała myśl uczczenia tego wiekopomnego, dla bytu Polski decydującego zdarzenia ǳiejowego. Partia nasza zgoǳiła się wziąć uǳiał czynny w uroczystościach, mięǳy innymi także i z tego powodu, aby nie dopuścić do rozwinięcia się panslawistycznych bredni, grożących przy każdej antypruskiej manifestacji. Jakoż celu tego
dopięliśmy. Uǳiał nasz w uroczystości na wspaniałych Błoniach krakowskich zgromaǳił
tysiące robotników maszerujących pod czerwonymi sztandarami. Na Wawelu tłum robotniczy zaintonował „Jeszcze Polska nie zginęła!” a potem „Czerwony Sztandar”. Gdym
szedł na przeǳie śpiewających robotników, wiǳiałem jak z jednego parterowego okna
„proboszczówki” na Wawelu ksiąǳ nas błogosławił, ale za to w drugim oknie inny ksiąǳ
miotał się i wrogo gestykulował. Słowa wrogie utonęły w potężnym śpiewie tysięcy.
Stańczycy krakowscy byli podczas tych obchodów mocno „rozdwojeni”. Ich dworska
polityka truchlała na myśl, że Niemcy mogą wziąć za złe Polakom ten wybuch entuzjazmu wobec wspomnień o pogromie Krzyżaków. Hr. Woǳicki Antoni, który procesował
się z rządem pruskim o zdobycie słynnej Ryǳyny w Księstwie Poznańskim, wyjechał
dla bezpieczeństwa z Krakowa. Że rządowiec austriacki ksiąǳ kardynał Puzyna był podczas całego obchodu niewiǳialny, to rozumiało się samo przez się. Przyjezdni endecy
z posłem hr. Skarbkiem na czele chcieli wyrząǳić socjalistom aont, ale potraktowałem
młodego hrabiego tak bezwzględnie — może trochę za bezwzględnie — że bractwo to
uciszyło się natychmiast. W ǳień rocznicy, d.  lipca w nieǳielę popołudniu zebrało się
na starym rynku krakowskim ogromne zgromaǳenie robotnicze, do którego przemawiałem. Wskazałem na milczenie mieszczańskich sfer w sprawie polskiej i krytykowałem
ich tchórzostwo. Zresztą kilka ustępów mej mowy rzecz tę oświetli:
„W tych dniach świątecznych nie mówiono niemal wcale o tym, o czym milczeć nie
można — mówić potrzeba!
Mówiono tutaj w Krakowie o wadach i błędach polskich, zalecano z wad tych się
leczyć, wskazywano na rany, ale nikt tym tysiącom, tym tłumom polskim z całego świata
zebranym, nie wskazał zła, nie zohyǳił błędu głównego, nie ujął ich jak brat za rękę, aby
pójść drogą w lepszą przyszłość.
Może chciano nam cierpień oszczęǳić, może serc krawić nie chciano. A może lękano
się srogiego oblicza prawdy, która wypowieǳiana, a potem odczuta, zdruzgotać gotowa
cały ǳisiejszy ład i porządek w Polsce.
Ten ład i ten porządek, pod którym państwo polskie rozerwane w strzępy, pod którym
w Prusach ziemię z pod stóp chłopa polskiego wyrywają, ǳieciom polskim po polsku
modlić się nie dają, robotnikom polskim mówić po polsku nie pozwalają.
Ład i porządek, który w zaborze rosyjskim zagnał na Sybir, zakuł w kajdany najlepszych Polaków — polskich robotników — a z rzekomych woǳów narodu, co zostali na
wolności, porobił carskich błaznów, neoslawistów i śmiesznych dyplomatów upodlenia
naszego.
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Czy może ład i porządek zaboru austriackiego, zaboru, gǳie z kraju chłop przed
głodem ucieka, gǳie starannie hodują chamstwo w duszach luǳi, aby z nich zrobić
roǳaj banderii, gotowej na zawołanie!
Spokoju w Polsce zmącić tu, w Krakowie, nie chciano. Nam tutaj raǳą spokój, i jeszcze raz spokój, i modły do Pana zastępów. Czy spokój zbawia?
W XVIII wieku spokój nas zgubił i shańbił. Gdy Kościuszko poprowaǳił garść wojska i chłopów krakowskich do walki o oǳyskanie niepodległości — „spokój” panował
wśród szlachty. I doprowaǳił ten „spokój” do tego, że nie rozwiązano kwestii pańszczyzny, pozostawiając rozwiązanie jej wrogowi. ǲięki „spokojowi” utraciliśmy własną
państwowość.
A właśnie święcimy Grunwald, którego znaczenie historyczne streszcza się w obronie
państwa polskiego przed zagładą. Kwestia bytu państwowego obchoǳi klasę robotniczą.
I nasze nęǳe w znacznej części płyną z braku jedności, wolności i niepodległości narodowej. I polskiemu robotnikowi potrzebny jest pancerz własnej państwowości, jaki mają
narody zachodniej Europy. Dążymy więc do wyzwolenia narodowego. Nie sny to, nie
czcze mary romantyki rewolucyjnej, ale konieczny proces historyczny! Tylko niepodległość narodowa jest drogą do zbratania, do solidarności wszystkich ludów!
Tłuczona febrą szowinizmu demokracja mieszczańska schoǳi coraz częściej na manowce i — występuje przeciw klasie robotniczej na polu polityki narodowej, przez co
popełnia błąd historyczny, który jej samej wszelką siłę odbiera. Ale robotnik i chłop nie
daje za wygraną.
Odroǳenie Śląska Górnego i Śląska austriackiego, rewolucja w Królestwie, rok 
w Galicji — to wszystko wskazuje, że masa narodu iǳie swoim torem, że gotują się
w milionach ludu nowe dążenia, nowe siły, które kiedyś wystąpią na arenę ǳiejową, aby
zrównać nas z narodami Europy zachodniej, aby nam z członków zerwać kajdany, a z czoła
zmyć hańbę niewoli.
Może ani jeden z nas tu zebranych nie wejǳie do ziemi obiecanej, do Polski zjednoczonej, niepodległej, Polski ludowładczej i szczęśliwej, może nas od niej ǳielą otchłanie
oﬁar, morza łez naszych i strugi krwi naszej, to wiemy jednak, że spokojem do niej nigdy
nie wejǳiemy.
Oto dlaczego nie wzywam Was do spokoju i modłów, lecz zważywszy na wielkie nauki
i doświadczenia ǳiejów luǳkich, ǳiejów narodów podbitych, chciałbym serce każdego
z Was uczynić ǳwonem, który nie tylko oddaje cześć zmarłym, lecz przede wszystkim
żywych do życia by wołał i wroga pioruny przełamał!”
Wzruszający telegram wysłali do Krakowa socjaliści polscy w Berlinie:
„Z niewoli babilonu krzyżackiego, znękani, cierpiący pod brzemieniem hakaty, łączymy się myślą i duchem z rodakami, zebranymi na wiekopomną rocznicę zwycięstwa
polskiego nad chytrą chciwością krzyżactwa, w prastarej stolicy kultury i u źródła duchowego narodu polskiego, w naszym Krakowie, ǳieląc z wami radość z wspomnień
świetności narodu naszego — niezłomni w wierze, iż nasze cierpienia, iż nasza niewola
już długo trwać nie może — wołamy do was rodacy: otuchy! jedności! wszechstronnej
oświaty mas ludowych! a dojǳiemy do Grunwaldu przyszłości! niech żyje postęp! niech
żyje oświata ludowa! precz z najazdem! niech żyje wolna niepodległa Polska! Towarzystwo
socjalistów polskich w Berlinie. Klub dyskusyjny im. Jarosława Dąbrowskiego w Riksdorﬁe. Koło śpiewaków „Wolny duch” w Berlinie”.
Podczas obchodu trzymano z dala wszelkie próby panslawistycznych objawów, a gdy
na uczcie literatów i polityków słynny poseł dumski p. Rodiczew wypowieǳiał się, że
Polska niepodległa może powstać za jakich pięćset lat (!), wówczas już nikt nie śmiał
zachwalać polityki ugodowej wobec Rosji. Najsiarczystsze gromy za Grunwald spadły na
nas ze strony roǳimych „esdeków”. Nabesztawszy nas od ostatnich, pisał półgłówek z pod
znaku pani Róży Luksemburg:
„Precz z pamiątką grunwalǳką — niech żyje pamięć wszechrosyjskiej rewolucji!
Precz z oszustwem i wyzyskiem słowiańskim — niech żyje jedność klasowa polskiego
i rosyjskiego proletariatu! Precz ze słowiańskim nacjonalizmem — niech żyje niemiecka
klasa robotnicza!”
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Odezwa ta podobna jest ǳiwnie do kołowacizny odezwowej naszych ǳisiejszych komunistów.
Aby ustalić „urzędowo” niejako, czy Rosjan zapraszano do Krakowa, zapytałem o to
prezydenta dra Lea na posieǳeniu Rady Miejskiej. Z odpowieǳi jego wynikało, że zaproszono tylko reprezentację miast Pragi, Lublany, Zagrzebia i Zadaru z tym, że obchód
ma być polski a nie „słowiański”. Gdy stowarzyszenie „Kultura Słowiańska” w Moskwie
się zgłosiło, zaproszenia mu nie posłano. Nie wiem tylko czy można było pogoǳić z krakowskim obchodem mowę posła polskiego w Berlinie, ks. prałata Jażdżewskiego, który
właśnie w owych dniach pamiętnych, imieniem Koła Polskiego, zgaǳał się z trybuny sejmu pruskiego na podwyższenie pensji Wilhelma o  miliony? Ale każdy wie, jak godnie
obchoǳić rocznice narodowe.
Wkrótce po tych zdarzeniach pojechałem na mięǳynarodowy kongres socjalistyczny w Kopenhaǳe, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych Północnej Ameryki na objazd
pomyślany barǳo szeroko. Przepłynąłem ocean na miłym holenderskim parowcu „Rotterdam” i przybyłem w połowie września do Nowego Yorku, gǳie w przystani powitano
mnie serdecznie. Około tysiąca towarzyszy cisnęło się koło mnie i musiałem przemawiać
wprost pod gołem niebem. Wynajęto mi pokój i dano przez dwa tygodnie odpocząć,
a raczej poznawać olbrzymie miasto, największy port świata. Byłem w sąǳie, na giełǳie,
w kościołach, w więzieniach, poznałem przeróżne „ghetta” żydowskie, włoskie, chińskie,
byłem w redakcjach, teatrach, w największej operze i w największym cyrku świata itd.
Czytałem okropną prasę amerykańską i poznawałem najwybitniejszych socjalistów polskich i amerykańskich. Poznałem tow. Maurycego Hilquita (emigrant z Wilna), tow. Lee
i jego sympatyczną żonę, a także emigrację rosyjską, żydowską i niemiecką, najsilniejszą
grupę w socjalizmie amerykańskim. Dnia -go paźǳiernika zacząłem w porozumieniu
ze „Związkiem Socjalistów Polskich” moją pracę objazdową wielkim i uroczystym zgromaǳeniem w pięknej sali „Cooper Union”. Potem przez dwa miesiące jeźǳiłem w towarzystwie barǳo miłego towarzysza Grimma, emigranta ze Stryja, od miasta do miasta,
gǳie mieszkali Polacy. „Związek Socjalistów Polskich” ułatwiał mi wszystko. Zwoływał
zgromaǳenia, opłacał moją podróż i starał się, aby mój objazd przyniósł dodatnie rezultaty. Odbyłem w ten sposób coś  zgromaǳeń publicznych, a że to był okres wyborów
na prezydenta, więc zgromaǳenia były pełne ludu ciekawego, co też powie ten przybysz
z „starego kraju”? W niektórych miejsowościach nie chcieli jednak polscy chłopi choǳić
na moje zgromaǳenia, bo właśnie doznali smutnego i bolesnego zawodu z powodu jednego „rodaka”. Oto p. Zbyszko Cyganiewicz zapowieǳiał był niedawno mocowanie się
z amerykańskim siłaczym p. Gotchem. Chłopi porwani patriotyzmem stawiali oczy wiście na Zbyszka. No i przegrali, bo Gotch Zbyszka obalił! Biedacy potracili setki tysięcy
dolarów i nie chcieli słyszeć o nowym jakimś Zbyszku. Na zgromaǳenia moje ci zgrani
patrioci polscy nie byli zatem łaskawi. Polscy księża katoliccy rozpoczęli przeciwko mnie
szaloną nagonkę, i to z ambon w sposób brutalny i nieprzyzwoity. Podczas gdy jedni
opisywali, jak to ja, nakradłszy w Polsce pienięǳy, musiałem uciekać za morze, druǳy przestrzegali wiernych, aby ani grosza nie składali na moich wiecach, bo ja wszystko
przepuszczę w Europie. Bronili swoich fortun jak umieli. Był to okres prawǳiwego bogactwa księży w polskich paraﬁach. Pomimo zakazu Rzymu pobierano opłatę za wejście
do kościoła, zbudowanego za pieniąǳe wiernych. Opłaty zaś za śluby, chrzty, pogrzeby
i spowiedź bywały nieraz barǳo wysokie. Dochód . dolarów w roku nie był tu
wcale niezwykłym. Żaden biskup w Polsce nie miał takich dochodów. Wystarczy zresztą
przytoczyć główną cyę:  milionów dolarów wydawanych rocznie przez  miliony Polaków na utrzymanie swoich kościołów. Jest to olbrzymi wydatek  dolarów ( złotych)
na głowę Polaka amerykańskiego! W Polsce odroǳonej płaci każdy Polak przeciętnie 
zł. na utrzymanie całego państwa z wojskiem, urzędnikami, sądami, szkołami, klerem itd.
W Ameryce księża zabierali prawie tyle samo na siebie! W różnych pobożnych banczkach
okradano bez litości naiwnych paraﬁan a moralność płciowa tych oryginalnych „pasterzy” dawała wiele materiału do uwag zgorszonym owieczkom. Pomimo tego wszystkiego
nie pozwoliłem, aby na moich zgromaǳeniach prowaǳono polemikę religĳną, do czego
mieli chętkę różni fanatycy z „kościoła narodowego”, którzy chcieli skorzystać z tłumnych
wieców dla swojej kościelnej propagandy. Gǳie się rozszerzył „kościół narodowy”, tam
podupadała organizacja robotnicza. Życzyłem im powoǳenia, ale byłem zdania, że spoPamiętniki



ry kościelne powinny się rozgrywać nie na robotniczych barkach. Nie miałem przy tym
zaufania do księży w robotniczej polityce rewolucyjnej i dotąd przynajmniej nie miałem
powodu zmienić tej opinii. Może kiedyś wyrośnie takie pokolenie księży, z którymi bęǳie można pracować i obok nich walczyć bez obawy, że pewnego pięknego ranka klątwa
biskupia czy papieska nagle księǳa odmieni.
Objechałem najpierw okolice N. Yorku, potem przez Baltimore, Filadelﬁę, Waszyngton pojechałem ku Chicago, zwieǳiwszy Pensylwanię, Cleveland i Detroit. Odbywałem
zgromaǳenia w polskich osadach górniczych i zwieǳiłem „miasto dymu” Pittsburg,
gǳie w hutach tracili swoje siły i zdrowie polscy robotnicy. Byłem u grobu tych polskich najmitów, postrzelanych podczas strajku pod Pittsburgiem przez „Pinkertonów”
Carnegiego. Zwieǳiłem słynne rzeźnie w Chicago, osławione w powieściach Sinclaira,
byłem wśród kolonii polskiej w Pullman, znanym z produkcji wagonów. Odwieǳiwszy
„miasto browarów” Milwaukee, poznałem burmistrza jego tow. Seidla i posła z tego okręgu tow. Bergera. Był to wówczas jedyny poseł socjalistyczny w Kongresie (parlamencie)
Stanów Zjednoczonych. Potem wróciłem znów ku Atlantykowi, odwieǳając po droǳe
Buﬀalo i dalsze osady polskie i odbywając zgromaǳenia, aż dotarłem do Bostonu.
Pod koniec mej ogromnej drogi odbył się Kongres Związku Socjalistów Polskich
w Bridgeport, skąd wysłaliśmy depeszę staruszkowi tow. Limanowskiemu, który obchoǳił swój siedemǳiesiąty piąty rok uroǳin! Jakże się cieszę, że ten cudny staruszek żyje
jeszcze i ǳiała w wolnej Polsce, w chwili, gdy to piszę!
Wśród polskich socjalistów dużo było luǳi zdolnych i gotowych do pracy. Jednym
z najpoważniejszych był tow. Aleksander Dębski, „proletariatczyk” a potem członek PPS.
Osobistość silna i piękna, sięgająca jeszcze czasów „Proletariatu” i spisków carobójczych.
Pracował całe życie ciężko i na starość mógł wreszcie powrócić do wolnej polskiej ziemi. Pierwsze kroki stawiał wtedy w N. Yorku Bronisław Kułakowski, niegdyś adwokat
warszawski, obrońca rewolucjonistów, przy tym kpiarz i paliwoda, ale najoryginalniejsze
pióro, jakie w polskiej publicystyce zdarzyło mi się spotkać. Pracował tu od lat mój dawny
kolega parlamentarny tow. Jan Kozakiewicz. W Chicago poznałem redaktorów „ǲiennika Ludowego”, tow. Kochanowicza i Mazurkiewicza. Tow. Borkowski, Bańka, Słowik
i inni, lekarze — tow. Zajączkowski i Szreter, oraz miejscowi organizatorzy socjalistyczni,
to był spory zastęp luǳi czynu, pracujących wśród robotników polskich w Ameryce. Ale
nie można powieǳieć, ażeby atmosfera obyczajowa i towarzyska amerykańska sprzyjała
rozwojowi socjalistycznych organizacji. Potęga kapitalizmu, a jeszcze barǳiej jego niesłychane, drapieżne metody zwalczania idei socjalistycznych, możność ekspansji niebywałej
z powodu wolnej ziemi i skarbów przyrody oraz wyzyskiwania Kanady i Meksyku, a także
względnie wysokie zarobki robotnicze i rozwój instytucji demokratycznych, to wszystko
razem stwarzało naiwne przeświadczenie w masie pracującej, że przed każdym robotnikiem stoi otworem droga do wzbogacenia się bezgranicznego! Cóż z tego, że majątek
Stanów Zjednoczonych należał niemal w % do garstki bogaczy, skoro przed jednostką robotniczą stała kariera czysto kapitalistyczna. A przy tym przypływ co roku kroci,
a nawet miliona robotników europejskich, czynił wielką organizację niemożebną. Arystokracja robotnicza amerykańska dbała tylko o siebie, bo też i nie umiała ani nie mogła
asymilować tłumu głodnych i ciemnych przybyszów z Europy. Zasada „Self help” —
„Pomagaj sam sobie” — była podstawą konstytucyjnego życia Ameryki Północnej i nie
chciała ustąpić zasaǳie społecznej, opiece społeczeństwa nad jednostką. Najwyższy trybunał unicestwiał wszelkie socjalno-polityczne ochronne ustawy poszczególnych stanów
i wolna konkurencja u dołu kwitła. U góry panowała zmowa i ścisła organizacja bogaczy
jako „korner”, „trust” i „ring”, zabezpieczające bogaczów od jednostkowego ryzyka! Walka rządu z trustami i kartelami kapitalistów nigdy nie osiągnęła celu i była czasami prostą
komedią. Niezwykła tolerancja wobec ǳiesiątek wyznań religĳnych i poglądów politycznych (byle nie socjalistycznych!) odnosiła się do rasy białej, bo Murzyni byli traktowani
w ǳiki nieraz i okrutny sposób, „żółtych” do kraju nie wpuszczano, a Indianie zostali
faktycznie wyniszczeni. Polska emigracja zajmowała, pomimo swej liczby, barǳo podrzędne stanowisko. Wynajmowani przez partie amerykańskie „politykierzy” i szynkarze
polscy dbali o to, aby głosy polskie padały na tego, kto je kupił. Po wyborach nie zajmowano się Polakami. Patriotyzm polski przybrał tu cechę zabawy towarzyskiej za pomocą
tworzenia „wojska polskiego”, tj. różnych „ułanów św. Józefa” (bez koni), piechoty bez
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broni i artylerii bez armat. Było to wojsko niemal wyłącznie dla procesji, a potem dla
wspólnej pĳatyki utworzone. Szynkarz („salunista”), ksiąǳ i politykier dbali o to, żeby
nic z tego nie wyszło. ǲielnica polska zaczynała się tam, gǳie zaczynało się — błoto.
I nic ǳiwnego, bo Polacy z Galicji i z Królestwa uważali swój pobyt tutaj za przejściowy. Byle uzbierać grosza, choćby głodując, a potem wrócić do Polski! Tylko Poznańczycy
zostawali tu na stałe i ci mieszkali lepiej. Mniejsze osady polskie jak Pullman lub Fort
Wayne robiły wrażenie sympatyczne z powodu solidarności i zwartości wewnętrznej, ale
większe zbiorowiska, jak N. York, Detroit, Chicago były słabo zorganizowane. Podróż
moja przyczyniła się do ożywienia organizacji i agitacji w szeregach polskich. Na fundusz
wydawniczy „Naprzodu” przywiozłem z Ameryki około . dolarów.
Na prośby Żydów i Niemców nowojorskich musiałem odbyć wśród nich zgromaǳenia. Na jednym przemawiałem w ogrom nym teatrze żydowskim, popierając kandydaturę
tow. Londona na gubernatora stanu N. Yorku.
Z początkiem grudnia  r. po ciężkiej pracy odetchnąłem wreszcie na okręcie,
wiozącym mnie do Europy. Przebywszy piękną burzę w kanale La Manche, wylądowałem w Bremie, gǳie odbyłem zgromaǳenie z Polakami bremeńskimi. Po dwuǳiestu
goǳinach ocknąłem się w Krakowie.
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W tyǳień zaledwie po powrocie z Ameryki wniosłem w parlamencie interpelację
z powodu protestów studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego przeciw ks. Kazimierzowi
Zimmermannowi, świeżo mianowanemu profesorowi wyǳiału teologicznego. Choǳiło
o poziom naukowy uniwersytetu. Studenci stanęli w obronie nauki przeciw agitatorom
klerykalnym. Księǳa Zimmermanna sprowaǳono z Poznańskiego, aby dodał poloru
i polotu miejscowym domorosłym klerykałom, przegrywającym haniebnie w walce z socjalizmem. Sprowaǳono go na wyǳiał teologiczny, ale równocześnie ogłoszono publiczne jego wykłady na temat „Chrześcĳańskie nauki społeczne”. Oczywiście, że katedra rzeczywistych nauk społecznych była nieobsaǳona. Młoǳież podniosła gwałtowny protest.
Wyrazem tego protestu w parlamencie była moja interpelacja, zarzucająca ks. Zimmermannowi brak jakichkolwiek prac naukowych, a za to autorstwo lichych broszurek agitacyjno-klerykalnych, zawierających naiwne brednie w roǳaju twierǳenia, że katolicyzm
sprzyja płodności narodów itp. W końcu zwróciłem uwagę na głupkowatą pracę księǳa
pt. „Moja pani, przyczynek do psychologii księżych gospodyń”, która pod popularnym
tytułem „Moja baba” ośmieszała autora w szerokich kołach publiczności. Ponieważ Senat oddał protestowiczów studenckich pod śleǳtwo i groził im setkami relegacji, więc
zażądałem od hr. Stürgkha, ówczesnego ministra oświaty, aby wziął w obronę prawǳiwą
naukę i zniósł policyjne szykany, a młoǳież uspokoił co do tego, że „najstarszy uniwersytet polski nie stanie się przytuliskiem obskurantyzmu oraz klerykalnej, antynaukowej
demagogii”.
Sprawa ks. Zimmermanna stała się pod wpływem zaślepienia Senatu i krewkości
młoǳieży pierwszorzędną sprawą życia uniwersyteckiego, przeniosła się na uniwersytet
lwowski, gǳie żywo poruszyła młoǳież i zaogniła się do tego stopnia, że uniwersytet stał
się widownią walk ogromnej większości młoǳieży z nieliczną mniejszością klerykalną,
cieszącą się jednak opieką policji i Senatu. Senat uparł się, że wykłady „naukowe” księǳa
profesora muszą się odbywać, a młoǳież udaremniała je, przychoǳąc na nie masowo.
Wreszcie w styczniu Senat relegował  studentów. Skandal rozrastał się, a prof. Witkowski, rektor uniwersytetu, znakomity ﬁzyk i szlachetny człowiek, był z powodu ciężkiej
choroby serca za słaby, aby mu zapobiec. Klerykalno-konserwatywni profesorowie wzięli
górę! Doprowaǳili też do strajku uniwersyteckiego, który przerzucił się potem na część
uniwersytetu lwowskiego i zwrócił się do wszystkich uniwersytetów austriackich z żądaniem poparcia. Sprawa stawała się poważną. Gdy wreszcie w dniu  lutego  r. młoǳież
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protestująca zgromaǳiła się w uniwersytecie wbrew zakazowi Senatu, ten wezwał policję i wojsko przeciw studentom. Dwie kompanie wojska otoczyły gmach „Collegium
Novum”. Rektor prof. Witkowski ogłosił uniwersytet z polecenia właǳ za zamknięty.
O goǳinie ½ wieczorem policja miała zająć uniwersytet. Na plantach rozłożyło się wojsko, a za nim tysiączne tłumy publiczności, zaniepokojonej o losy młoǳieży w gmachu.
Chwila była ciężka. „Oblężeni” akademicy posłali do mnie o pomoc w tej obieży. Było
około -ej po południu. Przyszedłem, rozmówiłem się z starszymi komisarzami policji
i przez kordon wojskowy przedostałem się do wnętrza. Oświadczyłem studentom, zgromaǳonym w ogromnej sali Kopernika, że podejmuję się cofnąć wojsko, jeżeli zachowają
się spokojnie i nie powezmą decydujących uchwał. Uczynię to bez ujmy dla ich akademickiego honoru. Przyrzekli zachować się spokojnie. Poczym wraz z posłem drem Grossem
i przy pomocy sroǳe strapionego rektora skłoniłem policję do cofnięcia wojska z tym, że
młoǳież potem uniwersytet opuści. Udało się szczęśliwie przeprowaǳić to wszystko, po
czym studenci urząǳili wieczorem w trzaskający mróz pochód pod pomnik Mickiewicza
na rynku.
Sprawa skończyła się relegacją tow. Jemielewskiego (obecnie poseł sejmowy „Wyzwolenia”), Heltmana i Baścika (lekarz).  słuchaczom uǳielono surowej nagany z groźbą
relegacji w przyszłości,  słuchaczom uǳielił Senat zwykłej nagany.
Ksiąǳ profesor po tych przejściach stał się cichym. Umarł jako rektor w r. . Rząd
jednak nie zapomniał tak łatwo studenckiego strajku i prowaǳił potem surowe śleǳtwo
przeciw policji (dyrektor Flattau) za to, że usłuchała głosu rozsądku i do przelewu krwi
nie doprowaǳiła. Niech tylko gǳiekolwiek policja roztropnie postąpi, a wnet wyższe
właǳe zaczynają pleść głupstwa o upadku „autorytetu”… Skończyło się na niczym, bo dr
Bobrzyński, ówczesny namiestnik, nie należał do tego typu władców, co hr. Stürgkh.
Oczywiście, że klerykali i stańczycy lamentowali barǳo żałośnie z powodu skompromitowania przez socjalistów agitatora klerykalnego. Hr. Stanisław Tarnowski na zgromaǳeniu dozorców domowych w „Sokole” wołał z namaszczeniem: „Rozruchy uniwersyteckie zrobili ci sami, co we Francji i w Portugalii rząǳą, w Rzymie burmistrzują w osobie
p. Nathana… Jedni nazywają ich socjalistami, druǳy żydami, inni masonami, ale nikt
nie wskaże, gǳie się jedni kończą, druǳy zaczynają, a to pewna, że łączą się wszyscy we
wspólnym celu zniszczenia chrześcĳaństwa”…
Emerytowany profesor wiǳiał rzeczy stanowczo za czarno. Ani Francuzi ani Portugalczycy nie robili strajku w Krakowie, tylko po prostu polska młoǳież studencka…
Równie dramatycznie ukształtowała się moja akcja w sprawie Ryǳyny w Raǳie Miasta Krakowa. W dniu  stycznia  r. wniosłem do prezydenta miasta interpelację, którą
w wyjątkach przytoczę:
„W ostatnich czasach zaszedł fakt smutny, fakt sprzedawczykostwa ze strony polskiej. Mianowicie majorat ryǳyński mający obszaru . hektarów, którego ustawa
przeznaczała jego dochody na rzecz Komisji Edukacyjnej, chciał zagarnąć rząd pruski,
występując jako rzekomy spadkobierca Komisji Edukacyjnej, a dwóch najbliższych agnatów, hr. Henryk Potocki i hr. Antoni Woǳicki, rozpocząwszy proces z pruskim ministerstwem oświaty o niepoǳielność majoratu i o wypełnienie jego celu — w czasie
procesu sprzedali swoje pretensje rządowi pruskiemu za pięć, względnie za cztery miliony
marek! Prowaǳili z ich strony tę sprawę dwaj adwokaci: poseł ǲiembowski z Poznania
i Loewenstein ze Lwowa.
I już donosi prasa niemiecka, że rząd pruski postanowił rozǳielić tę ordynację i osiem
tysięcy hektarów oddać „Komisji Kolonizacyjnej”, żeby osaǳać tam Niemców, a lasy oddać na własność domen pruskich, a więc rządu, który odmawia nam praw, który wyǳiera
nam język i ziemię!
Powieǳą może, że sprawa jeszcze „nie jest skończona”, że sprawa jest „w toku”, — jak
to właściciel „ǲiennika Polskiego” p. Loewenstein oświadczył w interwiewie w „ǲienniku Polskim”, twierǳąc że są jeszcze inni, dalsi agnaci, którzy się może swych pretensyj
nie zrzekną. A równocześnie prasa poznańska zamieszcza anonimowe doniesienia, jakoby p. ǲiembowski miał jakieś tajne „dossier” w sprawie ryǳyńskiej, wystarczające dla
oczyszczenia owych dwóch hrabiów. Ale w rzeczywistości okazuje się, że nic niema na
tym całym „dossier”, że to wszystko są wykręty.
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Natomiast faktem niezbitym jest, że otrzymano sumę, żeby proces dla rządu pruskiego
skończył się pomyślnie — i wobec tego śmiesznym jest wszelkie gadanie. „myśmy wzięli,
ale są inni agnaci, którzy się może nie spodlą”…
Dlatego w tej Raǳie, skoro nikt inny tego nie uczynił, uważam za konieczne zapytać
p. Prezydenta:
Czy hr. Woǳicki złożył mandat raǳiecki?
Jeżeli nie, w takim razie czy nie uważa p. Prezydent za stosowne po porozumieniu się
ze wszystkimi odcieniami w Raǳie Miejskiej zarząǳić wyznaczenie komisji z  członków,
aby zapytała hr. Woǳickiego, czy jest prawdą, co bez sprzeciwu pisze cała prasa polska,
i aby wezwała go do oczyszczenia się z ciążącego na nim zarzutu sprzedawczykostwa”.
Prezydent Leo obiecał zarząǳić tajne posieǳenie dla tej sprawy. Kiedy na tajnym posieǳeniu rozwinąłem moją interpelację, mogłem obserwować piękne kwiatki służalczości wobec „pana hrabiego”… P. dr Doboszyński (znany z skandalicznej sprawy okpienia
Francuza Boishebert) żądał „delikatności” wobec hr. Woǳickiego i chciał „pozostawić
decyzji” jego, „czy zechce dać wyjaśnienia wobec komisji, którą sam hr. Woǳicki zaproponuje”, a drugi radca p. dr E. zaproponował, żeby Rada zwróciła się „z prośbą do hr.
Woǳickiego i z pytaniem, jakiego żąda sądu, aby się usprawiedliwić z zarzutów, podniesionych przez p. radcę Daszyńskiego”… Pomimo tych służalczych głosów Rada uchwaliła
moją rezolucję: „Wybiera się komisję, złożoną z prezydium i przewodniczących sekcji,
celem rozpatrzenia zarzutów” itd… „Komisja ma Raǳie przedstawić referat i wnioski”.
Wśród postępowania procesowego owej komisji, która nadto ogłosiła swoje posieǳenia za tajne, mogłem obserwować ǳiwne zachowanie się prasy narodowo-demokratycznej. Na pozór popierały „Słowo Polskie” i „Kurier Poznański” moje zabiegi, zmierzające
do zupełnego wyjaśnienia sprawy ryǳyńskiej, ale — mimo przechwałek, że mają materiały — nie dały mi ani jednego wiersza informacji. Za to w nieładny sposób zarzucały mi,
że się cofam itd. Komisja miała barǳo szczupły materiał dla osąǳenia sprawy. Powoływano się na to, że uzyskanie owych kilku milionów od rządu pruskiego dla obu agnatów
było zwycięstwem polskim itd. Pp. ǲiembowski i Loewenstein, obaj adwokaci nad miarę zręczni, nie mogli ze swego „dossier” zacytować nic ciekawego. Cała rzecz tedy leżała
w tym, czy agnaci oddaǳą na cele narodowej oświaty pieniąǳe otrzymane od Prusaków,
ale i na tym punkcie nie uzyskano nic pewnego. Mieszczaństwo, zamierające w czci dla
arystokraty, jedynego hrabiego w Raǳie Miejskiej, wybieliło go też z namaszczeniem.
Dnia  lutego  r. odczytano w Raǳie orzeczenie komisji: „Sąǳąc na podstawie dostępnych sobie dokumentów i wyrażając przekonanie, że fundusz, uzyskany z powodu
rozwiązania ordynacji ryǳyńskiej, użyty bęǳie w myśl zasadniczej intencji pierwszego
założyciela ordynacji, nie tylko na trwałą lokację w ziemi, lecz równocześnie w pokaźnej części na cele edukacji narodowej, komisja nie wiǳi w postępowaniu hr. Antoniego
Woǳickiego niczego, co by mu czyniło ujmę jako Polakowi, oraz członkowi Rady miasta
Krakowa”.
Po złożeniu tego sprawozdania zażądałem głosu, którego mi dr Leo dać nie chciał.
Powstały więc sceny burzliwe, trwające około goǳiny. P. dr Leo musiał mi w końcu
głosu uǳielić. Stwierǳiłem, że „suma przyznana przez rząd pruski hr. Woǳickiemu
i Potockiemu jest — po rozwiązaniu ordynacji — polskim dobrem publicznym i jest
obowiązkiem tych panów sumę tę w całości oddać na polskie cele publiczne”.
Czy obaj ci panowie sumę tę oddali Polsce, tego nie umiem ǳiś powieǳieć.
Ale nie tylko arystokracja polska stała pod zarzutami nie całkiem czystego postępowania w sprawach publicznych. Niemal równocześnie odsłaniało się i na jaw wychoǳiło
zepsucie i zdemoralizowanie posłów chłopskich.
Na pierwszym miejscu stali tutaj handlarze ludźmi, agenci emigracyjni. Ks. Stojałowski został agentem towarzystwa „Austro-Americana”, ks. Szponder miał znów „Świętego
Rafała”, poseł Szajer dostarczał towaru luǳkiego fabrykantom szweǳkim, poseł Stohandel miał agencję „Opatrzność” w Krakowie, a potem „Patria” w Wiedniu. Cała ta hienia
kompania obǳierała chłopów emigrantów, gwałciła ǳiewczęta chłopskie na kwaterach
emigranckich i tuczyła się groszem najbiedniejszych. Wszyscy wieǳieli o tym, sprawy
te były sądownie ujawnione i napiętnowane! Obok handlarzy emigracyjnych stanęli godnie chłopscy posłowie, należący do narodowej demokracji, Paduch, Wiącek i Fiedler.
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Ci, a także kilku innych sprytniejszych i za rękę nie złapanych, oparli „interes” poselski
na wyrabianiu koncesji szynkarskich dla Żydów. Opinia publiczna i ustawa domagały się
zmniejszenia liczby szynków. Sprawę miał przeprowaǳić namiestnik. Otóż protekcja poselska, w zmowie z urzędnikami namiestnictwa, umiała zrobić z tego doskonały interes.
Zdumiewającą rzeczą były listy tych półanalfabetów chłopskich pisane do „sekretarzy”,
czyli swoich pomocników w ściąganiu od Żydów sum, dochoǳących czasem do .
koron za koncesję! Pyszny był
Paduch w następującym liście:
„Żyǳi zdraǳili sprawę. Niech bęǳie pochwalony Pan nas Jezus Chrystus! Ni mogę
tego znieść coś narobił ty z tymi wekslami i listami. Ten list, co poseł Fiedler pisał do
Goligera, to wczoraj na Kole był oczytany przez Stapińskiego, dali te weksle co ja podpisał, to Stapiński miał ich  i na Kole pokazywał, po morǳie chciałem go nawalić, ale
uciekł. Żyd cygan weksel dał Stapińskiemu gwałt! Mojsiu Kanarek został przeze mnie
z parlamentu wyrzucony”…
Sprawy te chłopscy posłowie traktowali z całą swobodą. Tak np. Fiedler pisze bez
żenady:
„Na interwencji Paducha przyjechałem do Lwowa w sprawie waszej o koncesje szynkarskie; staraniem moim i kolegi Paducha bęǳie sprawę traktować pomyślnie. Każda
sprawa potrzebuje wydatków — tak i tutaj koszta są i będą, obiecana kwota być musi
. koron, a jak nie przyjǳie do skutku, to się zwróci. Czekam do wieczora – na
koszt. Bartłomiej Fiedler”.
Korupcja posłów chłopskich w polityce parlamentarnej obracała się nadto około wyzysku kasy rządowej, albo łapówek od różnych „interesantów”. Zapomogi dla powoǳian,
przyǳiał jakichkolwiek towarów na wieś (skóra!), ǳierżawa lasu, czy gruntu publicznego, koncesje wiejskie itp., to wszystko stanowiło i stanowi cel pożądań wielu brudasów poselskich pochoǳących ze wsi. Staje ten typ godnie obok szlachciców, tuczących
się w owym czasie prawem propinacji (wyszynku wódki), boniﬁkacjami gorzelnianymi,
wydobywaniem od referentów ministerialnych prawa wyrębu ogromnych połaci lasów
rządowych (prawa odprzedawanego nazajutrz Żydom za krocie tysięcy i miliony), koncesjami kolejowymi (odprzedawanymi za wysokie sumy przedsiębiorcom właściwym),
oszustwem na podatku, w gorzelni, browarze itd. wreszcie synekurami, gǳie próżniak
arystokratyczny żył za pieniąǳe publiczne. Miałem przez dwaǳieścia lat pobytu w parlamencie wiedeńskim barǳo dużo takich typów przed sobą i niejednemu z nich kark
skręciłem. Nie lubiano mnie też za to. A jednak wystrzegałem się pilnie tego, żebym
nie został „specjalistą” w zwalczaniu korupcji. Korupcja jest bowiem „wybujałością” różnych zresztą „normalnych” zjawisk systemu kapitalistycznego. Kupiec, biorący spokojnie
i prawnie lichwę stuprocentową, właściciel akcyjnego kapitału, zgarniający anonimowo
bez żadnej pracy miliony w procentach i dywidendach, są tak samo szkodliwymi społecznie, jak i korupcjonista, o ile choǳi o istotę zła, o zagarnięcie wartości cuǳej pracy.
Korupcjonista — mały czy wielki oszust — łamie jednak „porządek prawny”, nadużywa ewentualnie mandatu poselskiego, uprawia szantaż w gazetach itd. Pewno, że jest
to ciężka szkoda w tworzeniu się pojęć moralnych. Ale w ustroju kapitalistycznym co
ǳień nagina się prawo na korzyść bogacza, a krzywǳi się ubogą masę. Każdy budżet
kapitalistycznego państwa jest ogromnym zbiorem przywilejów dla bogatych, a krzywd
dla luǳi pracujących. Korupcja moralna samego systemu kapitalistycznego jest stokroć
straszniejsza, niż wszystkie karne procesy o kraǳież, oszustwo, sprzeniewierzenie itd. razem wzięte. Przy tym taki pogromca korupcji, wyszukujący żeru dla swoich wystąpień
i obiecujący pomoc dla każdego pokrzywǳonego, staje się po pewnym czasie sam największym korupcjonistą. Wydaje się to paradoksem, a jednak wiǳiałem w mojej długiej
pracy publicznej barǳo często takie właśnie zjawiska. Przede wszystkim pogromca pada
często sam łupem mistyﬁkacji i niedokładnej informacji i często w obronie łotra atakuje
niewinnych luǳi. Następnie wiele zależy od tego, która ze stron walczących zjawi się
pierwsza u pogromcy korupcji. Jeżeli to bęǳie krzywǳiciel, to oczywiście wyjǳie jakieś nowe łotrostwo i to już przy pomocy moralizującego anty-korupcjonisty. Wszystkie
pisma tzw. antykorupcyjne stają się po pewnym czasie na wpół rewolwerowymi!…
Podam dla przykładu taki np. fakt. Towarzysz pewien z P. napisał do mnie list z bolesnym protestem przeciw oburzającej niesprawiedliwości sądu. Żonę jego skazano na
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miesiąc aresztu za uderzenie sąsiadki — chusteczką do nosa! Poprosiłem przyjaciela adwokata, aby tę niegoǳiwość sądową zbadał. Adwokat doniósł mi, że wprawǳie owa pani
uderzyła sąsiadkę chusteczką do nosa, ale w chusteczce był — kamień!… Zaniechałem
tedy ratowania „pokrzywǳonej” sądownie oﬁary…
Poseł jest nieraz celem najróżnorodniejszych kłamstw, niedomówień, przekręceń czynionych po to jedynie, aby go skłonić do interwencji publicznej na podstawie jego prawa konstytucyjnego, i dlatego powinien być barǳo sumiennym i rozważnym człowiekiem. Oddanie się zaś wyłączne tzw. walce z korupcją odbiera posłowi zrozumienie „normalnych” stosunków, gǳie jego praca może przynieść większe korzyści. Odstraszającym
przykładem „antykorupcjonisty” był w owych czasach lwowski poseł p. Ernest Brejter,
syn czeskiej roǳiny, przyznający się raz do Polaków, drugi raz do Rusinów, a kokietujący
nadto syjonistów. Wystąpił jako antykorupcjonista, a skończył jako straszliwy rewolwerowiec, napadający w swoim „Monitorze” Bogu ducha winnych luǳi, kobiety itd. Brejter
był początkowo socjalistą i ǳiałał wraz z nami. Wygórowana ambicja połączona z brakiem
zdolności zawiodła go do tzw. socjalistów niezależnych, którzy skończyli w błocie policyjnej prowokacji. Potem już tylko „bronił uciśnionych” wedle swojego wyboru oczywiście.
Pismo jego, ów znany „Monitor”, stało się z biegiem czasu ohydną kloaką napaści osobistych, pisanych stylem ckliwym, moralizatorskim i chytrym równocześnie, aby uniknąć
skazania w sądach. Koło tego pisma zgrupowało się grono najskandaliczniejszych szantażystów. Napaści na mnie i na partię socjalistyczną były tam nader częste. Tak wyglądał
antykorupcjonista p. Ernest Brejter. Po nim w prasie lwowskiej rolę moralistów biorą
na siebie już tylko indywidua karane sądownie za oszustwo lub kraǳież. To samo zresztą
jest i gǳie inǳiej.
Te z lekka tylko naszkicowane tutaj reﬂeksje chroniły mnie od roli „Świętego Jerzego”
w walce z korupcją galicyjską. Ale gdy który z korupcjonistów notorycznych wypychał
się na widne miejsce w walkach politycznych, dostawał bolesne cięgi od nas i musiał cofać się „w zacisze domowego życia”. Ostatnia moja wielka batalia z korupcją polityczną
odbyła się w parlamencie wiedeńskim przeciw ministrowi — rodakowi p. Długoszowi.
Ale o tym opowiem później. Olbrzymią ilość „dossier”, które mi do rąk wtykano, lub
które sam skompletowałem wobec osobistości politycznych, niszczyłem bez żalu. Przestałem z biegiem lat interesować się plamami na honorze przeróżnych luǳi politycznych,
starając się tylko trzymać od nich z daleka… Ale czasem atak wstrętu moralnego dławił
mnie i odbierał otuchę w pracy publicznej…
Prasa galicyjska dostarczała mi również obﬁcie tematów do tego wstrętu żywiołowego. Byłem pod tym względem zupełnie marnym politykiem. Bismarck mógł był raz
z trybuny parlamentu zawołać: „Przyzwoici luǳie dla mnie nie piszą!” i używać spokojnie
do swych celów tych nieprzyzwoitych luǳi za pieniąǳe, posady i ordery, ale w Polsce
niewielu polityków umiałoby się zdobyć na taki cynizm. Tutaj stosunki były pierwotne,
dalekie jeszcze od „amerykanizacji” tj. jawnej korupcji ǳienników i ǳiennikarzy. Szelmostwa roǳimej prasy były prymitywne i grubo ciosane. Pewno, że i u nas zaczęła się
powoli prasa amerykanizować, ale czyniła to przy pomocy jawnych idiotyzmów, wprowaǳanych dla przyciągnięcia ciemnej masy niedorozwiniętego społeczeństwa. Mogłem
był już i w Galicji obserwować rozwój ǳienników, które spekulowały tylko na głupotę
luǳką. Cielę z dwiema głowami, kurczę z sześcioma łapkami, zbrodnie i morderstwa,
głupkowate zupełnie oceny polityczne i gospodarcze, przekupstwa, oszczerstwa i jeszcze
raz kretynizm piszącego i czytającego, ta cała oszałamiająca głupota i płaska nikczemność,
ǳiałały mi na nerwy, odpychały mnie i czyniły niemal wrogiem prasy, chociaż sam byłem
przez tak długie lata ǳiennikarzem! Nie byłem więc politykiem, który by umiał przezwyciężyć wstręty moralne, i to było nieraz w życiu rzeczą barǳo dla mnie niewygodną.
Zdaje się, że z tego defektu politycznego już się nie wyleczę…
Cierpkie te poglądy łagoǳi rozumowanie, że gǳie inǳiej nie jest lepiej i że jest to
faza, która minie. Może kiedyś prasa polska bęǳie przedmiotem interesu dla wielkiego
kapitału, który obok oszustwa i korupcji masowej, da jednak publiczności więcej rzeczy
wartościowych, opłaci talenty i pobuǳi je do ǳiałania. Wreszcie może kiedyś ǳiennikarze zorganizują się nie tylko na podstawach zabezpieczenia sobie jak największych zysków
i przywilejów pieniężnych w społeczeństwie, ale także dla ochrony uczciwości i „prawa
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do pisania prawdy”. Jest to ǳisiaj jeszcze tylko pięknym marzeniem, ale kto wie, czy się
kiedyś nie urzeczywistni…
Ale wróćmy do rozpatrywania zdarzeń. W lutym  r. doprowaǳiliśmy do pierwszej konferencji socjalistycznie zorganizowanych kobiet. Pod patronatem partii zaczęto
wreszcie systematyczną pracę wśród kobiet. Zjechały się kobiety-ǳiałaczki, tow. Kłuszyńska, Moraczewska, Malinowska, Konopacka (Jodkowa) i wiele innych. Uchwalono
odbyć  marca „ǲień Kobiet”, poświęcony publicznej manifestacji kobiecej. Utworzono tymczasowy kobiecy Komitet Centralny dla kierowania agitacją w całym kraju
i zakładania miejscowych komitetów agitacyjnych kobiecych. Zaczęto przygotowania dla
przeprowaǳenia „Dnia kobiet”. Dnia  marca na wielkim zgromaǳeniu kobiecym byłem głównym referentem, żądając dla kobiet „czynnego i biernego praw a wyborczego do
parlamentu, sejmu i gminy”. Po mnie przemawiała znakomita mówczyni, uczona, p. dr
Daszyńska-Golińska, rozwĳając cały polityczny i społeczny program kobiet pracujących.
Żądała więc polityki pokojowej, ochrony społecznej kobiecej pracy, inspektorek pracy,
zniesienia prostytucji i alkoholizmu, reformy praw małżeńskich, ochrony ǳieci, walki
z drożyzną, opieki państwa nad starcem, wdową i sierotą itd.
Poprowaǳiłem delegację wiecu kobiecego do prezydenta miasta, który po moim
przemówieniu odpowieǳiał życzliwie. „Wzorem dla nas powinna być Anglia — mówił
p. dr Leo — gǳie kobiety barǳo pożytecznie pracują w samorząǳie miejscowym, a do
parlamentu na próżno dostać się usiłują”… (Nie minęło lat ǳiesięć, a już w Izbie gmin
angielskiej zasiadły kobiety!). W roku  po raz pierwszy w Europie weszła do norweskiego Storthingu kobieta-poseł. W niektórych ze Stanów Zjednoczonych kobiety od
lat już zasiadały w parlamentach stanowych. — „ǲień Kobiet” stał się w następstwie
stałą instytucją partyjną. Stał się symbolem dla prób rozwiązania największego problemu
świata: jaką rolę w publicznym życiu luǳkości odegra kobieta?
Nie umiem sobie nawet wyobrazić tego, co bęǳie z życiem luǳkości, jeżeli połowa
jej — kobiety wejdą naprawdę w to życie z wolą świadomą, z siłą odpowiadającą nie tylko
swej liczbie, lecz i walorom kobiecym, silniejszym pod pewnym względem od męskich.
ǲisiejsze doświadczenia niczego jeszcze nam powieǳieć nie mogą, bo dotychczas kobiety odgrywają — pomimo swych praw — niezwykle skromną rolę w życiu gminy czy
państwa. Jest to śpiące jeszcze wojsko, które nie wyszło do walki. Co bęǳie, gdy połowa
luǳkości się zbuǳi i zacznie ǳiałać, tego nikt przewiǳieć nie może. A jednak już wówczas zobowiązywałem się moralnie i politycznie, że będę ǳiałał na rzecz powszechnego
głosowania dla kobiet! I zobowiązania tego starałem się dotrzymać. A p. drowi Leowi odpowieǳiałem, że wiemy, jakie są trudności na droǳe urzeczywistnienia żądań kobiecych,
a jednak „rozpoczynamy o nie walkę, nie przesąǳając, czy bęǳie długą i uporczywą”…
Rząd bar. Bienertha wzmocnił się w zimie  r. przez zamianowanie p. Głąbińskiego ministrem kolei, oczywiście po wygryzieniu „rodaka” p. Bilińskiego… Wprawǳie
p. Bienerth narzekał przed posłami, że p. Głąbiński „kolanami się wciska do gabinetu”, chcąc zostać ministrem, ale parlamentarzysta, prezes Koła Polskiego, jako minister
nie wnosił osłabienia rządu biurokratycznego. Rząd chciał Izbę rozwiązać już od szeregu
miesięcy. Wreszcie skorzystał z wybuchu słowiańskiej obstrukcji w komisji budżetowej
i  kwietnia  r. Izbę rozwiązał, rozpisując wybory na połowę czerwca. Równocześnie
zawotował sobie samemu §  prowizorium budżetowe na  miesięcy i pożyczkę  milionów! I p. Głąbiński parlamentarzysta, niedawny prezes Koła Polskiego, podpisał ten
ukaz §  jako minister! Właǳa przetworzyła w ǳiwny sposób tego polityka… Wśród
programowych przemówień kandydackich zastanawiałem się nad przyczynami, dla których nie tylko nie możemy wstąpić do Koła Polskiego, ale nad niemoralnością narodową
i polityczną takiego wstąpienia. W jednej z mów powieǳiałem: „Jeżeli kiedy bęǳie Koło
Polskie związkiem wszystkich Polaków na to tylko, żeby bronić praw narodu i walczyć
o przyszłość Polski — w takim Kole i ja bym pracował. Ale ǳiś Koło Polskie jest rządową
partią polskich klas posiadających, a my opozycyjną partią polskich klas pracujących!”
A tow. dr Marek zacytował mowę posła Kornela Ujejskiego, znakomitego poety,
który wystąpił z Koła i w roku  publicznie oświadczył: „Koło lubi się czasem nazywać
opozycyjnym… ǲiwna opozycja, której przywódca zdobywa w końcu dla siebie wysoki
tytuł… Rząd używa nas za powolne narzęǳie i z tym większą jest dla delegatów uprzejmością, że za to krajowi nic nie płaci… Chciałem w parlamencie zabrać głos w interesie
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Polski, do czego od Koła nie otrzymałem pozwolenia… W niewolę pojedynczym luǳiom
nigdy nie pójǳiemy, bo to nasze paladjum, ta solidarność, jak ją większość Koła praktykuje, blichtrem jest i piaskiem na oczy kraju rzuconym, i że nie kraj z niej korzysta,
ręczymy naszym sumieniem”…
Tym razem nie prowokowałem losu i postawiłem moją kandydaturę w dużym okręgu
wiejskim Kraków-Podgórze — Wieliczka-Dobczyce. Ale nie chciałem też za nic w świecie odstąpić od mojej małej „Wesołej” — tego okręgu, gǳie w roku  przepadłem
— chociaż p. dr Leo jako burmistrz krakowski odciął z niej bezprawnie jeszcze  wyborców z czterech ulic! Na upartego chyba zamierzał kupić większość wyborców i dbał
zawczasu o taniość przedsiębiorstwa… Na wsi szło wszystko „normalnie”, ale w Krakowie
próbowano przeciw nam dawnych środków. Pod ochroną policji myszkowały w malutkim okręgu hieny wyborcze, wykupując bez ceremonii legitymacje wyborcze od biednych żon stróżów itd. P. dr Leo i jego pomocnik wyborczy, niestruǳony Jan Kanty
Federowicz (obaj ǳiś przed sądem boskim…) puścili w ruch sławetną maszynę oszustw
wyborczych. P. Federowicz powieǳiał mi wręcz: „pan ma popularność, ale my mamy
pieniąǳe”; obaj zaś byli oburzeni, że śmiem kandydować w mieście, mając na wsi pewny mandat! Towarzysze nasi, wiǳąc panoszącą się zupełnie bezkarnie korupcję, chwycili
się tym razem drastycznego środka: obili w straszliwy sposób handlarzy głosów. Oszuści, nastraszeni kĳem, sieǳieli odtąd na Plantach krakowskich u wrót mego okręgu, ale
pójść w okręg nie śmieli. W dniu wyborów Kraków miał znakomitą zabawę. Oto dowieǳieliśmy się, że w Pałacu Spiskim p. Federowicz urząǳił na wielką skalę „garderobę
wyborczą”. Nagromaǳone za pieniąǳe lub niedoręczone legitymacje wyborcze miano
wygłosować przez najętych oszustów. Taki drab głosował raz za kupca, drugi raz za prawnika, potem jako stróż lub lekarz itd. Za każdym razem p. Federowicz go odpowiednio
przebierał, charakteryzował, uczył, co ma mówić przed komisją…
Zażądaliśmy od prokuratora, aby wydał rozkaz odbycia rewizji w Pałacu Spiskim. Gdy
policja wpadła do „garderoby wyborczej”, Federowicz uciekł na drugie piętro bez kapelusza
— tak jak stał. Tutaj zaczął walić pięściami w żelazne drzwi łączące Pałac Spiski z kamienicą
zwaną „Krzysztoforami”, gǳie niejaki p. Dropiowski miał skład fortepianów.
— Panie Dropiowski, panie Dropiowski — otwórz pan! To ja — Federowicz! Otwórz
pan! — krzyczał biedny wiceprezydent miasta. Ale Dropiowski nie lubił go i przetrzymał
długo przed drzwiami, zanim go wpuścił. Wreszcie skrył się p. Federowicz w Krzysztoforach i stamtąd uciekł do domu. — Walka nasza z oszustwem wyborczem, bogata
w drastyczne epizody, była jednak najbarǳiej głośną, gdy przemieniała się w walkę —
z duchami! Była to specjalność galicyjska i polegała na tym, że w czasie obiadowym członkowie komisji wyborczych szli sobie wygodnie na obiad, a urnę wyborczą zostawiali pod
strażą rządową… Często nawet urnę opieczętowywano, a jednak ǳiwne moce tajemne
w cudowny sposób zmieniały liczbę głosów w urnie, i to zawsze na korzyść rządowego
kandydata. Była to istna „goǳina duchów”, praktykowana w Galicji wbrew wyraźnemu
zakazowi ustawowemu! Trzeba więc było tę gospodarkę duchów przepęǳać za ǳiesiątą
mieǳę…
W komisji wyborczej mego okręgu rozgrywały się też piękne sceny. Hieny wyborcze zjawiały się masowo, głosując na cuǳe legitymacje. A ǳiało się to w ten sposób, że
zaopatrzono je w czarne agrafki, jako znak umówiony dla komisarzy policyjnych, pilnujących drzwi sali głosowania. Czarna agrafka, wpięta w klapę surduta, dawała wszęǳie
wstęp wolny! Trwało to tak długo, aż kierownik ruchu wyborczego z naszej strony, tow.
Jan Englisch (ǳisiejszy senator), nie przejrzał sposobu przeciwników i nie zaopatrzył
naszych wyborców również obﬁcie w — agrafki. Wówczas mogli i oni dostać się swobodnie do urny. Pewien znany pisarz sieǳiał za stołem jako członek komisji wyborczej
mego okręgu. Wtem staje przed stołem wyborca, który umarł przed kilku tygodniami.
Wymienia swe nazwisko, oddaje kartkę głosowania i powoli wychoǳi. Literat posuwa
się nieznacznie za nim i przy drzwiach go zatrzymuje.
— Panie — czy możesz mi pan odpowieǳieć na jedno pytanie?
— Czego pan chce ode mnie?
— Niczego. Tylko powieǳ pan czy jest piekło?
Oszust zemknął jak oparzony.

Pamiętniki



Przed głównym lokalem wyborczym czekały wieczorem tysiące luǳi. Puszczano na
nich od czasu do czasu dragonów, ale niewiele to pomagało i zbiegowisko robiło się coraz większe. Wreszcie o goǳinie  wieczorem doniesiono mi, że zostałem na „Wesołej”
wybrany posłem  głosami większości, a w pół goǳiny potem nie ulegało wątpliwości,
że i na wsi zdobyłem mandat. Odegrałem się zatem po klęsce roku ! Pobił mnie
wówczas p. dr Petelenz, dyrektor szkoły realnej, który jako poseł wsławił się gorącem popieraniem budowy okrętów wojennych, za co go nazwano „admirałem” i jako admirała na
rzece Rudawie namalowano w słynnej „Jamie Michalikowej”. Teraz przepadł, a zgryzoty wyborcze i jadanie dorywcze po handelkach krakowskich sprowaǳiły zapalenie ślepej
kiszki. Operacja zakończyła się śmiertelnie… Ponieważ na wsi było pewnego roǳaju proporcjonalne głosowanie na zastępcę posła, przeto złożyłem mandat wiejski na rzecz mego
zastępcy tow. Zygmunta Klemensiewicza, a zatrzymałem „Wesołą”. Rezultaty wyborów
w całym kraju były dla socjalistów korzystne. Z sześciu podskoczyliśmy już na ǳiewięć
mandatów, a w państwie z  na . Oprócz dra Kunickiego, który nie przeszedł w Cieszyńskiem, weszło do parlamentu pięciu dawnych posłów, a do nich przybyli tow. T. Reger z Cieszyńskiego, dr Zygmunt Marek z Krakowa, Zygmunt Klemensiewicz (Kraków
wieś) i później (w r. ) dr Emil Bobrowski (Podgórze-Wieliczka). Nadto hospitantem,
czyli stałym gościem Klubu został tow. Piotr Cinger, górnik czeski, wybierany przez polskich górników w Cieszyńskiem. Wzrost liczby posłów odpowiadał wzrostowi naszych
głosów. Mogliśmy też dopomóc p. Włoǳimierzowi Tetmajerowi z Bronowie do pokonania jego kontrkandydata. . głosów naszych dodanych do jego ., zadecydowało
w ściślejszym wyborze o zwycięstwie. Jak mocno tkwili nasi posłowie wśród wyborców,
najlepszy dowód w tym, że ǳisiaj (w r. ) prawie wszyscy są w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, posłując bez przerwy lat czternaście! Nie są to postacie z jakiejś kombinacji
chwilowej lub przypadku politycznego; są to ǳiałacze pełnowartościowi, zasługujący na
szacunek nawet uczciwych przeciwników naszych. Niestety przekupstwo wyborcze „demokratów” i demagogia ks. Stojałowskiego obaliły w Chrzanowskiem tow. Zygmunta
Żuławskiego. Ale i ks. Stojałowski do parlamentu się nie dostał. Ani jeden z jego zwolenników nie przeszedł! Było to w zachodniej Galicji ogromnym zyskiem moralnym dla
wsi, bo „chrześcĳańsko-socjalni” stojałowczycy byli trucizną dusz ubogiej ludności wiejskiej. Wbrew naǳiejom ks. Stojałowskiego nie udało mu się wyprzeć nas i ludowców
ze wsi, a klęska tak katastrofalna i wkrótce po niej śmierć księǳa rozbiły stronnictwo
zupełnie. Szczątkami poǳielili się klerykali i endeccy moskaloﬁle p. Zamorskiego.
Wschodnia Galicja została głęboko wstrząśnięta okropnymi scenami mordowania luǳi w ǳień wyborów w Drohobyczu. Kandydował tam adwokat p. Natan Loewenstein (ów adwokat ryǳyński) przy pomocy słynnego burmistrza Drohobycza Feuersteina,
„ǳiałacza” gotowego na wszystkie sztuczki wyborcze. Asystencja wojskowa, czuwająca
nad „porządkiem” wyborów, składała się z oﬁcerów i żołnierzy głodnych, bo pozostających bez posiłku w służbie od wczesnego ranka. Przy jakiejś drobnej sprzeczce w ulicach miasta oﬁcer zakomenderował „ognia!” do publiczności. Żołnierze zaczęli strzelać na
oślep…  trupów i przeszło  rannych padło nagle na drohobyckim bruku!… Były to
oﬁary zupełnie niewinne, wśród nich kobiety i ǳieci!… W taki to sposób utrzymywało
wojsko „porządek” w granicach Austrii… P. Loewenstein mandat przyjął, ale w parlamencie mowy tow. dra Diamanda i moja zmusiły go wkrótce do złożenia mandatu.
Kandydował po raz drugi i został wybrany powtórnie… Za zbrodnię tego mordu właściwie nikt nawet nie odpokutował. Wojsko ochroniło swojego oﬁcera od jakiejkolwiek
poważniejszej kary!
Warto jednak zanotować i pogodniejsze objawy wyborcze — co prawda nowszego
typu… Oto towarzysz dr Zygmunt Marek kandyduje w Krakowie. „Narodowym” kandydatem przeciw niemu jest adwokat dr Doboszyński, cieszący się taką opinią w szerokich
kołach inteligencji krakowskiej, że własny jego komitet wyborczy wyrzeka się tego „ǳiałacza” niemal publicznie… Księża zakonnicy idą do wyborów z otwartymi kartkami, na
których wypisane nazwisko socjalistycznego kandydata! Wszystkim te kartki pokazują…
Cały ratunek „narodowy” w żydowskich hienach. Kupiono słynną hienę, niejakiego F.,
którego ze względu na jego synów tutaj nie nazwę. Spotykam p. F. przy lokalu wyborczym, gǳie on sam głosuje już — jak mi donoszą — po raz czwarty i kontroluje, jak
głosują najęci przezeń oszuści. Podchoǳę doń i z najłagodniejszą miną mówię:
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— Panie F., nie żal to panu życia?
— Dlaczego życia? Co to znaczy?
— Jak to? To pan nie wie, że mają pana zabić za oszukiwanie przy wyborach? Żal mi
sierot pańskich, panie F….
P. F. skoczył jak oparzony do stojącego opodal komisarza policyjnego, ale wnet namyślił się i znikł. Odjechał najbliższym pociągiem do Tarnowa i wrócił po wyborach.
„Narodowy” komitet stracił kilkanaście tysięcy koron na tym interesie.
Aby przeprowaǳić swojego kandydata, kazał burmistrz miasta p. dr Leo drukować
kartki do głosowania na jakimś najdroższym papierze z rysunkami i znakami. Naszym
wyborcom kartek tych nie chciano dać, podczas gdy wyborcy p. Doboszyńskiego (właściciela drukarni) mieli ich w bród. Przylecieli więc do mnie wyborcy z prośbą o urzędowe kartki. Poszedłem z nimi do najbliższego miejsca głosowania i poprosiłem dwóch
urzędników magistratu, pilnujących stosu cennych kartek, aby też dali kartki wyborcom.
Odmówili, powołując się na rozkaz p. dr. Lea. Wówczas wziąłem stos kartek i rzuciłem za
siebie, a wyborcy rozchwytali zdobycz i poszli wreszcie głosować. Prokurator wytoczył mi
za to proces, który skończył się dopiero pod koniec wojny światowej — umorzeniem…
Był to mój ostatni proces w Austrii i zamykał godnie liczbę  procesów sądowych i policyjnych, jakimi rząd usiłował temperować moje wysiłki na polu organizowania i uświadamiania klasy pracującej.
Tow. Marek został wybrany, a p. dr Doboszyński zdaje się nie kandydował już odtąd
do żadnego ciała prawodawczego…
Nie udało się nam jednak, jak wspomniałem — zdobyć jedynego naprawdę przemysłowego okręgu w Chrzanowie, pomimo żeśmy wytężyli wszystkie siły, aby przeprowaǳić
naszego kandydata tow. Zygmunta Żuławskiego. Posłaliśmy przy ściślejszym wyborze
prawie setkę naszych towarzyszy w Chrzanowskie, a ja, lękając się gwałtów wyborczych
i rozlewu krwi w gorącej walce, pojechałem do namiestnika p. dra Bobrzyńskiego do
Lwowa. Rozmowa z namiestnikiem była dość interesująca. Przyjął mnie słowami:
— Krew się tam poleje w Chrzanowskiem, boście nasłali setki agitatorów…
— Można uniknąć awantur, gdyby tylko ekscelencja nakazał komisarzom wyborczym
ścisłe przestrzeganie ustaw i wstrzymanie się od oszustw.
— Nakaz taki powtórzę, ale pan powinien swoich towarzyszy powstrzymać od mieszania się do akcji wyborczej.
— To niemożliwe, bo mają prawo i obowiązek brania uǳiału w akcji w ramach prawa.
A aresztowań — pan to wie — nie boimy się wcale.
— Tak, tak, panowie umiecie bronić swoich luǳi! Robotnik aresztowany ma w tej
chwili adwokatów-obrońców, roǳina otrzymuje pomoc pieniężną… Na panów aresztowania nie robią wrażenia; pasują was tylko na bohaterów… Co innego chłopi na wsi.
Kiedy żandarmi zakują w łańcuszki chłopa i poprowaǳą go skutego przez wieś na oczach
sąsiadów, to skutkuje. Może pan być pewien, że to co innego, niż aresztowanie robotnika
w mieście…
Te słowa człowieka mądrego wyrażały może prawdę w ówczesnych pokojowych warunkach, ale wojna światowa obaliła podobne doktryny administracyjne i na wsi…
Wróciłem do Chrzanowskiego i pracowałem wraz z innymi, ale tow. Żuławski nie
przeszedł. Bogate kopalnie wydały zbyt dużo pienięǳy, a demagog ks. Stojałowski zbyt
gorliwie zmącił dusze chłopów, abyśmy wtedy mogli zwyciężyć. Trzeba było poczekać.
Byle tylko cierpliwości nie tracić i pracować. ǲiś Chrzanowskie jest twierǳą Żuławskiego!…
Wybory w r.  były pierwszymi, które prowaǳił w kraju namiestnik dr Michał Bobrzyński. Ten wóǳ „stańczyków” krakowskich, broniący interesów klasowych wielkich
panów zachodnio-galicyjskich, był sam mieszczaninem, mającym niewielką kamieniczkę. W przeciwstawieniu do swego poprzednika nie popierał endeków ani moskaloﬁlów
rusińskich, a szlachta podolska była zeń mocno niezadowolona. Przeparł natomiast oddanych sobie luǳi, jak profesora Wł. L. Jaworskiego, dra Ignacego Rosnera, adwokata
Steinhausa i innych. Stojałowczykom przygotował zupełną katastrofę, a z ośmiu księży w poprzednim Kole Polskim, nie ostał się ani jeden!… Natomiast zrobił ugodę z p.
Janem Stapińskim, woǳem ludowców, zabezpieczając mu największą liczbę mandatów,
ale równocześnie narzucając mu cały szereg swoich kandydatów. Ludowcom dawał rząd
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pieniąǳe na wybory. Stapiński „zwyciężył” tak gruntownie, że w dwa lata potem stał się
niemal bankrutem politycznym! Ale o tych ǳiejach jeszcze wspomnę później. Podolacy,
endecy, klerykali zgrzytali zębami na tę politykę wyborczą p. Bobrzyńskiego. Zemszczą
się też na nim wkrótce przy pomocy biskupów polskich i doprowaǳą do upadku.
Od tych wyborów zaczyna narodowa demokracja szaloną walkę przeciw Bobrzyńskiemu. P. Stanisław Grabski, którego nominację na profesora uniwersytetu wyrobił
Bobrzyński, rzuca odtąd w „Słowie Polskiem” ǳikie obelgi na namiestnika, aż dochoǳi
do porównywania go z „Murawjewem Wieszatielem”… Studenci endeccy obrzucają Bobrzyńskiego (niegdyś słynnego profesora historii!) na uniwersytecie zgniłymi jajami i to
wtedy, gdy zjawił się tam w imieniu cesarza austriackiego.
Dopóki namiestnik był ich protektorem, był „pierwszym obywatelem” w kraju, obecnie jest „posterunkiem absolutyzmu”, nieodpowieǳialnym przed Sejmem ani przed parlamentem (Kołem Polskim), lecz tylko przed ministrem. P. Stanisław Grabski zyskał
smutną sławę tymi ohydnymi atakami prasowymi na Bobrzyńskiego. Sława ta stać się
miała jeszcze smutniejszą, gdy w trzy lata potem zwrócił się z pełnym zaufania memoriałem do hr. Bobrinskiego, generała gubernatora rosyjskiego we Lwowie… Ten odpowiadał
tylko przed carem rosyjskim i dlatego cieszył się ufnością p. Stanisława Grabskiego… Co
Bobrinskĳ to nie Bobrzyński…
Rezultat cyowy wyborów przeprowaǳonych przez dra Bobrzyńskiego był następujący: stronnictwo ludowe (Stapiński)  posłów,  demokratów,  narodowych demokratów,  konserwatystów, kilku „ǳikich”.
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Przed zebraniem się nowo zwołanego parlamentu upadł baron Bienertha na jego
miejsce mianował cesarz drugiego biurokratę bar. Gautscha, swojego starego sługę, o którym obiegały legendy, że był naturalnym synem cesarza…
Kilka miesięcy ponownych rządów Gautscha stały pod znakiem — drożyzny, jako
klęski społecznej. Austria należała zawsze do najdroższych krajów w Europie z powodu
lichej gospodarki rolnej w porównaniu z Zachodem i lichej organizacji przemysłu. Ale
nadmiar wzrostu drożyzny należało przypisać świadomej celu polityce agrariuszy węgierskich, którzy bali się konkurencji rolniczych krajów sąsiednich: Rosji, Rumunii i Serbii.
Wysokie cła na zboże (' koron od  kg pszenicy), jeszcze wyższe na bydło ( kor.
od wołu!), zakaz przywozu mięsa z Argentyny i Australii, premie wywozowe na cukier,
protegowanie karteli, drożyzna soli, na i tytoniu, najwyższe na świecie podatki domowo-czynszowe i opłaty spożywcze, ogromne podarunki dla szlachty i wreszcie wydatki na
wojsko i wojenne okręty, to wszystko wytworzyło w końcu straszną drożyznę, pod której
brzemieniem uginały się miasta i osady fabryczne. Produkcyjność rolnictwa w Austrii
była znacznie niższa niż w Niemczech. Podczas gdy w r.  dochód przeciętny z hektara wynosił w Niemczech z górą  centn. metr., w Austrii był tylko ' centnarów!
Sierpień i wrzesień r.  (roku nieuroǳaju) były okresem olbrzymich demonstracji
przeciw drożyźnie, któreśmy urząǳali, pozyskując setki tysięcy kolejarzy, pocztowców,
górników, robotników w tytoniowych fabrykach monopolowych itp., którzy przystępowali masowo do naszych organizacji zawodowych i politycznych. Parlament stał się
miejscem naszej walki przeciw agrariuszom i rządowi. Wiedeńskie ǳielnice robotnicze,
liczące krocie tysięcy luǳi, znajdowały się w jakiejś gorączce. Nęǳa mas stawała się groźną. W ǳielnicy Ottakring zaszły w końcu września rozruchy głodowe, krwawo poskromione przez policję i wojsko. Gdy z początkiem paźǳiernika zebrał się parlament, doszło
do ostrej scysji mięǳy nami a rządem. Gniew nasz zwrócił się w pierwszej linii przeciw
ministrowi sprawiedliwości dr. Hohenburgerowi, który usprawiedliwiał drakońskie kary
na demonstrantów (za wybicie szyby pół roku więzienia, półtora roku za uderzenie konia
policyjnego itp.). Do parlamentu weszła dnia  paźǳiernika deputacja głodnych ǳieci ro-
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botników czeskich, pracujących w Wiedniu. Nacjonaliści niemieccy oszaleli z oburzenia
na tę biedną czeską „demonstrację”… Poseł Stein wyjął rewolwer i groził nim Czechom,
a p. Hummer potrącał czeskie kobiety, za co dostał laską po głowie od jakiegoś czeskiego
ǳiennikarza. Burza wisiała w powietrzu. Izba była dość niespokojna, gdy przemawiał dr
Wiktor Adler, domagając się walki z kartelami. Wśród tej mowy jakiś młody człowiek
na galerii dał pięć strzałów rewolwerowych, wymierzonych w ławę ministrów. Popłoch
ogarnął wzburzoną Izbę, przewodniczący wiceprezydent Jukel uciekł, zamknięto wszystkie wyjścia i aresztowano sprawcę strzałów, Serba Niegusza (zasąǳonego potem na  lat
więzienia). Na szczęście żaden strzał nie traﬁł; kule utkwiły w estraǳie prezydialnej. Mimo to niemieccy nacjonaliści zaczęli wydawać ǳikie ryki wrzeszcząc o „dyktaturę przeciw
socjalistom” i o „rozpęǳenie parlamentu”! W ogóle nacjonaliści niemieccy zachowywali
się jak wariaty podszyte gęsto błazeństwem.
Baron Gautsch stracił panowanie nad sobą i — przyzwoitość. W gwałtownej mowie
rzucił się na socjalistów i zacytował ustęp z mowy dra Adlera na zgromaǳeniu robotniczym: „zanim z głodu pomrzemy, zemścimy się najpierw na wrogach naszych”…
Poprosiłem w tej chwili o głos i doczytałem do końca ustęp mowy Adlera, w którym
krytykuje poprzednio przytoczone, cuǳe słowa i mówi: „rozum musi wam powieǳieć,
że po każdym dniu takiej eksplozji przychoǳi nowy ǳień i że takimi eksplozjami niczego wygrać nie można, a natomiast traci się wiele sił, bojowej gotowości i wychowania
politycznego, których najbarǳiej potrzebujemy”… Wytknąłem p. Gautschowi jego nieuczciwy sposób cytowania i porównałem to do zatruwania stuǳien publicznych.
Rozpoczęła się olbrzymia, wiele dni trwająca dyskusja w Izbie i w komisji drożyźnianej. Dnia  paźǳiernika przyszedłem do głosu w Izbie i krytykowałem stanowisko
rządu wobec drożyzny. Podam kilka drobnych wyjątków z tej mowy, bo charakteryzują
gospodarczą politykę austriacką przed samą niemal wojną:
„Jest rzeczą trudną do pojęcia, jak może prezydent ministrów mięǳy przyczynami
drożyzny upatrywać rzekomo za wysoką stopę życiową ludu, jak może twierǳić, że strajki wywołały drożyznę. Czyż bowiem na folwarkach, w oborach i gorzelniach strajki są
tak częste? Właśnie te produkty, na których drożyznę się skarżymy, są zupełnie wolne
od strajków. Albo na jakie to strajki można się powołać, aby uzasadnić wysokie czynsze? Strajki w centrach przemysłowych nie są strajkami zaczepnymi, lecz obronnymi; są
skutkami drożyzny, a nie jej przyczyną. Zapoznawać to w tak poważnej chwili — oto
fatalizm austriackiego prezydenta ministrów. Tak też wygląda cała jego mądrość.
Zupełnie tak samo ma się ze słowami prezydenta ministrów o kartelach.
Przed założeniem centrali dla spożytkowania bydła płaciło się np. w Galicji za kilogram wieprzowiny żywej wagi  h. a obecnie  kg  h. tak, że nasze własne pieniąǳe
podatkowe podrożyły nam ten gatunek mięsa, który mógłby właśnie potanieć!
Powiadają, że Galicja jest krajem agrarnym. Ale organ agrariuszów — krakowski
„Czas” — pisał przed kilku dniami, że nie jest prawdą, jakoby ⅘ ludności kraju były
agrarne, że chłopi są tak samo konsumentami, jak ludność miejska. Chłopi galicyjscy
nie są bogatymi kmieciami, lecz małorolnymi, którzy sieǳą na – morgach gruntu i na
których strasznie odǳiaływują wysokie cła i kartele. Pierwszym skutkiem wysokich cen
zboża, które opierają się na wysokich cłach zbożowych, jest podrożenie ziemi. W ostatnim ǳiesięcioleciu straciła Galicja przez emigrację . luǳi…
Podczas gdy rząd bar. Gautscha we Wiedniu miał obie ręce zajęte strzelaniem do
ludności i zamykaniem demonstrantów do kryminału, jeżdżą po Galicji agenci pruscy
i skupują od wiosny siano, a od miesiąca jeszcze niewykopane kartoﬂe. (Słuchajcie! na
ławach socjalnych demokratów). W Galicji bęǳiemy niezadługo musieli bronić się przed
drożyzną kartoﬂi, jak przed nieszczęściem.
Rząd każe strzelać i aresztować, składa uroczyste oświadczenia, a równocześnie daje
agentom pruskim zniżki taryfowe do granicy pruskiej!
Cło na żelazo ǳiała jak mur obronny dla kartelu żelaznego. Zakaz przywozu sacharyny jest murem ochronnym dla kartelu cukrowego; kartel naowy został jakby młotem
ukuty przez rząd; kartel spirytusowy jest na utrzymaniu rządu. Cała produkcja spirytusowa w Austrii ma wartość najwyżej  do  milionów koron; ciążą na niej  milionów
podatku,  miliony ułatwień kontyngentowych, premie wywozowe i boniﬁkacje wytwórcze. Teraz chce minister skarbu na tę wieżę nałożyć jeszcze dalszych  milionów
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koron. Chce się więc na wyprodukowaną wartość  milionów nałożyć ciężar  milionów!
Od  lat oszukują i wyszyǳają nas sprawą budowy dróg wodnych. Krew burzy się
w człowieku, gdy się rozważa, że moglibyśmy mieć tanie środki komunikacyjne i pracę dla
. krajowych robotników, że jednak budowę kanałów odsuwa się na ostatnie miejsce,
że sprawia się armaty i dreadnoughty, że wydaje się na armię setki milionów, a dla Galicji
nie ma się – milionów. Cały świat zna kanały jako tanie środki komunikacyjne;
Francja, Ameryka i Niemcy zawǳięczają swój rozwój budowie licznych dróg wodnych,
tylko u nas powstawał i upadał jeden rząd po drugim, nie troszcząc się o ustawę.
Miasta galicyjskie zostały przez kartele na cegłę i przez naturalny związek hien czynszowych doprowaǳone do strasznego stanu ekonomicznego.
Mieszkania w Krakowie podskoczyły w cenie o  do  procent. Fundusz mieszkaniowy ǳiała dotąd tylko idealnie. Jeżeli się przystąpi do zrealizowania ustawy, pozna
się, że sumy przyznane na pierwsze lata są śmiesznie małe”.
Stwierǳam ze smutkiem, że i w wolnej Polsce możnaby i trzebaby wygłaszać podobne
mowy w Sejmie…
Stanowisko rządu barona Gautscha, marzącego bezskutecznie o większości polsko-czesko-niemieckiej, zostało wśród tych debat poważnie zachwiane. A kiedy w końcu
paźǳiernika zwrócił się jeszcze przeciw niemu prezes Koła Polskiego p. Biliński w zręcznej
mowie, biorącej w obronę Czechów i socjalistów, bar. Gautsch podał się do dymisji.
Dnia  listopada  r. mianował cesarz premierem hr. Stürgkha, który rząǳił przez
łat pięć, do r. , aż go położył trupem młody Fryderyk Adler.
Dnia  listopada przedstawiło się nowe ministerstwo parlamentowi.
Od czasu pamiętnego konﬂiktu aneksyjnego, który nagle zagroził wybuchem wojny
rosyjsko-austriackiej, stałem dość blisko usiłowań Piłsudskiego, zmierzających do tego,
aby stworzyć na terytorium polskim w Austrii kadry wojska polskiego, które miały zapełnić się w przyszłości ludem polskim w Królestwie dla walki z Rosją.
Piłsudski wszedł w owym czasie w styczność z sztabem generalnym Austro-Węgier
i miewał konferencje z wojskowymi austriackimi we Lwowie i w Przemyślu. Uznał za
potrzebne wtajemniczać mnie stale w treść tych rozmów. Stosunek jego do sztabowców
nie miał w sobie żadnej cechy zależności od armii austriackiej. Było w tym raczej wiele
pouczających wykładów o stosunkach w Rosji, co dla ogromnej większości wojskowych
austriackich stanowiło przedmiot sensacyjnych odkryć…
W tymże czasie powstał „Związek Strzelecki”, który Austria tolerowała tak, jak gdyby był czym podobnym do „Tyrolskich Strzelców”, ożywionych duchem państwowym!…
Cesarz i część rządu austriackiego rozumieli, że Polacy niepodległościowcy są — jako zaklęci wrogowie caratu rosyjskiego — naturalnymi sprzymierzeńcami Austrii, walczącej
o życie z potęgą rosyjską. Najbliższymi takiemu punktowi wiǳenia powinni byli stać się
z natury rzeczy wojskowi, tj. ci, co mieli w przyszłości walczyć z Rosją, A jednak właśnie wśród ogromnej większości wojskowych austriackich nie było żadnego zrozumienia
stosunku Austrii do Polski!
Na tym tle z pewną wesołością, a czasem gorzką ironią wspominam niebywałe nieuctwo polityczne, historyczne, a i wprost geograﬁczne wysokich oﬁcerów austriackich.
Luǳie, którym celowe przeznaczenie nakazywało sposobić się do przyszłej wojny z Rosją,
nie mieli pojęcia o tym, co to jest ta Rosja, co znaczy Polska i jej historyczne dążenia, nie
znali ani narodów sąsiednich, ani nawet polskiego lub ukraińskiego. Wyobrażali sobie
widocznie, że państwo płaci im, aby byli gotowi do „asystencji” policyjnej, lub błyszczeli na paradach urzędowych!… Zimno mi się robi na myśl, gdyby tak oﬁcerowie polscy
mieli być ǳisiaj podobni do tych oﬁcerów austriackich, patrzących z niezrozumiałą pychą na wszystko, co nie jest niemieckie lub czeskie! Gdyby choć w drobniejszej mierze
tak u nas być miało, należałoby żelazną miotłą wymieść całą świetność oﬁcerską i postarać się o oﬁcerów mądrych i rozumiejących, że parada jest uroczystą zabawą raczej niż
służbą wojenną, „asystencja” policyjna czym nielicującym z zadaniem korpusu oﬁcerskiego, a nieuctwo polityczne, historyczne, etnograﬁczne lub — o zgrozo — geograﬁczne,
degraduje oﬁcera do upokarzającej postaci bezmyślnego „służaki”…
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Ale chcąc być sprawiedliwym, trzeba podkreślić, że nieuctwo oﬁcerów austriackich
było podłożem dogodnym dla tworzenia się „Związków Strzeleckich” w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. Mózgi oﬁcerskie zakwaliﬁkowały to zjawisko do szuﬂadki „patriotycznych” organizacji zachodnio-austriackich i pozwolono żyć organizacjom strzeleckim. —
Stosunek wojska do „Strzelców” zależał od osoby generała korpuśnego. Podczas gdy we
Lwowie ich szykanowano, w Krakowie traktowano życzliwie. Trudności leżały w swobodnych ćwiczeniach polowych, strzelaniu na strzelnicy, w posiadaniu większej ilości
karabinów i naboi. Trzeba było ćwiczyć „Strzelców” we wszystkich funkcjach wojennych
nowożytnego wojska, a robić to musiano jawnie, bo konspirowanie tysięcy zorganizowanych byłoby nonsensem. Aby uśpić podejrzliwość sztabowców, zdecydował się Piłsudski
na wysłanie kompanii strzeleckiej do Wiednia na przegląd uroczysty wojskowych organizacji „patriotycznych”, tworzonych w niemieckich prowincjach Austrii pod patronatem
wojskowych i rządowych organów. Endecy podnieśli o to wrzawę, ale Piłsudski uzyskał spokojniejszą atmosferę wśród zazdrosnych sztabowców i większą swobodę w życiu
„Strzelców”…
Mógł też odbywać większe ćwiczenia polowe, zaczynając od  luǳi pod Lwowem a kończąc na stałym obozie polowym pod Stróżami w zachodniej Galicji, gǳie
kształcił całe zastępy przyszłych oﬁcerów wojska polskiego. Powoli, ale stale rosła liczba
braci strzeleckiej we wszystkich zakątkach Galicji i Śląska Cieszyńskiego, tworząc wielkie ogniska w Krakowie, Lwowie, Rzeszowie, Stryju, N. Sączu, Borysławiu, na Podhalu
i w Zakopanem. Kręcili na to nosem różni „poważni” ǳiałacze, nawet wśród socjalistów;
ta „zabawa w wojsko” wydawała się im rzeczywistą zabawą, ale interwencje moje i takich
towarzyszy jak Moraczewski, stałe i wierne popieranie każdego zamierzenia Piłsudskiego
i jego Strzelców, tłumiły głosy krytyki „pacyﬁstycznej” w naszych szeregach.
Kiedy minęły trwogi wojenne r. , rząd zwracał nie tak baczną uwagę na ruch
strzelecki. A chociaż w jesieni  r. wybuchła wojna włosko-turecka (typowa impreza imperialistyczna rządu włoskiego), to jednak pola walki w Trypolisie leżały za daleko
od nas i nie wpływały na podniecenie ruchu wojennego. Wkrótce miała jednak nadejść
potężna podnieta w postaci wojny bułgarsko-tureckiej. Poprzeǳające ją miesiące roku
 wypełniałem pracą w parlamencie, gǳie balansował hr. Stürgkh na obstrukcji raz
czeskiej, raz południowosłowiańskiej. Sam opierał się o mniejszość polsko-niemiecką.
Premier nienawiǳił parlamentaryzmu i paraliżował go, jak tylko mógł. Na czas wojny
światowej, począwszy od  lipca do r. , zamknął parlament, a w cudnym greckim
gmachu urząǳił lazaret. W tym czasie wydał wbrew parlamentaryzmowi  rozporząǳeń za pomocą §. Aby ocenić tę liczbę, warto podnieść, że od czasu wprowaǳenia
konstytucji w Austrii tj. od r.  aż do  lipca  r. wydano w  latach w ogóle
tylko  takich rozporząǳeń! Pod takimi rządami atmosfera parlamentu austriackiego
była zupełnie zatrutą. Sparaliżowany konstytucyjnie ustrój państwowy zaczął snuć z siebie
ciekawą przęǳę. Stara Austria zaczynała marzyć o podbojach na Bałkanie!… Oczywiście
po cichu, dyskretnie, żeby nie wywołać protestów i oburzenia w ludach, mających być
prowaǳonymi na rzeź a także aby Rosji i Europy zawczasu nie zwrócić przeciwko sobie.
Ciekawym etapem tych przygotowań było żądanie cesarza, żeby Polacy pogoǳili się jakoś z Rusinami i żeby w Sejmie lwowskim przeprowaǳono reformę wyborczą… Obok
wojskowych miały to być i polityczne przygotowania dla wzmocnienia ośmiomilionowej
nadgranicznej prowincji na wypadek konﬂiktu z Rosją.
Ale szlachta galicyjska okazała — jak od wieków — oburzającą ślepotę stanową. Ani
namiestnik Bobrzyński, ani marszałek sejmowy hr. Stanisław Badeni, ani prezes Koła
Polskiego Biliński, ani wreszcie prezes „lewicy sejmowej” Leo nie umieli sobie dać rady
z tym najważniejszym politycznym problemem u siebie w kraju. ǲiałali półśrodkami,
lękali się socjalistów i Rusinów jak ognia i wykłamywali się wobec najważniejszego zadania. W pierwszym rzęǳie szlachta, a za nią biskupi, kahały konserwatywnych Żydów
i zacofane drobnomieszczaństwo robiły wrażenie upartych osłów, które nie chcą przejść
przez most koniecznej reformy. Wystarczy przytoczyć fakt, że ugoda mięǳy Polakami
a Rusinami rozbiła się o to, że Rusini żądali % mandatów (wedle liczby ludności mieli
prawo do większej ilości) a Polacy oﬁarowali %. Nie mogli się zgoǳić na trzech do
czterech posłów więcej! Przypominały się czasy konającej Rzeczypospolitej, niezdolnej
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w większości swych „stanów” do zrozumienia, a cóż dopiero do przeprowaǳenia zbawczych reform dla uratowania państwa.
Socjaliści polscy i rusińscy gromaǳili coraz to większe tłumy przed Sejmem, chłopi
polscy i rusińscy coraz żywiej popierali radykalną reformę wyborczą; nauczyciele, do których przemawiałem w styczniu we Lwowie na olbrzymim wiecu, stali po naszej stronie;
inteligencja miast miała dość już bezrządu szlacheckiego w kraju. Wszystko przemawiało
za koniecznością zmiany. Ale tępa szlachta Stadnickich, obsługiwana przez lokajów politycznych w roǳaju p. Garapicha, nie chciała słyszeć o niczym. Przyduszona przez dynastię
habsburską, zgoǳiła się wreszcie dać  miastom galicyjskim  mandatów robotniczych!
Potworzono na papierze olbrzymie okręgi robotniczej kurii, równające się księstwom
niemieckim. ǲiesięciu posłów robotniczych w Sejmie miało, wedle tego projektu, być
garstką warchołów, albo nicością parlamentarną. Nie chciałem oczywiście ani jednego
ani drugiego. Skarykaturowano w ǳiki sposób zasady prawa wyborczego i doprowaǳono w r.  do tego, że czterech biskupów prawie wyklęło namiestnika Bobrzyńskiego
za to, że w ogóle popierał reformę. Nie wiǳieli ci słuǳy Kościoła tego okropnego faktu
ǳiejowego, że obce państwo dało każdemu dorosłemu mężczyźnie w Galicji polityczne
zasadnicze prawo głosowania do parlamentu, a „polski” Sejm we Lwowie nie chciał dać
tego prawa . pełnoletnich mężczyzn, swoich własnych współobywateli. I dopiero
Polska niepodległa dała to, czego nie chciała dać w kamiennym, ślepym uporze „starsza
brać” — szlachta polska. Sąǳąc z nastroju mas, można było przewidywać, że dopiero
rewolucja tych mas i powieszenie na latarni kilku reakcjonistów sejmowych, doprowaǳiłyby reakcję do ustępstw! Całym ich szczęściem na razie były silne nastroje wojenne
w kraju, które zaczęły wstrząsać ludem, począwszy od jesieni r. , tj. od wybuchu
wojny bułgarsko-tureckiej. Zapomniano po prostu o szlacheckim Sejmie, zwłaszcza, że
obstrukcyjna muzyka posłów ukraińskich uczyniła z posieǳeń tego Sejmu obrzydliwą
karykaturę. Szlachta polska — mająca w sejmie większość, bo  głosów przeciw  —
po raz setny udowodniła, że jest w gruncie rzeczy ciemną reakcją, która niczego się nie
nauczyła. Wszelkie naǳieje na to, że uczyni kiedyś w życiu narodu cokolwiek rozumnego i ǳielnego, są naǳiejami złudnymi. Trzeba w interesie kraju tę warstwę zupełnie
usunąć z życia publicznego. Reforma rolna przyniesie — obok koniecznych zmian społeczno-gospodarczych — także i to dobroǳiejstwo, że zmiecie z widowni szlachtę polską i tę mieszczańską warstwę napływową na wsi, która zakupiwszy ziemię, przejmuje się
zwyczajami i wadami odwiecznymi szlachty. Obserwowałem tę „pańską” klasę przez lat
czterǳieści i wiǳiałem tylko zgniliznę polityczną i społeczną, rosnącą jak pleśń na przywilejach stanowych, wyżebrywanych od wszystkich, kto te przywileje mógł ochraniać,
a więc zarówno od carów i królów, jak i od żydowskich arendarzy. Poznałem do gruntu
zastępy tych miłych i eleganckich w życiu prywatnym luǳi, mających nieraz kobiety,
którym nie są warci stóp ucałować, i zawsze wiǳiałem główną sprężynę ich życia: dążenie do pienięǳy bez pracy! Dopiero ich synowie, pozbawieni latyfundiów i przywilejów,
może będą naprawdę pożytecznymi ludźmi w społeczeństwie i dlatego trzeba w interesie
państwa warstwę tę wykupić i dać ziemię luǳiom najtwardszej pracy — chłopom!
Ustawa wyborcza uchwalona przez Sejm po trzyletniej męczarni w r. , nie weszła
w życie na szczęście. Bęǳie więc ten dokument prawny hańby i głupoty szlacheckiej
walał się tylko po śmietnikach historii jako przedmiot badań dla pracowitych docentów
uniwersyteckich. W niepodległej Polsce nie nawiązano nici do tego roǳaju szalbierstw
politycznych, lecz wprowaǳono powszechne głosowanie — demokrację… Szlachta polska
do pierwszego Sejmu polskiego nie weszła. Ani jeden z tych niegdyś wielmożów nie
został wybrany! Tylko kilku przemyciło się z mandatami austriackimi, zdobytymi w roku
 we wschodniej Galicji. Ten moralny i polityczny pogrom klasy, która rościła sobie
tak długo pretensje do jakiegoś przewodniczenia w naroǳie, rzuca jaskrawe światło na
jej bezsilność, ba, wprost nieobecność w życiu narodowym, kiedy trzeba było walczyć
i pracować dla Polski w jedynej wielkiej goǳinie ǳiejowej!
Nie będę opisywał olbrzymich wysiłków moich, aby bez rozlewu krwi zdobyć reformę
wyborczą do Sejmu. Były to stracone wysiłki polityczne.
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Na innych polach miałem też dość pracy. W parlamencie rząd chciał forsownie przeprowaǳić reformę wojskową. Choǳiło o dwie wielkie sprawy: o powiększenie liczby
rekrutów z ustępstwem dwuletniej służby wojskowej i o świadczenia na rzecz militaryzmu całej niewojskowej ludności w razie wojny lub mobilizacji! Pracowałem tedy pilnie
w komisji wojskowej wraz z tow. posłem Liebermanem, który nadto był czynny w komisji
prawniczej (świadczenia). Walka o reformę w naszym duchu trwała miesiącami i dopiero u schyłku r.  uchwalił parlament reformę wojskową po drobnych ustępstwach ze
strony rządu. Już przy pierwszym czytaniu projektu wystąpiłem z krytyką i żądaniami
w duchu demokracji i najnowszych doświadczeń na polach Mandżurii. Wszystkie dane
z tej wojny otrzymałem od tow. Piłsudskiego, który studiował jej ǳieje z zaciętą pilnością, aby wyciągnąć z nich naukę dla przyszłego wojska polskiego.
Wskazywałem na olbrzymie procenty strat różnych dywizji rosyjskich i japońskich
i na fakt wielkiej doniosłości, że później dywizje te zapełniały się żołnierzami, rekrutami,
których ćwiczono po dwa miesiące zaledwie. Wskazałem dalej na konieczność spotęgowania siły moralnej korpusu oﬁcerskiego i zbliżenia go do życia cywilnego, a także i żołnierskiego, podniosłem kwestię tworzenia podczas wojny niższych oﬁcerów z podoﬁcerów.
Oﬁcer musi być w potrzebie wychowawcą „cywilów” i dopiąć celu w tak krótkim czasie,
że nie bęǳie mógł absolutnie tego dokonać, jeżeli sam jest obcym życiu masy ludowej.
Feudalny duch austriackiego korpusu oﬁcerskiego, nieznajomość języka pułkowego czynią z oﬁcera śmieszną karykaturę. Przepaść duchowa pomięǳy oﬁcerami a żołnierzami
zemści się kiedyś sroǳe!… Głupi i tępy oﬁcer bęǳie — przy skróconej służbie wojskowej — próbował uczyć żołnierzy kĳem… dlatego zapowieǳiałem wnioski w sprawie
ochrony żołnierzy przed znęcaniem się nad nimi. Czynienie zaś luk w dwuletniej służbie
wojskowej (około % lepszych żołnierzy miało służyć dłużej niż dwa lata!) zdemoralizuje
żołnierzy i odbierze im chęć kształcenia się. Naǳwyczaj ostro skrytykowałem używanie
wojska do służby policyjnej przeciw robotnikom i chłopom, a więc klasom, dającym olbrzymią większość żołnierzy! Wojsko tak nadużywane spotyka się z pogardą i nienawiścią
mas pracujących i albo nabiera instynktów policyjnych, albo musi się buntować! Na publicznych wiecach nie oszczęǳałem panujących w Austrii potentatów wojskowych. Bo
też reforma ta podwyższyła stan liczebny wojska z  tysięcy na  tysięcy, podniosła
korpus oﬁcerski do  tysięcy a podoﬁcerski do  tysięcy. Nadto zobowiązywała niemal
całą męską ludność do pracy przymusowej dla wojska. Dwuletnią służbę zaprowaǳiły
Niemcy jeszcze w XIX wieku, Francja i Włochy poszły za niemi, a teraz Austria chciała
za tę konieczną — ze względów wojskowych — zmianę, wytargować olbrzymie ciężary rzucane na ludność! Przepowiadałem głośno klęskę wojenną Austrii, jeżeli stosunki
w armii się nie poprawią w kierunku demokracji i poszanowania praw narodów żyjących w państwie. Ale reakcja wojskowa nie chciała słyszeć o zmianach istotnych, Austria
musiała ponieść klęskę, o ile by Rosja zdołała wyjść z dotychczasowego nieładu i rozkładu. Ponieważ nie uwzględniono przeważnej części naszych żądań, zapowieǳieliśmy
uroczyście wrogą agitację przeciw ustawie wojskowej.
Pierwsze dni paźǳiernika  r. oświeciła krwawą łuną wojna bułgarsko-turecka,
która połączyła Serbię i Grecję z Bułgarią przeciw Turcji, aby potem przeroǳić się w wojnę niedawnych sprzymierzeńców wraz z Rumunią przeciw Bułgarii! . żołnierzy
stanęło w kilku tygodniach pod bronią, a okrucieństwa z dawnej szkoły wojennej tureckiej znaczyły krwawym śladem pierwotną ǳikość dusz tych milionów niedawnych
niewolników… Kocioł bałkański zaczął znowu dymić krwawymi oparami… Zaczynało
się znane naprężenie stosunków mięǳy Rosją, strzegącą zazdrośnie swego wpływu na
Bałkanach jako przyszłym gościńcu do Konstantynopola — a opartą o Niemcy Austrią,
która zaczynała marzyć o zdobyciu Sandżaku nowibazarskiego, aby utorować sobie drogę
do Salonik! System europejskiej „równowagi sił” zaczynał się burzyć i chwiać, mogąc każdej chwili zakończyć się — wojną. Na nas, niepodległościowców polskich, wrażliwych na
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wszystko, co mogło skończyć się wojną z Rosją, poǳiałała zawierucha bałkańska jak silny
prąd elektryczny. Nie mogliśmy zadowolić się prostym potępieniem wojny. Musieliśmy
dać wyraz naszym własnym najistotniejszym interesom i uczuciom. Dnia  paźǳiernika  r. zwołałem w Krakowie publiczne zgromaǳenie ludowe, na którem omówiłem
sprawę wojny. Pamiętam każdy szczegół tego wieczora, bo w ogromnym budynku pocyrkowym naprzeciw parku Krakowskiego było z początku zupełnie ciemno. Dynamomaszyna odmówiła posłuszeństwa. Sześć tysięcy luǳi zasiadło gęsto ławy wzniesione aż
pod wysoki suﬁt. Przyniesiono na razie kilkaǳiesiąt świec, a później straż ogniowa zapaliła potężną pochodnię naową, która z szumem oświetliła czerwonym światłem całe
wnętrze budynku. Przewodniczyli tow. Englisch i Misiołek (obecni senatorzy).
Tezą główną mej mowy było zdanie, że na wypadek wojny mięǳy Austrią a Rosją nie
możemy pozostać obojętni. A dalej wywoǳiłem:
„Gǳie burżuazja swoich zadań politycznych nie spełniła, tam obejmuje je w spadku
proletariat. Na zachoǳie Europy burżuazja dokonała utworzenia jednolitych państw narodowych. Nam szlachta i burżuazja nie pozostawiły w spadku Polski wolnej i zjednoczonej. I dlatego dla socjalistów polskich wolność i jedność narodowa musi być naczelnym
hasłem politycznym. (Oklaski).
Powiadają niektórzy, że proletariat chce tylko spokojnie zarobkować. Ale proszę zdać
sobie sprawę, jak to bęǳie wyglądało w czasie wojny: nastąpi zastój gospodarczy — już
ǳiś w Białej z powodu wojny na Bałkanie straciło pracę  tkaczy — fabryki staną,
setki tysięcy robotników z roǳinami zostaną bez utrzymania i będą miały do wyboru:
albo pod płotem konać z głodu, albo dostać broń i walczyć o wolność! (Długotrwałe,
huczne oklaski).
To musimy sobie już ǳiś uświadomić, aby, gdy przyjǳie czas, spełnić swoje zadanie.
I już ǳiś oświadczamy, że nie pozwolimy nikomu decydować o nas bez nas, że decyzja
o naszym losie do nas należeć bęǳie!” (Oklaski).
W rezolucji przeze mnie przedłożonej i z zapałem uchwalonej są następujące ustępy:
„Carat, żyjący od wieków podbojem cuǳych ziem i ujarzmianiem obcych narodów,
carat, będący jednym wielkim więzieniem ludów, trzymanych w niewoli za pomocą krwawego gwałtu, szubienicy, Sybiru i złoǳiejskiego rabunku, udaje na Bałkanie „oswoboǳiciela” ludów południowo-słowiańskich.
A sprzymierzeńcem jego była dotąd polityka Austro-Węgier, gnębiąca swobodny rozwój południowej Słowiańszczyzny, prowaǳąca wojnę cłową z Serbią i Bułgarią w interesie
rolnych magnatów węgierskich i austriackich. Nie dopuszczając do Austrii tańszego bydła serbskiego, polityka austriacka rujnowała swój własny przemysł, doprowaǳała chłopa
serbskiego do rozpaczy i pchała go w ramiona Rosji!
Polityka urzędowa Rosji i Austrii przyczyniła się do wybuchu obecnej wojny.
Ale wojna na Bałkanie może — wbrew zapewnieniom kłamliwej dyplomacji — wywołać ostre starcia mięǳy Austro-Węgrami a Rosją.
Wojna mięǳy Rosją a Austro-Węgrami musiałaby toczyć się na naszej ziemi; nasi synowie musieliby w austriackim wojsku krew swoją przelewać i nasze podatkowe pieniąǳe
opłacałyby także koszta wojny.
Kraj polski nie śmie być niczyim łupem bezwolnym, a proletariat nie może być i nie
bęǳie nieświadomym narzęǳiem w rękach jakiejkolwiek dyplomacji.
Wojna, która by się toczyła na polskiej ziemi, wywoła w polskim proletariacie zorganizowanym ruch rewolucyjny, a celem tego ruchu może być tylko walka z zaborczym
caratem.
Krew polskiego chłopa i robotnika może być przelana tylko za wyzwolenie go z jarzma
obcej przemocy i spod ucisku wyzysk u kapitalistycznego”.
Gdy tow. Haecker wystąpił przeciw Rosji, komisarz policji dr Tomasik przerywał mu
z urzędu…
Zajęcie stanowiska, które nakazywało mej partii szukać drogi czynu zbrojnego, było
jedynym tego roǳaju zjawiskiem wśród całej polityki stronnictw polskich w Austrii. Poza
Austrią tym barǳiej było odosobnione. Dnia  paźǳiernika wygłosiłem w parlamencie
mowę, w której wskazywałem na bliskie niebezpieczeństwo wojny z Rosją. Zacytowałem w niej znamienne ustępy z „Pamiętników” Kuropatkina o dążeniach podbojowych
Rosji. Dostęp do Bałtyku kosztował Rosję  lat czasu i . trupów żołnierskich,
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opanowanie brzegów morza Czarnego trwało  lat i pochłonęło hekatombę .
żołnierzy. Wedle Kuropatkina Rosja prowaǳiła w ciągu  lat wojnę przez lat . Klęski i porażki nie skłaniały jej do zaniechania zaborczych planów. (Daty woǳa rosyjskiego
zrobiły głębokie wrażenie na Izbie). Zaledwie sześć lat minęło od pokoju w Portsmouth
a Rosja zabrała już północną część Persji i szykuje się do zagarnięcia chińskiej Mongolii.
Nie zawahała się zaborczość rosyjska przed oderwaniem Chełmszczyzny od Królestwa
Polskiego, a obecnie cała Galicja zalana jest szpiegami i tajnymi odezwami rządu rosyjskiego z nagłówkiem: „Za wieru”, „za caria”, „za otieczestwo”!…
Scharakteryzowawszy los Galicji i Poznańskiego jako kolonii dla zbytu towarów przemysłowych prowincji państw zaborczych, przeszedłem do omawiania rządów rosyjskich
w Polsce.
„Panowie nie macie pojęcia, jak gorliwie i nieustannie pracuje szubienica po tamtej stronie kordonu galicyjskiego. Sąǳicie może, że tak było tylko podczas rewolucji,
ale mylicie się grubo! Przytoczę wam kilka cy, świadczących o okrucieństwie tej tyranii. Biorę rok , a więc dwa lata po rewolucji. W owym roku w całym państwie
rosyjskim za polityczne przestępstwa skazano na katorgę .  luǳi, wyroki śmierci
wydano na . luǳi (Słuchajcie! Słuchajcie!), z nich powieszono ; to się ǳiało, kiedy już w Petersburgu obradował parlament, obradowała trzecia Duma. (Przerywania).
Czwarta część tych okropności przypada na Królestwo Polskie, jako krwawa oﬁara na ołtarzu naszej przyszłości. Przytoczę jedno jedyne miasto Warszawę, i podam panom cyy
z pierwszych  i pół miesięcy  roku, kiedy były sądy wojenne. Potem przytoczę także
cyy z czasu, kiedy sądów wojennych nie było. Otóż w Warszawie, mieście o połowę
mniejszym od Wiednia, w mieście o jednym milionie mieszkańców, przed sąd stawiono
 osób, z których  skazano na śmierć. (Słuchajcie! Słuchajcie!). Pośród oskarżonych
było dwóch poniżej  lat wieku, jeden z nich otrzymał  lat katorgi, (Słuchajcie! Słuchajcie!)  miało od  do  lat, trzech z nich skazano na śmierć,  na katorgę. To było
w ciągu  i pół miesięcy w jednym mieście! Wyobraźcie sobie panowie, żeby w Wiedniu
w ciągu  i pół miesięcy skazano  socjalistów na śmierć! (Poseł dr Ellenbogen: !).
Właściwie dwa razy tyle, a więc pięciuset. W Łoǳi, mieście cztery razy mniejszym od
Wiednia, w ciągu tych ǳiewięciu miesięcy przed sąd stawiono  luǳi, z których 
skazano na śmierć. A teraz przyjrzyjmy się czasowi bez sądów wojennych. Oto w pozostałych półtrzecia miesiącach  roku przed sąd stawiono  politycznych, z których
na śmierć skazano , a z tych powieszono . Tak wyglądał czas bez sądów wojennych,
to co się w Austrii nazywa „normalnym” czasem.
Myślicie może panowie, że tylko w  r. tak było? Mam tutaj dane za pierwszy
kwartał  roku:  wyroki śmierci,  powieszonych, . koron kar prasowych.
Żebyście panowie tak raz spróbowali żyć pod takimi rządami i pozostać ludźmi, jeszcze do
tego nowoczesnymi ludźmi! Dla was byłoby to po prostu czym nie do pomyślenia. My to
wytrzymujemy; jak, o to się nas nie pytajcie. A czy myślicie, że urzędowe wyroki śmierci
są jedynymi? Trzeba jeszcze doliczyć oﬁary samobójstwa, snującego się po katorgach.
Patrzcie panowie, jak liczba tych oﬁar rośnie! W ciągu  lat, mięǳy  a  rokiem
było na katorgach  samobójstw rocznie, razem w  latach . Natomiast od  do
 roku ilość samobójstw już nie wynosi , tylko  wypadki rocznie. (Słuchajcie!
Słuchajcie!).  samobójstw popełniono w tych czterech latach!
Tak wygląda nasz los, los kulturalnego narodu dwuǳiestomilionowego, nie na wyspie jakiejś ǳikiej i barbarzyńskiej, tylko w sercu Europy! Nie ǳiw, że ucisk ten sterroryzował tych przede wszystkim spośród nas, którzy mają coś do stracenia: klasy panujące
i posiadające, które, jak w każdym naroǳie tak i u nas, miały swoje posłannictwo ǳiejowe do spełnienia. Klasy te zaniechały tego posłannictwa.
Nasza burżuazja, nasza wielka własność ziemska nie spełniły tego posłannictwa. (Poseł Reger: Targowica!). Nie chcę wywoływać pamięci nieszczęsnych dni targowickich,
nie chciałbym, panowie, w chwili obecnej nikogo dotknąć (Barǳo dobrze!), chcę tylko
stwierǳić, że zaniechano tego posłannictwa i chcę przy pomnieć polskim klasom posiadającym, jaka potęga tkwi w tej myśli zaniedbanej. Nie chcę przemilczeć, że klasy te
cztery razy krew swą przelewały za ową myśl (Tak jest!), ale nie umiały myśli tej ocalić dla
życia współczesnego; w spadku pozostawiły nam kajdany. A same straciły wiarę. Strach
przed Rosją zwyrodniał w strach przed samym sobą”.
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Wobec zakusów w Kole Polskim na rzecz jakiegoś zwrotu życzliwszego dla Rosji na
tle walki wyłącznie z Prusami, odpowieǳiałem: „Możemy ubolewać nad polityką wywłaszczeń, możemy ją przeklinać, ale nie możemy iść ręka w rękę z Rosją!”
„Jeśli Polacy, myśląc o swej przyszłości, szukają wytycznej jakiejś, to w swoim położeniu nie mogą znaleźć innej wytycznej, jak tylko nieubłaganą walkę z Rosją. (Żywe
oklaski). Nie prowokujemy wojny, z pewnością nie chcemy się stać podpalaczami pokoju Europy w tej ciężkiej chwili. Ale jeśli furia wojenna pustoszyć bęǳie naszą ojczyznę,
jeśli się stanie ta rzecz najstraszniejsza, że się Polakom każe strzelać do Polaków, wtenczas panowie nie możecie się spoǳiewać, żeby naród polski pozostał obojętnym wiǳem
zawieruchy wojennej na polskiej ziemi. (Żywe oklaski). Nie chcemy być bezwładnym
łupem, któregokolwiek mocarstwa wojującego, ani też bezwiednym narzęǳiem jakiejkolwiek dyplomacji!
Jeśli ważyć się będą na polskiej ziemi losy Polski, to my wpłyniemy na rozstrzygnięcie
wojny świadomie i z całą siłą.
ǲiejowy proces kapitalistyczny, który w Europie zachodniej zjednoczył narody, żadną
miarą nie może się zatrzymać u kordonu rosyjskiego — ów proces ǳiejowy, tworząc
wielki rynek wewnętrzny dla produkcji narodowej, wyrównał arenę, na której proletariat,
zorganizowany pod czerwonym sztandarem, mierzyć może swe siły z klasą przeciwną.
A jeśliby górne warstwy narodu polskiego, przeżarte niewiarą i ǳiejowo rozbrojone, miały
tamować ten ruch goniąc za bladym promykiem łaski cesarskiej, to polski lud pracujący
sam stoczy tę walkę potężną aż zmartwychwstanie zjednoczony i niepodległy spośród
drużyny narodów”. (Żywe oklaski).
Ta myśl była zasadniczym rozkazem dla socjalistów polskich podczas wojny.
W początkach listopada  r. Piłsudski, jadąc na objazd gniazd strzeleckich w zachodniej Europie, zatrzymał się w Wiedniu i zjawił się  listopada jako gość na zjeźǳie partyjnym niemieckiej socjalnej demokracji w Austrii. Powitał zjazd imieniem PPS.
Z krótkiego przemówienia podnoszę tu kilka ustępów:
„PPS jest bliższą niemieckiej socjalnej demokracji w Austrii, niż innych partii. Jesteśmy związani z wami walką o wolność. Poczuwamy się względem was do szczególnej
wǳięczności, gdyż gościnnie przyjęliście nas, kiedy prześladowani przez policjantów całej
Europy nie mogliśmy znaleźć spokojnego miejsca. Za tę gościnność, za te trudy, imieniem PPS serdecznie ǳiękuję.
Obie nasze partie są w analogicznej sytuacji, gdyż przypadło nam zadanie rozwiązywać naǳwyczajnie skomplikowaną kwestię narodowościową. Wy odnosicie tryum w tej
ǳieǳinie, ostro przeciwstawiacie się obłuǳie szowinizmu kapitalistycznego. Wyście potraﬁli uporządkować skomplikowaną kwestię narodowościową w Austrii. Bęǳiemy z was
brali przykład.
Przemawiam w chwili, gdy rozlega się w Europie grzmot ǳiał. Wasz kraj, tak samo
jak nasz, jest zagrożony przez straszną wojnę. Polska jest wycieńczona walkami rewolucyjnymi. Trudno teraz znieść nęǳę wojny. Nie jesteśmy wolni od obaw, gdy myślimy
o niebezpieczeństwach, które nas czekają. Lecz nic nie odstraszy nas od spełnienia naszego obowiązku. Z waszą pomocą rozciągniemy potęgę wolności na nasze ziemie. Jeśli
wojna wybuchnie, bęǳiemy naturalnie się starali, aby doszło do urzeczywistnienia naszych ideałów, którego odmówiła nam rewolucja, i wówczas w murach wolnej Warszawy
bęǳiemy mogli przygotować przyjęcie dla drogich gości kongresu mięǳynarodowego.
Wasze obrady niech będą krokiem naprzód w zwycięskim pochoǳie niemieckiej partii
Austrii”. (Burzliwe oklaski!).
Przemawiałem po nim i zakończyłem następującym zdaniem: „Bęǳiemy wraz z wami trzymali się do ostatniej chwili, aby demonstrować przeciw wojnie. Ale jeżeli wybuchnie, zrobimy wszystko, aby skierować uwagę ludu na jego własną sprawę, na to,
że krew co ma być przelaną, winna być przelaną nie w interesie panujących, lecz w interesie wolności i przyszłości tego ludu!” Tymczasem II Mięǳynarodówka, przerażona
możliwością wybuchu wojny, zwołała naǳwyczajny Zjazd do Bazylei na  i  listopada
 r. Była to manifestacja zupełnie niepodobna do dotychczasowych kongresów. 
uczestników Zjazdu szło w południe na czele olbrzymiego pochodu, demonstrującego
przeciw wojnie. Popołudniu odbył się wiec w olbrzymim tumie, którego miasto Bazylea uǳieliła Kongresowi socjalistycznemu. Parę goǳin przed wiecem proboszcz katedry
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ksiąǳ Taschler wygłosił wspaniałe kazanie, które zaczął następującymi zdaniami: „ǲisiaj popołudniu odbęǳie się w tym kościele demonstracja przeciw wojnie. Omawialiśmy
kwestię, czy można katedrę otworzyć mięǳynarodowemu Kongresowi robotniczemu.
Przełożeństwo kościelne naszej gminy religĳnej zgoǳiło się na to jednomyślnie, z czego
się serdecznie cieszymy”. „Witamy serdecznie Zgromaǳenie, które bęǳie tutaj popołudniu obradowało, bo ci mężowie, którzy przybyli do nas częściowo z dalekich krajów,
głoszą chrześcĳańskie zasady i idee nawet wówczas, gdy mówcy posługują się słowami,
brzmiącymi dla nas obco”… Tak witał proboszcz katedry „niewiernych” socjalistów w Bazylei. Co prawda proboszcz był protestantem i Szwajcarem, chociaż katedra, przy której
pracował, była niegdyś budynkiem poświęconym katolickiej służbie. A trzeba wieǳieć,
że tum bazylejski to cudowne arcyǳieło gotyckiej sztuki architektonicznej, mogące pomieścić swobodnie do . luǳi! Z ambony, wysoko wzniesionej przy jednym z potężnych ﬁlarów, przemawiali kolejno Szwajcar Blecher, Niemiec Haase, Anglik (raczej
Szkot) Keir Hardie, sęǳiwy starzec Szwajcar Greulich (rodem z Polski), Bułgar Zakazów, Adler, Jaurès i ja. Tysiące świateł nie zdołało dobrze rozjaśnić mroków olbrzymiej
katedry, w której odbywał się socjalistyczny obchód pokojowy z setkami purpurowych
sztandarów, wzniesionych przy głównym ołtarzu, z grą potężnych organów i z mowami
największych mówców nieubogiego w wymowę świata socjalistycznego. Niecoǳienny
to był widok tej katedry, otoczonej z zewnątrz ǳiesięciotysięcznym tłumem fanatycznie
potępiającym wojnę i demonstrującym za pokojem, za braterstwem luǳi!…
W naradach komisyjnych Kongresu przyjęto obszerną rezolucję w formie manifestu.
Powołując się na uchwałę Kongresów w Stuttgarcie i Kopenhaǳe, manifest analizuje
jedne po drugich ogniska ruchu wojennego, dając realne wskazówki poszczególnym partiom socjalistycznym. Więc ludom bałkańskim zaleca opór przeciw wojnie, proklamuje
prawo uciśnionych do wolności i zaleca braterstwo. Partiom w Austro-Węgrzech każe
zwalczać imperializm austriacki wobec Serbów i ogłasza prawo południowych Słowian
do szerokiej autonomii narodowej. Zaleca zgodę mięǳy Austro-Węgrami a Włochami.
Pozdrawia rewolucyjny ruch w granicach caratu i demaskuje carat jako „obrońcę Słowian” i jego apetyty na Armenię i Konstantynopol. „Carat jest naǳieją wszystkich reakcyjnych potęg Europy, najzaciętszym wrogiem demokracji ludów przezeń ujarzmionych.
Cała Mięǳynarodówka musi jego zgubę uważać za najznakomitsze swoje zadanie!”
Ten ustęp uchwały kongresowej był w moich oczach stałą legitymacją w mięǳynarodowym pacyﬁstycznym obozie dla pracy naszej nad stworzeniem trwałej organizacji zbrojnej do walki z caratem. Oprze się o tę uchwałę odezwa PPS do Robotniczej
Mięǳynarodówki Socjalistycznej w r. , gdy w proklamacji Wyǳiału Zagranicznego
PPS wskaże na tragiczne położenie  milionów Polaków, zmuszonych w razie wojny do
krwawej walki przeciw sobie samym dla celów wrogich. „Dla nas klęska caratu jest wybawieniem Polski pod zaborem rosyjskim. Chcemy się do tej klęski przyczynić, wzywając
polskich robotników i cały naród polski do zbrojnego powstania w razie wojny”… „Oto
dlaczego my — zasadniczy wrogowie militaryzmu — tworzymy wojskową organizację
i ćwiczymy ją w używaniu broni”… „A celem naszym jest wyzwolenie Polski spod zaboru
rosyjskiego i utworzenie z niej niepodległej demokratycznej republiki polskiej”.
Manifest Kongresu wzywa dalej partie ancuską, angielską i niemiecką, aby nie dozwoliły swym rządom na uǳielanie pomocy Austrii lub Rosji w sporze o Bałkan, protestuje przeciw szaleństwom imperializmu i szowinizmu, który grozi wojną Niemiec z Francją i Anglią.
W końcu przestrzega rządy przed strasznymi następstwami wojny światowej i grozi
wybuchem rewolucji, jako koniecznego następstwa. „Proletariat ma świadomość, że w tej
chwili jest chorążym całej przyszłości luǳkości”… a kończy wezwaniem do ludu pracującego: „Przeciwstawcie światu kapitalistycznemu, światu wyzysku i mordów masowych
— świat proletariacki pokoju i zbratania ludów!”
Potężna ta przestroga nie odniosła skutku, lecz jakże rychło po wojnie i jak złowrogo
dla świata się sprawǳiła!
W parę miesięcy później chwycono się jeszcze barǳiej bezpośredniego środka pojednania Niemców z Francuzami na konferencji pokojowej z  maja  r., zwołanej do
Berna szwajcarskiego.  niemieckich posłów socjalistycznych zjechało się tu z  członkami parlamentu ancuskiego wszystkich odcieni. Inicjatywę do tej konferencji dał poseł
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niemiecki dr Ludwik Frank, który potem padł w szeregach niemieckich jako ochotnik
w pierwszych dniach sierpnia  roku… Wojna światowa nie dała się zatrzymać w swym
straszliwym pochoǳie!
Obok prac w komisjach zjazdu mieliśmy w Bazylei całkiem swoiste, czysto polskie
zadanie do rozwiązania. Choǳiło o próbę wyrównania poglądów trzech polskich partii
socjalistycznych na nasze przygotowania do walki z caratem. Z jednej strony stała PPS
i PPS D., złączone ściśle ze sobą, z drugiej „lewica PPS” i „Socjaldemokracja Królestwa
Polskiego i Litwy” (SDKPiL). Zeszli się wreszcie — wskutek moich zabiegów — wrogowie najciężsi — bo zwaśnieni bracia! — aby usiąść przy jednym stole obrad, patrząc na
siebie z najwyższą nieufnością. Mogliśmy rozmawiać ze sobą pod warunkiem (podyktowanym z góry przez „lewicę”), że żadne uchwały nie zapadną. P. Róża Luksemburg nie
przyszła; wysłała imieniem swej partii Marchlewskiego. Zagaiłem konferencję wskazując
na groźbę wojny z Rosją i na to, że my, polscy socjaliści, bezczynnie na tę wojnę patrzeć
nie możemy. Przygotowujemy się zatem do walki zbrojnej przeciw caratowi z hasłem
niepodległości Polski i pytamy czy „lewica” i esdecja nie zechcą się do tej walki przyłączyć? „Lewica” odpowiadała barǳo złośliwie, a w końcu oświadczyła, że nie przyłączy się
do żadnej naszej walki zbrojnej. Bęǳie robiła rewolucję, a choćby nie mogła jej szerzyć
w Polsce z powodu armii, trzymających cały kraj pod swą właǳą, bęǳie to czyniła bodaj
w Samarze… Marchlewski zaś zabawił się w ironię, mówiąc, że barǳo dlań sympatyczne
jest dobre strzelanie młoǳieży naszej i w ogóle znajomość broni, ale od jakiegokolwiek
współǳiałania esdecja się uchyla. Cały długi wieczór spęǳono na przykrych rozmowach
tego roǳaju. Jedna i druga partia solidaryzowały się bez żadnych zastrzeżeń z rosyjskimi
partiami; dla nich zerwały związek z polskim socjalizmem, który nie chciał i nie mógł być
dodatkiem do rosyjskiego i musiał prowaǳić samoǳielną, zbrojną akcję w pierwszym
rzęǳie przeciw caratowi — przeciw niewoli narodu polskiego. I „lewica” i esdecja znalazły się po kilku latach w szeregach rosyjskiej partii bolszewickiej; my poszliśmy zupełnie
inną drogą, ratując ideę socjalizmu demokratycznego i niepodległości narodowej;
Bazylejskie rozmowy wykazały przepaść mięǳy nami a tymi, którzy potem mieli porzucić socjalizm wolnościowy. Byłem tego pamiętnego wieczora głęboko przygnębiony.
Korzystając z pobytu w Szwajcarii wygłosiłem w Zurychu odczyt o konieczności walki
zbrojnej socjalistów z caratem. Walczyli ze mną ostro przyszli komuniści polscy. We Fryburgu zaś natarli na mnie klerykalni studenci polscy, wydając jakąś skandaliczną odezwę
przeciwko całej mojej ǳiałalności publicznej. Co prawda potraktowałem jednych i drugich dość humorystycznie. Po powrocie ze Zjazdu zacząłem tym energiczniej popierać
ǳieło zbrojnego ruchu polskiego.
Ruch ten, poczęty przez Piłsudskiego w „Związku Walki Czynnej”, rozwinął się pod
wpływem wojny bałkańskiej naǳwyczajnie. Już nie tylko „Strzelcy” ćwiczyli się wojskowo, lecz ożyły i rozwinęły się także „Drużyny Strzeleckie”, mieszczące w sobie inteligentów, drobnomieszczan i robotników z „Narodowego Związku Robotniczego”, a w „Sokole” galicyjskim powstały „Stałe Drużyny Sokole”, uczące się wzorem „Strzelca” sztuki
wojskowej. Nadto pojawiły się „Drużyny Bartoszowe”, pomyślane przez endeków jako
gwardia dla obrony pańskich dworów w razie wojny na terenie Galicji wschodniej. Te
„Drużyny Bartoszowe” były zabawnym pomysłem szlachty, która w ten sposób skorzystać chciała z podniesienia się fali niepodległościowej, aby jej użyć dla swych osobistych
celów, bo „dwór jest zbyt odosobniony”, a „chłop polski (na Rusi) niezorganizowany”…
Oczywiście, że te szczególne „Bartosze” nie obroniły w rzeczywistości ani jednego dworu.
Już w lecie  r. stało się rzeczą widoczną, że ruch zbrojny wymaga ustalenia i skupienia w jakimś ośrodku politycznym, że wymaga pomocy i odpowieǳialności społeczeństwa. „Centralny Komitet Robotniczy PPS” wydał w paźǳierniku  r. odezwę,
zajmującą się świeżo nakazaną mobilizacją armii rosyjskiej w Królestwie i wskazującą na
gotowanie się Rosji do wojny. Dam tu kilka ustępów z odezwy:
Przedmiotem jej pożądliwości bęǳie albo Turcja albo Austria. Turcja dlatego, że zaprowaǳiła u siebie konstytucję i panuje nad krainami, które potrzebne są carowi dla
zwiększenia jego potęgi. Austria — ponieważ tam narodowość polska choć do pewnego stopnia może się rozwĳać. I jeżeli w wojnie z Turcją obowiązkiem każdego żołnierza
polskiego powinno być złożenie broni lub przejście do szeregów armii, walczącej przeciw Rosji, to cóż mówić o wojnie, gǳie Polak z Królestwa przeciwko Polakowi z Galicji
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postawiony zostanie, gǳie ǳieci jednej ojczyzny wzajemnie mordować się mają, by jeszcze jeden szmat ziemi polskiej wydać na pastwę rusyﬁkacji, mongolskiego despotyzmu
i najǳikszego bezprawia. Wtedy, choćby luǳie milczeli, karabiny same mówić zaczną!
Wojna rozpoczęta przez Rosję, musi być ostatnią zbrodnią państwa rosyjskiego! Nie
na próżno przed kilku zaledwie laty padły setki tysięcy trupów, a krew męczeńska bohaterów wolności pokryła niwy zarówno polskich prowincji, jak państwa całego. Wojna,
w którą carat się uwikła, musi zakończyć się wolnością dla całego państwa, a niezależnością dla ziem polskich spod zaboru!
Do tego celu dążyć bęǳie przede wszystkim proletariat polski i cały lud pracujący. On
bowiem najsrożej, najboleśniej odczuwa łotrostwa rządu najezdniczego. Ale wraz z nim
stanąć powinien do szeregu każdy, komu droga jest przyszłość narodu polskiego. Kto
w chwili wojny za caratem się wypowie, lub kto nie zechce przyłożyć swych starań do
wybawienia ojczyzny, ten zdrajcą i wrogiem narodu bęǳie i za takiego bęǳie uważany.
A w poufnym okólniku zaleca CKR zmobilizowanym rezerwistom:
Szkoǳenie wszelkimi możliwymi sposobami Rosji, więc psucie i niszczenie tych czy
innych narzęǳi wojny: instrumentów, wozów, amunicji, telegrafów, telefonów itd.; więc
powolne, nygusowskie spełnianie obowiązków żołnierskich, więc wreszcie dezercję i poddawanie się do niewoli z komunikowaniem nieprzyjacielskim wojskom wszystkich szczegółów o rosyjskiej armii, a towarzyszom: „o wszelkich ruchach wojskowych natychmiast
komunikować odpowiedniej właǳy organizacyjnej”. Nastroje więc były zupełnie wojenne!
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Inicjatywie PPS, a właściwie Piłsudskiego i dra Witolda Jodki należy zawǳięczać,
że w jesieni  r. powstał twór polityczny, barǳo ciekawy i barǳo dla owych czasów znamienny — „Komisja Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych” (KTSSN). Inicjatywa założenia takiej komisji mogła wyjść tylko od PPS, bo
ona była ﬁlarem całego ruchu niepodległościowego, ona ten ruch postawiła na gruncie walki zbrojnej i cała ideologia PPS nadawała się do podniesienia sztandaru wojny
o niepodległość w najbliższej przyszłości. Tak wielki był autorytet rewolucyjnej PPS, że
wbrew obyczajom rozwydrzenia i indywidualizmu polskiego, wbrew maniom wielkości,
które grasowały w zaściankach wszystkich trzech zaborów, wbrew kręceniu nosem na
socjalizm, udało się jednak zgrupować w Komisji Tymczasowej sporą ilość stronnictw
przyznających się do niepodległości. Z Galicji przystąpiły do Komisji stronnictwa PPSD,
Polskie Stronnictwo Postępowe, a po nich Polskie Stronnictwo Ludowe; byli z nią również w kontakcie „niezawiśli ludowcy”. Z Królestwa należały: PPS, Związek Narodowy
Inteligencji, Narodowy Związek Chłopski i Narodowy Związek Robotniczy.
Pierwsze porozumienie się przedstawicieli tych stronnictw nastąpiło na konspiracyjnym zjeźǳie dnia -go listopada  roku w Wiedniu. Przewodniczył poczciwy poseł Włoǳimierz Tetmajer, sekretarzowali Wł. Sikorski (obecny minister spraw wojsk.)
i Feliks Młynarski (ǳisiaj wiceprezes Banku Polskiego). Referował dr Jodko. Rezolucji
wszystkich nie myślę tu wymieniać. Zmierzały one do utworzenia „Komisji Tymczasowej” jako surogatu rządu powstańczego, przygotowującego środki na utworzenie siły
zbrojnej i do walki z Rosją, w razie wojny z nią innych mocarstw. „Atrybucje KT ustają
z chwilą mianowania stałej właǳy, lub stwierǳonej przez organizacje partyjne zmiany
warunków politycznych, czyniącej jej istnienie zbytecznym”. Interesującą była obszerna dyskusja nad referatami. Poprosiłem o wypowieǳenie się przedstawicieli Królestwa,
którzy świeżo przybyli z kraju. Przemawiali pp. Szymański i Węcławski. Obaj odmalowali
stan umysłów w Królestwie czarnymi barwami. Słabość społeczeństwa, brak organizacji, powszechne niezrozumienie bieżących wypadków, brak informacji o ruchu w Galicji,
zmęczenie, bezwładność masy nieuświadomionej, obawa przed rewolucją, — oto stan

Pamiętniki



Królestwa. Drugi delegat, p. Węcławski, narzekał na porewolucyjny nacjonalizm rosyjski, który nie chce słyszeć o ustępstwach na rzecz Polski. Partie rozpadają się, żadna z nich
nie żyje pełnym życiem. Tworzą się dwa obozy: ugodowców i niepodległościowców, pośrodku zaś znajdują się postępowcy. Narodowa Demokracja terroryzuje kraj straszakiem:
„Prusacy idą!”. Lud wiejski jest najbarǳiej rewolucyjny, bo poznaje słabość Rosji i własną
siłę. Ale to wszystko są tylko nastroje uczuciowe.
W dyskusji zabierał głos dwukrotnie Piłsudski. Podniósł, że dopóki trwa w Królestwie system ucisku, dopóty zawsze tylko małe wysepki w społeczeństwie będą zorganizowane i dopiero w ostatnim momencie może się dokonać radykalna zmiana tej ogólnej
bierności. Galicja nie może dać informacji Królestwu, ale Dmowski i Balicki odǳiaływają na politykę galicyjską. Bierność jest, ale po naszej stronie. Ogólne położenie polityczne
jest takie, że może zmusić Królestwo do czynnego wystąpienia, bez względu na to, czy
jest do ǳiałalności przygotowane, czy nie. Włościanie nie są tak impulsywni jak robotnicy, którzy tworzą żywioł najruchliwszy. Odezwa PPS wywołała w Warszawie zǳiwienie
i zdumienie, ale żołnierze polscy w Rosji pytają, co mają robić i dezerterują z batalionów.
Pogranicze jest ożywione, rezerwiści emigrują do Galicji. Do zorganizowanych małych
wysepek napłyną nagle w pewnym czasie masy i w tym może leżeć niebezpieczeństwo.
W zgromaǳeniu znalazł się — niewytłumaczonym dla mnie sposobem — i p. dr
Stanisław Stroński, który wówczas był czynnym ǳiennikarzem w obozie „podolaków”,
owej reakcyjnej szlachty podolskiej, będącej kulą u nogi polityki polskiej. Wystąpił jako
przeciwnik orientacji rosyjskiej. Ale lęka się poǳiału Królestwa mięǳy Rosję a Prusy,
albo zajęcia Galicji przez Rosję. Sąǳi, że czynne pogotowie jest konieczne. Nie można liczyć się z biernością głównego ośrodka polskiego. Narodowa Demokracja forsuje
pogląd poǳiału społeczeństwa na ﬁlorosyjskie i antyrosyjskie, ale w niej samej istnieje
ukrywany rozłam. „Podolacy” są do pozyskania. Pomięǳy umiarkowanymi a gorętszymi
powinien istnieć kontakt. Umiarkowani powinni uznać akcję czynną, ale nigdy nie iść za
kontrrewolucją. Należałoby wytworzyć mięǳy obu odłamami wspólny nieliczny wyǳiał
porozumiewawczy.
Władysław Studnicki wierzy w wojnę austriacko-rosyjską, która wyprowaǳi z bierności polskie masy w Królestwie. Nie obawia się poǳiału Królestwa; przyłączenie do
Prus czy Austrii nie bęǳie dla nas nieszczęściem.
Piłsudski wyciągnął ostateczne konkluzje z debaty, zmierzające do połączenia się
stronnictw niepodległościowych. Do rządu narodowego należy iść powoli, przygotować
tę sprawę z namysłem.
Stroński (przemawiając po raz drugi) uważa stanowisko stronnictw niepodległościowych za słuszne, stworzenie samoǳielnej siły polskiej za obowiązek narodowy. Tego
stanowiska obiecuje bronić w kołach swych przyjaciół politycznych.
Oto barǳiej interesujące wyjątki z obrad wiedeńskich, w których powstała „Komisja
Tymczasowa Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych”.
Duszą KT był dr Jodko. Jego to talentom, pracy i wytrwałości niezmordowanej zawǳięczała KT swój późniejszy rozwój. Imieniem mej partii brałem uǳiał w pracach KT
od jej powstania aż do jej końca, od jesieni  r. do  sierpnia  r., tj. do chwili,
w której KT zlała się w Naczelnym Komitecie Narodowym z wszystkimi stronnictwami
polskimi w Galicji. Pierwszą odezwę KT polecono mnie napisać. Oczywiście prokuratoria krakowska i lwowska zgodnie ją skonﬁskowały, a ja zimmunizowałem w interpelacji
z  grudnia  r. Odezwa mówiła:
„Aby umożliwić walkę czynną w Polsce, walkę zmierzającą do zbliżenia wolności i jedności narodu polskiego, utworzyła się organizacja, łącząca w sobie reprezentantów następujących partii polskich: (tu następują nazwy partii).
Partie powyższe zgoǳiły się utworzyć ze swoich delegatów Komisję Tymczasową,
która bęǳie wspólną ich reprezentacją na zewnątrz, obejmie pod swój wpływ i kontrolę
wszystkie przygotowawcze czynności, zmierzające do wytworzenia zorganizowanej siły
zbrojnej w Polsce i do zebrania środków pieniężnych, potrzebnych dla jej rozwinięcia,
oraz do ujednostajnienia i porozumienia się wszystkich czynników w kraju i zagranicą, którym jako cel przyświeca wyzwolenie narodu polskiego w czasie wojny na ziemi
polskiej.
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Wszystkie w Komisji Tymczasowej złączone organizacje uważają walkę zbrojną —
w razie wojny, wybuchnąć mającej przeciwko zaborczemu caratowi rosyjskiemu — jako
najbliższy, jedynie możliwy cel zbrojnej organizacji ludu polskiego. Wyzwolenie Królestwa Polskiego z niewoli rosyjskiej — oto nasze zadanie w czasie wojny mocarstw przeciw
Rosji.
Jak długo Austro-Węgry walczyć będą w interesie swojej państwowości przeciwko
Rosji, są one naszym naturalnym sprzymierzeńcem. Ich zwycięstwo bęǳie naszym zamiarom sprzyjało, bęǳie ono w naszym interesie tak, jak w naszym interesie leży całkowite pokonanie Rosji w zbliżającej się wojnie.
Ale nie spuścimy z oka naszego własnego stanowiska i w pierwszym rzęǳie naszych
własnych praw, praw ludu polskiego bronić bęǳiemy.
Dlatego wzywamy wszystkich Polaków, którzy nazwy tej godnymi chcą się okazać, aby
bezzwłocznie tworzyli organizacje przygotowujące do walki zbrojnej i łączyli te organizacje
z już istniejącymi, zostającymi pod opieką Komisji Tymczasowej; aby zbierali natychmiast
środki pieniężne na kierowany przez Komisję Tymczasową „Polski Skarb Wojskowy”.
„Skarb i wojsko” to było hasło polskiej lewicy chłopsko-robotniczej. Pierwszym czynem KT było mianowanie w dniu  grudnia  r. Józefa Piłsudskiego naczelnym komendantem sił wojskowych, od którego zażądano „planu ǳiałań wojennych” do zatwierǳenia przez KT i periodycznych sprawozdań. „Termin rozpoczęcia kroków wojennych
ustalony być może tylko przez KT”. A sama KT związała się uchwałą, że ten termin zależy
od wybuchu wojny Austrii z Rosją.
Finanse skoncentrowano w istniejącej już instytucji „Polskiego Skarbu Wojskowego” (PSW), założonego na kilka miesięcy przed KT z tym, że PSW bęǳie asygnował
część swych dochodów na potrzeby KT, jako zagranicznej reprezentacji robót wojskowych i na zabiegi polityczne, mające doprowaǳić do uzyskania broni, lub większych
funduszów specjalnie na broń przeznaczonych”. Uchwalono zawrzeć ściślejsze stosunki
z łotewskimi, gruzińskimi i ormiańskimi rewolucjonistami a także z rosyjskimi socjaldemokratami i socjalistami-rewolucjonistami (SR). Dalej miano się starać o „nawiązanie
stosunków” z polskimi elementami rewolucyjnymi w Ameryce i wpośród Ukraińców.
Utworzono biuro prasowe i archiwum, do którego stronnictwa miały nadsyłać wszystkie materiały. To były pierwsze kroki „prowizorycznego rządu”, jak nazywano Komisję
Tymczasową, chociaż nim nie była, ani w danych warunkach być mogła, bo przeciw sobie
miała drugi polski „rząd narodowy” w postaci lwowskiej „Rady Narodowej” pod przewodnictwem „podolaka” p. Cieńskiego, obszarnika wschodnio-galicyjskiego. Jak PPS
w obozie niepodległościowym „grała pierwsze skrzypce”, tak w „Raǳie Narodowej” kierowała wszystkim ideologia endecka. Powtórzyło się tutaj po raz nie wiem który zjawisko „dwubiegunowości” polskiej polityki porozbiorowej, dwa natchnienia duchowe,
z których jedno przedstawiało siłę własną, rewolucyjną, przeciwzaborczą, drugie opierało
się na sile cuǳej, w danym wypadku na sile rządu rosyjskiego. Jeden biegun gromaǳił przy sobie pierwiastki ludowe, proletariackie (robotnicy, inteligencja, zdeklasowane
resztki szlachty, chłopi), drugi koncentrował obóz klas posiadających (szlachta niewywłaszczona, wyższa biurokracja, zamożne kupiectwo i przemysł). Poglądy na możliwość
i konieczność zdobycia niepodległości dla Polski łączyły się równocześnie z poglądami
czysto klasowej walki społecznej, maskowanej czasem barǳo starannie w jednym i drugim obozie. Jedni straszyli „rewolucją społeczną” i „beznarodowym socjalizmem”, druǳy
„zdradą narodową”, i ugodą z wrogiem najeźdźcą. Masa ludowa dążyła do własnego państwa, klasy posiadające obywały się bez niego doskonale; przemysł liczył na zbyt w Rosji,
szlachta wiǳiała w rząǳie rosyjskim swego obrońcę przeciw rewolucji.
Skład Rady Narodowej był, formalnie biorąc, zupełnie dowolny. Zgromaǳili się tam
jednak reprezentanci reakcji polskiej, którzy mieli za główne zadanie: paraliżować ruch
niepodległościowy. Rada wyłoniła z siebie „Komitet Obywatelski” celem zgromaǳenia
w nim wszystkich możliwych żywiołów polskich, sama pozostając jego najwyższą właǳą
moralną. Choǳiło o „Sokołów”, którzy byli dużą organizacją sportową a utworzyli już
pod wpływem „Strzelca” „Stałe Drużyny Sokole”, mające charakter wojskowy.
Już na drugim posieǳeniu ( i  grudnia) KT zastanawiała się nad swym stosunkiem do RN. Przyjęto „Polskie Stronnictwo Ludowe” (PSL) i „Stronnictwo Niezawisłych Ludowców” (pp. Wysłouch i Jan Dąbski) do składu KT W tak powiększonym
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skłaǳie zastanawiano się, czy przystąpić do Komitetu Obywatelskiego (KO). Dyskusja
była obszerna i wykazała zupełną zgodność poglądów, z wyjątkiem p. Dąbskiego, który
jednak należał do KT warunkowo z powodu żądania swej grupy, żeby wszystkie uchwały
KT przedkładano jej najpierw do zatwierǳenia. Sprawę załatwiono odmownie i SNL
nie należało potem do KT Z tym tedy wyjątkiem wypowieǳiano się zgodnie przeciw
należeniu do KO, wskazując na zupełną dowolność jego składu, co nie przeszkaǳało, że
większość mieli tam „moskaloﬁle” polscy. „Sokół” zwerbowany do KO nie płacił wkładek do Polskiego Skarbu Wojskowego. Połączenie się z KO zmąciłoby zupełnie masy
nieuświadomione i osłabiłoby ruch niepodległościowy. Wszyscy odrzucali myśl połączenia się z KO, tylko p. Dąbski był za porozumieniem się, aby uzyskać tam prawidłowy
liczbowy stosunek partii i lękał się wałki z RN oraz z „Sokołem”. KT w walce tej odniosła jednak zwycięstwo, bo „Sokół” pod wpływem akcji niepodległościowej musiał w kilka
miesięcy potem wystąpić z KO, a większość stronnictw powszechnego głosowania posłów nie chciała słyszeć o Komitecie. Zwyciężona częściowo Rada Narodowa szkoǳiła
jednak nieustannie Komisji Tymczasowej i uniemożliwiła w rok potem pomoc pieniężną
ze strony polskich organizacji amerykańskich! Walka ugodowców z niepodległościowcami toczyła się w kraju i zagranicą bez przerwy.
Ale kraj opowiadał się coraz to barǳiej po stronie Komisji Tymczasowej, najpierw
dlatego, że sama idea „polskiego wojska” wobec możliwości bliskiej wojny ǳiałała pomimo wszystko na wyobraźnię szerokiej masy, a potem i dlatego, że w Komisji zobaczono
po raz pierwszy wielką próbę zjednoczenia stronnictw „lewicy społecznej”, dotąd rozbitej,
lub złączonej luźnie i dorywczo. Zasiane w roku  przez Dmowskiego smocze zęby
nienawiści mięǳy PPS a „Narodowym Związkiem Robotniczym”, celem „przelania krwi
bratniej” i osłabienia antycarskiej rewolucji, zatraciły się gǳieś pod wpływem zbliżającej
się wojny. Teraz wszystko „lewicowe”, czyli robotnicze, chłopskie i inteligenckie, łączyło
się w jedność polityki i wojskowych robót. Utworzył się ogromny zastęp luǳi, którzy
zaczęli zgodnie pracować dla zdobycia niepodległości. Wymienię tylko główne nazwiska, które zatrzymałem w pamięci, a stanie się zrozumiałem jaka to siła zjednoczyła się
w Komisji Tymczasowej.
Ludowcy dali takich luǳi jak posłowie Bojko, Średniawski, Tetmajer, Stapiński,
Antoni Bomba, Jan Kubik, hr. Mikołaj Rey, Wincenty Witos, dr Wróbel, Jedynak i w.
i.
Polskie Stronnictwo Postępowe dało Wł. Sikorskiego, Hipolita Śliwińskiego, Bron.
Laskownickiego, Al. Lisiewicza itd.
NZR wysłał do wspólnej pracy A. Chąǳyńskiego, K. Popiela, J. Jankowskiego,
Machnickiego i wielu innych.
Związek Inteligencji dra Feliksa Młynarskiego (Brzozę), Rapackiego, Klonowskiego
itd.
PPS Piłsudskiego, Walerego Sławka, dra Jodkę, Leona Wasilewskiego, tow. Zaleską
(Jadwigę).
PPSD wydelegowała mnie, posłów Hudeca, Diamanda, Klemensiewicza, Moraczewskiego, Bobrowskiego, Liebermanna, tow. M. Kukiela, Jana Englischa, dr. K. Krzysztonia i licznych innych do współpracy.
W PPS zaboru pruskiego pracował tow. Józef Biniszkiewicz.
W „Polskim Skarbie Wojskowym” przewodniczył sęǳiwy, wówczas już -letni Bolesław Limanowski, skarbnikiem był Hipolit Śliwiński, sekretarzem Walery Sławek, a wśród
ǳiesiątków czynnych współpracowników znajdował się Wład. Stadnicki.
Szefem sztabu Piłsudskiego był tow. „Józef ” (Kazimierz Sosnkowski), komendantem
naczelnym „Drużyn Strzeleckich” „Żegota” Januszajtis.
Wymienieni wyżej byli w samym centrum pracy, — w KT w PSW i w organizacjach
wojskowych — ale tysiące rozproszonych po Europie i Ameryce pracowały zgodnie pod
przewodnictwem Komisji dla jednej idei: stworzenia siły zbrojnej celem oǳyskania niepodległości Polski.
W Stanach Zjednoczonych AP powstała silna organizacja: „Komitet Obrony Narodowej” (KON), która miała odpowiednik wojskowy w „Sokole” liczącym w drużynach
bojowych, tym „kwiecie emigracji”, około . członków. Tu pracowali: A. Dębski, T.
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Siemiraǳki, dr Zajączkowski, dr Żurawski, dr Koneczny, Głuchowski, Rylski, Koniuszewski, Sokołowski, Karasiewicz i wielu innych.
W Południowej Ameryce, w Paranie powstał również KON, w którym pracował Szymon Kosobuǳki, a w „Komisji wojskowej” obok innych Roǳiewicz. Zjazd nauczycieli
polskich w Paranie uchwalił przystąpić do KT.
Prawda, że ogromna większość emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych przedstawiała się nieszczególnie, prawda, że emigranci poznańscy jawnie wygłaszali opinie moskaloﬁlskie i wierzyli w szlachetne posłannictwo caratu wobec Polaków, ale w tej masie
zrobiono po raz pierwszy wyłom w kierunku walki zbrojnej prowaǳonej przeciw Rosji
i zmuszono na pewien czas żywioły wrogie tej idei do przycichnięcia, a nawet do udawania
sympatii… Ameryka przysyłała większość pienięǳy, którymi rozporząǳała bezpośrednio
centrala PSW.
W Europie miała KT stałe agencje lub agentów w Londynie, Paryżu, Brukseli, Genewie, Zurychu, Wiedniu, Sztokholmie, Florencji itd., nawiązała stosunki z Konstantynopolem, a nawet z tow. Sun-Jat-Senem, prezydentem rządu socjalistycznej republiki
w Szanghaju!… Państwo Sieroszewscy, dr Motz, T. Szpotański, St. Markus (w Paryżu), Downarowicz (w Brukseli), Gierszyńscy (w Ouarville), P. Górecki (stojący na czele
zagranicznej organizacji młoǳieży), Wiskowski (Zurych), Miller (Fryburg), M. Dąbrowski, Woynicz (Londyn), Filipowicz i W. Krahelska (Florencja), Zilliacus (Sztokholm),
Seifeddin (Konstantynopol), Waryński, Varandjan (Genewa), Madżaroﬀ (w Soﬁi), M.
Sokolnicki — oto kilkanaście nazwisk współpracowników zagranicznych KT obok setek
innych, bliżej mi nieznanych. W Krakowie pod wpływem dra Jodki powstało „Towarzystwo Przyjaciół Turcji”. Organizacje młoǳieży polskiej zagranicą były w ogromnej
większości pod wpływem KT. Galicja i Śląsk Cieszyński usiane były organizacjami strzeleckimi i „drużynowymi”. W Królestwie konspiracja obejmowała punkty partyjne PPS,
NZR i chłopskie spiski. Nawet w Poznańskiem zaczęła pracować — oczywiście tajna —
organizacja wojskowa! Powstaje fachowa literatura i prasa wojskowa, urząǳają się masowe ćwiczenia polowe, wychowuje się oﬁcerów przyszłej armii polskiej, nawiązując do
tradycji ostatniej takiej organizacji, „Szkoły Podchorążych” w Warszawie sprzed r. .
Zbiera się na te cele skromne środki pieniężne, odpowiadające bieǳie tych kół, co KT
popierają.
KT zwraca się w r.  do „Polskiego Skarbu Narodowego” w Rapperswilu o przelanie jego funduszów do „Polskiego Skarbu Wojskowego” ze względu na to, że ten jest
organizacją podobną w celach i środkach do komitetu powstańczego z r. . Długa korespondencja z pp. dr. Gałęzowskim, Gasztowtem i dr. Laskowskim, powołująca się na
statutowy przepis „PSN”, nie doprowaǳa do niczego. Byli tam już poprzednio ugodowcy narodowo-demokratyczni i potraﬁli wyłuǳić . anków z powstańczej niegdyś
kasy na — robotę ugodową wobec Rosji!… Stare pokolenie nie ufało ruchowi niepodległościowemu; nie dało aż do końca wojny światowej ani grosza (nie swojego zresztą
a fundacyjnego) z tego „skarbu”, tak samo jak nie oddało potem „złotej szabli” żadnemu
ze sławnych dowódców powstańczej jazdy polskiej, chociaż w Rapperswilu leżała szabla
na ten cel przeznaczona. — Za to rosyjski generał Russkĳ dostał od Polaków złotą szablę
po zdobyciu Lwowa przez Moskali…
W rocznicę półwiekową powstania dawni powstańcy nie chcieli słyszeć o nowym ruchu zbrojnym: woleli dawać pieniąǳe na ugodową politykę polską. Rapperswil stał się
na prawdę niczym więcej jak muzeum pamiątek odciętym od życia, z tym dodatkiem, że
barbarzyństwo kustosza fałszowało tam przeróżne „pamiątki” nielitościwie i niemądrze.
Cyowo przedstawiały się fundusze całej akcji dość skromnie. W roku od września
 do  września  wpłynęło do PSW bezpośrednio . koron, z tego Ameryka
dała . kor. (w okrągłych cyach). Nadto wpłynęło do obu organizacji wojskowych
. koron. Razem około . koron. Wydatki Komisji Tymczasowej wynosiły
w tym roku około . kor. Do tych pienięǳy trzeba dodać kilkakroć większe sumy
wydane przez samych żołnierzy na ubranie wojskowe i uzbrojenie. Jak zawsze w Polsce nie
było pienięǳy na cele najpotrzebniejsze dla Polaków… Toteż na próżno PSW w odezwie
wzywał szeroką publiczność do niesienia pomocy pieniężnej.
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„W imię ǳieci Waszych, w imię głosu Waszej krwi, w imię świętego obowiązku wobec Ojczyzny i braci, w imię honoru polskiego imienia, pod grozą hańby i potępiającego
wyroku ǳiejów, wzywamy wszystkich Polaków: niech śpieszą natychmiast z pomocą
oﬁarną funduszowi intendentury wojskowej polskiej celem zaopatrzenia odǳiałów powstańczych, mających w chwili wybuchu wojny wyruszyć w pole!”
Tak brzmiała odezwa, ale wielkich rezultatów nie dała. Z pewnością nie były większe
od sum np. „Świętopietrza”, wywożonego co roku z Polski do Rzymu…
Kiedy zaś na wiosnę r.  wojna bałkańska skończyła się tryumfem Rumunii, Serbii
i Grecji nad Bułgarią i zawarciem pokoju w Bukareszcie, wówczas o większych składkach
nie było już mowy. Polacy cieszyli się jak ǳieci, że groza wojny minęła.
Ale i z wojskiem nie było wszystko w porządku. Dwie organizacje wojskowe złączyły się w ramach KT: „Związek Strzelecki” i „Drużyny Strzeleckie”. Ta dwoistość nosiła
w sobie zarodki ciągłej rywalizacji, tarć, sprzecznych interesów związkowych i ambicji
czołowych luǳi. O zlaniu się, o jednolitej pracy, nikt nie chciał słyszeć. Geniusz Piłsudskiego, jego ostrożność i zdolność do ustępstw w rzeczach nieistotnych, zapobiegały
ostatecznemu rozbiciu, ale „Drużyny”, z ambitnym chociaż młoǳiutkim Januszajtisem
na czele, czuły się wiecznie postponowane, wiecznie podejrzewane o supremację „socjalistów” w „Strzelcu”. A za organizacjami zbrojnymi stali politycy, którzy odczuwali
takie same rozbieżności pomimo wszystkich głębszych argumentów, nakazujących solidarność. Nieuleczalna choroba czy cecha „lewicy” polskiej, a raczej ogólnopolska, tak
powszechna, że staje się regułą i normalnym życiem.
Kiedy bezpośrednia groza wojny minęła, zaczął rząd austriacki stosować wobec KT
ostrzejsze nieco przepisy. Próbowano konﬁskat pism (najgłupszy środek austriacki), we
Lwowie zaczęto szykanować policyjnie Strzelców noszących karabiny (mądra policja żądała, żeby z karabinów usuwano zamki!), ale nie rozwiązano żadnej organizacji wojskowej.
Austria nie była tak ǳiecinną jak „poważni” politycy polscy, którzy ciągle wskazywali
palcem na „niebezpieczeństwo” mogące wypłynąć z szeregów strzeleckich… W pokrzepiająco cynicznym, choć dobrze poinformowanym artykule „ǲiennika Poznańskiego”
z czerwca  r. zapytywał się korespondent, czy rozporząǳenia rządu wiedeńskiego,
ograniczające swobodę ruchu strzeleckiego są „pierwszym, czy ostatnim krokiem”? Obawia się, że to krok „ostatni” w ǳiele szykan i że ruch nie zginie. Bierze też za złe prezesowi Koła drowi Leo, że „zapewnił o gotowości stanięcia przy Austrii na wypadek wojny
z Rosją” i dodaje z otuchą, że „mowa ta spotkała się z jednomyślną odpowieǳią pism
warszawskich” — wyrażającą krytykę. Organ biskupi „Głos Narodu” zatytułował artykuł
o ograniczeniach rządowych: „Koniec ruchu strzeleckiego”… O ile choǳiło o galicyjskie
właǳe rządowe, to namiestnik dr Bobrzyński nie był wrogo dla ruchu usposobiony, owszem pomĳał donosy ruchowi nieprzychylne, a dyrektor policji krakowskiej dr Flattau
żalił się tylko, że w nagłówku druków PSW jest w ogóle słowo „wojskowy”!… Barǳo
zabawny epizod miały ǳieje KSSN ze znanym narodowym demokratą, potem demokratą, a potem przemysłowcem czy ﬁnansistą, baronem Rogerem Battaglią, na tle stosunku
właǳ austriackich do ruchu zbrojnego.
Rzecz się miała tak, że demokraci mieszczańscy zwący się „polskimi” przeznaczyli p.
Battaglię do rokowania z sekretarzem KT drem Jodką co do przystąpienia do Komisji. P.
Battaglia, przyzwyczajony do załatwiania licznych interesów w sposób bezceremonialny,
obiecywał sobie tutaj wielki wzrost swoich wpływów. Łuǳąc dra Jodkę, że demokraci już przystąpili do KT, wywołał ich protesty, a równocześnie wystosował niesłychany,
poufny memoriał do rządu hr. Stürgkha o „ruchu powstańczym” w Galicji i Królestwie.
Obiecywał Austrii gruszki na wierzbie i poufnie zwracał uwagę rządu, jaki to bęǳie wielki
ruch, jeżeli nie będą nim kierowały „radykalne i nieodpowieǳialne czynniki” (dosłownie:
„ a ika n ka m ant t i
akt n”), a weźmie go w rękę „polska demokracja”
z takimi ludźmi jak dr Leo, dr German (wiceprezydent Izby) i on sam, Battaglia, „który
ma demokratów zastępować w kierownictwie organizacji powstańczej” itd. Hr. Stürgkh
był na tyle „dobroduszny”, że oddał cały ten memoriał p. Bilińskiemu, prezesowi Koła,
a ten był na tyle „naiwny”, że wręczył fatalne pismo posłowi H. Śliwińskiemu!…
Poseł Śliwiński przedłożył Komisji ów cały pasztet, gǳie obok protestów wywołał burzę śmiechu. P. Battaglia laurów w KT nie zyskał. Powetował to sobie w r. , wǳiawPamiętniki



szy wspaniały mundur „sztabowca” przy generale Durskim i pojechawszy na Węgry, skąd
wkrótce wrócił i zajął się licznymi swoimi interesami czysto cywilnej natury…
W pierwszych miesiącach istnienia KT wszyscy ugodowcy ze zgrozą i strachem stwierǳali, że krąg jej zwolenników rozszerza się raptownie. W Ameryce Północnej stała się
rzecz niesłychana: XX-ty Sejm polski na wychodźstwie w Detroit zebrany uchwalił rezolucję, w której czytam:
… Wobec tego, że w Polsce w pół wieku po ostatnim powstaniu narodu rozpoczął
się na nowo ruch w kierunku utworzenia pogotowia bojowego w celu podjęcia, w chwili
właściwej, zbrojnej walki o niepodległość Ojczyzny i że powstały już na ziemi ojczystej
Rząd Narodowy w formie „Komisji Tymczasowej SSN” oraz instytucja „Polskiego Skarbu
Wojskowego”, który służy sprawie obrony czynnej, a mianowicie tworzeniu sił zbrojnych
polskich — polecamy usilnie i gorąco ludowi polskiemu, pod sztandarem ZNP (Związku
Narodu Polskiego) zgromaǳonemu, popieranie PSW przez składanie oﬁar dobrowolnych
na ten cel i, o ile można, przez opodatkowanie się poszczególnych gmin, grup i członków
Związku”…
„Niech żyje zbrojny czyn!” oto słowa zamykające tę uroczystą rezolucję polsko-amerykańską, która mroziła krew w żyłach ugodowców polskich w kraju. Ponieważ endecy
doskonale wieǳieli, co znaczy oﬁarne poparcie Ameryki (płacącej dolarami!), bo połowę funduszów rapperswilskiego skarbu „narodowego” złożyła Ameryka — można było
oczekiwać z pewnością, że skoro tylko minie wojenny nastrój umysłów, zrobią wszystko,
aby Amerykę odǳielić od współpracy z KT. Udało się im to po roku.
Tymczasem zaś próbowano grzecznością i uprzejmością zwabić poszczególnych członków KT do składu Rady Narodowej. Po długich korespondencjach, kiedy się to nie udawało w żaden sposób, Rada Narodowa zrzuciła pychę z serca i zwróciła się uchwałą z 
lutego  roku do KT z gotowością „wyznaczenia ze swego grona delegatów celem
wzajemnego porozumienia się”.
Na ǳień  marca  r. wydelegowano tedy mnie wraz z innymi wybitnymi członkami KT na ową konferencję porozumiewawczą do Lwowa. Imieniem KT postawiliśmy
trzy żądania: ) aby RN oświadczyła się przeciw Rosji w formie, jaką uzna za stosowną,
) aby „Stałych Drużyn Sokoła” nie wpęǳano w ustawiczne konﬂikty ideowe z ruchem
strzeleckim i ) aby nie bojkotowano PSW.
Niedługa stosunkowo rozmowa skończyła się tym, że Komisja Wykonawcza RN da
odpowiedź później. Odpowiedź ta pod datą  kwietnia była taką, że nic nie mówiła.
Zacytuję na dowód ustęp z listu p. Cieńskiego:
,….Co do enuncjacji stanowiska Komitetu Obywatelskiego na wypadek konﬂiktu
zbrojnego mięǳy Austrią a Rosją, to w ǳisiejszej sytuacji politycznej nie byłoby wskazanym ponownie jakieś oświadczenia składać, tym barǳiej, że uchwała Koła Sejmowego jak
i komunikat KO nie pozostawiały żadnej wątpliwości co do celów i stanowiska Polaków
w Galicji”.
Było to — wobec wyraźnego żądania naszego — uchylenie się od odpowieǳi!
Co do uniknięcia tarć, to p. Cieński oświadcza, że stara się o to z dość pomyślnym
skutkiem i wyraża w końcu naǳieję, że w razie potrzeby obie instytucje się porozumieją.
Wiry bałkańskie i ciągle nad Europą wisząca wojna były powodem zebrania się w r.
 „konferencji ambasadorów w Londynie. Za inicjatywą sekretarza KT dra Jodki
uchwalono wysłać do konferencji ambasadorów delegację i wręczyć jej memoriał w sprawie niepodległości Polski. Konferencja była ciałem ściśle dyplomatycznej akcji, mającej
na celu zapobieżenie rozszerzaniu się wojny z Bałkanów na Europę. Długie i żmudne jej
prace wydały właściwie jeden jedyny trwały owoc, a mianowicie utworzenie małego państewka niepodległej Albanii. Niepodległość ta była skutkiem żarłoczności sąsiadów, którzy, chcąc zagarnąć terytorium albańskie, gotowi byli do zajadłej walki o zdobycz mięǳy
sobą. Serbia, Grecja, Austria i Włochy utrzymywały w pewnej równowaǳe swoje apetyty
na Albanię, która mogła wskutek tego zostać ogłoszoną za — niepodległą. Zupełnie jak
kość, leżąca w środku mięǳy czterema ostrzącymi sobie na nią zęby drapieżcami, może
pozostać czas jakiś nietkniętą…
Ale od Albanii do Polski było barǳo daleko! Pomimo tego postanowiono zwrócić się
do Londynu. Memoriał KT opisuje cierpienia Polski pod rządem najeźdźców. Wskazuje
na zaniedbanie gospodarcze Galicji i półmilionową emigrację chłopską, a napiętnowawPamiętniki



szy politykę wywłaszczeniową pruską i prześladowania języka polskiego w Niemczech,
opisuje szeroko „główny temat” tj. położenie zaboru rosyjskiego. „Miodowe miesiące”
konstytucjonalizmu rosyjskiego po przegranej wojnie japońskiej przyniosły Polsce ogrom
krzywdy i bezprawia. Sądy wojenne, stany oblężenia, tortury w więzieniach, szubienice,
mordy masowe na ulicach, rozstrzeliwania bez sądu, wysyłki administracyjne, rozwiązanie „Sokoła” a potem „Polskiej Macierzy Szkolnej”, zamykanie uniwersytetów ludowych,
„towarzystwa wpisów szkolnych”, obłąkana rusyﬁkacja, karykaturalne zmniejszenie liczby posłów polskich do „Dumy”, wycięcie Chełmszczyzny, grabież funduszów polskich,
bandytyzm półurzędowy — oto obraz męczeństwa Polski pod zaborem rosyjskim.
Memoriał KT zapowiada, że „naród polski nie bęǳie dłużej znosił tych piekielnych
stosunków”. „Polacy z zaboru rosyjskiego korzystać będą z każdej sposobności, by pokusić
się o wyzwolenie, a rodacy ich z innych prowincji będą… im nieść pomoc”.
„Radykalne wyjście byłoby tylko jedno — zjednoczenie i uniezależnienie całej Polski.
Ale wiemy dobrze, że zmiana taka w długiej i oﬁarnej walce jedynie może być dokonana”.
Po czym memoriał żąda „paliatyw” tj. półśrodków:
„. Królestwo Polskie i ta część Litwy, która za wspólnym porozumieniem mocarstw
zostanie dołączona, otrzymuje własne instytucje reprezentacyjne, centralne, prowincjonalne i gminne, wybierane w bezpośrednim, równym i tajnym głosowaniu przez całą
ludność dorosłą, przy zupełnej swoboǳie zebrań, stowarzyszeń i prasy oraz właǳę wykonawczą, zależną wyłącznie od Sejmu polskiego i przezeń mianowaną. Decyzje tych instytucji nie podlegają zatwierǳeniu ani Dumy, ani innych ciał prawodawczych rosyjskich
i obejmować mogą zarówno całokształt stosunków politycznych kraju, jak urząǳenia socjalne itd.
. Podatki i cła w zaborze rosyjskim nie mogą być użyte na co innego, jak tylko na
potrzeby tegoż zaboru rosyjskiego.
. Urzędnikami mogą być tylko osoby w granicach zaboru rosyjskiego uroǳone.
. Rekruci z zaboru rosyjskiego nie mogą być używani poza jego granicami.
. Wszelkie ograniczenia prawne w innych prowincjach państwa, przywiązane do pochoǳenia polskiego, znoszą się.
. Znosi się również zakaz pobytu Żydów w państwie rosyjskim poza linią osiedlenia
oraz ograniczenia przywiązane do wyznania mojżeszowego”.
Te półśrodki odebrały wszelkie znaczenie memoriałowi. Zostały one — widocznie
za poradą dyplomatów — włączone przez sekretarza KT i wywołały potem w plenum
KT silne niezadowolenie. I słusznie, bo proponowanie ze stanowiska rewolucyjnego powstania ludowego takich półśrodków wobec Rosji było niepotrzebnym i nieracjonalnym.
Osłabiało tylko duchowy rozmach samego ruchu. Ale trudno już było sprawę zmienić,
skoro memoriał został wniesiony i ja sam postawiłem wniosek absolwowania dra Jodki.
Całe to przedsięwzięcie skończyło się na niczym. Stojące za „Drużynami Strzeleckimi” stronnictwa, jak NZR i Związek Inteligencji, zaczęły, po „wypogoǳeniu się” horyzontu politycznego na Bałkanach, nalegać na rozwiązanie albo przynajmniej zmianę
Komisji Tymczasowej w kierunku rozluźnienia związku stronnictw. Na zjeźǳie lwowskim w jesieni r.  zmieniono przede wszystkim nazwę związku, wyrzucając słowo
„tymczasowa”, wskazujące na przygotowywanie przyszłego rządu narodowego. Związek
ma odtąd nazwę: „Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych”, czyli
KSSN. Ale nie tylko w nazwie nastąpiła zmiana. Oto „Drużyny” odǳieliły się organizacyjnie od „Związku” i partie poszczególne, zwłaszcza w Królestwie, zaczęły robić politykę
niepodległościową na własną rękę. Przy wspólnej pracy zostały właściwie tylko obie socjalistyczne partie, oraz PSL i PSP, gǳie wpływ niezmordowanie pracującego dla sprawy
posła Hipolita Śliwińskiego był decydującym. Ale wnet zaczęły się trudności moralnej
natury po rozłamie w Polskim Stronnictwie Ludowym w grudniu  r. Obrzydliwa
sprawa pienięǳy rządowych, które p. Stapiński otrzymywał przez swego „ministra” p.
Długosza i bezpośrednio z rąk konserwatystów (prof. dr W. L. Jaworski) a pośrednio od
ministra ﬁnansów Zaleskiego za to, żeby PSL popierało rząd i obu ministrów polskich,
rozległa się takim echem po całym kraju, że KSSN powzięła dnia  lutego  r. uchwałę,
która mówi sama za siebie:
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„W przesileniu, przez jakie przechoǳi PSL stwierǳa KSSN istnienie ciężkich przewinień przeciw moralności publicznej w obu odłamach i wyraża głębokie ubolewanie nad
lekceważeniem niezłomnych przepisów etyki publicznej. Zarazem jednak uważa KSSN
uǳiał masy chłopskiej w ruchu niepodległościowym za nieoǳowny i zwraca się do
wszystkich czynników niepodległościowych w obu odłamach PSL, aby nie ustawały
w popieraniu ǳiałalności KSSN”.
Uchwała była słuszna i sprawiedliwa; zarówno p. Stapiński jak i p. Długosz faktycznie lekceważyli przepisy „etyki publicznej” barǳo wyraźnie. W dniu  stycznia  r.
oﬁarował poseł dr W. L. Jaworski swemu koleǳe p. Janowi Stapińskiemu . kor.
pochoǳących od rządu hr. Stürgkha-Zaleskiego, aby go skłonić do dwóch rzeczy: ) popierania „Prawicy Narodowej”, ) rządu, a raczej obu polskich ministrów, pp. Zaleskiego
i Długosza. W samą pięćǳiesiątą rocznicę powstania! Za te pieniąǳe p. Stapiński nabył
„Ilustrowany Kurier Coǳienny” w Krakowie. Dnia zaś  grudnia t. r. odbył się zjazd
PSL w Rzeszowie, gǳie p. Długosz wyliczył, ile on to pienięǳy na wybory wydostał
od rządu i dawał p. Stapińskiemu na jego partię, mówiąc, że to on sam daje… Później
wyszło też na jaw, że nafciarz baron Popper za pośrednictwem Długosza dał obu posłom
. koron za popieranie jego spraw. Przynajmniej na tyle opiewał kwit p. Długosza,
chociaż p. Stapiński twierǳił, że otrzymał tylko . na cele stronnictwa. Na tle tych
spraw zainterpelowano prezydenta ministrów, czy to prawda.
Hr. Stürgkh przyznał, że dał dla Stapińskiego . kor. na kupno „Kurierka”, ale
oświadczył, że p. Stapiński mógł nie wieǳieć, skąd pochoǳą te pieniąǳe. Możliwe, że
pośrednik p. Jaworski chciał za nie kupić Stapińskiego i na rzecz „Prawicy Narodowej”…
Postawiłem wniosek na otwarcie dyskusji nad odpowieǳią premiera. Izba wniosek
uchwaliła, po czym dnia  grudnia  tow. Diamand i ja położyliśmy „ministra rodaka”.
Nie śmiał nawet pokazać się w Izbie i podał się bez zwłoki do dymisji! P. Długosz jednak
w rezultacie rozbił potężne PSL na dwie części, a sam jako bogacz i człowiek „silnych”
nerwów (za młodu był cyrkowym siłaczem w Pardubicach!) przetrwał ten upadek wcale
nieźle. ǲisiaj jest senatorem Rzeczypospolitej. Ciekawych odsyłam do broszury „Panama
w Kole Polskim”, zawierającej opis dyskusji parlamentarnej, i do niemieckiej odpowieǳi,
wy danej przez p. Długosza. Z tego rozłamu w PSL płynęło osłabienie ruchu chłopskiego.
Całe szczęście, że organizacje wojskowe już nie były zależne w swym rozroście od sporów
różnych polityków, lecz utorowały sobie drogę na wieś, gǳie młoǳież lgnęła do nich
serdecznie.
U schyłku zimy ustąpił dr Witold Jodko z sekretarstwa KSSN, udając się zagranicę.
Miejsce jego zajął oﬁcjalnie tow. Leon Wasilewski, który już długie miesiące przedtem
był barǳo czynny w sekretariacie i w biuletynie prasowym KT. Niezwykle zrównoważony i sympatyczny towarzysz Wasilewski był idealnym pracownikiem i dotrwał na tym
stanowisku aż do końca. Jego ogromna wieǳa, pracowitość i humor pogodny były dla
wielu z nas podnietą do pracy w coraz to trudniejszych warunkach.
Na wiosnę  r. padł wreszcie z rąk ugodowców cios dotkliwy, goǳący w KSSN,
i to na parę miesięcy przed wybuchem wojny światowej. Oszczerstwa, produkowane przez
ugodowców polskich w całej Europie i Ameryce Północnej, zaczęły wydawać owoce.
„Związek Narodu Polskiego” w Ameryce wysłał dwóch swoich delegatów pp. Karabasza
i Rakoczego, aby zbadali stan PSW. Jadąc rzemiennym dyszlem przez Europę, nasłuchali
się obaj wysłannicy plotek i najniedorzeczniejszych bredni o robocie niepodległościowej.
Byli też w Wiedniu i Lwowie przedmiotem najtkliwszej opieki kół ugodowych aż do
biskupów galicyjskich włącznie… Gdy wreszcie zjawili się w KSSN i PSW, zaczęli badać
rzekomo stan książek, zapasów wojskowych itd. Po tym wszystkim podpisali protokół,
zawierający uznanie i pochwały dla tej pracy. Byli też i u mnie. Rozpoznałem w nich
barǳo rychło i bez trudu ów ujemny typ „ﬁlutów” (Warszawa nazywała ten roǳaj „łobuzami”…) amerykańskich, niegdyś emigrantów z kraju wskutek niejasnych lecz barǳo gwałtownych i niecierpiących zwłoki przyczyn, potem dorobkiewiczów brutalnych,
a przede wszystkim ciemnych i zdolnych do kłamstwa luǳi. Toteż nie było dla mnie
nowością niesłychanie kłamliwe sprawozdanie, jakie obaj złożyli o ruchu niepodległościowym po swoim powrocie do Ameryki. Posypały się na to protesty Sieroszewskiego
i mój (w formie listu do A. Dębskiego), ale ugoda dopięła celu: Polacy amerykańscy
przestali przysyłać pieniąǳe na pomoc naszemu ruchowi. Tylko KON (Komitet Obrony
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Narodowej) pomagał nam dalej szczupłymi stosunkowo środkami i to aż do końca wojny
światowej. Narodowa Demokracja tryumfowała.
KSSN znosiła te klęski ze spokojem, nie ustając w pracy i czyniąc wszystko, aby pomagać organizacji zbrojnej. Patrzyła też ze spokojem, jak różni przemądrzy „radykali” nie
rozumieli zupełnie chwili, w której żyli, sąǳąc, że wojna nie wybuchnie w przewiǳieć
się dającym czasie. Toteż ǳiwnie skromni i bĳący się w piersi musieli wkrótce potem,
w początkach wojny światowej, zjawić się przed nami, prosząc o przyjęcie i wyznaczenie
jakiej pracy… Nie będę jednak tak złośliwym, aby podawać ich nazwiska. Dnia  sierpnia
 r. oświadczył Piłsudski, że wraz ze swoją organizacją wojskową ustępuje z KSSN,
ponieważ utworzył się „Rząd Narodowy”… Po tym oświadczeniu KSSN stała się właściwie bezprzedmiotową. Nic też ǳiwnego, że w dwa tygodnie później mogła się rozwiązać, wstępując do „Naczelnego Komitetu Narodowego” (NKN) i łącząc się z wszystkimi
stronnictwami polskimi w celu tworzenia Legionów. Sprawy poszły inną koleją, niż sobie
wszyscy Polacy przedtem wyobrażali…
Ale o tym piszę w dalszej części moich pamiętników.
Przez cały czas pracy w KT nie zaniedbywałem oczywiście mojej partii. Najpierw
starałem się o jej współpracę w rozwĳaniu ruchu niepodległościowego przez to, że przeprowaǳiłem na zarząǳie głównym — zaprosiwszy Piłsudskiego, aby sprawę wojskową
przedstawił — uchwałę, mocą której wezwano oﬁcjalnie wszystkie organizacje miejscowe
PPSD do tworzenia „kół robotniczych” Strzelca, co przyjęło się potem znakomicie. Nie
była to rzecz łatwa w partii, zajętej dotąd niemal wyłącznie agitacją i organizacją polityczną i zawodową, obcej wszelkiemu „militaryzmowi”. Przemówienie Moraczewskiego,
który wtedy stał na „lewym skrzydle”, poparło jednak moje zamiary barǳo wydatnie
i uchwała przeszła.
W styczniu  r. przemawiałem na uroczystym zgromaǳeniu w „Sokole”, aby uczcić
pamięć powstania  roku, kreśląc konieczność „walki o całą ziemię Polski, o ten olbrzymi warsztat pracy polskiej należący się wolnemu i samorządnemu narodowi”. Te
wielkie zgromaǳenia rocznicowe pobuǳały masy do myśli o akcji zbrojnej; dlatego rozumiem dobrze, że ugodowcy nie cierpieli takich manifestacji i potępiali głośno ostatnie
powstanie jako lekkomyślność, niemal zbrodnię, i że przypisywali je — Żydom… Ale
ruch niepodległościowy zmusił i narodową demokrację do liczenia się z położeniem i nic
ǳiwnego, że p. Roman Dmowski współcześnie w szeregu artykułów w „Gazecie Warszawskiej” mocno nieprzychylnie pisał o Rosji.
Nie zaniedbywałem też walki o zdobycie Sejmu lwowskiego. Szkoda jednak papieru
na opisywanie ǳisiaj szczegółowo faz tej walki. Tylko jeden jej epizod warto podnieść dla
nauki potomnych. Namiestnik Bobrzyński wił się jak węgorz wśród szalejących w kraju
sprzeczności, obmyślając szereg kompromisów, aby tylko uchwalono reformę prawa wyborczego w kraju. Zamiast  kurii zrobił , szlachcie dodał do  dotychczasowych jeszcze
jeden mandat, Polakom dał zastępstwo, począwszy już od  proc. mniejszości, w gminie utrzymał  proc. mandatów żydowskich (miało ich być  na  posłów w Sejmie),
. ludności pracującej miast dawał  mandatów, Rusini mieli dostać  proc. liczby członków Sejmu, a księża osobną kurię z  mandatami! Był to ǳiwoląg obmyślony
na korzyść konserwatystów i kleru. Tymczasem na wiosnę  r. padł grom na głowę
Bobrzyńskiego z ręki czterech biskupów polskich i ich trabanta (a może inspiratora?) ormiańskiego Theodorowicza. W ǳiennikach pojawił się „List pasterski” biskupów, podpisany pięciu krzyżami, zwracający się z furią przeciw namiestnikowi za to, że wydał Sejm
w ręce Żydów, robotników i Rusinów! Biskupi napadli nawet na hr. Stanisława Tarnowskiego (‼) za wdawanie się z „radykałami”. Ten staruszek proponujący niegdyś w prasie,
żeby socjalistom nie wolno było jeźǳić koleją (nie będą mogli uprawiać agitacji!…), ten
konserwatysta wnoszący (znowu w prasie) srogie kary do  lat więzienia na socjalistów,
teraz został jako wspólnik „radykałów” postawiony przez biskupów pod pręgierz! Trzech
spośród pięciu tych ﬁoletowych dygnitarzy pochoǳiło z ubogich chłopskich roǳin, ale
właǳa, którą otrzymali, zawróciła im głowę… Dwóch z nich jeszcze ǳisiaj pozostało
przy życiu. Co też myślą ci dwaj o powszechnym i proporcjonalnym głosowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej?
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Wystąpiłem z całą mocą przeciw biskupom w parlamencie i na zgromaǳeniach ludowych. Jak brzmiały rezolucje tych zgromaǳeń, uchwalane i potem drukowane w gazetach, niech świadczą wyjątki z nich:
„List pasterski w sprawie agitacji wyborczej, wydany przez czterech biskupów rzymsko-katolickich i jednego ormiańskiego, jest zbiorem oszczerstw i kłamstw, rzuconych
na Polską Partię Socjalno-Demokratyczną.
Biskupi agitatorzy nadużywają imienia i nauki Jezusa Chrystusa, aby obronić przestarzałe przywileje garści podolskich obszarników i popełniają przez to największe bluźnierstwo, jakiego się chrześcĳanin może dopuścić.
Biskupi, otrzymujący ogromne pensje od rządu, posiadający dobra, lasy, kamienice
i pałace, żyjący w zbytku i przepychu, nie chcą wiǳieć tego, że najgorszą „radykalizacją”
kraju jest głód mas ludowych i niewola polityczna chłopa i robotnika.
Bezczelną przesadą pisma biskupiego jest, że skromna reforma wyborcza, planowana
w Sejmie, dąży do „wszechwłaǳtwa ludu”, smutnym zaś upadkiem ducha religĳnego
nazwać należy widowisko tej walki, agitacyjnej biskupów w obronie ucisku i wyzysku.
Napaść ich na PPSD jest z ich strony prowokacją niczym nieuzasadnioną i spotka się
z solidarnym oporem całej zorganizowanej klasy robotniczej.
Obelgi zaś i kłamstwa tych spanoszonych dygnitarzy, rzucane na naszą partię, stoją
poniżej poziomu naszych dyskusji”.
Krzyk nasz jednak w niczym nie pomógł. Bobrzyński, zagrożony pięciu pastorałami,
ustąpił, na jego miejsce przyszedł komiczny p. dr Witold Korytowski, dawny minister
skarbu. Ten „spitrasił” taką „reformę”, że ją Sejm uchwalił, ale wojna na szczęście przekreśliła ją i zrobiła bezprzedmiotową.
W r.  wybuchł na nowo konﬂikt mięǳy socjalistami niemieckimi a polskimi
w Niemczech. ǲiałalność Róży Luksemburg i szczupłego grona jej towarzyszy, zmierzająca do unicestwienia samoǳielności polskiej w ruchu socjalistycznym, znalazła grunt
podatny u niemieckich socjalistów. Na kongresie wrześniowym w Jenie przyjęto rezolucję dość ǳiwaczną, źle maskującą niechęć do Polaków. Oto w pierwszych zdaniach
„kongres potępia jak najostrzej hakatystyczną politykę rządu pruskiego i partii burżuazyjnych”. A potem zaleca rozwiązanie się PPS w zaborze pruskim i zlanie się politycznych
organizacji polskich z niemiecką partią polityczną, tak jak to miało miejsce w ruchu zawodowym! „Kongres znosi warunki ugody z r.  (na mocy której PPS była politycznie
samoǳielną partią) i wyraża oczekiwanie, że wszyscy polscy towarzysze w granicach kraju przyłączą się do socjaldemokratycznej partii Niemiec. W okolicach, gǳie się znajduje
ludność mówiąca po polsku, powinny miejscowe organizacje starać się o to, aby agitacja
pisemna i ustna prowaǳona była także w języku polskim”…
Uchwała ta była socjaldemokratyczną analogią do osławionej mowy Wilhelma II
w ratuszu poznańskim o „pełnoprawnych, po polsku mówiących Prusakach”… przy czym
„pełnoprawność” była obrzydliwym natrząsaniem się z okropnej rzeczywistości pruskiej.
Partia nasza po porozumieniu się z PPS z obu zaborów wniosła do „Mięǳynarodowego Biura Socjalistycznego” w Brukseli przez tow. dra Hermana Diamanda stanowczy protest przeciw tym zakusom niemieckim, wskazując, że od roku , od zjazdu
brukselskiego, a więc przez lat  polscy socjaliści trzech zaborów stanowią w Mięǳynarodówce samoǳielną i niezależną grupę narodową pomimo istnienia granic zaborów,
że hakatyzm pruski zyskał przez uchwałę jenajską nowy, najpotężniejszy argument i że
Polacy nie uznają uchwały Niemców za obowiązującą. Wydelegowano komisję porozumiewawczą, do której należeli Diamand i Biniszkiewicz, ale do zgody nie przyszło a wojna
światowa uczyniła ten spór bezprzedmiotowym.
Naiwny — u wielkiej liczby — hakatyzm socjalistów niemieckich opierał się na fanatycznym przecenianiu kultury niemieckiej, wyższej jakoby o całe niebo od polskiej. Jest
to złuǳenie i ciemnota, które przynoszą z sobą wiele nieszczęść i są podstawą najǳikszej
niekulturalności. Od czasów Pizarra i Korteza, którzy rabowali, męczyli nieluǳko Indian
amerykańskich w imię rzekomo nieskończenie wyższej „kultury” hiszpańsko-katolickiej,
przewĳa się ten okrutny azes „kulturtregerów” przez wszystkie ǳieje zaborów, gwałtów
i kraǳieży, dokonywanych na innych narodach. Naród narzucający przemocą swoją kulturę drugiemu narodowi, ujarzmiający na stałe innych w imię swoich własnych walorów
kulturalnych, jest w gruncie rzeczy ǳikim i niekulturalnym, jest szkodnikiem, którego
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należy ubezwładnić. Oczywiście, że kultura narodowa nic wspólnego nie ma z „kulturtregerstwem”, które maskuje podbój, grabież i zbiór łotrostw w ǳiejach luǳkich. Oby
to polscy hakatyści zrozumieli w swych stosunkach z Ukraińcami i Białorusinami, oby
uchronili imię Polski od klęski i hańby ǳiejowej!…
W lipcu  r. próbowałem po raz trzeci dostać się do Sejmu lwowskiego przy wyborach w Krakowie. Ale głosowanie ograniczone do luǳi bogatszych i jawne dało mi
tylko . głosów i przegraną. Zadokumentowałem przez to jeszcze raz cały nonsens
sejmowego prawa wyborczego i nic więcej.
Szczęśliwsi byliśmy przy jesiennych wyborach do parlamentu w Podgórzu, Wieliczce,
Bochni, gǳie kandydował tow. dr Emil Bobrowski po złożeniu mandatu przez namiestnika dra Korytowskiego.
Tow. Bobrowski został wybrany posłem i odtąd pracuje w pierwszych szeregach partii otoczony miłością robotników. W ten sposób ośrodek krakowski (Kraków, Podgórze,
Nowy Sącz) miał reprezentację socjalistyczną z  posłów: dra Marka, Klemensiewicza,
E. Bobrowskiego i mnie. Był to ośrodek najsilniej zorganizowanego ruchu robotniczego
w całej Polsce i takim pozostał przez czas długi. Był on zarazem podporą ruchu demokratycznego i niepodległościowego na zachoǳie kraju. Gorzej było we Lwowie i na wschoǳie. Tam kwitła „narodowa demokracja”, chociaż właśnie w roku  i  poniosła
wiele klęsk w Królestwie. Endeccy przysięgli uwalniali we Lwowie szpiegów rosyjskich
wśród kwiatowych owacji. Endecja prowaǳiła dalej politykę ugody wobec „słowiańskiej”
Rosji, chociaż ta obiecywanego Królestwu samorządu nie dała! Na wiosnę  r. Rada
Państwa projekt samorządu obaliła. Pogrzebano tyle trudów, tyle upokorzeń i tyle naǳiei ugodowców polskich jednym brutalnym słowem. ǲiesięć lat ugody z Rosją poszło
na marne. Polskie klasy posiadające wypruły z siebie wszelką godność, tak, że np. po
śmierci generał-gubernatora Skałłona „Czas” miał odwagę chwalić „jego prawość, jego
chrześcĳański pogląd na świat, które go wstrzymały od aktów prześladowania, od jadu
nienawiści”… („Czas” z  lutego  r.). Nie wiadomo zaiste jakich udręczeń, jakich
policzków należało użyć przeciw Polakom, aby wyrwać ich ze stanu psiej pokory!…
Tymczasem nadciągała burza ǳiejowa i przygotowywała piorunowe ciosy, mające zadecydować o losie Polski bez świadomego i celowego uǳiału  procent Polaków. Zbliżał
się straszny czas, kiedy dwa miliony rekrutów polskich miało przelewać hojnie swą krew
nie za swoją, a za cuǳą sprawę, walcząc przeciwko sobie samym, we wrogich szeregach.
Zbliżała się wojna światowa, mająca jak huragan poczynić straszliwe spustoszenia, ale też
usunąć to, co było słabe, tj. w pierwszym rzęǳie trzy trony cesarskie, ciążące na życiu
zniewolonej Polski.

aa

i

n

iat

ai i i

ia

ni

Dnia  czerwca  roku w goǳinach przedwieczornych zeszło się nas kilku w kawiarni krakowskiej. Podawano sobie z rąk do rąk naǳwyczajne wydanie ǳiennika, donoszące o zamordowaniu w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcy tronu.
Twarze licznych wyższych wojskowych austriackich były blade i pełne przerażenia; zmieszani rozmawiali ze sobą przytłumionym głosem i wkrótce wyszli z kawiarni. Arcyksiążę był w naszych kołach najbarǳiej nielubianą, ba, nienawistną osobistością. Klerykał,
reakcjonista zacięty, wróg Polaków, człowiek rzucający już od pewnego czasu cień na
przeróżne sprawy w państwie, nie tylko wojskowej ale i politycznej natury, był arcyksiążę dla nas uosobioną groźbą na przyszłość. Nie mieliśmy zatem dlań nadmiaru uczucia.
Tylko to, że wraz z nim zamordowano żonę, (ubogą niegdyś pannę, później hrabiankę
Chotkównę), że mord ten osierocił kilkoro małych ǳieci, przyczyniało się do odczucia
pewnego wstrętu wobec zbrodni. Zresztą czynów podobnych ze strony Serbów można
było od dawna oczekiwać, a polityka Austrii wobec Serbii była od dawna przedmiotem
silnej naszej krytyki w parlamencie i w prasie.
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Małe, trzymilionowe państewko serbskie było od lat przedmiotem nienawistnej polityki austro-węgierskiej, prowaǳonej w dwóch kierunkach — ekonomicznym i narodowym — z uporem zaufanego w swe siły wielkiego dręczyciela wobec małej i słabej oﬁary.
Rolnicza Serbia nie mogła sprzedawać w przemysłowej Austrii ani bydła, ani nierogacizny, ani zboża, ani owoców i dusiła się gospodarczo. Z największym trudem próbowała
przewozić swoje płody przez terytorium tureckie do Salonik a stamtąd do Genui, portu
północnych przemysłowych Włoch. Morze Śróǳiemne było dla niej zamknięte. Nęǳa
i niedorozwój serbskiego kraju, spowodowane egoistyczną polityką węgierskich i austriackich agrariuszy, wytwarzały powszechną nienawiść w masach serbskich rolników,
czyli w całym naroǳie. Politycznie zaś byli Serbowie prawǳiwym narodem desperatów,
o ile chcieli myśleć o sobie jako o całości. Przed wojną światową byli rozbici w Serbii, Czarnogórze (pod rządami słynnego matacza, intryganta i przekupnego handlarza,
„króla” Mykity), Austrii, (Dalmacja, Słowenia), Węgrzech (Kroacja, Banat), Austro-Węgrzech (kraje okupowane Bośni i Hercegowiny), a do niedawna jeszcze i Turcji! W pięciu
państwach cierpieli Serbowie narodowo i politycznie, często wśród upokorzeń, obrażających godność narodową a nie mogąc wystąpić na arenę światową jako całość zdolna do
należnego im rozwoju. ǲiwić się należy, że w takich warunkach ekonomicznych i państwowych Serbowie zachowali przez długie jeszcze czasy wierność wobec Habsburgów.
Austria miała tu nawet wielbicieli! Bo Słoweńcy jako klerykali ulegali wpływom Rzymu i jako wrogowie Włochów liczyli na „apostolskiego króla” Habsburga. Kroaci zaś,
pozostający w zaciętej walce z Maǳiarami, ciągle zwracali oczy na dynastię, pomni swej
niegdyś przysługi w rewolucyjnym roku , kiedy to Ban Jelačić na czele pułków kroackich zdusił groźny dla dynastii bunt wiedeńczyków, wśród których byli polscy i węgierscy rewolucjoniści… Kroaci uratowali absolutyzm habsburski w Austrii, tak jak potem
Moskale w r.  uratowali tron habsburski przeciw rewolucji węgierskiej! Biedni Kroaci doczekali się wprawǳie w r.  autonomii dla swego „królestwa Kroacji i Slawonii”
w obrębie „krajów korony św. Szczepana”, ale wiarołomna polityka habsburska wydawała
ich z każdym rokiem coraz to haniebniej na łup rozpanoszonego szowinizmu maǳiarskiego! Habsburgowie marnotrawili w skandaliczny sposób te sympatie, które zwracały się
ku nim spośród południowych Słowian, aż w końcu polityka ich stała się jednym ciągiem
prześladowań policyjnych, represji narodowych, stanów wyjątkowych i funkcjonowania
znanego aparatu wyzysku ekonomicznego ze strony kapitalistów Wiednia i Budapesztu.
Polityka austrowęgierska zmuszała młodsze pokolenie Słowian południowych do zwracania swych tęsknot i naǳiei do Belgradu, a przez Belgrad do opiekuna wszech Słowian
(z wyjątkiem Polaków, Białorusinów i Ukraińców!), cara w Petersburgu. Austro-Węgry
miały w granicach monarchii znacznie więcej Słowian południowych niż poza granicami
i nie umiały stworzyć u siebie stre przyciągania dla ogółu narodu. W Belgraǳie natomiast powstało ognisko, od którego miało spłonąć całe południe ǳierżawy Habsburgów!
Polscy szowiniści, policjanci, wielbiciele pięści i stanu wyjątkowego na Kresach powinniby pilnie studiować ostatnie dwuǳiestolecie tej polityki Wiednia i Budapesztu wobec
południowych Słowian, aby bodaj w jakiejś chwili jasnowiǳenia uprzytomnić sobie, jak
to upadają potężne państwa, nie mające uczciwości i rozumu stanu…
Jak Austria rząǳiła serbską Bośnią i Hercegowiną, którą miała na mocy traktatu berlińskiego, a potem na mocy aneksji z  paźǳiernika  r., o tym dość powieǳieć, że
sprawa uwłaszczenia włościan i wyzwolenia ich spod pańszczyzny u „begów” (poturczeni
szlachcice serbscy) do czasu wojny światowej nie została przeprowaǳoną. Rodak nasz p.
Biliński, jako austriacki minister skarbu poszedł w tej sprawie drogą najgorszą i najszkodliwszą, o czym zresztą już pisałem. Czyż nie jest to analogia uderzająca, gdy pomyślimy
o reformie rolnej na naszych Kresach? Katolicka Austria trzymała oczywiście z mahometańskimi „begami”, tj. ze znikomą mniejszością, z garstką szlachty przeciw całej masie
ludu! Tej samobójczej polityki trzymała się zawsze, w odróżnieniu np. od carskiej Rosji,
która starała się na Bałkanach (a i gǳie inǳiej) traﬁć do uciśnionych chłopów. Jeżeli
carska Rosja mogła przez wieki uprawiać taką politykę, cóż dopiero powieǳieć o Rosji
bolszewickiej, lub jakiejkolwiek innej!
O upadku gospodarczym chłopów pod okupacją Austro-Węgier opowiadano sobie
przed wojną znakomitą, a barǳo charakterystyczną anegdotę: Pewien ǳiennikarz wie-

Pamiętniki



deński wybrał się do Bośni, aby śleǳić wpływy kulturalne okupacji austro-węgierskiej.
Na wsi w rozmowie z chłopami badał ich w tym kierunku i słyszał pochwały, jak to teraz
jest daleko lepiej, niż było za czasów okrutnego panowania Turków.
Chłopina jakiś rozgadał się na dobre wobec wszędobylskiego ǳiennikarza:
— Dawniej panie było u nas okropnie. Kiedym jechał drogą na moim ośle, a z daleka
jechał „beg”, wówczas konny jego sługa pęǳił z krzykiem przed nim i trzeba było zjeżdżać
do rowu, bo inaczej dostawało się batem po grzbiecie…
— Tak, to było ciężko. No a teraz?
— E, panie — teraz nie mam osła. Sprzedali mi go za podatki.
Ciemna, bezideowa dyplomacja austriacka zaostrzała okropne stosunki na południu
przez swoją pyszałkowatą butę i przez jawne fałszerstwa dyplomatyczne, zatruwające jakikolwiek normalny stosunek mięǳy Austro-Węgrami a Belgradem. Znany na tym punkcie był poseł austriacki Forgach.
My, socjaliści, dawaliśmy nieraz w parlamencie i prasie wyraz dosadnej krytyce i oburzeniu na tę politykę wobec Słowian południowych. Jeden tylko wzgląd hamował czasem i łagoǳił naszą krytykę: moskaloﬁlstwo tych Słowian. Na próżno wykazywaliśmy
im, jak wrogą Słowianom jest polityka caratu tam, gǳie miałby siłę i możność dać im
luǳkie i narodowe prawa. Na próżno przytaczaliśmy męczeńskie ǳieje Polski, jej ciągłe
powstania krwawo tłumione, jej zniszczenie, cały ogrom bezprawia jako systemu rząǳenia, przywileje Rosjan w Polsce itd. Opowiadaliśmy o unicestwieniu języka ukraińskiego
w życiu publicznym -ciu milionów Ukraińców, o ucisku Białorusinów jako narodu, ale
ani jeden Serb nie odstąpił od swej wiary w Rosję, od swej naǳiei na wyzwolenie przy jej
pomocy!… Serbia, jako posterunek caratu nie mogła buǳić w nas sympatii i dawaliśmy
temu wyraz przy całym uznaniu jej praw do zjednoczenia.
Szczere usiłowania wspólnego ministra skarbu p. Bilińskiego, (mianowanego w r.
) aby pozyskać południowych Słowian dla idei przynależności do Austro-Węgier, były
już spóźnione i bezsilne. Wielkorządca Bośni i Hercegowiny narażał się na zarzuty ze
strony Węgrów, mimo to jednak czynił znaczne ustępstwa narodowe Serbom, zwłaszcza
zamianowawszy adwokata Mandića zastępcą szefa kraju, czyli właściwym rządcą kraju.
Ale pozostawił w Sejmie Bośniackim trzy kurie rozbĳające naród: serbską, chorwacką
i muzułmańską, a sprawa zniesienia pańszczyzny wlokła się nieznośnie. Ten sam Biliński,
który gotów był wyłożyć  milionów koron na militarne przeważnie koleje (wojna
ich zbudowaniu przeszkoǳiła), nie chciał nic dać na uwłaszczenie i pozyskanie przez to
milionów chłopów bośniackich!
Zamordowanie przez serbskich spiskowców pary arcyksiążęcej w Sarajewie było konsekwencją wrogiej Serbom polityki tegoż samego zresztą arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, który, gdyby kiedyś został cesarzem Austrii i królem Węgier, wywołałby z pewnością wstrząśnienia wprost niebywałe w polityce wewnętrznej. Dość powieǳieć, że był to
spólnik i przyjaciel Wilhelma II, któremu historia pewno obmyśli jakąś stosowną nazwę,
nie dodatnią w każdym razie.
Wypadki sarajewskie stały się punktem wyjścia gorączkowej pracy tajnej dyplomacji
cywilnej i wojskowej. Rzadko kiedy byli przy robocie tacy tajni spiskowcy, którzy w kilku
tygodniach zdołali przygotować największą katastrofę, jaką luǳkość w ǳiejach swoich
przeszła, tacy podpalacze, gotujący pożar światu, a tak starannie kryjący swoje straszliwe
ǳieło przed oczyma setek milionów luǳi, że nikt na pewno nie mógł domyślać się ani
terminu, ani rozmiaru katastro!… Wszak jeszcze w połowie lipca austro-węgierski szef
sztabu udał się ostentacyjnie na urlop, co skomentowano jako oznakę pokojową! Nie
wierzę też w zapewnienia przeróżnych „przenikliwych” luǳi, którzy po wybuchu wojny
upewniali, że wieǳieli o wszystkim i wszystko przewiǳieli! Są to wszystko „dowcipy na
schodach”, bo Europa w czerwcu i w połowie lipca (kiedy Berlin i Wiedeń już głęboko
tkwiły w spisku) nie przypuszczała, że wojna światowa wybuchnie już w kilka tygodni po
morǳie w Sarajewie.
Zaczęło się od osławionego „ultimatum”, które nieudolny dworak i salonowiec hr.
Berchtold, jako minister spraw zagranicznych Austro-Węgier, przedłożył przez posła bar.
Gisla rządowi belgraǳkiemu. Nie mogę się tutaj rozszerzać nad treścią i szczegółami
ultimatum, ale było ono tak ułożone, że wkraczało w suwerenność państwową Serbii
i musiało być odrzucone! Tym barǳiej, że po stronie Serbii opowieǳiał się natychmiast
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car Mikołaj II, którego dyplomacja, wsparta radami ancuskimi, utwierǳiła Belgrad
w oporze przeciw Wiedniowi.
Na tyǳień przed wysłaniem ultimatum wyjechałem do Trenczyna na Słowacczyźnie,
gǳie miałem szczery zamiar leczyć mój reumatyzm. Jakże sroǳe się zawiodłem! Już -go
lipca musiałem w popłochu, w przepełnionym pociągu jechać do Wiednia, bo ultimatum
odrzucono i miała się zacząć wojna Austro-Węgier z Serbią… O pobycie w uzdrowisku
nie było mowy. Z chwilą, gdy ta wojna miała wybuchnąć, nie potrzeba było wielkiej
przenikliwości, aby zrozumieć, że wmiesza się w nią Rosja, za nią Niemcy po stronie
Austro-Węgier, a Francja po stronie Rosji. Zaangażowanie Austrii na Bałkanach było
celem Niemiec, bo przez to musiała Austria wytężyć wszystkie siły u boku sprzymierzeńca.
Francja zaś, również przygotowująca się — za rządów Poincare’go — do bliskiej wojny, nie
czyniła niczego, aby konﬂikt Austrii z Serbią zlokalizować, bo spoǳiewała się za pomocą
Serbii wciągnąć sojuszniczkę Rosję do wojny. Gotowała się więc wojna europejska na
olbrzymią skalę. A w kilka dni, po złamaniu przez Niemcy neutralności Belgii w dniu
 sierpnia, wojna ogarnęła wszystkie pięć części świata!
Na drugi ǳień po przybyciu do Wiednia złożyłem wizytę ministrowi spraw wewnętrznych p. Haynoldowi-Udyńskiemu, pragnąc zdobyć szczegółowe informacje. P.
Haynold przyjął mnie promieniejący.
— A co? zrobiliśmy to ładnie! Koalicja chciała nam wydać wojnę w r. , a myśmy
ją uprzeǳili o dwa lata! — mówił zachwycony polityką gabinetu minister. Sąǳąc z jego
radosnych wynurzeń mogło się zdawać, że Austria przygotowaną jest do wojny znakomicie. Tymczasem kilka miesięcy wystarczyło, aby każdy mógł się dowieǳieć, że właśnie
Austria była pod tym względem najbarǳiej zaniedbaną!
— A cóż pan pocznie z Czechami? Wszak ci ani na Serbów, ani na Rosjan nie pójdą.
— W Czechach zmobilizujemy najpierw i wywieziemy żołnierzy z kraju — była odpowiedź szczęśliwego optymisty ministerialnego.
Pięknych się też doczekali „żołnierzy” z Czechów, zmobilizowanych przymusowo
w tych warunkach!… Czescy żołnierze koszarowi bili się podobno dobrze w pierwszych
tygodniach na oncie serbskim, ale kiedy kule i choroby zniszczyły to koszarowe wojsko, masa ludowa czeska w uniformach austriackich „walczyła” na ogromnym oncie
wschodnim za pomocą podnoszenia rąk, dostawania się do niewoli, a nawet jawnej zdrady, która umożliwiła Rosjanom niejeden raz obejście odǳiałów austro-węgierskich!…
Odchoǳiłem jednak z salonu ministra z głębokim przekonaniem, że Austria uczyniła
wszelkie przygotowania do wojny!
Na drugi ǳień odbyła się dorywcza konferencja moja z niemieckimi i czeskimi socjalistami. Stałem na stanowisku antyrosyjskim i z przyjemnością usłyszałem, że niemieccy
towarzysze są tego samego zdania. Czescy zaś wahali się, ale zdecydowane stanowisko
tow. H. (późniejszego ministra) przechyliło szalę. Dr Adler nie wrócił jeszcze z Brukseli,
gǳie wraz z Jauèsem raǳili nad zapobieżeniem wojnie choćby w ostatniej chwili. Żadna
z trzech głównych partii socjalistycznych w Austrii nie stanęła zatem z początkiem wojny
na stanowisku pacyﬁstycznym. Jest to zjawisko ogólne i warte wielkiego studium politycznego. Nie można go zbyć ani potępieniem, ani doraźnym piętnowaniem. Nie można
go wytłumaczyć (z kilku wyjątkami) poprzednim przygotowaniem do zajęcia wobec wojny stanowiska życzliwego. Przeciwnie, ostatni kongres mięǳynarodowy w Bazylei ()
wypowieǳiał się barǳo stanowczo przeciw wojnie. Co prawda taki znakomity wóǳ socjalizmu jak np. Bebel zachowywał się barǳo sceptycznie wobec projektu generalnego
strajku jako środka przeciw wojnie, lansowanego przez p. Różę Luksemburg. Ci zaś,
którzy wierzyli w ogóle w siłę odporną socjalistów przeciw wojnie, jak taż sama p. Luksemburg, mylili się stanowczo. Wszak p. L. dostała przed wojną w sąǳie niemieckim
rok więzienia za to, że wyraziła publicznie głębokie przekonanie, iż w razie wojny ani
niemieccy ani ancuscy socjaliści nie pójdą do szeregów i że przeciwko sobie walczyć nie
będą!
Na pozór wszyscy socjaliści niemieccy i ancuscy wierzyli w to, co mówiła p. Luksemburg. Ale rzeczywistość zadała kłam tej wierze. W pierwszych dniach sierpnia wśród
ław socjalistycznych parlamentu niemieckiego, na pulpicie poselskim tow. Francka leżał laurowy wieniec z purpurowymi wstęgami. Poseł Franck zginął od kuli ancuskiej
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w okopach, gǳie znalazł się jako ochotnik… Kto wie, czy po przeciwnej stronie ontu
nie strzelił doń jakiś socjalista ancuski…
P. Luksemburg nie rozumiała „znaku czasu”…
Nie można wytłumaczyć tego zjawiska słabością partii socjalistycznych w Europie.
Wszak socjaliści niemieccy mieli w chwili wybuchu wojny  posłów w parlamencie
Rzeszy, socjaliści ancuscy około miliona głosów dorosłych mężczyzn, w austriackim
parlamencie sieǳiała blisko setka posłów socjalistycznych. Z drugiej strony tam, gǳie
socjaliści byli przeciw wojnie, jak np. we Włoszech w r. , potraﬁli ją wkrótce uczynić
tak niepopularną, że rząd był w naǳwyczajnym kłopocie.
Przy specjalnym charakterze wojny światowej, w której często już po kilku miesiącach topniały kadry koszarowe, a na ich miejsce wchoǳiła ogromna masa „cywilnych”
luǳi, wrogie stanowisko przeciw rządowi prowaǳącemu wojnę — stanowisko np. partii
socjalistycznej — musiałoby się odbić ciężką klęską wojenną danego rządu.
Tymczasem takiego wrogiego stanowiska socjalistów w praktyce wojennej państw
Europy w pierwszych trzech latach wojny nigǳie nie było, a bolszewicy w końcu r. 
zbierali już tylko owoce rozkładu caratu za pomocą obłudnego w ich ustach hasła: „wojna
— wojnie!” Pod tym początkowym hasłem szli potem bez skrupułów do coraz to nowych
wojen i do stworzenia nowego militaryzmu, tym razem „czerwonego”…
Z wyjątkiem garści socjalistów angielskich pod woǳą MacDonalda, którzy byli szczerymi pacyﬁstami, nie wiǳimy żadnej niemal siły oporu przeciw wojnie światowej. Ale
i angielscy robotnicy oﬁarowali rządowi gorące poparcie z chwilą, gdy Niemcy rozpoczęły
nieubłaganą wojnę niszczycielską łoǳiami podwodnymi!
Kilka przyczyn tego stanowiska socjalistów można przytoczyć. Pierwszą była nienawiść socjalistów do caratu rosyjskiego. Carat ciążył nad Europą jak zmora. Większa część
lądu stałego Europy z ludnością  milionów (a w Europie i Azji szósta część lądu świata) była krajem niewoli i krwawych prześladowań. Była zarazem groźbą wojenną, ciążącą nad Austrią, którą carat musiał zniszczyć, aby zawładnąć Konstantynopolem. „Droga
do Carogrodu prowaǳi przez Wiedeń” — było utartym i w danych warunkach słusznym skrótem historycznym dyplomacji wschodu Europy. Niewola narodowa Polaków,
Finlandczyków, Łotyszy była wiecznym zarzewiem niepokoju wewnętrznego w caracie,
a odbĳać się to musiało także i na jego polityce zagranicznej.
W polityce „zagranicznej” socjalizmu europejskiego konieczność walki z caratem była tezą zasadniczą. Nie mogli tej tezy obalić ani czescy socjaliści, choć hołdowali kultowi
„słowiańskiej” Rosji, ani ancuscy, chociaż Francja znajdowała się w przymierzu z Rosją
przeciw zaborczym Prusakom. Pomimo gorliwej propagandy rosyjskiej w Anglii nie znikł
w angielskim obozie robotniczym wstręt do caryzmu. Mogli więc socjaliści niemieccy
w pierwszych dniach wojny światowej z wielką pewnością siebie i w zgoǳie ze swym socjalistycznym sumieniem głosować za kredytami wojennymi, chociaż Bebel i Liebknecht
ukuli kiedyś wobec rządu Wilhelma II popularne hasło: „Nicht einen Mann, nicht einen
Groschen”! („Ani rekruta, ani pienięǳy”!). W jeszcze większym stopniu antycarskim
był socjalizm w Austro-Węgrzech. Wszak Rosja groziła wprost zagładą Austro-Węgrom!
A we Włoszech socjaliści przed wojną, w r. , zagrozili wygwizdaniem cara Mikołaja
II, gdy się wybierał z wizytą do Rzymu! Włochom groził z tego powodu strajk generalny!
Niemniej pewną jest i druga przyczyna, określająca stanowisko ancuskich i angielskich socjalistów wobec wojny. Była nią nienawiść do niemieckiego militaryzmu, tej
podstawy niemieckiego imperializmu. Strach i nienawiść wobec tego militaryzmu, niewiǳianego w takiej postaci nigǳie inǳiej na świecie, były pobudką wojennej decyzji
wśród socjalistów zachodniej Europy. Wprawǳie ancuski poseł socjalistyczny Sembat
napisał przed wojną barǳo pojednawczą i barǳo pokojową książkę o Alzacji i o stosunku
Francji do Niemiec, wprawǳie genialny Jaurès wytężał wszystkie siły, aby do wojny nie
dopuścić (za co zginął z ręki zbydlęconego szowinisty ancuskiego), ale wojna z Niemcami była dla Francji wojną „narodową” w najściślejszym tego słowa znaczeniu, tj. wiązała
z sobą cały naród na śmierć i życie.
I oto tenże sam poseł Sembat zostaje ministrem we ancuskim rząǳie wojennym,
a wraz z nim ministruje słynny marksista Juliusz Guesde, a jeszcze potem znakomity towarzysz Albert Thomas i to jako „minister amunicji”… Francuscy socjaliści, przed wojną
najbarǳiej pokojowo — za przewodem Jaurèsa — usposobieni, czuwali w czasie wojny
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nad tym, żeby np. socjaliści rosyjscy nie oddawali się polityce pokojowej. Gdy w końcu
roku  rozpoczął się w Petersburgu robotniczy ruch antywojenny, gdy zecerzy zaczęli
strajkować, a rząd rosyjski zaczął aresztować posłów socjalistycznych, wówczas Guesde
i Sembat zwrócili się do rosyjskich towarzyszy z odezwą, pobuǳającą ich do zapału wojennego.
A gdy w zimie  r. wybuchła w Rosji rewolucja i Francja musiała się lękać, że
Rosja przestanie być pełnowartościowym sojusznikiem wojennym, wydelegowano z Paryża do Petersburga ministra Alberta Thomasa, aby wśród entuzjazmu rewolucyjnego
przypominał Rosjanom konieczność dalszego uǳiału Rosji w wojnie!
W Anglii wchoǳi tow. Henderson do ścisłego, z sześciu tylko członków złożonego,
„gabinetu wojennego”. W Belgii ministrem zostaje tow. Vandervelde i swoim autorytetem trzyma cały rząd królewski. Wszyscy ci socjaliści biorą odpowieǳialność za wojnę
na swoje barki, wszyscy bronią się od najazdu obcego całą siłą i uważają tę swoją pracę
za zgodną z socjalistycznym programem. Bo program ten stawia na pierwszym miejscu
niepodległość narodu, a oni wszyscy czuli, że ta niepodległość może być ciężko zagrożoną.
Trzecią przyczyną była zupełna nieznajomość spraw wojennych w obozie socjalistycznym, pewien pyszałkowaty wstręt do zajmowania się i studiowania spraw wojny, takich,
jak się w rzeczywistości przedstawiają. Wystarczało w czasie pokoju potępić wojnę za jej
bratobójcze rzezie, wystarczały grzmiące azesy o okropnościach wojen, zwłaszcza, że nikt
w wojnę światową nie wierzył. Nieliczne wyjątki pośród socjalistów zajmowały się teoretycznie studium wojennym; socjalistycznej literatury wojennej dla coǳiennego użytku
nie było i dotąd nie ma. Książka Jaurèsa pt. „Nowa armia” była takim początkiem poważnej literatury socjalistycznej, ale nie mogła z natury rzeczy zajmować się wskazaniem, co
trzeba robić ǳisiaj. A co do dyplomacji, która przecież przygotowuje wojny, to również
znajomość jej spraw w obozie socjalistycznym była przed wojną światową niezmiernie nikłą. Hasło braterstwa ludów było w r.  tak ogólnikowym, jak np. w r. ; nadawało
się do deklamacji, ale nie do polityki coǳiennej. „Wojna wojnie!” mogło szeroko rozbrzmiewać na zgromaǳeniach ludowych, ale mobilizacja wojenna niewiele sobie z tego
hasła robiła. Mam — może mylne — wrażenie, że niewiele się w tych rzeczach zmieniło
w obozie socjalistycznym po wojnie światowej i uważam to za naǳwyczajny błąd mięǳynarodowej polityki socjalistycznej. Zaniedbywanie przez socjalistów spraw wojskowych
w państwach militarnych jest uderzającą ślepotą. Sama ogólnikowa negacja wojny jest
tylko pozornie potężną. Nie wystarcza socjalistom negacja w innych ǳieǳinach życia
i walki socjalistycznej. Socjaliści — wrogowie kapitalizmu — nie zadawalają się jakimś
ogólnikowym hasłem przeciwkapitalistycznym, lecz studiują szczegółowo każdy przejaw
kapitalizmu i do niego swoją walkę dostosowują. Tylko szczegółów wojny i spraw wojskowych unikają, chociaż to robotnicy i chłopi są na wojnie „żerem armatnim”, chociaż
to na ich barkach opiera się całym brzemieniem militaryzm w czasie pokoju i chociaż ten
straszliwy aparat jest ostateczną podporą, „ostatnim argumentem” kapitalizmu przeciw
socjalistom.
Zaniedbanie studiów wojskowych mści się na robotnikach. Militaryzm jest dotąd
jeszcze jakąś „wieǳą tajemną” w ręku nielicznej garści „zawodowców”. Nigǳie już nie ma
tyle konserwatyzmu, tyle przesądów, tyle imponujących bredni, jak w tej ǳieǳinie życia państwowego. Partia socjalistyczna pracuje wytrwale nad tym, aby obywatel-robotnik
wieǳiał, jakie powinien mieć prawa i obowiązki w fabryce, w gminie czy w państwie, ale
przed bramą koszar milknie myśl „cywilna”… A konserwatyzm i bezdenna nieraz ciemnota wysokich generałów mszczą się potem na szerokiej masie ludowej i to już w czasie
pokoju. A cóż dopiero na wojnie!
Najbarǳiej może rozpowszechnioną przyczyną zupełnie niesamoǳielnej oceny możliwości wojny i samej wojny było powszechne wśród socjalistów mniemanie, że wojna
powszechna albo jest niemożliwa, albo raz zaczęta skończyć się musi barǳo prędko.
Mniemanie to — jakże fałszywe! — polegało na przecenianiu i zarazem niedocenianiu
potęgi i wszechstronnego rozwoju kapitalizmu. Wyobrażano sobie, że system gospodarki
kapitalistycznej jest tak skomplikowany, że wyżywienie milionowej armii jest tak dalece
niemożliwe, że uzbrojenie jej i zaopatrzenie w amunicję doprowaǳi tak rychło gospodarkę narodową do bankructwa, iż w rezultacie wojna unicestwi siebie samą i to w barǳo
krótkim czasie! Przeceniano również „kulturalność” cywilizowanych narodów, która miaPamiętniki



ła jakoby uniemożliwić zbyt długą wojnę; przeceniano siłę buntu w masach ludowych,
które rzekomo nie wytrzymają długo oﬁar krwawych i niekrwawych, narzucanych im
przez wojnę.
Rzeczywistość przekreśliła brutalnie te wszystkie mniemania i złuǳenia. Luǳkość
okazała się zdolną do wytrzymania straszliwości, o jakich przed wojną nie śniło się nawet
najbarǳiej chorej wyobraźni!… Wojna ciągnęła się przeszło cztery lata, zmobilizowała
około  milionów „żołnierzy”, wciągnęła w swój odmęt setki milionów luǳi pracy (w
tym olbrzymią liczbę kobiet!) zatrudnionych produkcją dla wojny, doprowaǳiła Europę
do niewysłowionej nęǳy i zostawiła po sobie siedem czy osiem milionów trupów, drugie
tyle kalek, wdów i sierot, oraz ruinę całego kontynentu; poczęła proces zwyrodnienia pół
miliarda Europejczyków, a nadmiernego wzbogacenia stu milionów Amerykanów.
Uwagi te cisną się pod pióro ǳisiaj, po wojnie, po rozejrzeniu się w straszliwych
jej skutkach, ale dusze nasze wówczas, w roku , nie patrzały tak daleko w przyszłość.
Rwały się natomiast do otwartych bram Janusowych, aby przez nie runąć w odmęt wojenny z okrzykiem niemal modlitewnym nieśmiertelnego Adama: „O wojnę ludów prosimy
Cię Panie! Punktem wyjścia dla socjalistów polskich była konieczność walki z Rosją i wiara w możliwość zwycięstwa w tej walce. Wiǳieliśmy nie tak dawno zamęt w państwie
carów po wojnie japońskiej, czytaliśmy tyle o zwycięstwach Japończyków nad Rosjanami,
liczyliśmy na niższość żołnierzy i dowódców rosyjskich, a wreszcie spoǳiewaliśmy się po
pewnym krótkim czasie wybuchu rewolucji w Rosji. Obliczenia nasze nie były fałszywe,
tylko że nie sprawǳiły się w tym stopniu i w tych okresach, jak myśmy przypuszczali…
Jednolity nastrój duchów przeciw Rosji mąciła, w słabym co prawda stopniu, myśl
o Francji, sojuszniczce Rosji, Francji, dla której mieliśmy sympatie głębokie, zaczynające
się jeszcze z czasów cudownej legendy napoleońskiej w Polsce, odświeżone potem echami
rewolucji ,  i  roku… Ale Francja przedwojenna nie uznała za swój obowiązek
jakiejkolwiek obrony praw Polski, pozwalała spokojnie gasnąć wielkiej legenǳie i była
niemal w całości pochłonięta kultem „podwójnego przymierza” czyli pośrednio kultem
potęgi caratu! Nie usłyszeliśmy stamtąd ani jednego słowa o przyszłości naszej, a nawet socjaliści ancuscy nie umieli nigdy zdobyć się na takie słowo. Byli zanadto zajęci
bolesnymi sporami wewnętrznymi i nie wywierali wpływu na sprawy mięǳynarodowe,
z wyjątkiem potężnego towarzysza Jaurèsa, który jednak nie znał ciężkich i strasznych
spraw wschodu Europy. Sympatie zatem ancuskie nie wstrzymały naszego czynu przeciwrosyjskiego. Ciekawa rzecz, że „rosyjski kurs” np. w literaturze ancuskiej trwa po
ǳiś ǳień. Wielu Francuzów mówiąc „Polska” myśli o „Słowiańszczyźnie”, spoza której
nagle wyłazi: „Rosja”…
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Dnia -go lipca byłem już z powrotem w Krakowie. Tu wrzało jak w ulu. Przy ulicy
Siemiraǳkiego pracował Piłsudski w najcięższym truǳie nad mobilizacją „Strzelców”.
Z całego kraju i z zagranicy napływały tysiące, z których miała powstać strzelecka siła zbrojna, gotowa do boju. Koło Piłsudskiego pracował i uwĳał się cały sztab oﬁcerów
strzeleckich. Belina — Prażmowski gotował się z kilku ǳielnymi młodymi ludźmi do
wyprawy do Królestwa po konie dla zalążka przyszłej kawalerii. Sławek, Trojanowski,
Sokolnicki, Sosnkowski i wielu innych pracowało gorączkowo ǳień i noc nad ubogim
wyposażeniem i uzbrojeniem pierwszych zastępów. Entuzjazm ogarnął miasto. Moskaloﬁle narodowo-demokratyczni przycichli. Ostatnią z ich strony prowokacją był artykuł
p. Jana Zamorskiego w świeżo założonej gazecie endeckiej, za co go gorętsza młoǳież
znieważyła czynnie. Teraz wszystko, co czuło się polskim, skupiło swoją uwagę na obozie strzeleckim na Błoniach krakowskich, w „Oleandrach” koło parku Jordana. Ale znać
było, że to entuzjazm biedaków, bo w zaimprowizowanych koszarach brakło najpotrzebniejszych rzeczy, jak koców, poduszek, naczyń kuchennych itd., nie mówiąc już o mun-
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durach, obuwiu, broni i amunicji. Światli, zamożni, patriotyczni Polacy, którzy uchoǳili
i uważali się za patentowanych ǳiałaczy, woǳów, świeczniki narodu, nie chcieli po staremu dać dla żołnierza polskiego ani grosza, nie chcieli poświęcić ani kropli krwi. Tak było
w Polsce już od trzech wieków… Uprzywilejowani społecznie Polacy zajmowali wobec
Strzelców to samo stanowisko, co i ogół żydowski: byli neutralni.
To upodobnianie się Polaków do Żydów nie było niczym naǳwyczajnym. Główną
bowiem cechą Żydów wobec państwowości była właśnie neutralność, wynikająca z tego,
że przez setki lat Żyǳi nie tylko nie mieli własnego państwa, ale nie mieli nawet naǳiei
na jego zdobycie. Stąd szczere zrezygnowanie Żydów z państwowości i odpowiednie ich
zachowanie się wobec zawsze obcego państwa. Choǳić im mogło o złagoǳenie szkodliwych wpływów obcego rządu, o życzliwe usposobienie dla siebie jego urzędników,
o pewne przywileje kupieckie itd. Myśl o walce z bronią w ręku za cuǳe państwo musiała być oczywiście barǳo daleką od Żydów. Nie ma się co temu ǳiwić; stanowisko to
było następstwem ǳiałania wieków. Odnosi się to naturalnie do masy żydowskiej. Jednostki lub barǳo małe grupy żydowskie, tonące w obcych społeczeństwach, jak np. we
Francji, mogły łatwiej łączyć się ściśle z obroną państwa. Tak samo mogły większe nawet
skupienia żydowskie składać z entuzjazmem oﬁarę krwi swojej ale tylko wtedy, gdy wojna
prowaǳona przez dane państwo odpowiadała w zupełności żywotnym interesom żydowskim. Ale na ziemiach polskich Żyǳi byli neutralnymi wobec wszystkich sił wojennych
tutaj ǳiałających. Dawali rekruta pod przymusem, ale nie mieli własnego celu w wojnie.
Pozostali oczywiście obojętnymi i wobec skromnej siły bojowej polskiej.
Zamożniejsi Polacy stawali się pod wpływem długotrwałej utraty swojej państwowości barǳo podobni do Żydów. Przystosowanie się do nakazów zaborczego rządu dawało
im korzyści materialne; nauczyli się choǳić po biurach i instancjach rządowych, dawać
„łapówki” urzędnikom, aby ich życzliwie usposobić, umieli również wzywać żandarmów
i kozaków na pomoc przeciw buntowniczej polskiej klasie robotniczej. Urząǳili się wcale
wygodnie „w wychodku — nawet nie w klozecie” — jak mówił Piłsudski o tego roǳaju
rodakach… Entuzjazm ogarniać mógł zatem głównie Polaków ubogich, czyli ogromną
większość robotników, inteligentów i młoǳież płci obojga. Z tych kół płynęły na ręce „Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych” (KSSN) w ostatnich
dniach lipca i pierwszych dniach sierpnia tysiące koron ǳiennie na rzecz „Polskiego
Skarbu Wojskowego”. Uboǳy luǳie składali nawet obrączki ślubne w braku pienięǳy. Miasto trzęsło się w radosnej jakiejś febrze. Przypominały się słowa Mickiewicza
cudownego zachwytu o wiośnie roku … Choǳiłem przez tych kilka dni w jakimś
zaczarowanym szczęściu duszy, z wiarą w sercu, że to, o czym marzyliśmy życie całe, teraz
spełnić się gotowo. Kiedy jeden z towarzyszy przypiął mi do strzeleckiej czapki wojskowej
orzełka (formę tego godła nosi dotąd armia polska) z literą S. („Strzelec”), radowałem się
tym jak ǳieciak. Chociaż nie należałem do bojowej organizacji, uważałem się za żołnierza polskiego, który na cywilnym posterunku bęǳie walczył o Polskę. Sprawiłem sobie
mundur strzelecki, który nosiłem jako komisarz wojskowy w Miechowie. Przydał się
potem synowi mojemu Feliksowi, który w siedemnastym roku życia poszedł do artylerii
Legionów, przebył wojnę światową i wojnę polsko-rosyjską, aby potem jako porucznik
artylerii pójść na politechnikę.
Dnia  sierpnia  r. wypowieǳiały Niemcy wojnę Rosji, a Austro-Węgry zwlekały
jeszcze pięć dni z tym aktem formalnym. Ponieważ KSSN powzięła uchwałę, żeby wojsko
strzeleckie wkroczyło w granice caratu po wypowieǳeniu wojny przez Austrię, a głównie
dlatego, że było barǳo mało czasu dla przygotowania wymarszu Strzelców, ociągnął się
ten wymarsz aż do  sierpnia, który zatem jest i pozostanie historyczną datą wojennego
ǳiałania polskich odǳiałów przeciw Rosji. Piłsudski jednak przed wymarszem oświadczył KSSN, że od dnia -go sierpnia poddaje się pod rozkazy „Rządu Narodowego”, którego składu do dnia ǳisiejszego nie poznałem. Żadnego aktu tego rządu poza Piłsudskim
nie dokonano; mogę zatem przypuszczać, że rząd ten nie był trwały… Wprawǳie dnia
 sierpnia pojawiła się w Krakowie bezimienna odezwa „komisarza wojskowego dla Galicji”, który się podpisał „z ramienia Rządu Narodowego”, ale nazwiska swego narodowi
nie podał. Było to tym ǳiwniejsze, że w tej odezwie czytam takie np. zdanie:
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…„Potężna armia austro-węgierska, która w imię kultury podjęła walkę z barbarzyńskim caratem, pozostaje w zupełnej harmonii z Naczelną Komendą wojsk polskich, uznaje i opiera się na zorganizowanych przez nią właǳach cywilnych”.
ǲiwne informacje miał ów anonimowy „komisarz wojskowy”… KSSN ogłosiła dnia
 sierpnia, że jest „zastępstwem Rządu Narodowego”, ale moim zdaniem było to „robienie dobrej miny”, bo żadnego mandatu od takiego rządu KSSN nie miała. Można przypuszczać, że Piłsudski nie chciał żadnej zależności od komitetu stronnictw robotniczych
i chłopskich, aby wojna którą zaczynał, nie miała charakteru klasowego, a mogła mieścić
w sobie bodaj teoretycznie cały naród. Istniał może i ten powód, że wówczas KSSN składała się właściwie ze stronnictw galicyjskich (z dodatkiem PPS z Królestwa), co wpływać
mogło na jej stosunek do rządu austriackiego, który nie chciał zawierać umów politycznych z własnymi obywatelami. Może tedy i zależności formalnej od rządu austriackiego
nie chciał Piłsudski, ograniczając się później — z konieczności — do stosunku wojskowej
natury.
Był to może pierwszy ważny krok Piłsudskiego w wyrzeczeniu się zależności od stronnictw ludowych w celu uzyskania jakichś ram, w których by i stronnictwa prawicowe
mogły się pomieścić. Nieraz jeszcze Piłsudski demonstracyjnie zaznacza ogólnonarodową cechę kierowanego przez się ruchu. Nie dała ta polityka znacznych rezultatów z barǳo wielu powodów. Przeszłość partyjna Piłsudskiego odstraszała „spokojnych” Polaków.
A i sama akcja wojenna wylęgła się z konieczności w łonie stronnictw wyłącznie ludowych. Piłsudski bronił się przeciw „partyjniactwu” i uzyskał niezależność formalną, ale
idąc w bój za niepodległość Polski obok Austrii i Niemiec, nie porwał za sobą wcale klasy
posiadającej. Nie zapomni mu ona tego boju przez długie lata… Po staremu byli w jego
szeregach robotnicy, młoǳież chłopska i barǳo radykalna, przeważnie ekssocjalistyczna inteligencja. Wojsko nie było jednak „partyjne”… Kromwell niewiele by miał z takim wojskiem wspólnego… Polska polityka wymagała zgodności wszystkich stronnictw
w tak poważnej chwili. Była to cudowna ﬁkcja, jedno z najtrwalszych złuǳeń polskich,
ta zgodność stronnictw, przypominająca dawną „unanimitas”, z której korzystało „liberum veto”… Każde pokolenie, ba, każda ważniejsza sytuacja, podnosiły zasadę zgodności
do wyżyny ideału, aby po barǳo krótkim czasie być świadkiem najnierozumniejszego
rozbicia, swarów, zawiści i wojny domowej.
Przy tym jeszcze jeden motyw: wojna ma swoje prawa całkiem odrębne. W wojnie
armia narodowa musi mieć za sobą naród. Więc nic ǳiwnego, że Piłsudski nie chciał jako
żołnierz być wyrazem partii, a szukał oparcia o naród. Poparcia tego nie otrzymał i może
dopiero po śmierci je otrzyma…
Podobne motywy skłoniły mnie do uczynienia pewnej próby. Dnia  sierpnia udałem
się do p. dra Lea, prezydenta Krakowa, aby mu przedłożyć projekt wzięcia uǳiału różnych
stronnictw w pracach KSSN i wstąpienia ich ewentualnie do mającego się utworzyć rządu,
który byłby politycznym zastępstwem polskiej siły zbrojnej.
Zgoǳił się na taką konferencję i wieczorem zeszli się różni przedstawiciele stronnictw
w biurze prezydialnym magistratu krakowskiego. Byli tam pp. Władysław Leopold Jaworski, Tadeusz Starzewski, Rudolf Starzewski, Konopiński, Stesłowicz, dr Dwernicki,
Bandrowski i Turski. Przyszedłem z Piłsudskim na tę naradę. Choǳiło także o to, czy
mam jechać do Wiednia z żądaniem wielkiej pomocy rządu dla odǳiałów strzeleckich.
Jedynym rezultatem konferencji było, żeby akcji proponowanej przeze mnie zaniechać
i nie zwoływać „notablów” stronnictw. Dr Leo lekceważył czyn strzelecki i usiłowania
stronnictw chłopskich i robotniczych; był za biernym oczekiwaniem tak długo, aż rząd
czy dwór austriacki nie daǳą hasła, upoważniającego Polaków do naǳiei na lepszą przyszłość Polski. Bez takiego hasła sprawa bęǳie niepoważna, ryzykiem bez żadnej możności
wygranej. Gdyby cesarz oświadczył się za uǳiałem społeczeństwa polskiego w wojnie,
wtenczas powinno się wszystko ruszyć i „przyłączyć się do powstania”…
P. Wł. L. Jaworski skarżył się, że jego obóz nie rozumie zupełnie ruchu zbrojnego.
Społeczeństwo wychowywano w pojęciach „pracy organicznej” i nie można od niego wymagać, żeby teraz mogło się zdobyć na taką niebywałą rzecz, jak czyn zbrojny. Lękał się
o to, żeby ruch zbrojny w Królestwie nie doprowaǳił do „terroru socjalnego”, uprawianego na szlachcie dworskiej. (Miało się to potem wyrazić u niego w skarǳe do ministra
spraw zagranicznych hr. Berchtolda, o czym będę pisał nieco później). P. dr Dwernicki
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przemawiał jako delegat lwowski z wielkim zapałem, ale raz był za ruchem zbrojnym,
a raz przeciw. Najǳielniej zaprezentował się p. dr Stesłowicz (później minister polski
w r. ), który stanął po naszej stronie. Pp. Bandrowski, Konopiński i Turski (prezes
„Sokoła”) mówili to samo, co dr Leo.
Piłsudski zwalczał przede wszystkim wyczekiwanie na hasło ze strony cesarza austriackiego i strach przed polskim ryzykiem wojennym. Wojna jest dla każdego państwa tak
strasznym ryzykiem, że Austria sama nie może powieǳieć, czy w tej wojnie nie zginie.
Cóż znaczy jej zapewnienie, że stworzy Polskę, jeżeli sama nie może orzec, jak wielkie jest
jej własne ryzyko wojenne? Przedstawił możliwe wypadki wojenne, konieczność jakiegoś
samoǳielnego czynu zbrojnego ze strony Polaków — sprawił głębokie wrażenie na obecnych, ale ich nie przekonał. Gdy na drugi ǳień w południe zeszli się ci sami uczestnicy
narady, stańczycy oświadczyli, że nie będą Strzelcom przeciwǳiałali; kto zechce dać na
skarb strzelecki, niech daje, kto z młodych pójǳie do Strzelców, niech iǳie, ale oni nie
będą wzywali do składek ani zachęcali młoǳieży do pójścia do szeregów! To było wszystko, o ile choǳiło o samoǳielne postanowienie Polaków należących do konserwatystów,
demokratów, radykalnych demokratów. Jakże inaczej miały te sprawy wyglądać za dni
zaledwie ǳiesięć!
Wieczorem zeszło się bractwo strzeleckie na czwartym piętrze nad kawiarnią Bizanca,
w kwaterze tow. Sławka („Gustawa”). Nastrój był gorączkowy i uroczysty. Oświadczyłem
Piłsudskiemu, że wyruszam z nim do Królestwa. Uściskał mnie i ucałował. Nocą miała
wyruszyć „Pierwsza kompania kadrowa, złożona z członków „Strzelca” i „Drużyn Strzeleckich”. Marsz był zmieniony w stosunku do dawnych planów. Początkowo planowano
przemarsz przez rewolucyjne Zagłębie węglowe na Częstochowę, zajęcie jej i utworzenie tam pierwszego stałego punktu Strzelców w Królestwie. Pomysł był znakomity, ale
Prusacy go unicestwili, zajmując Częstochowę w pierwszych dniach wojny. Trudno było
zaczynać wojnę narodową pod skrzydłem pruskim. Ruszono więc na Racławice do Miechowa, gǳie zatrzymał się Piłsudski ze swoim szefem sztabu Sosnkowskim w ogromnym
budynku rektyﬁkacji spirytusu, zniszczonym przez odchoǳących Moskali.
Przez -my sierpnia zostałem w Krakowie, aby wytłumaczyć drowi Leowi, który
wybierał się do Wiednia czego ma żądać dla odǳiałów strzeleckich w ǳieǳinie ich
uzbrojenia i zaopatrzenia w amunicję. Nie przypuszczałem jednak, że przyjeǳie stamtąd z owym „hasłem”, o którym mówił na naraǳie przed dwoma dniami… Ostatnim
aktem „wspaniałomyślności” prezydenta Krakowa dla Strzelców było podarowanie im
konia z pięknem siodłem. Niestety p. Nowotny, naczelnik straży pożarnej miasta, wybrał
olbrzymiego pięcioletniego konia zaprzęgowego, którego ciężki chód „karosjera” mógł
wytrząść wnętrzności najzręczniejszemu jeźdźcowi! O goǳinie  rano  sierpnia zjawiłem
się na tym olbrzymie na Błoniach, gǳie mnie oczekiwał czcigodny obywatel Wacław
Sieroszewski, wyekwipowany tak wszechstronnie na wojnę, że dźwigał na sobie całą górę
wojskowego ekwipunku, trzymając w ręku „manlichera”, swoją dumę. Zaproponowałem
mu od razu, by raczył wsiąść na mego wierzchowca, ale Sieroszewski odmówił, pragnąc
widocznie wypróbować swoją wytrzymałość w marszu. Ruszyliśmy tedy cudownym rankiem, ja na olbrzymim koniu, a obok mnie niskiego wzrostu, obładowany wszerz słynny
powieściopisarz i znakomity obywatel polski. Tak dotarliśmy do Bronowic, gǳie mieliśmy zabrać p. Włoǳimierza Tetmajera. Gościnna pani Włoǳimierzowa, matka ośmiorga ǳieci, a jednak piękna jeszcze i żywa, czekała już ze śniadaniem. Przed domem stała
lekka bryczka arcybiskupa Simona (proboszcza kościoła Mariackiego) zaprzężona w dwa
pyszne ogiery. Z powodu tych koni śp. Lucjan Rydel, znakomity poeta, choć człowiek
dość niedaleki, takie uwagi zapisał w swym pamiętniku:
„Biskup wiozący swymi końmi socjalistę! We Francji antymilitarysta Herve zaciąga
się pod sztandar jako prosty żołnierz. W Berlinie klub socjalistów krzyczy cesarzowi Wilhelmowi Hoch i Heil dir im Siegeskranz. Wszystko jest możliwe teraz. Nie ǳiwiłbym
się, gdyby diabeł własnym ogonem czyścił Matce Boskiej buciki i popluwał siarką…
Tak go te konie księǳa Simona wytrąciły z równowagi! Po śniadaniu wsiedliśmy z p.
Włoǳimierzem, ze sławnym wójtem Czepcem (z „Wesela”) i z młodym reformatą O.
Patrycjuszem do bryczki, a Sieroszewski siadł teraz na magistrackiego olbrzyma, chcąc
przypomnieć sobie czasy jazdy na sybirskich koniach… Karabin jego i ekwipunek wzięliśmy na bryczkę. Tak dojechaliśmy do dawnej granicy, gǳie Sieroszewski zlazł wreszcie
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z konia, i gǳie wypiliśmy na pohybel zaborcom zdrowie niepodległej Polski węgrzynem
Tetmajerów. Korkociąga dostarczył reformat ze słowami:
— A cóżby to był za reformat, żeby nie miał przy sobie korkociąga!…
W Słomnikach witała nas deputacja drobnomieszczan z pięciu Strzelcami, którzy tu
stanowili pierwszy posterunek polski. Podczas przekąski wziął oczywiście reformat do
siebie ﬂaszkę z  procentowym spirytusem i — dał jej radę. Do Miechowa przybyliśmy po południu. Oddałem odǳiałowi Beliny magistrackiego konia, zakwaterowałem się
z obywatelem Gustawem Daniłowskim w pokoiku u lekarza dra Jana Białego, który wyjechał był z miasteczka, i późnym wieczorem poszedłem zameldować się Piłsudskiemu.
Zostałem przezeń mianowany zastępcą „komisarza wojskowego” na Miechów i powiat
miechowski. Pieczątka pod podpisem „komendanta głównego wojsk polskich” nosiła
napis: „Rząd Narodowy — Komendant głów.”. Wraz z komisarzem tow. Torem zorganizowaliśmy najpierw miasto i powiat. Naczelnikiem powiatu został mianowany p. H.
Zaporski, burmistrzem p. Głuchowski. Założyliśmy szpital dla chorób zakaźnych i zorganizowaliśmy milicję. Zakazaliśmy surowo niszczenia lasów majoratowych i wypasania
w nich saǳonek leśnych, wzywaliśmy ludność do zgłaszania ochotników do wojska i do
dostarczania mu środków żywności i koni.
Zarząǳiliśmy dalej ściganie i uwięzienie wszystkich strażników rosyjskich, którzy nie
uciekli z rządem, lecz w przebraniu pełnili służbę szpiegowską wzdłuż szosy Kraków —
Warszawa.
W powiecie krążyło mnóstwo najǳiwaczniejszych bajek wojennych, jedna bezmyślniejsza od drugiej. Ale na to na razie nie było środka. Ludność uboga garnęła się do nas,
ale zamożniejsi bali się ustawicznie powrotu Moskali i żądali, abym im zaręczył słowem,
że Moskale nie wrócą. Takiego słowa oczywiście dać nie mogłem, ale zwracałem uwagę,
że sprawy, które chcemy organizować, są tak niezbędne zawsze i wszęǳie, że nie ma co
się wahać. Pieniężne poparcie ludności było barǳo słabe. Chrześcĳanie i Żyǳi złożyli dobrowolnymi składkami przeszło tysiąc koron na cele wojska. Chłopów nie zdążyli
wziąć Moskale do wojska, bo urzędnicy i strażnicy rosyjscy uciekli oﬁcjalnie jeszcze -go sierpnia w popłochu do Kielc. Wieś była zupełnie spokojna. Najbarǳiej spłoszoną
była inteligencja, zarażona jadem moskaloﬁlstwa, ale kobiety pracowały z wielkim zapałem, energią i poświęceniem dla sprawy wojska polskiego. Księża sympatyzowali z nim
w wielkiej liczbie. Najgorzej zachowywała się szlachta polska. Wezmę dla przykładu p.
hrabiego Eustachego R. z Czapli Małych. Moskale zarekwirowali mu  konie, Austriacy
również, ale gdy mu Polacy zabrali  konie, poleciał ze skargą na nich do sztabu VII
dywizji jazdy austriackiej. Elegancki, wyperfumowany zjawił się i u mnie, prosząc o pisemne zwolnienie go z rekwizycji koni, bo została mu tylko jedna klaczka do wożenia
wody… Obiecałem kazać zbadać tę sprawę. Jakież było moje zdumienie, gdym w dwa dni
później mógł go obserwować o  rano, jadącego na wspaniałym wierzchowcu, a za nim
masztalerza na również znakomitym koniu! Jechał do austriackiego generała, widocznie
na koniach pożyczonych, bo przecież miał tylko jedną klaczkę!… Sprawa tych koni p. hr.
R. odbiła się potem denuncjacjami aż w Wiedniu.
Bogata p. R… e w okolicach Częstochowy, gdy jej Strzelcy zabrali  konie, udała się
ze skargą do Niemców i oﬁarowała raczej im te konie! Byle nie Polakom. Później zjawił
się w Krakowie już w „Naczelnym Komitecie Narodowym”, jakiś szlachcic z fotograﬁą
pary kuców, zabranych mu przez podwody strzeleckie i odgrażał się, że roześle po całym
świecie . tych fotograﬁi, aby udowodnić łupiestwo wojska polskiego. Oczywiście
wyszantażował sowitą zapłatę za te konie. Szlachcic p. G., osiadły tuż pod Miechowem,
głośno krzyczał, że „trzech strażników z nahajami wystarczy na Strzelców”. Dowieǳiawszy się, że p. G. ma dwaǳieścia kilka koni, posłałem wojsko, które zarekwirowało mu
cztery. I rzecz ciekawa! Gdy szlachcic zrozumiał, że to wojsko prawǳiwe, dodał jeszcze
do koni furę owsa i furę ziemniaków… Psychologia to starodawna i nieomylna. Najwięcej kłopotu mieliśmy z popem prawosławnym. W pobliżu toczyły się walki Moskali ze
Strzelcami, wspomaganymi nieszczególnie przez dwa szwadrony dragonów pod baronem
Berlepschem, a nam donoszono, że zakonspirowani po wsiach strażnicy zbierają się nocą u popa. Postanowiliśmy tedy popa i jego dwu pomocników wydalić. Daliśmy mu 
goǳinny termin do wyjazdu w dowolnym kierunku, pozwalając zabrać ze sobą wszystko, co uważał za świętość cerkiewną. Wówczas to p. hr. Stadnicki, porucznik ułanów
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austriackich, przyǳielony do osobistej służby dywizjonem VII dywizji Kordy, wstawiał
się najgoręcej za pozostawieniem popa na miejscu, bo Rosja może po zwycięskiej wojnie wrócić do Miechowa i mścić się na Polakach. Poszliśmy wówczas do dywizjonem
i przedstawiliśmy wojskowy nonsens pozostawiania popa w Miechowie, gǳie mógł się
stać ośrodkiem szpiegostwa wojskowego. Dywizjoner oświadczył, że zgaǳa się z nami,
po czym popa wydalono.
Dnia  sierpnia Austria przysłała do Miechowa sęǳiego p. O. jako komisarza wojskowego austriackiego, który poniszczył nasze organizacje, ale nasz komisariat utrzymał
się jeszcze przez kilka tygodni, a ostatnim komisarzem wojskowym polskim był tow. dr
Ryszard Kunicki, były poseł ze Śląska. Komisariaty w Miechowie, Jędrzejowie, Kielcach
musiały później ustąpić, gdy zaczęto przeciw nim walkę z dwóch stron: konserwatystów
i nar. demokratów.
Dnia  sierpnia z Krakowa, ze sztabu I korpusu przyjechał Piłsudski autem do Miechowa i powieǳiał mi, że zażądano od niego, aby Strzelcy włożyli czarno-żółte opaski
i stali się odǳiałem „Landsturmu” (pospolitego ruszenia”) austriackiego. W przeciwnym
razie odǳiał strzelecki musi się rozwiązać.
— „Gdyby do tego doszło, nie pozostaje mi nic innego, jak sobie w łeb strzelić!”
— powieǳiał wzburzony silnie i gotował się do dalszej jazdy na północ, bo za Jędrzejowem pod Brzegami miała się toczyć bitwa Strzelców z Moskałami. Sławek i ja mieliśmy
się zjawić w Jędrzejowie wieczorem i tam miała się odbyć narada, co należy dalej robić.
Pojechałem więc do Jędrzejowa, gǳie w lokalu komisarza wojskowego tow. dra Emila Bobrowskiego zebrało się liczne towarzystwo. Wieczór i noc spęǳono dość wesoło,
choć później zakazano świecić światła, bo mówiono o planowanym napaǳie Moskali na
Jędrzejów. Piłsudskiego ani jego otoczenia nie było. Rano otrzymałem pilny telegram
od dra Lea z Krakowa, żeby bezzwłocznie przyjeżdżać. Wziąwszy do auta kilka kobiet,
tow. Leona Wasilewskiego i chorego Strzelca, barǳo sympatycznego studenta lwowskiego, wybrałem się do Krakowa. Po droǳe spotkaliśmy Rysia-Trojanowskiego z dość
znacznym odǳiałem Strzelców, maszerującego na Jędrzejów. W odǳiale znajdował się
powieściopisarz tow. Strug. A chory Strzelec uciekł do odǳiału…
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Do Krakowa przyjechałem późnym wieczorem  sierpnia i udałem się zaraz do dra
Lea. Wrócił z Wiednia i zdawał relację o tej podróży. Cesarz miał się wyrazić życzliwie
o jakiejś samoǳielnej akcji polskiej. A na śniadaniu dra Lea z hr. Berchtoldem i z szefem sztabu Conradem v. Hetzendorf miał ten ostatni powieǳieć: „ m
a n tt
t
” („Im więcej bagnetów tym lepiej!”). Tak rozumiał sprawę polskiego czynu
zbrojnego rzeczywisty wóǳ naczelny armii austro-węgierskiej!
Na ǳień  sierpnia miało się zebrać parlamentarne Koło Polskie w Krakowie, a równocześnie miano przystąpić do połączenia krakowskiej „Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych” z lwowskim „Centralnym Komitetem Narodowym”, organizacją Narodowej Demokracji, aby utworzyć jakiś wspólny komitet polski, jako zastępstwo polityczne czynu zbrojnego.
Uchwała Koła parlamentarnego, zgromaǳonego w sali Rady miejskiej, wzywała Polaków „do czynu, do wspólnego, jednomyślnego, do największego, na jaki ich stać wysiłku”. „W tej dobie krwawego przeistaczania się Europy i uwalniania jej od grozy rosyjskiej
przemocy oǳyskać możemy barǳo wiele. Ale wiele też musimy oﬁarować. Bo nie wygra
ten, kto do końca gry ostrożnie wyczekuje”. „Szlachetny monarcha tego państwa, pod
którego sprawiedliwymi i mądrymi rządami część naszego narodu mogła przez pół wieku rozwĳać i mnożyć polskie siły narodowe i cała jego potężna armia, ruszająca do boju
o najwznioślejsze ideały kultury, patrzą na naród polski” itd.
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„Dla ujęcia polskiej siły narodowej w zbrojne Legiony polskie Koło Polskie i wszystkie bez wyjątku stronnictwa polskie jednomyślnie postanowiły utworzyć jedną jawną
organizację. Pod polską komendą, a w ścisłej łączności z naczelnym dowóǳtwem armii
austro-węgierskiej, pójdą Legiony polskie w bój, aby na szalę tej największej wojny rzucić
także godny narodu polskiego czyn, jako warunek i zadatek lepszej dla niego doli”.
Dokument ten podpisali wszyscy członkowie Koła, mięǳy innymi narodowi demokraci: pp. Dębski, Dobĳa, Gall, Głąbiński, Jabłoński, Ptaś, Zamorski i wiceprezes Koła
hr. Skarbek.
Przez cały  i  sierpnia toczyły się w ratuszu krakowskim zajadłe dyskusje mięǳy
delegatami KSSN i Komitetu Centralnego co do możliwości zjednoczenia się i stworzenia jednolitej organizacji. Do komisji, która miała przeprowaǳić uzgodnienie poglądów,
wybranej na wniosek p. Germana, weszli z „Centralnego Komitetu Narodowego” pp.
Piniński, Skarbek, Stroński, Dąbski, Cieński i Panek, z KSSN byli pp. Sokolnicki, St.
Downarowicz, Wł. Sikorski, Włoǳ. Tetmajer, Stesłowicz i ja. Nadto uczestniczył w obradach Zǳisław Tarnowski, a przewodniczył dr Leo.
W dyskusjach tych delegaci KSSN proponowali na naczelnego woǳa Legionów Piłsudskiego. Przeciwko temu występowali najzjadliwiej hr. Piniński i p. Stroński, wyrażający natomiast najgłębsze zaufanie do jakiegoś przyszłego komendanta, którego wyznaczy sztab generalny armii austro-węgierskiej. Głównym ich argumentem był ten, że
Piłsudski „nie dowoǳił nawet batalionem” i że zniszczy doszczętnie siły polskie podczas gdy „fachowy” jakiś generał austriacki bęǳie oszczęǳać krew polską… W świetle
przyszłych wypadków rozumowanie to okazało się najzupełniej fałszywym. Właśnie naznaczani przez sztab generalny dowódcy marnotrawili w skandaliczny sposób żołnierzy
polskich, a Piłsudski oszczęǳał ich i prowaǳił do najznakomitszych wojennych czynów. Ale złośliwość małego hrabiego podolskiego i jego adlatusa Strońskiego mogła
sobie wtedy „używać”. Wielką rolę grały zarzuty endeków przeciw „przewrotowości” tj.
rewolucyjności Strzelców i KSSN, obawa terroru (ǳielona zresztą i przez stańczyków).
Endecy żądali na wszelki wypadek odrębnej organizacji zbrojnej dla wschodniej Galicji
(aby ją potem unicestwić!). Koroną żądań endecko-podolskich było stawianie generałów austriackich na czele przyszłej polskiej siły zbrojnej. Pierwszego dnia rej woǳił p.
Piniński, drugiego p. Stroński. Po dwóch dniach dyskusji zgoǳono się późną nocą na
następujące tezy:
„Aby myśl jedności narodu w czyn wprowaǳić, jednoczą się na wezwanie Koła Polskiego dotychczasowe odrębne organizacje: Centralny Komitet Narodowy i Komisja
Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych oraz te grupy, które do żadnej z tych
organizacji nie należały, tworząc Naczelny Komitet Narodowy i uznając ten Komitet za
najwyższą instancję w zakresie wojskowej, skarbowej i politycznej organizacji zbrojnych
sił polskich.
Każda z grup składa wyraźne, publiczne oświadczenie, że z chwilą utworzenia Naczelnego Komitetu Narodowego przestaje istnieć rząd narodowy, ogłoszony w dniu  sierpnia
 roku, i że w przyszłości nie podda się żadnemu tego roǳaju tajnemu związkowi, nie
utworzonemu za wspólnym porozumieniem Naczelnego Komitetu Narodowego z organizacjami w Królestwie.
Stanowienie o politycznych sprawach Królestwa Polskiego może nastąpić tylko w porozumieniu z organizacją w Królestwie Polskim, zbudowaną na podobnych zasadach, co
organizacja wspólna w Galicji.
Na podstawie tego zjednoczenia przystępuje się do utworzenia na razie dwóch Legionów polskich, jednego w zachodniej, drugiego we wschodniej Galicji pod komendą
polską, opierając się na istniejących już zbrojnych organizacjach polskich.
Odǳiały polskie użyte być mają do walki przeciw Rosji na ziemiach polskich w związku z monarchią austro-węgierską.
Wszyscy walczący w szeregach odǳiałów polskich muszą mieć prawa kombatantów
i muszą otrzymać uzbrojenie i wyekwipowanie wojsk regularnych, a odǳiały obejmować
winny wszystkie gatunki broni.
Komitet Naczelny wejǳie w porozumienie z rządem monarchii austro-węgierskiej
oraz naczelną komendą wojskową armii austriackiej, celem utworzenia naczelnego do-
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wóǳtwa nad Legionami i omówienia stopnia i jakości ich zależności od komendy naczelnej armii austriacko-węgierskiej.
Istniejące obecnie komendy nad odǳiałami wojsk polskich w Królestwie, oraz nad
odǳiałami organizującymi się w Galicji, pozostają w mocy aż do ostatecznej decyzji Naczelnego Komitetu Narodowego.
Dotychczas istniejące instytucje skarbowe zlewają się w jeden „Polski Skarb Wojenny”
pod zwierzchnictwem Naczelnego Komitetu Narodowego”.
Do NKN weszły wszystkie polskie grupy polityczne Galicji. Z endeckich lub endekujących ǳiałaczy weszli: pp. Cieński, Kasznica, Witold Czartoryski, Piniński, Vogel,
Dr Jan Rozwadowski, Głąbiński, Skarbek, Stanisław Grabski, Stroński, Surzycki. Na 
członków NKN liczyli oni , a chcieli — bezskutecznie — mieć jeszcze więcej. Socjaliści
polscy mieli  członków.
Ja, osobiście, miałem w pamięci słowa Piłsudskiego, że sobie „w łeb strzeli”, jeżeli
jego odǳiał zechcą Austriacy rozwiązać i szedłem po linii utworzenia jakiejś polskiej
instytucji, która by była bodaj skromną obroną wojska polskiego. Toteż, gdy Piłsudski
 sierpnia przybył do Krakowa, pierwszym moim pytaniem było, czy dobrze się stało,
że NKN się utworzył? — „Uratowało mi to egzystencję” — odpowieǳiał. Jakoż w dwa
dni potem wydał rozkaz, datowany z Kielc -go sierpnia , opiewający:
„Żołnierze!
Wśród powszechnej bierności naszego społeczeństwa wypadki ǳiejowe zaskoczyły
Polaków, zostawiając ich bez określonych decyzji, bez możliwości jednolitego i silnego
postępowania.
Koniecznym było, by najśmielsi i najenergiczniejsi wzięli na swoje barki odpowieǳialność, inicjatywę rzucenia iskry na proch.
Tę iskrę rzuciliście, dając przykład innym, jako przodownicy walki narodu polskiego
o niepodległość Ojczyzny.
Wystąpiliśmy jako garstka. W Kielcach i pod Brzegami wstrzymaliśmy przemoc odwiecznego wroga, zasłaniając sobą to, co już było wolne od stopy najeźdźcy. Obecnie
naród buǳić się zaczyna i nie chce nas zostawić samotnymi tak, jak byliśmy dotychczas.
W Krakowie zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy ze wszystkich stronnictw polskich, który za zgodą austro-węgierskiej monarchii ma wystawić Legiony polskie dla
walki z Rosją.
Po porozumieniu się z tajnym Rządem Narodowym w Warszawie zgłosiłem w swoim
i waszym imieniu przystąpienie do organizacji szerszej, zapewniającej wojsku polskiemu
większe środki i silniejsze ǳiałanie. Według umowy zawartej mięǳy naczelnym woǳem
armii austriackiej odǳiały nasze mają być kadrami dla formujących się Legionów.
ǲiękuję wszystkim szarżom i żołnierzom za trudy i prace dotąd uczynione i chcę
wierzyć, że zapał i dyscyplina wojskowa, które dotąd wykazujecie, będą dostateczną siłą,
by przyszłe Legiony natchnąć pewnością zwycięstwa.
Z wiarą taką odǳiał nasz zejǳie na czas pewien z przednich wysuniętych linii bojowych, by dopełnić swej misji organizatorskiej”.
(—) Kazimierz Sosnkowski (—) Józef Piłsudski
Szef Sztabu Generalnego Komendant Główny
W tym samym czasie, bo dnia  sierpnia, wydał wielki książę Mikołaj Mikołajewicz
jako naczelny wóǳ armii rosyjskiej słynną odezwę do narodu polskiego.
W odezwie tej, świetnie napisanej, choć tylko przez woǳa armii wydanej, czytaliśmy:
„Polacy! Wybiła goǳina, w której marzenie święte ojców waszych i ǳiadów może się
urzeczywistnić. Półtora wieku temu żywe ciało Polski poszarpane zostało na kawałki, lecz
dusza Jej nie umarła. Żyje ona naǳieją, że nadejǳie goǳina zmartwychwstania narodu
polskiego i jego pogoǳenia się braterskiego z Wielką Rosją.
Wojska rosyjskie niosą wam błogą wieść tego pogoǳenia. Niech znikną granice, które
rozǳieliły na kawałki naród Polski. Niech złączy się on w jedną całość pod berłem Cesarza
Rosyjskiego! Pod berłem tym odroǳi się Polska, wolna pod względem swej wiary, języka
i samorządu.
Jednego oczekuje Rosja od Was: takiegoż poszanowania dla praw tych narodowości,
z którymi złączyła was historia.
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Z sercem otwartym i braterską dłonią iǳie do Was na spotkanie Wielka Rosja. Wierzy
ona iż nie zarǳewiał miecz, który rozgromił wroga pod Grunwaldem”.
Piękniej zaboru całej Polski pod rządy carskie nie można chyba było zapowieǳieć.
Toteż poǳiałała ta odezwa na Warszawę i na szlachtę podolską, wołyńską, wileńską itd.
jak haszysz… Wojskowy manifest pojęli liczni Polacy jako pierwszorzędny dokument
konstytucyjny. Po tyłu udręczeniach wydawała się najcudniejszym hymnem wspaniałej
przyszłości… W porównaniu z wojskowymi odezwami niemiecko-austriackimi odezwa
rosyjska ǳiałała podniecająco na wyobraźnię Polaków, chociaż tak samo jak wszystkie
odezwy wojskowe nie mogła tworzyć żadnej prawnej podstawy do zobowiązań Rosji wobec Polski, a ukazała się tylko na to, aby państwo wojujące właściwie do niczego określonego zobowiązywać się nie potrzebowało. Na Warszawę poǳiałał Mikołaj Mikołajewicz
znakomicie; na Krakowie i Lwowie nie zrobiły odezwy wojskowe niemieckie i austriackie
żadnego wrażenia, albo raczej ujemne. Warszawa była politycznie zupełnie nieprzygotowana do wojny, podczas gdy Kraków od lat myślą o wojnie się zajmował, młoǳież do
niej sposobił i organizacje partyjne uczył „myślenia wojennego”.
W połowie sierpnia  r. Polska weszła w wir wojny światowej rozdwojona, tak
samo jak była rozdwojona w czasie wojny japońskiej, rewolucji rosyjskiej i po niej. Były
to skutki wołania przez setki lat o bezwzględną jedność w naroǳie… Były to oczywiście
także skutki dawnych rozłamów, trwających od dwóch wieków. Ironia ǳiejów zabłysła tu
złowrogo. Polska nie tylko biernie była rozdwojona podczas wojny światowej, lecz robiła,
co w jej siłach, aby się radykalnie zneutralizować i sparaliżować. Pozostała rozdwojona
i po wojnie światowej, jest nią do dnia ǳisiejszego i bęǳie prawdopodobnie taką samą w chwili, gdy Rosja bolszewicka zamieni się na Rosję „narodowo odroǳoną”. Są to
następstwa długotrwałej niewoli i upadku myśli państwowej na długo przed rozbiorami. Przez trzysta lat nie miała Polska jednolitej polityki państwowej. System wybierania
królów polskich był równocześnie ustawicznym wtrącaniem się Petersburga, Wiednia,
Paryża do spraw wewnętrznych państwa polskiego, celem przeforsowania tego czy owego
kandydata obcego państwa na króla polskiego. Szlachta ǳieliła się na grupy, zależne od
potężnych magnatów kresowych czy innych. „Familie” magnackie w związku z zagranicą — często za pieniąǳe zagraniczne — tworzyły królów, miały własne wojska, łupiły
dobro tej ǳiwnej Rzeczypospolitej z królem na czele. A król był słaby aż do potworności. On, jedyny reprezentant państwowej właǳy wykonawczej, był albo obcym, albo
przez obcych na tron wyniesionym, a więc słabym. Polska stała się karczmą zajezdną dla
obcych wojsk, obcej dyplomacji, obcej polityki. Poczucie państwowości było słabe na
sto lat przed rozbiorami. Panowanie ostatniego króla było pod względem państwowym
jedną wielką hańbą, zaprzeczeniem niepodległej państwowości. Obok króla stała godnie
Konfederacja Targowicka, opierająca się już imieniem znakomitej większości szlachty na
względach, faworach, obietnicach „najjaśniejszej imperatorowej” Katarzyny. W porównaniu z Targowicą były Legiony Dąbrowskiego, a potem powstańcy Kościuszki, znikomą
mniejszością w naroǳie. Legiony liczyły na Napoleona, jako na wskrzesiciela Polski. Dopiero Kościuszko, przeklinany przez urzędową Warszawę, wyruszył z Krakowa w bój jako
samoǳielny polski wóǳ maleńkiego polskiego wojska w imię wyłącznie polskich celów
wojennych.
Po rozbiorach znikła wszelka możliwość jednolitej polskiej polityki państwowej. Powstania usiłowały przerwać stan zależności od państw obcych, ale od r. , tj. od ostatniego powstania, upłynęło już pół wieku i olbrzymia większość Polaków wyrzekła się
myśli o własnym państwie, a więc i o samoǳielnym polskim czynie zbrojnym.
Tylko słaba Austria musiała pozwolić na to, żeby w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim
powstała w r.  pierwsza od czasów powstania polska siła zbrojna. Wojna zmobilizowała miliony Polaków pod obcymi sztandarami. Te stronnictwa, które głosiły, że celem
wojny jest powstanie państwa polskiego, musiały dbać o to, żeby w czasie wojny grała
rolę polska siła zbrojna. Konieczność taka była zrozumiałą nawet dla tak „pacyﬁstycznego” ǳiałacza, jakim był np. prof. Masaryk, któremu się nigdy w życiu nie śniło o wojsku
czeskim. Podczas wojny stworzył jednak „Legiony czesko-słowackie” pod generałem Stefanikiem!
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Ale polskiej siły zbrojnej nie stworzyli endecy w Królestwie, a usiłowania w tym
kierunku pp. Snarskiego i Gorczyńskiego skończyły się tragicznym ﬁaskiem i świadczyły
o tym, że najbarǳiej nawet zagorzali rusoﬁle nie mogli w Polsce stworzyć armii, która
by walczyła po stronie Rosji. Bo w wolną państwowość polską pod protektoratem Rosji
masa polska nie wierzyła i wierzyć nie mogła.
Wystarczy rzucić okiem na odezwę z  sierpnia  r. p. Bonawentury Snarskiego (urzędnika policyjnego), występującego — jak zresztą i inni narodowi demokraci —
z argumentem „Słowiańszczyzny”, z „profanacją świątyni” w Częstochowie, aby zrozumieć jak mało siły przyciągającej leżało w końcowym zdaniu jego odezwy:
„Niech każdy, kto czuje w sercu miłość Boga i Ojczyzny, śpieszy do odǳiałów partyzanckich dla walki z wrogiem i sławy odroǳonej pod berłem Rosyjskim Polski! Zgłaszać
się: Wilcza  m.  od ponieǳiałku do goǳiny ”.
Garść młoǳieży, która się zgłosiła, utonęła potem w niesławie i powszechnej obojętności.
Co innego pisać ǳiękczynne adresy do cara i do generałów rosyjskich, a co innego
tworzyć polskie wojsko…
Rozdwojenie Polski objawiło się najstraszniejszym obiektywnym faktem, że Polacy
musieli walczyć z Polakami za cele nie polskie, lecz rosyjskie, pruskie, austriackie. W okopach wrogich armii strzelali do siebie żołnierze polscy i wytrzymali ten stan przez całą
długą wojnę. Nie można stwierǳić, jakoby żołnierze polscy w tych trzech armiach wyciągnęli jakiekolwiek konsekwencje z tego stanu. Polacy nie zdraǳali na wojnie, jak to
czynili Czesi. Rzeka krwi polskiej miała się polać bezimiennie, bez celu polskiego. Tylko garść Piłsudskiego wywiesiła śmiało sztandar niepodległej Polski, ona jedna nie taiła
swoich zamiarów, ona jedna była przekonana, że truǳi się i umiera za Polskę.
Rząd i sztab austriacki robiły co mogły, żeby wydrzeć samoǳielność polskiej sile
zbrojnej. Po stworzeniu NKN i część społeczeństwa polskiego — i to zarówno stańczycy
jak narodowi demokraci — czyniła wszystko, aby ta polska garść zbrojna nie była bodaj na
zewnątrz polską, lecz austriacką. Nie chciano aż do końca wojny mianować Piłsudskiego
komendantem wszystkich Legionów i p. Jaworski zgaǳał się co do tego z pp. Strońskim
i Pinińskim. Polacy wraz z Austrią starali się o to, żeby Legionom narzucić cele polityczne austriackie, a endekujący panowie z NKN starali się bodaj o to, żeby Legiony nie biły
się na ziemi polskiej. Rzucili je w węgierskie Karpaty. To wszystko prawda.
Ale niemniej prawdą jest, że Piłsudski był rzeczywistym ideowym woǳem Legionów, że umiał pozostać na ziemi polskiej, że wyodrębnił Legiony podczas wojny od
wpływów urzędowych austriackich i od polityki NKN, że wytworzył jednym słowem
odrębne polskie wojsko, chociaż Polacy w roǳaju pp. Sikorskiego, Szeptyckiego, Grzesickiego i innych zwalczali go z całą zaciekłością, której nie powstyǳiliby się narodowi
demokraci.
Od pierwszych dni założenia NKN przyǳielił sztab austriacki do Legionów kapitana Włoǳimierza Zagórskiego, który miał się stać złym duchem Legionów podczas całej
wojny. Jako sztabowiec austriacki nienawiǳił Piłsudskiego całą duszą; intrygi jego przeciw Piłsudskiemu, snute przy pomocy Kroata pułkownika Hraniłowicza, szefa austriackiej
służby wywiadowczej i „opiekuna” Legionów, zatruwały życie wszystkim, którzy pracowali nad tym, żeby wojsko polskie walczyło o niepodległość Polski. Walka Piłsudskiego
z tym prądem państwowości austriackiej czeka na ǳiejopisa. Jest ona mistrzowską od
chwili, gdy musiał podczas wojny liczyć się z rządem austriackim i ze społeczeństwem
polskim, które stało obok tego rządu, gdy musiał brać pieniąǳe, broń, amunicję od
Austrii, a jednak w zamian za to nie chciał sprzedać i nie sprzedał duszy polskiej. Całe
szczęście, że rząd austriacki należał do najgłupszych, o ile choǳiło o sprawę polską. Toteż
sympatie masy polskiej do Piłsudskiego i do jego wojska rosły coraz barǳiej. Stawał się
bohaterem narodowym wyższym ponad wszelkich polityków polskich jakiegokolwiek
obozu i sława jego zaćmiła nazwiska wszystkich innych Polaków. Droga, którą obrał
i którą umiał utrzymać, odpowiadała interesowi narodowemu.
W samym już położeniu Legionów Piłsudskiego w wirze wojny, na terenie zajętym
przez milionowe armie, leżała konieczność liczenia się najpierw z armią austro-węgierską,
a następnie niemiecką. Jeżeli Legiony miały się utrzymać aż do szczęśliwej — możliwej —
chwili stania się podstawą armii polskiej, musiały słuchać ogólnej komendy wojennej arPamiętniki



mii początkowo austro-węgierskiej, a potem niemieckiej. A jednak posłuszeństwo to nie
mogło iść tak daleko, aby zniszczyć charakter polskiego wojska! Stąd tysiączne trudności, z którymi nie potrzebowali oczywiście się liczyć np. endecy, którzy armii polskiej nie
stworzyli i stworzyć nie mogli, bo za sprawę Rosji Polacy dobrowolnie bić się nie chcieli. Od dnia  sierpnia  r. Piłsudski miał przed sobą nieskończone trudności, przede
wszystkim ze strony Austrii. Trudności te pokonać można było tylko ǳięki ogromnej
ǳielności wojennej Legionów, a następnie z powodu niedołęstwa woǳów austriackich
i nagminnej głupoty ich oﬁcerów, którzy absolutnie nie byli politycznie przygotowani
do zrozumienia sprawy polskiej w wojnie światowej, a nadto zazwyczaj nie oǳnaczali się zdolnościami wojskowymi. Już pierwsze dni wymarszu Strzelców z Krakowa były
zaprawione goryczą. Austria dała im jako broń stare jednostrzałowe karabiny systemu
„Werndla” olbrzymiego kalibru, z ołowianymi kulami! Bagnety ciężkie i długie dopełniały całości. Kiedy do Kielc przysłał Zagórski pierwszą „amunicję” do tych karabinów,
kazał ją wyrzucić z pudełek na ziemię jak kartoﬂe!… Strzelcy nie mieli nawet w czym
nosić tej strasznie ciężkiej amunicji i musieli dopiero szyć w tym celu worki… Był to
pierwszy czyn „sztabowca” austriackiego wobec Strzelców Piłsudskiego. Takich czynów,
oczywiście jeszcze gorszych, pełnych jadowitej intrygi, w której celowali od dawna sztabowcy austriaccy, denuncjacji, zabierania uzupełnień, mianowania oﬁcerów, usuwania
niewygodnych i „podejrzanych” — spoǳiewać się odtąd mają Strzelcy — legioniści…
Zasadniczą trudnością wojskową w życiu Legionów przez cały ciąg wojny było niemianowanie Piłsudskiego naczelnym ich woǳem. Dowódcy naznaczani po kolei — gen.
Baczyński (Rusin!), Durski, Szeptycki, Puchalski — byli albo ludźmi bez zdolności wojskowych, albo wprost lekkomyślnie, a nawet wrogo odnosili się do samej idei Legionów.
W pierwszym miesiącu wojny żyłem tylko odruchem tego, co się ǳiało w odǳiale
Piłsudskiego. Wszystkie zdarzenia, nowości, postanowienia właǳ wojskowych czy cywilnych obchoǳiły mnie z tego tylko punktu wiǳenia, czy nie zaszkoǳą, ile pomogą odǳiałowi Strzelców, a potem I pułkowi Legionów, I Brygaǳie itd. Po  sierpnia
trzeba było jednak zastanowić się nad tym, jak poǳielić Galicję, teren dla zachodniego
i wschodniego Legionu. Umówiono się, że dnia  sierpnia zbiorą się we Lwowie oba
prezydia NKN Wybraliśmy się zatem samochodem (prof. Jaworski, Witos i ja) do Lwowa, aby odbyć naradę z pp. Cieńskim, Skarbkiem i Kasznicą. Tutaj rzucało się w oczy, że ci
panowie nie mają wprost pojęcia o swoim zadaniu. Mieli . koron do dyspozycji,
(chociaż później dowieǳieliśmy się o bogatych oﬁarach w kosztownościach) i stawiali żądania, z którymi nie wieǳieliśmy co począć. Pytali np. jak będą wyglądały granice
przyszłej Polski, a równocześnie nie pozwolili nam wydać odezwy informującej Królestwo o naszych zamierzeniach. W rezultacie zgoǳili się na terytorialny poǳiał kraju
wedle okręgów krajowego sądu wyższego w Krakowie i Lwowie, przy czym odstąpiliśmy
wschodniej Galicji powiaty Przeworsk, Łańcut i Brzozów. Kiedym się żegnał na drugi
ǳień z p. Cieńskim, ten w sobie właściwy „dobroduszny” sposób wywnętrzył się przede
mną: — „Bo to właściwie popełniliśmy może błąd, tworząc Legiony. Lepiej by może
było wezwać naszą kochaną młoǳież, aby poszła do wojska austriackiego, gǳie był jej
obowiązek”…
Lwów pulsował wtedy potężnym strachem. Uciekinierzy z zajętych już przez Moskali
 powiatów napełniali ulice miasta, a na chodnikach gromaǳiły się ǳiesiątki tysięcy
mieszkańców, ciekawych i trwożnych. Pod rogatkami łyczakowskimi wiǳiano już kozaków! Podobno „sokołów” ostrzeliwano jako kozaków, a ci znów ostrzeliwali Austriaków!… Miano w tej oryginalnej bitwie ranić trzech sokołów i jednego oﬁcera austriackiego… Do herbaciarni strzeleckiej wpadł jakiś sokół, wzywając wszystkich do zdejmowania
mundurów i do chowania się po domach. Chwycony za kołnierz i doprowaǳony do komendy strzeleckiej, tłumaczył się panikarz „dobrymi chęciami”… Swoją drogą udało się
wkrótce wywieźć do odǳiału Piłsudskiego wszystkich zorganizowanych Strzelców przed
zajęciem Lwowa przez Moskali. Po ustąpieniu ze Lwowa wojsk rosyjskich bohaterskie
miasto dostarczyło jeszcze sporo żołnierzy Piłsudskiemu!
Najpierw uciekł ze Lwowa potajemnie namiestnik Korytowski, który choǳił po ulicach w swoim znanym szarym cylindrze i uspakajał ludność tak długo, aż w nocy  sierpnia czmychnął. Za jego przykładem ulotnił się burmistrz Neumann, zostawiając Lwów na
opiece wiceburmistrza p. Rutowskiego, a za nim redaktorzy i ǳiałacze polityczni. Tylko
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„Słowo Polskie” p. Grabskiego zachowało wzruszający spokój i natrząsało się z „patriotów” polskich, uciekających na zachód… I nic ǳiwnego; wszak miało znakomitą markę
u zbliżających się Moskali, a p. St. Grabski wyrósł pod zaborem rosyjskim na pośrednika mięǳy Polakami i hr. Bobrińskim, pierwszym „generał-gubernatorem” wschodniej
Galicji. Uciekinierzy lwowscy ocknęli się w Krakowie, gǳie oczywiście gorliwie szerzyli
panikę wojenną.
Siłę moralną Legionów można mierzyć szeregiem trudności i przeszkód, rzucanych
na ich drogę zewsząd. W pierwszych już tygodniach zdawało się, że Legiony pozostaną malutką garstką zrozpaczonych straceńców. Wymienię z tych przeszkód kilka, aby
czytelnik mógł zrozumieć ich charakter i znaczenie.
) Rozbicie Legionów, aby bodaj część ich usunąć z Polski.
) Przysięga wojskowa.
) Rozpuszczenie Legionu Wschodniego.
) Postawa stronnictw warszawskich.
Wybrałem tylko kilka głazów, o które miały się rozbić dopiero co utworzone Legiony.
Z końcem sierpnia doleciały nas z Wiednia pogłoski, że arystokracja polska stara się
w ministerstwie spraw zagranicznych, ażeby Legiony nie występowały czynnie na polskiej
ziemi! Pojechałem zatem do Wiednia i udałem się do referenta hr. Hoyosa, aby się poinformować i zaprotestować przeciwko temu ǳikiemu planowi. Hr. Hoyos poprosił do
swego biura hr. Forgacha, zastępcę hr. Berchtolda. Forgach — dawniejszy poseł austriacki w Belgraǳie, ten który doprowaǳił do wojny z Serbią — wdał się ze mną w namiętną
dyskusję, w ciągu której wyraził się, że „najznakomitsi polscy patrioci prosili o to”, aby
Legiony nie biły się na polskiej ziemi. Ale do decyzji żadnej nie przyznał się przede mną.
Za trzy tygodnie jednak sprawa owych arystokratycznych zabiegów wyjaśniła się i to na
niekorzyść Legionów. Bo dnia  września pp. Stroński i Cieński udali się do pułk. Hraniłowicza do „Armee-Oberkomando” (AOK), z prośbą aby nie używać legionistów jako
załogi miasta Krakowa, a szef defensywy uspokoił ich aż nadto! Legiony nie będą załogą
Krakowa, natomiast zostaną wysłane do Munkacza na Węgry a nominacja gen. Durskiego „nie znaczy, że całość Legionów ma być użyta razem”… Wizyta pp. Strońskiego
i Cieńskiego była utrzymywaną przed nami w tajemnicy, a w ogóle obaj ci panowie nie
mieli żadnego prawa do tej interwencji. Dopiero  paźǳiernika  r. ujawnił na posieǳeniu NKN p. Stroński, że w biurku p. Jaworskiego leży od miesiąca opis wizyty obu
„podolaków” w N. Sączu i wzmianka o tym, że obaj ci „ǳiałacze” z wǳięcznością przyjęli do wiadomości usunięcie dwóch pułków na Węgry. Rezultatem tego makiawelizmu
była dwuletnia blisko męka dwóch pułków legionowych na obcej ziemi, w ciężkiej walce
górskiej, bez żadnego odǳiaływania na naród i bez żadnych związków z życiem narodowym. Tam, w tych dwóch pułkach, pod wpływem Zagórskiego próbowano wywołać
nienawiść do Piłsudskiego; tam rozpanoszyła się przewaga oﬁcerów austriackich, którzy
nie przywǳiewali stroju legionowego, tam wreszcie próbowano stępić zapał dla zasadniczych celów Legionów. Ale wszystkie te zabiegi intryganta austriackiego sztabu nie
dopięły celu. W obu pułkach zwyciężyła idea legionowa i za powrotem do kraju w r. 
wyrównały się powoli różnice pomięǳy wszystkimi pułkami Legionów, chociaż i teraz
Komenda Naczelna robiła co mogła, aby rozbić wpływy Piłsudskiego i jego „Pierwszej
Brygady”. Ale ile wrogich tarć, niesnasek i nieporozumień mięǳy pułkami trzeba było
pokonać, ile sił zużyć, aby wyrwać z korzeniem posiew austriackiej intrygi, tego wyrazić
niepodobna.
Drugi i trzeci pułk Legionów wymaszerowały z końcem września  r. na Węgry.
Komendantem II p.p. był emerytowany pułkownik austriacki Zieliński, postać niesłychanie oryginalna, prawie ǳiwaczna w swej prostocie. Był to człowiek nieustraszonej
odwagi i wielkiej prawości, a równocześnie żołnierz, posuwający się w posłuszeństwie aż
do zupełnego zaprzeczenia istotnego charakteru swego wojska… Obiegały o nim potem
w Legionach setki anegdot, podnoszących jego znakomite męstwo, ale i zabawną ograniczoność żołnierską. Był to zresztą żołnierski typ dodatni. III p.p. komenderował Józef
Haller, dobry żołnierz, dopóki „polityka” nie zdemoralizowała człowieka, nie umiejącego sobie z nią dać rady… Dużo złego miało to nierozgarnięcie polityczne p. Hallera
przynieść potem Polsce. Przy obu pułkach utworzył się również i szwadron ułanów pod
woǳą Dunina-Wąsowicza, który zginął później na czele swoich ukochanych kawalePamiętniki



rzystów w nieśmiertelnie mężnym ataku pod Rokitną. Atak ten był zarząǳony przez
chwilowego komendanta austriackiego Niemca Ktittnera i był tylko bezcelowym zmarnowaniem kilkuǳiesięciu jeźdźców polskich. Razem wymaszerowało na Węgry około
. legionistów.
Jeszcze dotkliwszym ciosem był prawǳiwie herostratowy czyn pp. Cieńskiego i hr.
Skarbka: rozpuszczenie Legionu Wschodniego. Nie myślę tego opisywać szczegółowo,
odsyłając czytelnika do głośnej w r.  broszury „Pod Sąd!” nieznanego mi autora, gǳie
dokładnie opisano agitację narodowo-demokratyczną, nie garǳącą i kazaniami księży,
aby rozbić i zupełnie unicestwić Legion Wschodni. Wyprowaǳono z górą . młodych luǳi ze Lwowa, włóczono ich do Sambora, Jasła, aż do Mszany Dolnej, gǳie wreszcie zajadłą agitacją szerzoną z góry przez p. Cieńskiego, prezesa sekcji wschodniej NKN
i przez hr. Skarbka, szefa departamentu wojskowego, rozpęǳono Legion tak gruntownie,
że z . zostało  żołnierzy, a reszta poszła na nęǳę i poniewierkę i była wyłapywana po całym kraju przez żandarmów, jako obowiązana do austriackiej służby wojskowej.
Bo narodowa demokracja wydała hasło: iść do wojska austriackiego, a nie do Legionów!
Przelewać krew polską nie pod polskim sztandarem, a pod obcymi, nie „narażać” Polski
na podejrzenie, że walczy z Rosją. Że kapitan Józef Haller, mianowany pułkownikiem,
pozostał przy garstce, która się oparła endeckiej agitacji, rozgrzeszono tym, że był rezerwowym oﬁcerem austriackim. Toteż nawet później jako komendant pułku nosił pułk.
Haller austriacką czapkę z bączkiem, a nie legionową „maciejówkę”…
Wyżsi oﬁcerowie niegdyś Wschodniego Legionu, jak komendant Piotr Fĳałkowski
i jego zastępca Roman Albinowski, załamywali ręce wobec perﬁdii dygnitarzy endeckich,
ale dopiero znacznie później młoǳież, rozpęǳona na cztery wiatry, zaczęła wracać do
kadrów wojska polskiego. Z hr. Skarbkiem zaś lata całe pieniać się musiano, aby oddał
na cele legionowe znaczną sumę pieniężną, o której samowolnie chciał decydować…
Rozbicie Legionu Wschodniego było zaprzeczeniem całych Legionów, zaprzeczeniem uchwały Koła Polskiego, zaprzeczeniem wreszcie umowy z  sierpnia. Co po tym
wszystkim mieli endecy i ich podkomendni z innych partii robić w NKN, nie można sobie
wytłumaczyć. Powinni byli ustąpić, a skoro tego nie uczynili, musieli wysłuchać ostrych
słów nagany i groźby, których użyłem na najbliższym posieǳeniu NKN pod adresem hr.
Skarbka i Cieńskiego. Większość zgromaǳonych była wrogo usposobioną wobec haniebnego czynu. Wniosek mój o potępienie hr. Skarbka uzyskał większość. Toteż pp.
Lubomirski, Czartoryski, Głąbiński, Skarbek, Cieński, Rozwadowski, Vogel, Surzycki,
Stroński musieli ustąpić z NKN Pp. St. Grabski, Kasznica i Piniński byli wtedy już w zajętym przez Moskali Lwowie. W ten sposób endecy i ich satelici, zrobiwszy wszystko,
co było w ich siłach, ażeby rozbić i unicestwić polski czyn zbrojny, bez trudu ustępowali
z NKN, zwłaszcza, że mieli wówczas niezwalczoną wiarę w zwycięstwo carskich armii,
które zajęły Lwów i posuwały się na zachód, łamiąc opór armii austriackiej.
Głównym argumentem endeków w walce z Legionami była przysięga wojskowa Legionów. Ci sami luǳie, którzy niejednokrotnie w pierwszych tygodniach wojny posyłali
młoǳież polską do wojska austriackiego, pod austriacką komendę, pod mundur i sztandar Austrii, wyzyskiwali fakt, że Austria narzuciła Legionom swoją przysięgę wojskową,
pomimo że Legiony były wojskiem polskim, pod polską komendą i w mundurze polskim.
Z polskiej strony robiono szczere usiłowania, aby przysięgę przystosować do charakteru
Legionów. Ale rzecz ta była z góry skazaną na niepowoǳenie. Przysięga wojskowa stała się bowiem od dawna w walce z Węgrami pewnym nietykalnym symbolem jedności
armii. Walka ta ciągnęła się ǳiesiątki lat i przysięga jednolita ostała się jako coś niepokonanego. Oczywiście, że Wiedeń, w początku wojny ufający w swoje zwycięstwo, na
zmianę przysięgi nie chciał się zgoǳić. A tym barǳiej owa butna AOK z arcyksięciem
Fryderykiem na czele, człowiekiem lichym i głupim, który, mianowany nagle naczelnym
woǳem, nie był ani żołnierzem, ani politykiem. Nie przyjęto więc najlżejszej zmiany
przysięgi, którą proponowałem („walka za wolność Polski”) i NKN miał przed sobą wybór: doraǳić Legionom przysięgę i uratować je, albo przysięgę odrzucić i Legiony rozpuścić tj. wcielić do szeregów austriackich. Wszyscy przebywali najcięższy kryzys uczuciowy
na tle przysięgi. W końcu po długich rozprawach NKN postanowił w osobnym wezwaniu do przysięgi dać komentarz, wyjaśniający jej charakter i znaczenie. W wezwaniu były
takie ustępy:
Pamiętniki



„Żołnierze! W polskim Legionie, pod polską komendą iǳiecie kruszyć kajdany niewoli. Iǳiecie szlakiem tych, których imię ǳieǳiczycie, szlakiem tych, wśród których
po raz pierwszy podniósł się okrzyk: „Jeszcze nie zginęła!” Patrzą na Was rycerze roku
-go i bojowcy roku -go. Bądźcie ich bohaterskiej krwi spadkobiercami! Patrzą na
Was pokolenia sybirskich wygnańców. Bądźcie ich poświęceń i cierpień mścicielami!
Niespełnione ǳieło ǳiadów i ojców ma przez Was być dokonane! Nieskalaną chorągiew walczącej Polski macie uwieńczyć nie tylko wawrzynem sławy, który był zawsze
uǳiałem polskiego żołnierza, lecz i tryumfem, na który pokolenia całe na próżno dotąd
czekały!”
Oczy wszystkich skierowane były oczywiście na Piłsudskiego i na I pułk Legionów
w Kielcach. Do Kielc pojechał Zagórski dla odczytania roty przysięgi. Przeczytał rotę
sfałszowaną, wstawiwszy słowa „Królowi Polski” obok „cesarzowi Austrii” itd…. Przysięgę
złożono. Narodowa demokracja robiła o nią tak długo awantury polityczne, aż wreszcie
i ona sama w Galicji musiała przyznać się, choć pozornie do Legionów; było to naturalnie
wtedy, kiedy carat zdawał się na pewno pobitym!…
W związku z przysięgą wyłoniła się sprawa nowoczesnego uzbrojenia Legionów —
tj. właściwie bytu Legionów. Dotychczasowe „Werndle” z r. , strzelające olbrzymimi
kulami ołowianymi, wywołały w armii rosyjskiej protest, który uwidocznił się odezwą
wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza z dnia  sierpnia  r. o „galicyjskich sokolskich organizacjach polskich”, które używają „kul wybuchowych” z „obciętymi końcami”… W. ks. Mikołaj grozi zatem:
„W interesie całej ludności zakordonowej polskiej uprzeǳam, że rozkazałem najwyżej
powierzonym mi wojskom nie uważać organizacji sokolskich i tym podobnych za stronę
walczącą i z członkami tychże, wziętymi do niewoli, postępować z całą surowością czasu
wojennego”.
Oczywiście, że to oszczerstwo wielkoksiążęce zostało gorąco poparte w całej prasie
warszawskiej, oczarowanej niedawną odezwą „grunwalǳką”. Biedni legioniści nie potrzebowali obcinać końców ogromnych kul ołowianych, darowanych wspaniałomyślnie
przez armię austriacką, bo żadne obcinanie nie było potrzebne. Naturalnie, że rany spowodowane taką masą niechronionego stalowym płaszczem ołowiu, musiały być okropne!
Należało zatem pomyśleć o nowoczesnej „humanitarnej” broni i pociskach otoczonych
stalą. Obiecano tę broń. Ale długo by oczekiwać musiano na to, by armia austriacka dała ją wszystkim legionistom! Sama ona nie wiele wieǳiała, co się z nią ǳieje… Toteż
legioniści — luǳie młoǳi i barǳo sprytni — zaopatrywali się sami w karabiny nowoczesne. Znam wypadek, gǳie legioniści „kupili” za  papierosów kilkaset nowiuśkich
„manlicherów”. Było to nad Wisłą. Wystarczało zresztą maszerować z tyłu za jakąkolwiek czeską brygadą, „landsturmu”, aby przy najlżejszej panice nazbierać karabinów, ile
było potrzeba… Robili to „Piłsudczycy” I Brygady, bo inne dwa pułki na Węgrzech były
dobrze uzbrojone. Tam był generał Durski i Zagórski…
Odmówienie przez Rosję Legionom „praw kombatantów”, tj. prawidłowych żołnierzy, groziło im szubienicą w razie wzięcia do niewoli. Podobno w pierwszych tygodniach
wojny szubienica ǳiałała w kilku podobnych wypadkach. Znam z Małopolski jedną taką
tragiczną śmierć legionisty Króla-Kaszubskiego, powieszonego w Pilźnie. Był to „królewiak”, powszechnie kochany. Wesołe jego piosnki w gronie studenckim śpiewane, niezliczone dowcipy o warszawskich ugodowcach, rozweselały nieraz towarzyszy. Pod płotem
cmentarza w Pilźnie pochowali ciało jego kaci i kazali ziemię nad nim końmi stratować, ale ludność Pilzna po ustąpieniu Moskali przeniosła ciało męczennika na cmentarz
i uczciła go przy pomocy NKN nagrobkiem. Przy tej smutnej uroczystości przeniesienia
zwłok asystował p. Jaworski wraz ze mną.
Austro-węgierski rząd wspólny przesłał rządom państw neutralnych notę z  paźǳiernika  r., protestującą przeciw postanowieniu naczelnego woǳa rosyjskiego, wskazując na to, że „Legiony odpowiadają wszelkim warunkom, przepisanym w artykule I regulaminu, dotyczącego ustaw i zwyczajów wojny lądowej”, że złożyły przysięgę na chorągiew
i tworzą część armii austro-węgierskiej. Co do rzekomego użycia kul wybuchowych, to
rząd austriacki oświadcza, że „ani te Legiony, ani jakakolwiek część armii austro-węgierskiej nie posługuje się podobnymi kulami”. O sławetnych „Werndlach” oczywiście nie
wspomniano. Ale nota odniosła skutek: groźba szubienicy usunęła się w cień.
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Gorszą rzeczą niż niedołęstwo i później wiarołomstwo Austrii, gorszą niż groźby Moskali, było zwalczanie idei legionowej przez samych Polaków. Tam, gǳie narodowa demokracja — po zduszeniu przez Rosję ruchu rewolucyjnego — panowała niepoǳielnie
tj. w Warszawie, społeczeństwo brało każdą obietnicę rosyjskich generałów za objawienie.
Warszawa znajdowała się przez cały sierpień  r. w jakimś transie, była zachwycona tym
wszystkim, co przedtem za wyraźnie wrogie sobie poczytywała. Mobilizacja odbyła się tutaj wzorowo, za co generałowie rosyjscy specjalnie ǳiękowali. Jeżeli co było w historii
i wyobraźni polskiej wrogiem i nienawistnym, to kozacy, a teraz „piękne warszawianki”
obrzucały ich kwiatami i ﬂirtowały z nimi publicznie. Gwardyjski pułk „Wołyńców” dawał się jeszcze przed kilku laty Warszawie we znaki, a teraz pamiętnikarz warszawskich
dni sierpniowych zachwyca się „wspaniałymi pułkami gwardyjskimi”: „Chłopy jak sosny,
proste i strzeliste, twarze piękne, poważne i nawet szlachetne”… Powrót czynowników do
Warszawy, skąd w pierwszym strachu uciekli, wita się jako powrót „życia w arteriach”…
Pisał to w ǳienniczku swoim nie endek nawet, lecz przeciętny inteligent warszawski pod
wpływem ogólnego entuzjazmu Polaków dla Rosji.
Swoją drogą musieli politycy endeccy i nieendeccy w Królestwie zmienić w pewnej
mierze ton ogólny swoich przemówień i manifestacji, aby móc wielbić carat. Na pierwszy
plan wysuwają nagle „Słowiaństwo” zagrożone przez „Germanów”. Pachnie to ǳiegciowym i zakłamanym stylem urzędowym, ale polscy przywódcy śmiało trącają tę strunę,
która zresztą dźwięczy dotychczas w endecko-klerykalnych odezwaniach się, pomimo że
„słowiańska” Rosja jest w najczulszej przyjaźni z „Germanami”. P. Jaroński w Dumie i p.
Meysztowicz w Raǳie państwa w strunę tę dnia  sierpnia uderzyli. A potem już poszło
„słowiańskim” echem po całym Królestwie!
Dnia  sierpnia  r. wystosowało  Polaków do Mikołaja Mikołajewicza uroczysty ǳiękczynny telegram, w którym potwierǳają niejako z polskiej strony „obronę
Słowian”, berło carskie nad Polską zjednoczoną, i proszą, aby ich wiernopoddańcze uczucia złożył u stóp cara imperatora.
Podpisał ten uniżony telegram ś.p. Andrzej Niemojewski, który w r.  dowoǳił,
że w Polsce nie znajǳie się nigdy więcej nad  luǳi, gotowych położyć swoje nazwisko
pod aktem moralnej kapitulacji wobec Rosji. ǲiewięć lat wstecz nazwał p. Niemojewski
cara „Mikołajem Ostatnim”… Był zatem lepszym prorokiem niż politykiem. Podpisał
telegram i Reymont, znakomity autor „Ostatniego Sejmu”. Gubernatorowie kresów nie
mogli nastarczyć poǳiękowań za to polskie oddanie się carowi. Najzabawniej przedstawiały się „słowiańskie* manifestacje generałów rosyjskich, będących Niemcami… Tak
np. komenderujący generał Ewert ǳiękuje Polakom „za waszą słowiańską gościnność”…
A takich generałów jak Ewert, Rennenkampf i inni, była w Rosji spora liczba. „Słowiaństwo” było Rosji niezbędne, aby uczuciowo umotywować przyszły zabór Galicji; do czego
miało służyć Polakom, trudno powieǳieć…
Realiści, endecy, postępowcy i zjednoczeni postępowcy warszawscy zwrócili się całą
siłą przeciw Legionom.
Argumenty były oczywiście łatwe. Odezwa Wielkiego Księcia jako „program w kwestii polskiej”, tendencje światowej wojny przeciw militaryzmowi pruskiemu, niesamoǳielność Legionów jako narzęǳia austriackiego i pruskiego, „prowokacja” Rosjan i naǳieja, że Koalicja zjednoczy ziemie polskie z dostępem do Bałtyku, oto argumenty narodowej demokracji i realistów. PPP (Polska Partia Postępowa) dodała naǳieję, że Koalicja
„przyczyni się do rozwoju konstytucjonalizmu w Rosji”. A „Zjednoczenie” wyraziło nadto
przekonanie, że „utworzenie Legionów polskich w ścisłej łączności z armią austro-węgierską powiększy jedynie haracz krwi polskiej”. Wszystkie cztery stronnictwa, z których
dwa były dość zagadkowej siły, potępiły akcję NKN i wezwały do jej zaniechania. Ale cały ten świąteczny, słowiański, uroczysty i entuzjastyczny nastrój burżuazyjnej Warszawy
nie mógł przeważyć logiki czynu Piłsudskiego. Mogła Warszawa po tysiąc razy wykazyPamiętniki



wać politykom polskim w Krakowie, że źle robią trzymając z Austrią, mogła po cichu
proponować im życzliwe i pełne wiary rozpatrywanie obietnic najwyższego generała rosyjskiego, odnosić się to jednak mogło tylko do manifestacji politycznych. Z chwilą,
kiedy idea Piłsudskiego, jako spadkobierczyni powstań polskich i ostatniej rewolucji z r.
 porwała młoǳież polską do dokładnie przygotowanego ǳiałania zbrojnego przeciw
Rosji, odpowiadała ona potężnemu, historycznemu, jednolitemu prądowi umysłowości
polskiej od Kościuszki począwszy, o ile tylko ten prąd był niepodległościowym. A Legiony były wojskiem niepodległości! Całe ich ǳieje od początkowych dni sierpnia  r. aż
do ich rozbicia przez Austrię i Niemcy w r.  i aż do utworzenia z nich pierwszej armii
w niepodległym państwie polskim, świadczą wyraźnie, że były wojskiem polskim, walczącym o niepodległość Polski. Dlatego PPS stała od początku po ich stronie. Dlatego
socjaliści polscy wzięli na siebie ciężką i politycznie niesłychanie trudną rolę obrońców
Legionów w latach – i robili wszystko, aby uchronić je od zagłady.
Akcja popierania Legionów mogła w Warszawie z natury rzeczy być tylko poǳiemną.
Jedenaście małych grup uchwaliło w odpowieǳi na utworzenie Legionów przez NKN
rezolucję:
„Stojąc na stanowisku walki z najazdem, Zjednoczenie Organizacji Niepodległościowych wita gorąco powstanie NKN i jego wezwanie do tworzenia Legionów, wiǳąc w tej
akcji doniosły krok na droǳe do zdobycia niepodległości. ZON dążyć bęǳie do skoordynowania swych prac i zamiarów z robotą NKN”.
PPS zaś uchwaliła jeszcze rezolucję dodatkową:
„PPS stojąc na stanowisku walki z wszelkim najazdem, gotowa jest poprzeć całym
swoim wpływem akcję zbrojną na ziemiach polskich, o ile akcja ta prowaǳona bęǳie
pod hasłem niepodległości”.
Logicznym następstwem tego stanowiska była odezwa PPS o niedawaniu Rosji rekruta.
Ale ten głos poǳiemnej Warszawy w pierwszych dniach wojny zmilknąć musiał
wobec jawnych, głośnych, entuzjastycznych manifestacji ufności w obietnice Wielkiego Księcia Warszawy burżuazyjnej i wielkopańskiej.
Przy olbrzymim wprost ryzyku wojennym nikt nie mógł przewiǳieć, czy zwycięży Rosja czy Austria. I oczywiście nikt nie mógł przewiǳieć, że Rosja i Austria padną
w gruzy. Rozumowanie jednak niepodległościowców, walczących w Legionach, rzucało
na szalę losów coś ważkiego; podczas wojny było za utworzeniem wojska, podczas kiedy
rezolucje polityczne ﬁlorosyjskich, czy ﬁloaustriackich stronnictw były podczas wojny
dość pustym słowem i nie znaczyły więcej, niż odezwy pruskich, austriackich, czy rosyjskich generałów, które rzucały piaskiem w oczy Polaków. Podczas gdy jedni wołali
o „zjednoczenie”, a druǳy o „niepodległość”, losy zrząǳiły, że Polska powstała zjednoczona i niepodległa!
Fazy wojny zmieniały się i falowały jak krwawy ocean; na falach tego oceanu znikały
odezwy generalskie jak puch marny i po kilkunastu miesiącach wyglądały na potworne
szyderstwo czy oszustwo. Ale i z odezw polityków pozostały tylko strzępy, śmieszne często
i bez znaczenia. Wojna „wielka pani” uznawać mogła tylko swoich kochanków, a tymi byli
żołnierze… Ich prawa, ich logika ostawały się tak długo, dopóki mogli walczyć. Potem
i oni wędrowali w nicość…
Co się zaś porobiło z dobrymi chęciami i pięknie umotywowanymi zamiarami polskich polityków, tego świadkami bęǳiemy w dalszych ǳiejach wojny światowej.
W sierpniu  r. rozlała się po Polsce fala nienawiści Polaków do Polaków z powodu wrogich „orientacji” wojennych. Nie ustępuje ona podczas czterech lat wojny, chociaż
czasami słabnie po obu stronach. Przez ten cały czas nie ma ani jednej poważnej próby
już nie pogoǳenia się, lecz pewnego naturalnego „poǳiału pracy”, jeżeli tak można by
nazwać fakt, że jedni trzymali z Austrią, druǳy z Rosją i mieli pewne wpływy, które
powinny były jakoś, bodaj poufnie, się skoordynować wśród Polaków… Spór „orientacyjny” przeżył wojnę, przeżył pokój i jeszcze po latach jest motywem dla wszelkich innych
sporów politycznych czy społecznych…
Dnia  sierpnia oświadczył NKN, że bęǳie dążył do porozumienia się z Królestwem
tylko po powstaniu tam ciała opartego na podobnych zasadach (zjednoczenie wszystkich
stronnictw przeciw Rosji). Brzmiało to barǳo lojalnie, ale NKN mógł czekać na podobną
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instytucję w Królestwie do sądnego dnia!… Zmieniło się też to postanowienie po kilku
miesiącach. Ale na razie NKN oﬁcjalnie agitacji i propagandy w Królestwie nie prowaǳił.
Tym niemniej szła propaganda albo przez partie, albo prowaǳona własnym wysiłkiem
Królestwa i to barǳo wcześnie po wypowieǳeniu wojny. Stańczycy krakowscy szukali jako partia kontaktu z szlachtą w południowym Królestwie. Endecy szli bez żadnych
skrupułów na wrogą N. K. N-owi propagandę, a socjaliści i niepodległościowcy również
niczym się w agitacji nie krępowali. Królestwo nie było jakimś obcym państwem; z chwilą, gdy się Polacy z obu zaborów — po usunięciu Moskali — znaleźli razem, nikt nie
myślał o tym, żeby czekać, aż się całe Królestwo odsłoni, zbierze, naraǳi i przyjmie lub
odrzuci program NKN Niezmiernie ciekawe było w tej fazie zbliżenie się obu skrajnych
skrzydeł partyjnych ugodowców wobec Rosji. Oto endecy i esdecy (późniejsi komuniści)
tam, gǳie już Moskale zostali wyparci, dawali te same rady: „Sieǳieć cicho, przetrwać
wojnę bez oﬁar!” Na to, aby ze świeżymi siłami robić po wojnie partyjną politykę i runąć
na siebie w celu zwycięstwa „pokojowego”…
W pierwszych dniach września rozpoczęło się w Kielcach i na całym terenie południowym i zachodnim, uwolnionym od Moskali, tworzenie „Polskiej Organizacji Narodowej” (PON). Dopóki na droǳe od Krakowa do Kielc były wszęǳie „Komisariaty
wojska polskiego” w rękach luǳi poważnych i umiejących szybko organizować społeczeństwo wstrząśnięte wojną, dopóty wojsko mogło sobie dawać jako tako radę. Ale
wkrótce armia austriacka zaczęła nasyłać swoich komisarzy, a endecy zarówno jak stańczycy nie chcieli żadnych polskich komisarzy wojskowych i narzekali na nich imputując
im „terror” socjalistyczny i „przewrotową” propagandę.
Interesującym dokumentem obaw stańczyków krakowskich wobec jakiejkolwiek organizacji samoǳielnej polskiej na terenie zdobytego już południowego Królestwa, jest
poufne pismo prof. Jaworskiego z  września .
Nie chcę uprzeǳać wypadków, które rozgrywały się w „Naczelnym Komitecie Narodowym” (NKN), ale tutaj może miejsce przytoczyć to pismo do hr. Berchtolda, austro-węgierskiego ministra spraw zagranicznych. Panu Jaworskiemu choǳi o znaglenie
ministra do jak najrychlejszego zaprowaǳenia w Królestwie austriackiej administracji
cywilnej. Wywoǳi więc, że w Królestwie są liczne miejscowości, w których niema żadnego wojska; Moskale je opuścili a właǳe austriackie i niemieckie nie zostawiły w nich
garnizonów, bo liczą się tylko z wymaganiami strategicznymi. Tam zaś, gǳie są garnizony, właǳe wojskowe nie pomyślały o administracji cywilnej, tak „że ludność pewnych
okolic nie jest rząǳona” („ a
ati n
tain
nt
n t a
n ”). Tam zaś
(w kilku miejscowościach, jak Miechów, Olkusz, Jędrzejów), gǳie są austriaccy komisarze, nie znają oni do tego stopnia potrzeb ludności, że „mógłbym zacytować waszej ekscelencji wypadki, w których komisarze austriaccy współǳiałają („cooperent”) z tajnymi
organizacjami”. Ten postrach mógł odnosić się tylko do „polskich organizacji niepodległościowych” a użył go Polak wobec austro-węgierskiego ministra! Skarży się dalej p.
Jaworski, że nie ma żadnej hierarchii urzędniczej, co pozostawia komisarzy bez kontroli.
Stan ten jest niebezpieczny dla c. k. rządu w Polsce. Należy obawiać się, że ludność zostawiona sama sobie utworzy bandy zbrodniarzy, rekrutujące się przede wszystkim z klasy
robotniczej pozbawionej pracy. A dalej tak straszy prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego:
„Pozwalam sobie przypomnieć Waszej Ekscelencji położenie wytworzone przez rewolucję rosyjską (!) z r. –, kiedy to bandy zbrodnicze, rekrutujące się przede
wszystkim spośród strajkujących lub bezrobotnych robotników, niszczyły kraj przez wiele lat” („je me permets de rappeler à Votre Excellence la situation crée par la révolution
russe de  et , où des bandes de malfaiteurs recrutées surtout parmi les ouvrièrs
en grève où sans travail, ravagèrent le pays durant plusieurs années”).
Ma wskazówki, że ten stan rzeczy ma wrócić. Pewne tajne spiski zamierzają chwycić
właǳę w duchu partyjnym w poszczególnych miejscowościach i uciskać tych, co nie poǳielają ich poglądów. Jednym słowem grozi wojną wewnętrzną. W takim stanie rzeczy
„sprawa austriacka” („ a a a t i i nn ”) może okrutnie ucierpieć. Proponuje zorganizowanie w Krakowie właǳy administracyjnej, która by kierowała administracją cywilną
Królestwa. A kończy:
„Jeżeli pozwoliłem sobie przedstawić waszej ekscelencji tych kilka uwag o organizacji administracji cywilnej, uczyniłem to tylko, aby służyć interesom austro-węgierskim
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w Królestwie Polskim”. („ i m i
ini
nt
t
n
n i ati n n nant
ani ati n
a mini t ati n i i
n ai ait
n
i
int t a t
n i a
a m
P n ”).
Konserwatysta, obrońca szlachty w pierwszym rzęǳie, krył się jednak z tym memoriałem przed innymi i tylko przypadek odkrył go nam znacznie później, po latach.
„Strzelcy” zamienili się w Legiony i trzeba było koniecznie pomyśleć o jakiejś niepodległościowej organizacji cywilnej. Taką organizacją, odpowiadającą w Królestwie potrzebom cywilnym wojska, stała się PON. Na czele stanął p. Michał Sokolnicki, komisarz
miasta Kielc. Kilkuǳiesięciu luǳi, ożywionych potrzebą agitacji i werbowania do Legionów, rozpoczęło zorganizowaną ǳiałalność. Łamali oni lody obojętności i strachu przed
Moskalami, zbierali chłopów, młoǳież, większych właścicieli ziemskich i wzywali ich
do niesienia pomocy Legionom. Często z dobrym skutkiem. W drugiej połowie września postawiono obok Sokolnickiego dra Witolda Jodkę, który przyjechał z Paryża. Na
podstawie umowy z dnia  paźǳiernika  r., którą zawarli z niemiecką armią wschodnią (Hindenburg i Ludendorf ), otrzymała PON pewne niewielkie i niejasne uprawnienia,
pewną swobodę ruchów na tyłach armii, prawo zwoływania zgromaǳeń, wydawania pism
itd.
Cała akcja PON trwała około sześciu tygodni. Wojska austriacko-niemieckie, idące
we wrześniu i paźǳierniku na zdobycie Warszawy, musiały pod koniec tego miesiąca
wykonać odwrót. PON cofnęła się na Śląsk Cieszyński i z końcem paźǳiernika nie było
już ani centrali, ani komisarzy PON w Królestwie.
Ideową treść PON wyłożył Sokolnicki w odezwie komisji organizacyjnej PON. Przytoczę z niej najgłówniejsze wyjątki:
„Musimy zdobyć się na czyn polski, musimy zaświadczyć o swym prawie do życia,
o swej woli życia. Dowieść musimy, żeśmy narodem jednym i wielkim, nie zaś przyczepką do trzech mocarstw, żeśmy nic nie uronili ze skarbu ideałów narodowych, że ǳiś
— wśród tej niebywałej burzy ǳiejowej — pragniemy i postanowiliśmy z wytężeniem
wszystkich sił pracować dla swej wolności i niepodległości.
Bierność pośród tych gigantycznych zapasów świadczyłaby, żeśmy do pokierowania
swą sprawą niezdolni, że zdajemy się na wolę losu, że każdy, kto na ziemi naszej panuje
lub chce panować, może z nami czynić, co mu jego interes dyktuje.
Oddanie się Moskwie, popieranie moskiewskiej sprawy, pokładanie jakichkolwiek
naǳiei w moskiewskich umizgach — oznaczałoby samobójstwo polityczne, zdradę i grzebanie sprawy polskiej.
Pomięǳy nami a Moskwą morze krwi. Pojednanie Polski z Moskwą jest niemożliwe, za uległość Moskal płaci tylko sroższymi prześladowaniami. Nowe rozszarpanie Polski
byłoby skutkiem zwycięstwa Rosji nad Austrią, a przede wszystkim padłaby oﬁarą Galicja
wschodnia, która stałaby się pastwą bezwzględnej rusyﬁkacji, byłaby straconą dla kultury
polskiej. Nie zamykamy bynajmniej oczu na położenie Polaków w zaborze pruskim. Ale
właśnie ǳisiejsza sytuacja polityczna — wrogi stosunek Niemiec do Rosji — jest jedyną sposobnością, przy której może nastąpić zmiana polityki pruskiej wobec Polaków.
Przede wszystkim zaś pamiętać należy, że wojna ze strony Rosji wymierzona jest głównie
przeciwko Austrii, i że nie zabór pruski lecz Królestwo Polskie oraz Galicja są ośrodkiem
naszej siły państwowo-twórczej.
Legiony polskie, wojsko polskie, orężny huﬁec sprawy polskiej — świadczą, że wśród
powszechnego szczęku broni, wśród zapasów tytanicznych, nie chcemy być bezbronni.
Na szalę wypadków chcemy rzucić polski czyn zbrojny.
Polska Organizacja Narodowa nie oznacza dodania nowego stronnictwa do już istniejących. Polska Organizacja Narodowa nie jest stronnictwem. Jest ona przedstawicielem niepodległościowej myśli polskiej w zaborze rosyjskim, wykładnikiem politycznym
czynów wyzwoleńczych narodu polskiego, zwróconych przeciwko Moskwie, pionierem
samorządnego życia publicznego w zaborze rosyjskim.
Naczelny Komitet Narodowy składa się z przedstawicieli stronnictw polskich w Galicji
i ǳiałaniem swym ogarnia Galicję. Królestwo Polskie nie może pozostać bez własnego
ośrodka myśli i czynu wyzwoleńczego, musi już ǳiś i w coraz szerszym zakresie tworzyć
organy własnego życia, wymierzone przeciwko panowaniu moskiewskiemu”.
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Wydano najpierw sześć numerów „ǲiennika Urzędowego Komisariatu wojsk polskich”, który zamieniono na „ǲiennik Urzędowy P. O. N.”. Z końcem września i to
pismo zwinięto, a za to zaczęto wydawać w Zagłębiu Dąbrowskim „Legionistę polskiego” (a w innych miejscowościach inne pisma), który się również niedługo utrzymał.
Aby wyczerpać do końca epizod PON, opiszę ostatnią jej fazę już w granicach Austrii.
Dnia  listopada  roku zainicjowałem konferencję we Frysztacie w sprawie PON
a mianowicie ewentualnego zlania jej z NKN, co po ustąpieniu z NKN endeków i podolaków ( paźǳiernika) było rzeczą możliwą. Zjechali się w domu b. posła Ryszarda
Kunickiego, Piłsudski, Jodko, Sokolnicki, Sulkiewicz, Sikorski, Tokarz i ja. Pod koniec
konferencji przyjechała p. Helena Radlińska i St. Downarowicz. Podczas obrad wyłoniły
się dwa poglądy. Pierwszy reprezentował Jodko, który dążył do zachowania PON jako osobnej sekcji NKN Nadto żądał utworzenia departamentu dla polityki zagranicznej
w NKN Piłsudski natomiast proponował zlanie się PON z NKN w jedną całość, wybranie
dwu członków PON do prezydium NKN Oprócz tego żądał zaprowaǳenia komisariatów
NKN w Królestwie. Zgoǳono się na projekt Piłsudskiego i wyznaczono do NKN Sokolnickiego (który później był przez czas dłuższy generalnym sekretarzem NKN) i tow.
Aleksandra Dębskiego, dawnego emigranta, który przybył z N. Yorku. Z tą propozycją
wyjechałem  listopada do Wiednia, gǳie po porozumieniu się z prof. Jaworskim rzecz
uzgodniono i kooptowano obu kandydatów, a nadto jeszcze pp. Tokarza i St. Downarowicza. Jodki wybrać nie chciano, o co były przez pewien czas kwasy…
Z końcem listopada zwołał Sokolnicki do Wiednia zjazd wszystkich ǳiałaczy PON,
na którym przewodniczyłem. Po długich debatach, w których ujawnił się antagonizm
mięǳy Jodką a Sokolnickim, zjazd uchwalił połączenie z NKN w myśl ysztackiej propozycji Piłsudskiego. Do końca grudnia  zlikwidowano ostatecznie PON, grzebiąc
przejściową formę, aby ruch niepodległościowy mógł odżyć w formach lepszych.
W pierwszych tygodniach swego założenia miał NKN naǳwyczaj niespokojne życie. Najpierw pokazali endecy i podolacy w Sekcji Wschodniej co umieją. Rozwiązanie
Legionu Wschodniego, wieczne intrygi zakulisowe, interwencje u rządu austriackiego
poza plecami Sekcji Zachodniej, wreszcie swary wewnętrzne w społeczeństwie przy gorliwym poparciu księcia biskupa krakowskiego Sapiehy, to wszystko zatruwało życie wedle
znanych wzorów endeckiej „akcji”.
Ale i w łonie Sekcji Zachodniej nie było spokoju. Tu w Departamencie Organizacyjnym przewodniczył prof. Stan. Stroński. Współǳiałał z nim prof. Surzycki, pilnujący
tego, co się ǳieje w Departamencie Wojskowym. A na plenarnych posieǳeniach szli
z nimi prof. Rozwadowski, narodowy demokrata i nieraz p. Jan Dąbski, ludowiec, tak,
że dyskusje ciągnęły się w nieskończoność i były zatrute nieufnością.
Gdy Moskale w pierwszych dniach września zajęli Lwów, zaczął p. Stroński gorączkową robotę, aby pozwĳać i rozbić organizacje powiatowe NKN w zachodniej Galicji.
Przy pomocy panikarzy, z którymi miałem barǳo przykrą i ostrą rozprawę, zaczęto „z
góry” trwożyć luǳi i przyjmowano do wiadomości zatwierǳającej różne objawy małoduszności. To spowodowało, że usunęliśmy p. Strońskiego z Dep. Organizacyjnego, a na
jego miejsce wprowaǳiliśmy tam tow. Zygmunta Marka.
Po dokonaniu haniebnego rozbicia Legionu Wschodniego i po burzy, która z tego
powodu rozszalała w plenum NKN, odpadło oczywiście całe skrzydło endecko-podolskie.
Sekcja Wschodnia nie miała już co robić, nie było już polskiego wojska przeciw Rosji,
które by można jeszcze rozbĳać. Można też było uważać Sekcję Wschodnią NKN za
rozwiązaną.
Rząd austriacki nie ścigał sprawców rozbicia odǳiału wojskowego przeszło .
młoǳieży. Hr. Skarbek cieszył się zupełną swobodą, a później, gdy chciał wyjechać do
Szwajcarii dla połączenia się z intrygującymi tam endekami, otrzymał przez ministra
Bilińskiego prawidłowy paszport, tak, że mógł zagranicą wraz ze swym adiutantem p.
Ładosiem (obecnie poseł polski w Ryǳe) rozwĳać w całej pełni ﬁlorosyjską ǳiałalność.
P. Cieński został wprawǳie internowany przez przyjaciela swego, namiestnika Korytowskiego, ale było to wcale spokojne, pełne wygód życie człowieka, który przy całej
sympatii podolskich obszarników do rosyjskich „porządków” był jednak za tym, aby „nasza kochana młoǳież” szła do wojska austriackiego. Jeden p. Zamorski był więziony, ale
nie za sprawę Legionu Wschodniego, a za wybitne moskaloﬁlstwo. P. Zamorski chciał
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potem zwalić winę swoich cierpień na członków NKN, ale nigdy nie słyszałem, żeby go
ktokolwiek spośród członków lub sympatyków NKN denuncjował, czy gnębił. P. Zamorski, spadkobierca ks. Stojałowskiego, uprawiał politykę moskaloﬁlską; „wprowaǳił
się” w życie Krakowa jako redaktor endeckiego pisma, gǳie w znany, szalony i nienawistny sposób lżył Strzelców. Było to tak sensacyjne wystąpienie, że rząd austriacki mógł
bez niczyjej pomocy łatwo ocenić jego politykę. W porównaniu do setek uwięzionych,
a potem w r.  wywiezionych do Rosji niepodległościowców polskich w Królestwie,
były prześladowania polityczne w Austrii barǳo nieznaczne. W tym jednym można było
wiǳieć rozsądek rządu austriackiego, czy też jak inni woleli: niedołęstwo…
W Departamencie Wojskowym utworzyliśmy z p. drem Kotem (ǳiś profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego) Biuro Prasowe, które rozrosło się potężnie. Biuro to było
głównym ośrodkiem zwalczania moskaloﬁlizmu polskiego. Później w konﬂikcie, jaki powstał mięǳy Depart. Wojskowym a I Brygadą i niepodległościowcami w NKN, Biuro
Prasowe p. dra Kota było środkiem walki przeciwko nam samym!… Ale to ǳieje dalsze.
Warszawa wysłała we wrześniu  roku dwóch delegatów, którzy mieli przedłożyć
NKN zasadnicze stanowisko różnych ugrupowań, a także — przypuszczam — poinformować się o stanie rzeczy w Krakowie. Byli to: pp. Stanisław Patek i Artur Śliwiński.
Przyjechali w porze zaciętych sporów w NKN endeków, niepodległościowców i zwolenników Austrii, do których należeli pp. Jaworski (konserwatysta) i Srokowski (demokrata). Właśnie pp. Stroński i Rozwadowski prowaǳili ostry atak na komisariaty
wojska polskiego a i na samo wojsko! Podczas takich debat postawiłem w obecności obu
delegatów warszawskich wniosek, wyrażający potrzebę natychmiastowej wspólnej pracy
z Królestwem. Upadł mniejszością jednego głosu. Uchwalono za to nic nie mówiący inny wniosek, że Królestwo i Galicja będą kiedyś mogły raǳić o wspólnej sprawie… Obaj
delegaci mieli miny barǳo „zdekoncertowane”; niewiele się nauczyli w N, K. N. Potem
znaleźli się w szeregach czynnych niepodległościowców i rozwĳali szeroką ǳiałalność
w Warszawie.
Ataki Strońskiego na wojsko i jego komisariaty nie zostały uwieńczone powoǳeniem.
Odparliśmy je barǳo stanowczo. Wówczas p. Stroński wydrukował  września  r.
wnioski swoje w organie biskupim „Głosie Narodu”, jak gdyby były uchwalone i miały za
sobą większość. Oczywiście, że sparaliżowano i tę sztuczkę w opinii publicznej.
Krytycznym momentem dla NKN było zbliżanie się Moskali pod Kraków. Nie można
było myśleć o tym, żeby ta ogromna instytucja, licząca setki pracowników, mogła zostać
w Krakowie w razie oblężenia. Należało się zatem „ewakuować”. Ale dokąd? Początkowo
miano na myśli Cieszyn. Ale tam właśnie umieściła się AOK arcyksięcia Fryderyka w jego własnym cieszyńskim zamku. Było rzeczą wykluczoną, żeby NKN mógł sąsiadować
z AOK. Pozostawiono zatem w Jabłonkowie na Śląsku Departament Wojskowy, szpitale,
Komendę Uzupełnień itd., a NKN przeniósł się do Wiednia. Ze ściśniętym sercem wyjeżdżałem  listopada  r. samochodem do Cieszyna, skąd jeźǳiłem do Jabłonkowa. 
listopada udałem się do Wiednia w sprawie złączenia PON z NKN wedle wniosków Piłsudskiego. Pod koniec listopada Moskale cofnęli się spod Krakowa i niebezpieczeństwo
oblężenia minęło. Ale na próżno prosiłem wojskową komendę twierǳy o pozwolenie na
powrót do Krakowa. Odmawiano mi dwukrotnie, aż dopiero w styczniu udało mi się
powrócić do krakowskiej twierǳy. Czas ten był pełen wściekłych narzekań arystokracji
polskiej w Wiedniu, która nagle zobaczyła się na wygnaniu i chwilowo była pozbawioną
dochodów i przywilejów; narzekali na rząd austriacki tak głośno, że aż prezydent ministrów hr. Stürgkh zaczął się odgrażać przeciw „niewiernym”, tak długo wiernym…
Wówczas też załamała się w wirze wojennym i wielkość p. dra Lea, prezesa Koła Polskiego i NKN, który miał nieszczęście być równocześnie prezydentem miasta Krakowa.
To połączenie godności wyszło mu na złe. Pobrawszy pensję miejską za kilka miesięcy
naprzód, wyjechał p. dr Leo do Wiednia, zostawiając miasto na łasce boskiej. Poszedł za
wzorem lwowskiego kolegi. Ale rząd austriacki barǳo wziął za złe burmistrzowi krakowskiemu ten wyjazd i tylko interwencji dygnitarzy polskich udało się tę przykrą sprawę
załatwić w ten sposób, że p. Leo zrzekł się przewodnictwa w NKN i miał wrócić do Krakowa, zameldowawszy się przedtem w AOK w Cieszynie. Powrotna ta podróż pełną była
dla p. dr. Lea upokorzenia i wstydu.
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W Wiedniu zaś zebrali się członkowie NKN i wybrali prezesem p. dra Wład. Leopolda Jaworskiego. Wybór ten zadecydował o zaletach, ale też i o koniecznym upadku
NKN Nie upłynął rok, a NKN stał się — z początku z wolna, potem coraz rychlej —
austriacką ekspozyturą i stańczykowskim narzęǳiem klasowej polityki konserwatywnej.
P. Jaworskiego uważałem i uważam za człowieka wysokich zdolności, ale równocześnie
i „nieszczęśliwej ręki”… Nie umiałbym ściśle tego uzasadnić, ale patrząc na jego prace
polityczne, nie mogłem się pozbyć uczucia, że ten człowiek „nie ma szczęścia”…
W kilka tygodni po tym wyborze już musieliśmy się pilnie oglądać za jakimś przynajmniej surogatem organizacji niepodległościowej w Galicji i w Królestwie, bo polityka p.
Jaworskiego stawała się coraz barǳiej niemożliwą. Był on wobec rządu i wojska austriackiego tak uniżonym, że zdawało się, iż pozyska ich zaufanie. Tymczasem dawne metody
wobec dynastii i rządu, jakie stosowali niegdyś stańczycy, okazały się teraz zupełnie bezskuteczne. Cesarz był już człowiekiem zgrzybiałym (miał lat ) i tracił wpływ z każdym
dniem. A naczelna komenda armii austro-węgierskiej od września stawała się coraz barǳiej niepoczytalną wobec ciężkich klęsk na polu bitew we wschodniej Galicji i w Serbii
i wietrzyła w najgłupszy i najnikczemniejszy sposób „zdradę” dokoła! Już wówczas rozpoczęły się straszliwe wieszania chłopów, księży rusińskich, Żydów „za wskazywanie drogi”
Moskalom. Najniewinniejszych luǳi wieszano bez sądu ǳiesiątkami na drzewach przydrożnych. Setki procesów najǳikszych wytaczano różnym nieszczęśliwcom. Oǳnaczali
się przy tym i audytorowie Polacy, jak np. niejaki Zagórski, adwokat ze Lwowa, ǳisiaj
podpora miejscowa „narodowego” obozu. Wyroki śmierci padały jak grad. Klęski szły za
klęskami, a Polaków i Rusinów winiono o to, że nęǳnicy austriaccy na posterunkach
generalskich przegrywali bitwy!… Niewiele na razie tych wszystkich okropności dochoǳiło do naszych uszu. Nastrój AOK wobec NKN był nieufnym, czasami wprost wrogim.
Nawiasem podnieść warto, że tylko naǳwyczajna ǳielność Legionów i mądra polityka
Piłsudskiego ochroniła je przed niechęcią AOK. Na tyłach rząǳił samowładnie kacyk
z biura szpiegowskiego pułk. Hraniłowicz, krępując ǳiałalność NKN jak tylko mógł.
Dopiero pod koniec roku  po ǳiesięciodniowej bitwie pod Limanową, następnie po
nieustraszonej, świetnej walce I Brygady pod Łowczówkiem, stosunki stały się na jakiś
czas możliwsze.
W kilku pierwszych latach wojny cały Klub polskich socjalistów w parlamencie wiedeńskim pracował albo w NKN albo w Legionach. W wojsku służyli: poseł Moraczewski
(w saperach), Liebermann (piechota), dr Emil Bobrowski i dr Ryszard Kunicki (lekarze), Reger (przez krótki czas oﬁcer werbunkowy), Zyg. Klemensiewicz (tabor) a w NKN
zasiadali: Dr Diamand, Hudec, Dr Marek i ja. Potem byli członkami NKN także Moraczewski i Bobrowski. Orientacją naszą istotną była polityka Piłsudskiego. Stosunek
Piłsudskiego do NKN przechoǳił przez różne fazy i był tak nieraz skomplikowanym, że
może być przedmiotem osobnej pracy historycznej, obejmującej czas od  sierpnia  r.
aż do jesieni  r. tj. do ustąpienia Piłsudskiego z Legionów. Wystarczyłoby tego na całą
rozprawę opartą na dokumentach, uchwałach, deputacjach i listach. Zostawiam tę pracę przyszłemu historykowi. W najtreściwszym streszczeniu przedstawiał się ten stosunek
następująco: Piłsudski potrzebował politycznego oparcia o stronnictwa polskie, oczywiście nie ﬁlorosyjskie, ale nie mógł go w rzeczywistości otrzymać od NKN, w którym mieli
stanowczą większość ugodowcy wszystkich odcieni. Socjaliści byli skazani z góry na rolę
nielicznej opozycji. Po  sierpnia było rzeczą jasną, że pieniąǳe, broń, amunicję, przybory wojenne, oǳież i żywność dla żołnierzy legionowych mógł Piłsudski otrzymywać
tylko od Austrii. Musiał się z tym goǳić, czyniąc jednak wszystko, co było w jego siłach,
aby się nie sprzedać, żołnierzy swoich nie upodobnić do wojska austriackiego i nie ustąpić ze stanowiska niepodległościowego. W jego pułkach był zupełnie odrębny — aż do
drobnostek — porządek, niezależny od austriackich porządków, a żołnierze i oﬁcerowie
uważali się za wojsko polskie, o ile możności niezależne od wojsk innych. Konserwatyści
krakowscy nadający ton w NKN, chętnie mówią o tern, że Piłsudski „wyzyskiwał NKN”,
chociaż rzut oka na sytuację wojskową wskazuje, że bez chwały i czynów żołnierskich
odǳiałów Piłsudskiego NKN wiódłby marny żywot, bo dwa pułki pod woǳą gen. Durskiego wypęǳone w Karpaty węgierskie, utraciły na dłuższy czas wszelką samoǳielność
i wszelką łączność z krajem i jego życiem politycznym. Można tedy twierǳić odwrotnie, że NKN „wyzyskiwał” Piłsudskiego i to tym nieładniej, że Piłsudski podczas wojny
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często nie mógł sprzeciwiać się otwarcie różnym uniżonym zabiegom luǳi czołowych
z NKN wobec właǳ austriackich. Nigdy nie mógł położyć kropki nad „i”, natomiast
NKN wyzyskiwał jego milczenie żołnierskie i poddawał się właǳom austriackim coraz
to chętniej. Cała ta historia była tym smutniejsza, że Austria sama nie wieǳiała, czego właściwie chce w sprawie polskiej. Nie bez pewnego charakterystycznego znaczenia są
i takie szczegóły, że NKN „zarobił” pewną sumę pienięǳy na koniach I Brygady. A i tego
nie trzeba zapominać, że Piłsudski przeznaczał część pienięǳy, przysyłanych mu bezpośrednio z Ameryki, na koszty związane z placówkami zagranicznymi NKN Kiedy NKN
zobaczył, że Piłsudski nie tylko wojskowo, ale i politycznie nie liczy się z jego polityką, wówczas wysunął przeciw niemu podpułkownika Sikorskiego, którego naǳwyczajna
ambicja i brak wyrobienia politycznego zrobiły barǳo rychło narzęǳiem luǳi z NKN
Następstwem tego była coraz barǳiej rosnąca nieufność mięǳy NKN a Piłsudskim, którą źle maskowały okolicznościowe grzecznostki, wymiana listów itp. Piłsudski nie chciał
i nie mógł wiązać się z Austrią tak, jak tego pragnął NKN, który pod przewodnictwem
prof. Jaworskiego stawał coraz barǳiej na stanowisku wyłącznie austriackim. Różne były
fazy tej wzajemnej nieufności, ale ona właśnie była istotą stosunku.
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W paźǳierniku  r. ruszyły wojska niemieckie i austriackie na zdobycie Warszawy. Z początku zdawało się, że ją wezmą, ale ściągnięte szybko korpusy syberyjskie
uratowały pozycje rosyjskie blisko Warszawy. I Brygada przeszła pierwszą swoją krwawą
bitwę pod Laskami, gǳie okazała męstwo i znakomite zdolności taktyczne. W odwrocie
zaś była częstokroć tylną strażą ustępującej w niełaǳie armii austriackiej. Podczas tego
odwrotu wymknął się Piłsudski z zamętu austriackiego, nie chcąc cofać się aż w granice Niemiec i na czele tysiąca luǳi odbył niebywały wprost marsz przez Ulinę Małą
na Kraków, przechoǳąc wśród idących za Austriakami odǳiałów rosyjskich, które nie
podejrzewały tego szalonego zuchwalstwa. Dotarłszy do Krakowa, gotującego się już na
oblężenie, został wycofany na Podhale, gǳie wziął uǳiał w grudniowej bitwie pod Limanową, po czym zajął pozycje wzdłuż linii kolejowej na południe od Tarnowa. Tam, pod
Łowczówkiem, odbyła się na Boże Naroǳenie trzydniowa bitwa I Brygady z odǳiałami
rosyjskimi, w której Brygada okryła się chwałą. Dopiero po tej bitwie dano I Brygaǳie
odpoczynek w Kętach i okolicy. Z Kęt pomaszerowała nad Nidę, gǳie przebyła na linii
tej rzeki czas aż do przełomu gorlickiego, i w początkach maja  r. ruszyła na wschód,
ścigając ustępującą armię rosyjską.
Sieǳąc przez trzy blisko miesiące w Wiedniu, mogłem jedną rzecz ułatwić dla roboty niepodległościowej w kraju, a mianowicie przyczyniałem się do utworzenia instytucji
„mężów zaufania” NKN, którzy, zaopatrzeni w legitymacje ministerstwa spraw zagranicznych, mieli organizować opinię ludności Królestwa. Już nie krępowano się uchwałą,
narzuconą przez endecję, że do Królestwa nie wolno iść z agitacją i organizacją i trzeba
czekać, aż kiedyś Królestwo się wypowie… Stańczycy z NKN za wielu mieli przyjaciół
wśród szlachty i arystokracji w Królestwie, a my nigdy nie uważaliśmy się za skrępowanych kordonami, które by nam miały zakazywać pracy wśród swoich rodaków. Najznakomitsze zasługi w tym czasie dla ruchu niepodległościowego położył wśród tych „mężów
zaufania” tow. Andrzej Moraczewski, który ǳiałał w Łoǳi i Zagłębiu przeciw endekom zarówno jak przeciw ugodowcom austriackim. Za tę ǳiałalność niepodległościową
oﬁcerów I Brygady kapitan austriackiego sztabu Zagórski (ǳiś generał polski) spowodował wydalenie z Legionów ośmiu oﬁcerów z Moraczewskim, Bernerem, Zamorskim
(Kordianem) na czele. Oczywiście że Piłsudski zatrzymał ich w wojsku. Ale dopiero w r.
 generał austriacki Puchalski, mianowany naczelnym komendantem Legionów, cofnął to wydalenie, usuwając równocześnie Zagórskiego z szefostwa sztabu i mianując na
to miejsce majora Nieniewskiego.
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Moraczewski i inni towarzysze czynni za legitymacjami urzędowymi ministerstwa
spraw zagranicznych, wzbuǳili wkrótce w Austrii obawę, że NKN uprawia w Królestwie
socjalistyczną agitację. Więc prof. Jaworski musiał się tłumaczyć i wskazywać u góry na
to, że posyła do Królestwa także p. Hupkę i Sroczyńskiego, a więc stańczyków czystej
krwi, aby tam agitowali. Ale robota socjalistów była znacznie silniejszą…
Z tych zimowych ciężkich miesięcy wiedeńskich pamiętam jeden epizod dość niezwykły. Oto dowieǳieliśmy się, że bawiący w Berlinie p. Wł. Studnicki ma drukować
broszurę w sprawie polskiej. Znając jego nieposkromione germanoﬁlstwo, zainteresowałem się treścią broszury i ze strachem dowieǳiałem się, że p. Studnicki w imieniu
Polaków odstępuje Niemcom Górny Śląsk, motywując to tym, że lud, naśladując klasy
wyższe, germanizuje się tam dobrowolnie i że tego procesu nie myślą przerywać Polacy.
Wezwaliśmy tedy p. Studnickiego do Wiednia i próbowaliśmy go przekonać o nonsensie
i szkodliwości takich wystąpień. Zażądałem usunięcia z broszury odpowiednich ustępów. P. Studnicki nie chciał ustąpić. Zdawało się, że na ten upór niema rady. Wówczas
zagroziłem mu, że ogłosimy go w prasie niemieckiej niepoczytalnym umysłowo. Wreszcie ustąpił, aby wkrótce potem wyjechać z ramienia wiedeńskiego ministerstwa spraw
zagranicznych do Rumunii.
W kawiarniach wiedeńskich spotykaliśmy się z przedstawicielami ukraińskimi, którzy mieli miny barǳo przygnębione. Utworzone przez nich odǳiały „Siczowników” oddane zostały zupełnie pod austriacką komendę i marniały bez żadnej korzyści dla sprawy
wyzwolenia Ukrainy. Po raz nie wiem który okazała się tutaj polityczna słabość Ukraińców, którzy z nienawiści do Polaków oddali się pod śmiercionośną dla siebie opiekę
Austrii i przegrywali… Powtórzą się te ǳieje po pokoju w Brześciu, a potem po opanowaniu Lwowa przez protekcję cesarsko-królewskiego namiestnika generała Huyna. Biada
narodowi, który nie tworzy myśli i siły własnej, a opiera się na opiekunach!
Podczas wygnania wiedeńskiego, wśród nowin o zniszczeniach wojennych w kraju,
zaznałem jednak, ǳięki nieznanemu żartownisiowi, kilka chwil szczerej wesołości.
Oto w lutym  r. rozlepiono w szeregu miast okupacji niemieckiej oryginalny plakat, podpisany przez cesarza Franciszka Józefa I i przeze mnie jako „upełnomocnionego
ministra Polski i namiestnika Galicji”! Plakat obiecywał ǳiwne rzeczy. Oto ma powstać
Polska złożona z Zachodniej Galicji, Śląska Cieszyńskiego aż po Morawską Ostrawę,
z Królestwa, do którego Niemcy dodają — Górny Śląsk… Na  lutego zwołuję do Krakowa „Kongres narodowy i Sejm elekcyjny” a tymczasem mianuję arcyksięcia Karola
Stefana Habsburga „monarchą konstytucyjnym” itd.
Żart jakiegoś wesołka odbił się echem w artykułach całej niemal prasy warszawskiej.
„Poważne” pisma, jak „Kurier Warszawski” i „Gazeta Poranna” pisały tak, jak gdyby żart
mógł być prawdą; inne nazwały słusznie ten plakatowy żart — brednią.
Przypuściwszy szereg pisemnych szturmów do komendy twierǳy krakowskiej o to,
aby mnie, posłowi krakowskiemu, pozwolono wrócić do zamkniętego Krakowa, wymusiłem wreszcie powrót w lutym i chętnie opuściłem pracę w NKN, aby zająć się ǳiennikiem i pracą w partii, rozbitej podczas wojny przez pójście najǳielniejszych luǳi do
Legionów i pobór masy robotniczej do wojska austriackiego. Pomimo okropnych warunków wojennych praca partyjna ożywiła się do tego stopnia, że w parę tygodni po
moim przybyciu urząǳiliśmy uroczystość  maja w Krakowie pomimo obstawiania nas
całymi pułkami pogotowia wojskowego…
Z Krakowa łatwiej mi było obserwować zdarzenia wojenne wschodniego ontu. Wiǳiałem czeskie pułki rezerwistów, maszerujących jak ǳiady ze spuszczonymi głowami
i rozumiałem, że luǳie ci bić się z Rosją nie będą! Słuchałem opowiadań o scenach z odwrotów armii austriackiej a także o za chowaniu się oﬁcerów, którzy starali się niemal
zawsze być jak najdalej od swoich żołnierzy. Wreszcie dowiadywałem się o okrucieństwach popełnianych szczególnie przez arcyksiążąt austriackich na biednej ludności wsi
i miasteczek. Od p. Bilińskiego, ówczesnego wspólnego ministra skarbu, dowieǳieliśmy
się — w tajemnicy — że armia austriacka została właściwie już w paźǳierniku  r.
niemal zniszczona, bo miała wówczas liczyć . luǳi zaledwie. Gdyby Rosjanie mieli
lepszych woǳów i gdyby nie pomoc niemiecka, Austria mogła uważać się właściwie za
pobitą już w pierwszych kilku miesiącach wojny. W marcu  r. padł Przemyśl, a RosjaPamiętniki



nie byli w kilku punktach już na południu od Karpat, gǳie stracili, swoją drogą, ogromną
masę luǳi. I znowu brakło im inicjatywy, aby pójść na Budapeszt! Uszczęśliwiony powoǳeniem swego wojska car Mikołaj II odwieǳił Lwów i Przemyśl. Wiadomości, jakie
do nas o tych odwieǳinach doszły, nie świadczyły jednak o wielkiej pewności siebie woǳów rosyjskich. Niemniej zima / r. była czasem tryumfów wojennych rosyjskiej
armii. Może ta okoliczność wpłynęła na decyzję narodowej demokracji: utworzenia Legionów polskich przy carskiej armii. Komitet Narodowy w Warszawie uzyskał w styczniu
odpowiedni rozkaz generała Iwanowa, komenderującego armiami południowo-zachodniego ontu, i wnet zabrano się do pracy. Utworzono batalion piechoty, baterię armat
polowych, szwadron kawalerii i odǳiał karabinów maszynowych. Ochotników dała przeważnie Warszawa. Cały Legion liczył około  luǳi i został wysłany na — Bukowinę.
Zupełnie jak w Austrii! Odǳiał ten nie odegrał żadnej roli w wojnie.
Obok Legionu były jeszcze „Drużyny ochotnicze”, liczące około  luǳi, które również niczym się nie zaznaczyły. Narodowi demokraci, z Balickim i Saǳewiczym
na czele, byli w tej „zbrojnej akcji” tak dalece odosobnieni, że nawet realiści w swoim
„ǲienniku Polskim” odmawiali Legionowi wszelkiego znaczenia i porównywali go z odǳiałami kozackimi!… Wszystkie zaś inne stronnictwa polskie nie chciały mieć z tym nic
wspólnego.
Tymczasem Niemcy pracowali wytrwale nad tym, żeby złamać ont rosyjski w zachodniej Galicji, idący od Tarnowa ku Karpatom. Przygotowywali z całą systematycznością przełom pod Gorlicami.
Wskutek tej wzmożonej ǳiałalności niemieckiej, przejeżdżało przez Kraków mnóstwo woǳów niemieckich a także i sam Wilhelm II zjawiał się kilkakrotnie, oczywiście barǳo „poufnie”. Za każdym razem latał na Wawel i kazał sobie objaśniać wszelkie
szczegóły budowli. Około tych wizyt oplotła się cała legenda, zaczynająca się od zainteresowania cesarza studiami uczonego Delitscha nad Babilonią („Bibel-Babel”). Otóż
legenda krakowska wywoǳiła Polaków ni mniej ni więcej tylko od Asyryjczyków! Nazwa „Wawel” oznacza oczywiście „Babel”. Bogini asyryjska Lei miała podobno takie same
emblemy (księżyc i gwiazdy) jak Matka Boska! W świątyni tej bogini Lei chowali królowie prowincjonalni w Asyrii swoje insygnia koronne, co było analogią z „Częstochową”,
a nazwa bliskiej osady Lelów była wyraźną wskazówką. Herb polski Leliwa z Asyrii się
wywoǳi. Koroną legendy był fakt, że skrzydlaci rycerze (husaria) znani byli tylko w jednej Polsce, a żadna inna jazda na świecie skrzydeł nie miała!… Więc Wilhelm II szukał
na Wawelu krakowskim asyryjskich śladów. Nie wiem, czy je znalazł.
Miłem wytchnieniem wśród ohydnych wieści wojennych była podróż moja do I Brygady nad Nidę, gǳie mój chłopak pracował w artylerii legionowej. Byłem wprawǳie
ciurą cywilnym, noszącym mundur legionowy, ale w obozie żołnierskim zapominałem
o wszystkim, co mię dręczyło od czasu zaczęcia się wojny. Poszliśmy na wieczór do okopów nad Nidę, a Piłsudski kazał muzyce grać polskie pieśni, aby się przekonać, czy na
drugim brzegu Nidy nie odezwie się w szeregach rosyjskich jaki głos polski. Cisza była odpowieǳią na koncert. Byłem na drugi ǳień na pozycji artyleryjskiej, skąd konno
wróciliśmy na uroczystość imieninową Komendanta, bo był to ǳień  marca. Musiałem najpierw z Komendantem, potem z kapelanem wypić „braterstwo” przy uroczystym
obieǳie oﬁcerskim wśród tak szalonych i wesołych nastrojów, jakie tylko w I Brygaǳie
roǳiła beztroska żołnierska kwiatu polskiej młoǳieży. Smutno mi było potem wracać
deszczowym rankiem do Krakowa, gǳie czekała wojna wewnętrzna, jaką musiałem prowaǳić w NKN
Dopóki p. Sikorski jako szef Departamentu Wojskowego NKN zostawał w lojalnym
związku z Piłsudskim i z I Brygadą, dopóty praca moja w Biurze Prasowym i w ogóle
w NKN była możliwą bez tarć i sporów. Ale już po kilku miesiącach stało się widocznym,
że p. Sikorski coraz barǳiej podlegał wpływom stańczyków z NKN, a potem poddawał
się zbytnio — pomimo swoich początkowych protestów — pod wpływy austriackie.
Im chłodniej traktował I Brygadę, uważając się za jakiegoś ministra wojny i zwierzchnika wszystkich brygad legionowych, tym barǳiej grzązł w spekulacjach politycznych
ugodowców austriackich i tym ściślej łączył się z pułk. Hraniłowiczem, szefem biura
szpiegowskiego armii (i „naǳorcą” Legionów!) i z jego kreaturami w roǳaju majora
Morawskiego w Krakowie.
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Już ten fakt, że Departament Wojskowy NKN pobierał stałe subwencje na „służbę wywiadowczą” od armii austriackiej, mógł rzucać cień na jego niezależność. Z chwilą
przeniesienia się Dep. Wojsk, do Piotrkowa pod skrzydła armii okupacyjnej stawała się ta
instytucja polska jakimś dodatkiem do komend armii austriackiej, skąd wypływały częste
konﬂikty z idiotycznymi zarząǳeniami c. k. generałów, ale też powstawał taki kierunek
departamentu, który go zaprowaǳił wprost na bezdroża. To było ustawicznym przedmiotem sporów i walk, jakie prowaǳiłem w łonie NKN od lata  r. aż do formalnego
wystąpienia naszego w roku . Poszczególne fazy tej walki, prowaǳonej przeze mnie
imieniem mniejszości lewicowej, będę miał sposobność opisać.
P. Sikorski uważał podczas wojny gospodarkę „tyłową” za najważniejszą, siebie zaś za
roǳaj ministra wojny, od którego zależy zaopatrzenie i kontrola ontu. Było to w naszych warunkach i zabawne i fałszywe, bo ten „minister wojny” nie miał sam żadnej
podstawy, ani w luǳiach, ani w pieniąǳach. Zabawnym było, że „tył” żył z „ontu”, bo
faktycznie  Brygada nie brała od rządu austriackiego pienięǳy do  stycznia  r., a gdy
w listopaǳie  r. rząd austriacki wypłacił jej intendentowi Litwinowiczowi .
koron, wziął z nich Departament . k. bez rachunku i pienięǳmi tymi dysponował
samowolnie p. Sikorski!
Coś podobnego było i z zapłatą za konie I Brygady. NKN i Departament zarobili na
I Brygaǳie kilkaset tysięcy koron. Front żywił tyły… Ale na razie rozdźwięki nie były tak
jaskrawe. I Brygada próbowała polityki ugodowej. Spór gwałtowny wybuchł po wzięciu
Warszawy — o werbunek ochotniczego rekruta. Ale o tym później.
Królestwo przechoǳiło już w zimie  r. ciężkie rozczarowanie. Założony w jesieni
 r. „Komitet Narodowy” był tworem endecko-realistycznym i nie osiągnął ani części
tego znaczenia, jakie miał początkowo krakowski NKN Próba utworzenia wojska załamała się tragicznie: społeczeństwo polskie tego wojska nie chciało, a rząd rosyjski myśl samą
sponiewierał. Komitet Narodowy stał się barǳo prędko kliką. Warszawa i prowincja (z
wyjątkiem Lubelskiego) zostawały bez żadnej myśli przewodniej, bez celu, bez zapału,
jęczące tylko z powodu braków gospodarczych ludności. Jedyną myślą, która miała fascynować masy, była nienawiść do Prus. Myśl ta odgrywała już przedtem cudowną rolę
w ręku endecji: miała ona usprawiedliwić ugodę z Rosją; była również znakomitym sposobem walki z socjalistami, radykałami i z wszystkim, co nie chciało ugody z caratem.
Strach przed Prusakami służył do zatarcia wszelkich plam rosyjskich, fascynował i fascynuje dotychczas wszystkich luǳi trwożliwych w Polsce i usprawiedliwia dotąd ogromną
masę politycznych i niepolitycznych nikczemności. Ale, jak każdy strach, nie dodaje sił
na dłuższą metę. Na tle tego strachu rzucał p. St. Grabski w zajętym przez Moskali Lwowie hasło: „Byle być razem — o resztę mniejsza”. Nie trwożyło go to, że Polacy mają być
razem pod berłem cara rosyjskiego. Cała koncepcja była oparta o potężną Rosję. Wojna
światowa miała posunąć granice Rosji aż po Morawską Ostrawę i aż po krańce polskich
powiatów zachodnich. A ponieważ Rosja miała obiecany i Konstantynopol, więc z wojny
miało wyjść największe i najpotężniejsze państwo — rosyjskie! Polacy współpracujący
(a raczej tylko pochwalający je biernie) w tym ǳiele niebywałego wzmożenia się Rosji, oddalali się absolutnie od orientacji zachodniej i przechoǳili na grunt wschodni. To
oparcie się duchowe o Rosję pozostanie w Kongresówce długie lata żywym i przeroǳi się
w tęsknotę do Rosji w kołach narodowej demokracji i obszarnictwa. Hasła, które miały przykuć Polskę do tronu carskiego, nie znajdowały jednak oddźwięku nawet u tych,
którzy nie chcieli uznać niepodległościowej pracy Legionów Piłsudskiego.
Klasycznym tego przykładem jest zachowanie się Henryka Sienkiewicza. Odǳiał Beliny-Prażmowskiego złożył mu w r.  wizytę, po której Sienkiewicz opuścił natychmiast Oblęgorek i wyjechał do Szwajcarii, gǳie zajął się pracą apolityczną zbierania pienięǳy na głodnych w Polsce, „na chleb i dach” jak mówiła odezwa. Do końca życia nie
mógł zdecydować się, po której stronie ma stanąć i wyrzekł się wszelkiej pracy politycznej. Był prawǳiwym przedstawicielem Polski z czasów wojny światowej.
Neutralność Sienkiewicza była szczera, tzn. nie była maską rusoﬂilskiej endeckiej
ugody. Stworzywszy w Szwajcarii „Komitet Pomocy dla oﬁar wojny w Polsce”, robił
wiele dobrego dla tych oﬁar, ale nie dał się w tej akcji uwieść p. Ignacemu Paderewskiemu, który głosił po świecie natchnione hymny pochwalne na cześć rządu i wojska
rosyjskiego. Uwydatniło się to w zimie  r. podczas akcji ﬁlantropĳnej „dnia polskiePamiętniki



go” w Paryżu, urząǳanego pod ﬁrmą Komitetu. Paderewski skłonił Polaków paryskich
do zaproszenia na prezydenta „dnia polskiego” p. Izwolskiego wraz z żoną! W kołach
Komitetu w Szwajcarii powstał z tego powodu popłoch i reakcja wstydu… Podobno tym
u zawǳięczać należy, że moskaloﬁlskie zapędy p. Paderewskiego unicestwiono.
Endecy próbowali nadużyć imienia Sienkiewicza do protestu przeciwko ogłoszeniu
państwa polskiego przez mocarstwa centralne, ale Sienkiewicz pozostał neutralnym do
śmierci i protestu nie podpisał.
Natomiast prof. Askenazy, znakomity historyk i wojownicza natura, wystąpił z tezą,
że „Polacy bĳą się na wszystkich ontach za obcą sprawę” i zajął krytyczne stanowisko
wobec NKN i Legionów.
Antypruskie krzyki rusoﬁlów polskich uderzały przede wszystkim w NKN Nasza
opozycyjna grupa w tym ciele nie brała ich zbyt tragicznie, bo uczuciowo nie lgnęliśmy ani do Austrii ani do Prus, a wychoǳiliśmy z zasadniczych praw narodu polskiego
do niepodległości. Fizycznie mogło się to wydawać szaleństwem, ale duchowo był obóz
niepodległościowy jednolitym i wierzył w urzeczywistnienie się niepodległości. Zresztą
wszystko, co opierało się na własnej sile Polski, wydawało się szaleństwem. Ten pogląd
utrzymał się wśród licznej rzeszy polskiej nawet po zdobyciu niepodległości. Trwa do
ǳisiaj.
Dnia  maja armie austriacka i niemiecka dokonały pod Gorlicami przełamania ontu rosyjskiego. Drgnęła olbrzymia ściana od Prus Wschodnich aż po Karpaty; rozpoczął
się odwrót armii rosyjskiej ku wschodowi. Znad Nidy szedł Legion Piłsudskiego wśród
bitew zwycięskich przez Wisłę aż do Brześcia Litewskiego i dalej na wschód, ratując wsie
i miasteczka polskie od rosyjskich podpalaczy i znacząc swój pochód krwią i sławą. Bitwy
pod Klimontowem, Konarami, Kozinkiem, Ożarowem, Tarłowem, Józefowem i Jastkowem — to jasne punkty tego wspaniałego pochodu Legionów. Był to okres cudownych
naǳiei naszych, z których wyrosły potem tylko troski i upokorzenia.
Zwycięstwa mocarstw centralnych doprowaǳiły do tego, że dyplomacja angielska
postanowiła się odegrać i uczyniła wszystko, aby skłonić Włochy do złamania sojuszu
z Niemcami i Austrią. Wysiłki angielskie zostały uwieńczone powoǳeniem, bo  maja
Włochy wypowieǳiały wojnę mocarstwom centralnym. Na razie jednak wpływ tej nowej
wojny nie dał się odczuć na wschoǳie.
Z początkiem lipca wyjechałem z M. Sokolnickim do Sztokholmu. Choǳiło o pozyskanie dla prac NKN inżyniera p. Łempickiego, b. posła do Dumy, który podobno
zdraǳał zbytnią wiarę w Niemcy i w niemiecką „orientację”. Osobiście zaś pragnąłem
dowieǳieć się w Szwecji o zdarzeniach z drugiej strony ontu wschodniego. W Sztokholmie poznałem niezmiernie oryginalną osobę, p. hrabinę Ledóchowską, siostrę ówczesnego generała Jezuitów, która, uciekłszy z granic Rosji, zaznajamiała Szwedów z życiem
Polski. Z Paryża przyjechał p. St. Patek i kółko polskie zbierało się u p. Ledóchowskiej.
Poczyniłem znajomości ze Szwedami i z Finlandczykami. Szweǳi mieli więcej sympatii
do Koalicji, ale nie brak było wśród nich także sympatyków Niemiec ze względu na obawy przed Rosją. Finlandczycy byli po stronie Niemiec i kształcili tam wojskowo około
tysiąca swej młoǳieży. W r.  Sztokholm nie był jeszcze sieǳibą emigracji rosyjskiej
i rzadko tylko przyjeżdżali tam Polacy. Szwecja nie robiła jeszcze złotych interesów na
wojnie. Wracając przez Niemcy wiǳiałem tam jeszcze nienadkruszoną potęgę wojska
i przemysłu wojennego. W Berlinie tworzono już nieoﬁcjalne plany co do przyszłego
państwa polskiego. Różni dygnitarze wojskowi i cywilni wymyślali najfantastyczniejsze
mapy przyszłej Polski, które, komunikowane poufnie biednym polskim głowom, wytwarzały w nich nieopisany zamęt.
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Wypadki wojenne szły tymczasem ciągle w kierunku cofania się armii rosyjskiej. Dnia
 sierpnia  r. Niemcy wkroczyli do Warszawy. NKN starał się na próżno o to, żeby
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do Warszawy weszły Legiony. Dyplomacja austriacka okazała się za słabą i nie umiała
zmusić Niemców do liczenia się z Polakami. Na wpół konspiracyjny przyjazd Piłsudskiego do Warszawy w sierpniu nie skonsolidował opinii polskiej stolicy. Niemcy zabronili
mu pobytu w Warszawie i musiał zamieszkać w Otwocku. Brednie różnych polityków
doprowaǳały go wówczas do rozpaczy. Warszawa zajęła się obywatelską strażą policyjną
itp. pożytecznymi i koniecznymi rzeczami, ale o zajęciu jakiegokolwiek stanowiska narodowego nie myślała. Klasy bogatsze oczekiwały „powrotu taty” — wojska rosyjskiego,
robotnicy tonęli w bieǳie i częściowo rzucili się ku „szmuglowi” materiałów żywnościowych z prowincji, co doprowaǳiło wielu z nich do paskarskiej demoralizacji. Powstawała z tej zupełnej apatii, bezprogramowości i obojętności na losy całego narodu ogromna
szkoda. Rusoﬁle, mający w Warszawie większość tzw. „opinii”, czekali zwycięstwa rosyjskiego i nie ustosunkowali się wcale do zwycięstw niemieckich, a tym mniej myśleli
o zbliżeniu się do ruchu legionowego. Rezultatem tego była apatia, a więc najgorszy stan,
o ile choǳi o t i c ę narodu. Głowiono się o to, skąd dostać mąkę, mięso, ziemniaki
i tłuszcze, ale nikt z „miarodajnych” sfer nie zatroszczył się o Polskę… Zachwycała się
Warszawa zamożna odezwą Sienkiewicza, wołającą o „chleb i dach” dla Polski, co dało
znakomitemu Lemańskiemu asumpt do napisania wiersza pt. „Chleb i Dach”, w którym
są takie stro:
…., Niech Belgia swoje groble niszczy
Przed wrogiem z własnych niech drwi zgliszczy:
Niech Anglia z Francją sobie słynie
Jako wolności praw koleba:
My chcemy Polską być jedynie,
Która chce dachu i chce chleba.
… My chcemy swobód — głoszą Czechy:
Polska o bułki dba i strzechy;
My chcemy — że się rzec ośmielę —
Pożyć bez wielkich cnót zapachu:
Grunt dla nas, młyn, co zboże miele,
Cel dla nas — chleba kęs i dachu”…
Było coś potwornego w tej postawie stolicy. Bęǳie się to mściło na życiu narodu
długie lata.
NKN postanowił wyzyskać tę apatię Warszawy przez wysłanie do niej Departamentu
Wojskowego, który założył dnia  sierpnia w Alejach Jerozolimskich swoje biuro werbunkowe. P. Sikorski, podpułkownik Legionów i szef Dep. Wojsk. NKN, pisze w swoim
rozkazie z  sierpnia: „Jakakolwiek akcja na rzecz Legionów polskich… odbywać się odtąd może jedynie za wieǳą i przy współuǳiale tej oﬁcjalnej reprezentacji Legionów oraz
za aprobatą Departamentu Wojskowego NKN” Oczywiście, że ta cała instytucja musiała
przedtem otrzymać pozwolenie generał-gubernatora Beselera.
Po wzięciu Warszawy wszyscyśmy się do niej wybierali, ale „Armeeoberkomando”
austriackie nie dawało mi przez szereg tygodni pozwolenia na wyjazd. Natomiast konserwatyści z NKN od razu takie pozwolenie otrzymali. Ale na wszystko są sposoby: pojechaliśmy obaj z p. Hipolitem Śliwińskim do Berlina i tam u właǳ czysto wojskowych
uzyskaliśmy przepustki na wjazd do Warszawy w dniu -go września. Wspaniałym pociągiem pośpiesznym przyjechaliśmy tam w  goǳin. Przebyłem w Warszawie przeszło
trzy tygodnie. Najpierw zwróciłem się do PPS, gǳie mnie barǳo serdecznie powitano.
Urząǳono na Woli w jakiejś fabryce nieczynnej zgromaǳenie robotnicze, na którem
miałem przemawiać. Ale wzruszenie moje było tak wielkie, że przez kilka minut nie mogłem słowa wymówić… Z początku stolica wydawała mi się cudownie piękną i miłą;
dopiero gdy zacząłem zawierać liczne znajomości i uczęszczać na ciągłe narady i konwentykle towarzyskie wśród różnych kół inteligencji, zacząłem barǳo posępnie oceniać
zdolności polityczne Warszawy. Rozbicie na grupy i grupki było tu wprost niezwykłe,
ale wszystkie te skupienia razem niczego nie reprezentowały w owym wojennym czasie.
Wśród niepodległościowców wrzało z powodu ogłoszenia werbunku przez Departament
Wojskowy NKN Wszak zdobycie Warszawy powinno było wywołać jakieś oświadczenie
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ze strony mocarstw centralnych w sprawie polskiej. Wszak ktokolwiek chciał od Polski
rekruta, ten musiał zwrócić się po tę krew do jakiegoś przedstawicielstwa narodu polskiego! Ale mocarstwa centralne niczego podobnego nie uczyniły. Piłsudski wydał hasło: nie
werbować! Ponieważ zaś młoǳież rwała się do I Brygady, więc kilkuset zorganizowanych
pod dowóǳtwem T. Żulińskiego młoǳieńców wymaszerowało do Brygady, ale werbunku prowaǳonego przez DW niepodległościowcy nie uznawali. Rachuby p. Sikorskiego
doznały zawodu. Chciał pomimo wszystko urząǳać werbunek, ale rezultaty były nader
marne. Nasłano do Warszawy z Departamentu różnych opiekunów i wprost szpiegów,
mających za zadanie śleǳić niepodległościowców. Sikorski, należący niegdyś do niepodległościowego stronnictwa, zaczął zwalczać Polaków za to, że nie chcieli dawać rekruta
bez uznania poprzedniego narodowych i państwowych praw Polski ze strony mocarstw
centralnych! Jak od kilku miesięcy stał wrogo wobec ontu I Brygady, tak teraz, oparty
o AOK austriackie i o Beselera, wypowieǳiał wojnę niepodległościowcom. A Warszawa
ani drgnęła. Przyjmowała z zadowoleniem hasło, żeby nie dawać rekruta, ale odrzucała
motywy niepodległościowców; to wszystko było jej obojętnym… W licznych zgromaǳeniach poufnych, na których omawiano położenie kraju, udało mi się przyczynić się
do tego, żeby ludowe stronnictwa Kongresówki utworzyły jakiś zespół, który by je złączył
i uczynił jakąkolwiek siłą. W rozmowach tych brali uǳiał pp. St. Patek (później minister spraw zagranicznych a potem poseł w Tokio), St. Thugut (później minister i poseł
sejmowy), Artur Śliwiński (prezydent ministrów w r. ), Medard Downarowicz, inż.
Łempicki, adwokat Tomaszewski, dr Łuczyński i wielu innych, mniej głośnych. Grono tych luǳi utrzymywało kontakt z I Brygadą i z NKN Członkowie PPS uczestniczyli
w debatach. Po długich dyskusjach doszło się nawet pod koniec września do wspólnej
proklamacji, ale sprawa utonęła na razie przy samym brzegu, bo różnokierunkowe dotąd
siły nie mogły się tak łatwo zgoǳić na coś wspólnego. Proklamacja zaczęta we wrześniu,
podpisaną została dopiero w grudniu!… Wtedy też, dnia  grudnia  roku, powstał
„Centralny Komitet Narodowy” (CKN), będący przeciwstawieniem „Koła Mięǳypartyjnego”, które objęło spadek po „Komitecie Narodowym”. Trzecią grupą była „Liga
Państwowości Polskiej (LPP).
W miesiącu wrześniu  r. Piłsudski urząǳił Austriakom i c. k. Komenǳie Legionów sztukę podobną do owego marszu przez Ulinę Małą w r. . Oto odłączył się
od Komendy i poszedł samowolnie na wschód, posuwając się ku ontowi rosyjskiemu,
spokojny, że go tam łatwo nie znajdą… Demonstrował przeciw nonsensowi tej Komendy, aż go wreszcie odszukano i wezwano do Łucka, miejsca dowóǳtwa całego ontu
austriackiego, do arcyksięcia Józefa Ferdynanda.
Po powrocie do Krakowa zacząłem zaciętą walkę z p. Sikorskim o werbunek i o cały
sposób zachowania się Departamentu Wojskowego wobec właǳ wojskowych mocarstw
centralnych. W walce tej mieliśmy niestety mniejszość, bo tylko nas, czterech socjalistów, do których dołączali się przedstawiciele „Polskiego Stronnictwa Postępowego” pp.
Śliwiński i Laskownicki, a później ludowcy jak p. dr Bardel i inni z PSL Przeciw nam
byli konserwatyści różnych odcieni, demokraci pod woǳą hoata Germana i klerykali,
mający razem absolutną większość.
Przytoczyłem wyżej pismo p. Jaworskiego z r.  do austrowęgierskiego ministra
spraw zagranicznych, wymierzone przeciwko niepodległościowcom polskim. Otóż zupełnie w podobnym stylu wystosował szef Dep. Wojsk. NKN p. Sikorski sprawozdanie
do właǳ wojskowych austriackich po zajęciu Warszawy. Pod datą  września  r.
pisze p. Sikorski do „Armeeoberkomando” długi raport, gǳie najpierw ostrzega przed
agitacją prusoﬁlską ǲiembowskiego i hr. Franciszka Kwileckiego z Poznańskiego, którzy u p. Rotwanda i u znanego adwokata Suligowskiego, i wśród arystokracji odbywają
zgromaǳenia agitacyjne za przy łączeniem Królestwa do Niemiec. Piętnuje roboty Napieralskiego, który za pieniąǳe rządu pruskiego zakłada pisma w Królestwie, propagujące
zabór Królestwa na rzecz Niemiec. Opisuje dalej praktyki osławionego Oleinowa, który
cenzuruje prasę i występuje wrogo przeciw Legionom; on to spowodował internowanie
w Niemczech redaktorów „Widnokręgu”, Rzymowskiego i Hołówki.
Podnosi fakt, że książę Joachim, syn Wilhelma II, uczy się po polsku i stara się o popularność w Warszawie.
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Obiecuje utworzenie jakiejś „Rady Narodowej”, która ma współǳiałać z NKN A o niepodległościowcach memoriał pisze:
„Odpornie (do tej Rady Narodowej) zachowują się niepodległościowcy, którym nie
podoba się program państwa polskiego opartego o Austrię. Z powodu wzburzenia wywołanego pewnymi zajściami w stosunkach c. i k. właǳ wobec polskich Legionów i pewnymi — już do przeszłości należącymi — postąpieniami administracji w Królestwie, uważają za lepsze grawitować raczej do Niemiec. Z tych kół wyszła również agitacja w Warszawie
przeciw werbunkowi do polskich Legionów, której wyrazem jest załączona tu odezwa.
Robi ona tym głębsze wrażenie wobec faktu, że te właśnie koła przed wypęǳeniem Moskali najgoręcej popierały polskie Legiony i występowały w duchu austroﬁlskim.
Oczywiście w końcu swego raportu uspakaja p. Sikorski sztab austro-węgierski, że
wszystko się dobrze na rzecz Austrii ułoży w Warszawie i spopularyzuje się ideę, „jak
wielki interes ma naród polski w przyłączeniu się pełnym zaufania do monarchii austro-węgierskiej”…
Od czasu sporu o werbunek w Królestwie słowo „niepodległość” było w kołach Departamentu Wojskowego NKN przezwiskiem hańbiącym.
Nie można jednak twierǳić na podstawie tego raportu, jakoby p. Sikorski nie przekładał Austriakom przyczyn niepowoǳenia polityki austriackiej w Polsce. I owszem podaje on je w drugim memoriale, gǳie mięǳy innymi wymienia jako krzywdy polskie )
rozǳielenie Legionów na dwie grupy osobno walczące, ) ograniczenie ich narodowego
charakteru i mianowanie komendantów obcej narodowości, ) skrępowanie werbunku, )
wrogi stosunek właǳ niemieckich do Legionów, ) brak wyraźnego postawienia sprawy
polskiej przez państwa centralne w obecnej wojnie.
Wszystko to prawda, ale i to prawda, że cały memoriał kończy się usilnym naleganiem na rozwiązanie rąk Dep. Wojskowemu w sprawie wzmożenia werbunku, co wobec
zasadniczych zarzutów wydaje się niekonsekwencją. Tej niekonsekwencji trzymał się Departament aż do końca swego istnienia. Nie mając podstaw państwowości polskiej, czynił
kroki, które bez tych podstaw musiały prowaǳić na bezdroża jakiejś służby wojskowej
nie dla celów narodu, który dawać miał tej służbie swoich synów.
Gdy prezesem Koła Polskiego został w r.  dr Leon Biliński, nie dała się dłużej
utrzymać samoǳielność it
KN Stronnictwa rusoﬁlskie wystąpiły w paźǳierniku
 r. z NKN a miały zastępstwo w Kole Polskim. Po klęsce Rosji w lecie  r. utraciły
wiarę w możliwość jej zwycięstwa i chciały na powrót pogoǳić się z Austrią. Ambicja
zaś osobista Bilińskiego nie pozwalała na dłuższe unicestwienie znaczenia Koła Polskiego,
jako reprezentacji politycznej Polaków w Austrii. Chcąc Koło doprowaǳić do jakiegoś
roztropnego stosunku z NKN należało pomyśleć o zjednoczeniu wszystkich stronnictw
w jednym i drugim ciele. Stan sprawy polskiej był opłakany. Zwycięskie na terenie Królestwa mocarstwa centralne zachowywały się tutaj tylko jako najeźdźcy i okupanci, nielitościwie wyzyskując kraj gospodarczo, zabierając luǳi zdolnych do pracy i wywożąc ich
do Niemiec, internując innych masowo w Austrii itd. Zespolenie wszystkich sił polskich
stawało się i dla nas nieoǳowną koniecznością. Ale wejście nasze do Koła po dwuǳiestu latach zajadłych walk nie było rzeczą łatwą. To, że konserwatyści rusoﬁlscy mieli
zaniechać walki z NKN i wstąpić do niego, nie było ceną dostateczną. Toteż w partii
była wielka rozbieżność poglądów i wrzała głucha walka. A jednak trzeba się było zdecydować. W tym trudnym położeniu napisałem do Piłsudskiego, który stał ze swoimi
pułkami w Kołkach nad Styrem. Otrzymałem odpowiedź z daty „Pozycja pod Kołkami
 listopada”, w liście niezręcznie pisanym na maszynie („błędy wybacz, bom jeszcze barǳo niewprawny pisarz na maszynie, ale uczę się, by mieć gotowy chleb po wojnie”…),
w którym Piłsudski pisze:
„W sprawie poruszonej przez ciebie wstąpienia do Koła Polskiego w Wiedniu, musisz
znać moje zapatrywanie. Sąǳę, że nie ma żadnych powodów, ani zasadniczych motywów,
dla których by tego nie uczynić. Sprzeciwia się tym u jedynie utarta taktyka. Ale przecież
wojna tyle już zmian dokonała w utartych i tradycyjnych formach życia politycznego
podczas pokoju, że ta właśnie zmiana jeszcze nie najbarǳiej mnie przynajmniej razi”.
Po czym szkicuje uzasadnienie tego kroku:
„Wobec tego, że Polska w tak wyjątkowych warunkach będąca, wymaga więcej niż
jakikolwiek inny kraj skupienia w jednym wysiłku wszystkich sił swoich, by ocalić w tej
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wojnie swój byt i honor, socjaliści stają chętnie do apelu, by przynajmniej w jednej ǳielnicy polskiej reprezentacja Polski i jej interesów nie miała luk, pozwalających na samowolę reprezentacyjną i wygrywanie jednych Polaków przeciw drugim”.
W końcu oświadczenie, że uchwała co do przystąpienia do Koła Polskiego „obowiązuje
stronnictwo do czasu zawarcia pokoju i powrotu do normalnego pokojowego życia”.
Piłsudski stawia w liście dalsze wytyczne: „A) żądanie, aby jako równoważnik reprezentacji galicyjskiej zostało utworzone przedstawicielstwo zaboru rosyjskiego. Przy czym
nie poddawać się argumentom o niedojrzałości do tego Królestwa, lecz twierǳić, że przeszkodą po tym u jest nie co innego, jak postępowanie właǳ austriackich i pruskich, które
nie pozwalają na swobodne urząǳenie takiego przedstawicielstwa. B) Odpowiednie do
tego stanowiska wystąpienie przeciw wszelkim próbom organizowania czy to NKN, czy
Koła w zaborze moskiewskim. C) Walka z c. k. Mendą (komenda austriacka Legionów
była wśród „legunów” tak popularnie nazywana! P.A.) jako instytucją świadczącą o niesamoǳielności czynu wojennego Polski. D) Wreszcie niecofanie się przed nowymi nawet
sojuszami wewnątrz samego Koła dla osiągnięcia praktycznych rezultatów”.
Po tych radach politycznej natury, pisze Piłsudski o swym losie osobistym:
„Co do mnie jestem zdecydowany najzupełniej w najbliższym czasie, jeżeli stosunki
się nie zmienią, zwrócić się do cesarza z podaniem o zwolnienie mnie od przysięgi, gdyż
konsekwencje tego aktu doprowaǳają mnie stale do sprzeczności z moim poczuciem
honoru żołnierskiego i z sumieniem patrioty polskiego. Upoważniam Cię do opowiadania
o tern, komu Ci się żywnie podoba”.
„Z tego zrozumiesz chyba, że stosunku swego do k tii k ta i a
kim
zmienić nie mogę, nie mogę bowiem po prostu przyczyniać się do zwiększenia ilości luǳi
nieszczęśliwych, żałujących, że dany czyn popełnili. Zresztą w tej sprawie piszę obszerniej
do Sokolnickiego, który mnie o to właśnie zaczepia. Jeśliś ciekaw, weź od niego mój list”.
„Legiony poniosły straszne straty w ostatnich bojach, zarówno z powodu ciężkiego
w ogóle położenia przez pewien czas, jak i dla idiotyzmu kierownictwa tej głupiej mendy.
Jest naturalnie tak, jak przepowiadałem: przy menǳie muszą być zawsze podwójne, jeżeli
nie potrójne, straty dla odǳiału, który ma nieszczęście jej podlegać, a nie ma siły opierać
się idiotyzmowi tego kierownictwa. Osobiście w tej głupocie nie brałem uǳiału; byłem
gǳie inǳiej. Niestety duża część mojej brygady uległa nieszczęściu mendowemu. Druga
brygada „wyharatana” w paru nonsensach wojennie nieobmyślanych, a tak — z oddalenia
 kilometrowego napisanych na papierze”.
Po tym liście wybrałem się nad Styr. Z wydobytą nie całkiem prawnie wojskową przepustką (od porucznika Legionów w Krakowie) wyjechałem do Warszawy, gǳie zastałem
pruskie prześladowania w całej pełni. Aresztowano tow. „Olę” (Aleksandrę Szczerbińską) i powieziono do obozu koncentracyjnego. Nie uszedł tym u losowi i tow. Turowicz
(późniejszy wiceminister pracy i opieki społecznej). Z Warszawy wlokłem się różnymi
wojskowymi pociągami z tow. Jaworowskim, gwiżdżącym przez trzy dni arie operowe,
i drem Bobrowskim do Kołek, nęǳnej nad wyraz i tonącej w błocie mieściny. Tu zostałem serdecznie ugoszczony przez przyjaciela, lekarza krakowskiego, tow. Mieczysława
Kaplickiego, u którego przebyłem dni kilka. Zabawnym zbiegiem okoliczności spotkałem
w błocie poleskim hr. Vetter von der Lilie, byłego prezydenta wiedeńskiego parlamentu, pełniącego służbę lekarską. Najpierw pojechałem do Piłsudskiego na pozycję. Wśród
lasów, wód i błot miał on tutaj swoją „ziemiankę” o  metrów od linii okopów. Była
to nora wykopana w ziemi i wyłożona wewnątrz brzozowymi palikami. Kilka metrów
przestrzeni dawało miejsce na łóżko i stolik. Wilgoć tej nory nie barǳo dodatnio odǳiaływała na organizm Piłsudskiego, który całe życie walczył z chorobą serca i żył wbrew
wszelkim opiniom lekarzy… W pobliskiej buǳie zbitej z desek odnalazłem szereg miłych
znajomych: adiutanta Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, „Maniusia” Dąbrowskiego (umarł niedawno jako major W. P.), dobrego i eleganckiego Sulistrowskiego (pod
nazwą obozową „cioci Femci”) i innych. Wśród ciągłego huku i grzechotu karabinów
prowaǳiły się tu rozmowy tak nieraz dowcipne, że skręcałem się od śmiechu. Zwłaszcza
Wieniawa doprowaǳał mnie do szalonej wesołości.
Rozmowy z Piłsudskim utwierǳiły mnie w decyzji wstąpienia do Koła. Ale główną
część tych rozmów stanowiły rozważania sytuacji w Legionach. Na podstawie danych,
które zebrałem, wystosowałem potem do księcia Herbertsteina, wpływowego przy dwoPamiętniki



rze człowieka, list opisujący nierozumną dotychczasową politykę Austrii wobec Legionów. Wskazałem, że przez Legiony przeszło (listopad ) . młoǳieży, że miały
około  swoich oﬁcerów, z których część wzięto do armii austriackiej a część internowano w Niemczech. Stwierǳiłem, że utworzenie c. k. Komendy Legionów, z staruszkiem Durskim i intrygantem Zagórskim na czele, psuje wszelką „morale” żołnierską
i zabiło naǳieje polityczno-narodowe Polaków. Austriackie dowóǳtwo zupełnie bez potrzeby zniszczyło dwa pułki legionowe (IV p. stracił w przeciągu miesiąca bez wielkich
bojów do  luǳi; VI p. w pierwszym boju pod dowóǳtwem niejakiego Rylskiego
stopniał z  luǳi na ). Przy sztabie c. k. Komendy sieǳi  oﬁcerów mianowanych
przeważnie przez protekcję i unikających starannie ontu. Ci luǳie, często nie mający
wyobrażenia o wojsku, wywierają wpływ na sprawy personalne, co wywołuje rozgoryczenie i pogardę ku nim. Intryga Zagórskiego potrzebuje luǳi marnych ale gotowych
na wszystko, jeżeli tylko on rozkaże. W ogóle ciężkie położenie Polski i niezadowolenie
Legionów nakazywałoby ostrożność, a nie ǳiecinne i szkodliwe metody c. k. Komendy.
Na list ten nie otrzymałem odpowieǳi. Było to zanadto jawne wmieszanie się „cywila” w rzeczy wojskowe. Ale choǳiło mi o to, żeby pewne rzeczy były wyraźnie powieǳiane. Prusacy pilnie obserwowali Piłsudskiego i nasyłali nań różnych wywiadowców
wojskowych, jak np. rotmistrza v. Kesslera, który pod maską artysty malarza czujnie
przyglądał się wszystkiemu, co się ǳiało dokoła Piłsudskiego… Wieczorem wróciłem
do Kołek, aby tu oczekiwać przyjazdu Piłsudskiego i nowych jego wskazówek. Po tych
konferencjach brałem uǳiał w jakiejś niewiarogodnej pĳatyce, urząǳonej przez oﬁcerów i lekarzy, i wreszcie z chorym na płuca oﬁcerem Z. wybrałem się w powrotną drogę.
Ale przebywszy most na Styrze wpadliśmy w tak gwałtowną zamieć śnieżną, że postanowiliśmy złożyć wizytę Belinie i przenocować u kawalerii. Przyjęty barǳo gościnnie,
zastałem u Beliny całe grono oﬁcerów legionowych, Dreszera, Skotnickiego, Dobroǳickiego i innych, którzy witali właśnie przybywającego z Warszawy Artura Śliwińskiego,
jadącego z Żymierskim do Komendanta. W chłopskiej chałupie, zawieszonej obrazami
świętymi, sieǳiało to wesołe bractwo oﬁcerskie i zapĳało gęsto anegdoty wojenne, nieraz
barǳo drastyczne, ale szalenie wesołe. Na drugi ǳień dowlekliśmy się wśród zamieci do
Rożyszcz, a stąd już koleją do Warszawy.
Dnia  stycznia  r. zdecydował Zarząd mej partii, że posłowie socjalistyczni mają
wstąpić do Koła pod warunkiem, że wszystkie partie Koła uznają NKN i wstąpią do niego
bez zastrzeżeń.
Wybrałem się zatem do Wiednia, aby rozmówić się z prezesem Koła Bilińskim.
W rozmowie zażądałem mięǳy innymi, żeby nas nie nakłaniano do żadnych objawów
uszanowania dla dynastii. P. Biliński okazał się toleranckim, chociaż z pewnymi trudnościami. — „Wiem, że Pan nie może lubić cesarza Franciszka Józefa, ale ja go kocham”, zapewniał mnie prezes Koła. W rok prawie później miłość ta jednak barǳo osłabła, o czym
jeszcze parę słów napiszę. Omówiliśmy wszelkie szczegóły co do wstąpienia do Koła i mogłem być spokojnym o to, że nasz krok nie bęǳie w Kole fałszywie komentowanym. Nie
mogliśmy oczywiście zadowolnić polskich esdeków, którzy w „Naszej Trybunie” z grudnia i stycznia  r. zarzucali, żeśmy „zdraǳili socjalizm”, żeśmy nasze zasady „zawiesili
na kołku” i że po wojnie klasa robotnicza Galicji porachuje się z nami za tę zdradę. Ale
ponieważ i przed wstąpieniem do Koła nazywali nas esdecy od lat zawsze „zdrajcami”,
więc wielkiej odmiany ich stylu nie poczuliśmy. Superlatywy się przejadają.
Półtora roku wojny na ziemiach polskich zaczynało wywoływać ogólne wynęǳnienie
ludności i szaloną spekulację wojenną. Znękane tłumy luǳkie pragnęły pokoju i spoǳiewały się go około Bożego Naroǳenia… Nie wiadomo dlaczego koniec roku wywoływał
zawsze wzrost pokojowych uczuć i naǳiei na zakończenie wojny? A jednak zawsze tak
było; luǳie tak barǳo pragnęli jakiejś pociechy w niedoli! Nie poǳielałem tych słodkich złuǳeń i dlatego tym smutniejszym bilansem zamykałem rok . Wszystkie nasze
zamiary zostały przez wojnę skoszlawione; ani Legiony ani akcja polityczna nie osiągnęły celu: poruszenia masy polskiej do wywalczenia niepodległości. Wszęǳie był rozłam,
wszęǳie niezwykła rozbieżność poglądów, wszęǳie skrępowanie wojenne. Oczywiście
także zanik dawnej pracy w organizacji robotniczej. Tylko „Naprzód” rozwĳał się dobrze, bo nie uciekł z Krakowa i był powszechnie czytany. W NKN trwała nasza walka
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przeciw austroﬁlstwu konserwatystów i zabagnieniu Departamentu Wojskowego; w Legionach, pomimo powrotu dwu pułków z Karpat, stosunki były przykre, chwilami niemożliwe. „Centralny Komitet Narodowy” założony w Warszawie nie obejmował szerokich warstw społeczeństwa. Najważniejszy wypadek r.  — opuszczenie przez Rosjan
Warszawy i zajęcie jej przez Niemców nie stał się punktem zwrotnym w decyzjach społeczeństwa. Jedynym zadatkiem przyszłości było utworzenie POW w konspiracyjnych
formach w Królestwie. Smutno kończył się dla mnie rok .
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Dnia  marca  r. zjawiłem się na czele moich kolegów klubowych w salach Izby
handlowo-przemysłowej w Wiedniu, gǳie miało się odbyć posieǳenie Koła Polskiego.
Gmach parlamentu był dla posłów zamknięty… Koło przyjęło nas uprzednią uchwałą.
Złożyłem imieniem mych towarzyszy następującą deklarację:
„My, polscy posłowie socjalistyczni, wstępujący z polecenia Zarządu partii do Koła
Polskiego w parlamencie austriackim, oświadczamy:
„Wykonujemy uchwałę Zarządu w tym przeświadczeniu, że krok nasz spotęguje siły
całego narodu polskiego w okresie wojny, której cała niemal ziemia nasza jest pobojowiskiem. Uważamy zespolenie wszystkich sił narodu jako jeden z koniecznych warunków
powstania na ziemi polskiej niepodległego państwa polskiego, którego formy nie chcemy
tutaj przesąǳać. Jakiekolwiek siły o jakichkolwiek zamiarach decydować zechcą o losach
narodu polskiego, powinny one zastać naród ten mocno zjednoczony w jednym, silnym
jak prawo przyrody, dążeniu do wolnej państwowości własnej, mającej być wynikiem
krwi polskiej, przelanej na polach niezliczonych bitew, oﬁar nieluǳkich całego narodu
i jego niewygasłego nigdy prawa do życia godnego narodów cywilizowanych i wolnych.
„Tymi zasadami wieǳeni przystąpiliśmy dnia  sierpnia  r. do NKN i te same
zasady wyłącznie przyświecają nam i obecnie — w łączeniu się ze stronnictwami istniejącymi w Kole Polskim, gdy bieg wypadków tego od nas wymaga. „Jako współtwórcy
i — na polu polityki czynni żołnierze wojska polskiego, ożywieni jesteśmy poczuciem
obowiązku bacznego czuwania nad tym, aby to wojsko polskie zawsze i wszęǳie mogło godnie spełniać służbę wojenną na korzyść narodu i pod jego sztandarem. Czcią
i wǳięcznością dla bohaterstwa Legionów polskich przejęci, wytężymy wszystkie siły,
aby szlachetna duma żołnierza polskiego, jego samoǳielność organizacyjna, jego wojenna sprawność nie zostały naruszone.
Wstępując w szeregi Koła Polskiego nie przystępujemy do niego jako do klubu politycznego, lecz chcemy stworzyć solidarną całość reprezentantów narodu polskiego, mieszkającego w granicach Austrii. Solidarność ta ma być wskazaniem dla całej Polski, że zjednoczenie całego narodu jest w oczach naszych w czasie tej wojny niezłomnym nakazem
polskiego rozumu stanu. Nakazem dla wszystkich Polaków.
Trzymając wysoko sztandar naszego stronnictwa, nie roniąc żadnej z naszych zasad
przewodnich, pragniemy aby naród polski i świat cały wiǳiał nasz sztandar w złączonym
szeregu polskim, aby zrozumiano, że socjalizm polski dąży do wyzwolenia narodu polskiego spod obcej przemocy, że gotów jest do największych oﬁar dla uzyskania głównego
warunku normalnego rozwoju cywilizowanych narodów: niepodległego demokratycznego państwa.
Na wagę ǳiejowych wypadków rzucamy najcenniejsze dobro, jakie mamy: uświadomioną pracę. Nie szukamy przywilejów, nie dążymy do korzyści partyjnych; chcemy
tylko takiego porządku na ziemi polskiej, który by odpowiadał życiu i rozwojowi cywilizowanego dwuǳiestomilionowego narodu w Europie”.
Po deklaracji dodałem kilka zdań mocno sceptycznych pod adresem polityki Austrii
wobec Polaków. Otóż nowi koleǳy z Koła donieśli mi natychmiast po tym przemówieniu, że pewien członek Koła w tej chwili połączył się telefonicznie z ministerstwem spraw
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zagranicznych i zadenuncjował mnie u rządu! Postanowiono więc dać do pism zupełnie
inne zdania niż te, które wypowieǳiałem. Poseł ten zajmuje do ǳiś dnia wybitne stanowisko społeczne. Ten pierwszy epizod wspólnego pożycia politycznego miał być złą
wróżbą na przyszłość…
Nasze wstąpienie do Koła było pierwszym punktem wykonania umowy, wedle której
do NKN miały wstąpić wszystkie polskie stronnictwa, a prezes Koła p. Biliński miał
zostać także prezesem NKN Operacji tej dokonano w Krakowie z końcem kwietnia i na
początku maja na wielkim zjeźǳie Koła i NKN.
Był to okres zapowieǳi ze strony Niemiec, że Polska ma uzyskać samoǳielność państwową. Kanclerz Bethmann Hollweg rzucił tę obietnicę z trybuny parlamentu berlińskiego głosząc, że „kwestia polska ma być rozwiązana”. Zapowiedź ta ze strony Niemców
przeraziła sfery austroﬁlskie i niepodległościowe, bo obie grupy nie spoǳiewały się niczego dobrego po niemieckim rozwiązaniu, chociaż wśród niepodległościowców był zastęp luǳi z dr. Jodką na czele, którzy ufali raczej energicznym i zwycięskim Niemcom,
niż niedołężnej Austrii. Najhaniebniejszym było krętactwo dyplomacji austro-węgierskiej
w sprawie polskiej. Minister spraw zagranicznych baron Burian (Węgier) zaniedbywał celowo i świadomie sprawę polską, bo jako Węgier nie chciał dopuścić do powstania tzw.
„trializmu” tj. systemu, wedle którego Polska miała stanowić związek państwowy z Austrią i Węgrami w miejsce dotychczasowego „dualizmu” austro-węgierskiego. Ale jako
minister cesarza austriackiego, którego półwiekowy życzliwy stosunek z Polakami był
wytyczną dynastycznej polityki polskiej także i podczas wojny światowej, Burian puścił
się na zwykłe oszukańcze obietnice, dawane Polakom w niejasnej zawsze postaci. Podczas
kiedy Niemcy zgaǳali się na wspaniały obchód  Maja w Warszawie, Austriacy dręczyli okupowaną część Królestwa w najgłupszy i najǳikszy sposób. Węgiersko-żydowska
administracja w okupacji austriackiej doprowaǳała ludność do rozpaczy. Bezhołowie
wojenne Austriaków, złośliwa głupota święciły orgie. Austroﬁle z NKN załamywali ręce,
a niepodległościowcy szaleli z gniewu.
Dyplomacja wojenna Koalicji nie dawała nam żadnego wyjścia. Połączenie Polski
pod berłem carskim z Rosją było prowokacją naszych zamiarów. Niemcy nie wzbuǳały
w nas żadnego zaufania. A ich plan „Niepodległego Królestwa Polskiego” jako państwa
polskiego, był grobem naǳiei Galicji na połączenie się z Królestwem w jedną całość.
Zostawała Austria, którą należało zmusić do jakiegoś stanowczego kroku, który by
wreszcie położył koniec ǳikiej, prowokującej Polaków polityce żołdactwa. Po długiej
dyskusji w Kole Polskim postawiłem następujący wniosek:
„Koło Polskie po przeprowaǳonej dyskusji nad stanem sprawy polskiej uchwala:
) Wzywa się komisję polityczną Koła, aby wystosowała do tronu pismo, przedstawiające żądania narodu polskiego utworzenia samoistnego państwa polskiego, złożonego
z niepoǳielonego, dostatecznie od wschodu rozszerzonego i zabezpieczonego Królestwa
Kongresowego i Galicji w związku monarchii austriackowęgierskiej. W piśmie tym należy zwrócić uwagę na straszny stan gospodarczy Galicji i Królestwa, na rozrastające się
coraz barǳiej złowrogo dla Austro-Węgier i Polski objawy złośliwego prześladowania,
upokarzania i pozbawiania praw narodowych i obywatelskich ludności polskiej, na politykę pewnych sfer, które pragną chyba doprowaǳić naród polski do rezygnacji, głodu
i rozpaczy, stłumić jego energię do życia państwowego i naǳieję lepszej przyszłości —
tę jedyną pocieszycielkę i źródło siły w wojnie światowej”.
Wniosek został jednomyślnie przyjęty. Był to pierwszy krok z mej strony w dążeniu
do wymuszenia wyraźnego oświadczenia się Austrii w sprawie polskiej, za którym poszły
potem coraz ostrzejsze, które już nie bywały w Kole przyjmowane jednogłośnie…
Idea „austro-polska” była w owym czasie jeszcze najidealniejszą próbą rozwiązania
sprawy polskiej w duchu niepodległościowym. Wedle niej miało powstać dwuǳiestokilkumilionowe państwo polskie złączone z Austrią i Węgrami, które razem z Polską
liczyłyby około  milionów ludności. Nauczeni przykładem Węgier po r. , spoǳiewać się mogli Polacy, że osiągną niemal w całości suwerenność państwową i że oparci
o wielkie państwo będą mogli stawić czoło Rosji. ǲisiaj łatwo spostrzec, że koncepcja
takiej Polski była utopĳną, bo najpierw Węgry jej nie chciały i obawiały się tej większej
Polski, a następnie Austria była niezdolną do takich pomysłów, dlatego, że w niej brały
górę stronnictwa niemieckie, marzące o połączeniu się z Niemcami…
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To wszystko prawda jasna ǳisiaj, ale w latach wojny (aż do r. , tj. do oświadczenia
się Koalicji za niepodległością Polski) Polacy, którzy w oswoboǳonej już od Moskali
Polsce chcieli pracować wedle jakiegokolwiek planu, mającego na celu państwo polskie,
najłatwiej mogli je sobie przedstawiać właśnie w związku z niezaborczą Austrią. Zwłaszcza,
że dyplomacja tej Austrii nie skąpiła — nieobowiązujących — obietnic! ǲisiaj łatwiej mi
te sprawy słusznie oceniać, ale w czasie wojny ulegałem wraz z innymi tym złuǳeniom,
zwłaszcza że polska siła zbrojna walczyła obok armii austro-węgierskiej, a wpływ Polski
w rząǳie austriackim był jeszcze zawsze nieskończenie większy, niż np. w Prusach lub
Rosji, gǳie Polacy byli traktowani w najlepszym razie, jak natrętni poddani, pomimo
wszelkich odezw wielkoksiążęcych.
Ale jako niepodległościowiec nie wyzbyłem się nigdy podejrzliwości wobec Austrii
i przez cały niemal czas należenia do Koła Polskiego zatruwałem życie „urzędowej” polityce
p. Bilińskiego — a często i p. Jaworskiego — podnosząc nieustannie zarzuty przeciw
poszczególnym aktom dyplomacji austriackiej.
Te akty obalały coraz gruntowniej moje złuǳenia co do planu „austro-polskiego”.
W kilka tygodni po zajęciu stanowiska przez Koło Polskie, armia austriacka uległa
pod Łuckiem  czerwca olbrzymiej katastroﬁe. Brusiło w zrobił we oncie austriackim
olbrzymią wyrwę, wziął do niewoli około . żołnierzy i posunął się aż pod Sokal.
Równocześnie zajął Bukowinę. Gdyby nie Niemcy i Legioniści (Druga Brygada Legionów poniosła do % strat!), którzy powstrzymali parcie rosyjskie ku zachodowi, cały
ont wschodni byłby zachwiany. Po katastroﬁe łuckiej podniosłem w NKN gorącą krytykę polityki wobec Austrii Bilińskiego, zadawalniającego się zupełnie nieobowiązującymi
słowami ministra Buriana. Popierał mnie w tern barǳo gorliwie p. Srokowski, który
dotąd najgoręcej wierzył w szczęśliwą gwiazdę Austrii i występował barǳo stanowczo
przeciw nam jako niepodległościowcom. Słynne były jego dwa artykuły w „N. Reformie”
z r.  o niepodległości Grecji, w których natrząsał się z niepodległości mniejszych
państw i wykazywał Polakom nicość dążeń niepodległościowych. Ale i p. S. po katastroﬁe łuckiej buntował się przeciw pobitej Austrii.
Równolegle prowaǳiłem walkę przeciw Departamentowi Wojskowemu w Piotrkowie. Walka ta zaostrzała się po katastroﬁe łuckiej coraz barǳiej. A ponieważ ten okres
walki mieści w sobie elementy polityczne i wojskowe najbarǳiej znamienne, więc poświęcę im trochę więcej miejsca.
Zacznę od Legionów. Zwróciłem się do Piłsudskiego z prośbą o opinię co do stosunków legionowych. Pod datą: Dubniak i  lipca  r. otrzymałem odeń list, który
w najważniejszym streszczeniu przytaczam:
„Chcesz mojej opinii, otóż składają się na nią dwie rzeczy: ) Królestwo, które się
organizuje i nie może pozwolić, jeżeli chce, by je szanowano, aby krwią jego synów rozporząǳał się kto inny, jak ono samo. Luǳie, występujący przeciw tym u, albo nie chcą,
żeby Królestwo szanowano, albo nie mogą tego zrobić z powodu zależności swej od Austrii, która im tak każe postępować. I jedno i drugie musi być przez Królestwo przyjęte
jako akt wrogi, specjalnie bolesny, gdy czynią to Polacy.
) W wojsku jest barǳo źle, stosunki strasznie zaostrzone, grożące co chwila wybuchnięciem skandalu; przecie nawet w Komenǳie legionowej luǳie jadają przy osobnych
stołach — austriaccy oﬁcerowie osobno, a legionowi osobno. Możesz sobie wyobrazić
takie koleżeństwo — Europejczycy i murzyńskie wojsko pod ich komendą, oto ilustracja tego na naszym polskim karku. Wojsko w tych warunkach prawie odmawia służby,
w poczuciu własnym bowiem Murzynami nie są. Poprawa jedna: legionizacja Legionów
i pozwolenie na samoǳielną wewnętrzną gospodarkę bez dawania nam praw czy przywilejów K. u. K. Armee.
Co do mnie, jestem zdecydowany — ustąpić, dalej nie mogę odpowiadać za pracę
przed Polską i przed żołnierzami, gdyż dla ǳiecka jest jasnym, że na tej podstawie jaka
jest dana, nie ma ani rozwoju dla wojska ani honoru trwania. Zresztą prze stałem wierzyć,
czy tak pracując daję cokolwiek wspólnemu interesowi Austrii i Polski. Zmuszony jestem
do nielojalności albo względem jednej, albo względem drugiej, bo tu ciągła i wyraźna
sprzeczność występuje. Nie umiem przekraczać za dużo granic lojalności i w tej rozterce
sumienia trwać nie mogę”.

Pamiętniki



Tymczasem w obu sprawach, tj. stosunku Departamentu Wojskowego do Królestwa
i legionowej, prawǳiwym złym duchem był p. Władysław Sikorski. Przy pomocy AOK
rozszerzył sieć werbunkowych posterunków w Królestwie, jak gdyby na przekór społeczeństwu, otrzymując z tej akcji nęǳne rezultaty, bo jak sam się przyznał  czerwca
 r. w polemice ze mną w NKN „z Warszawy w przeciągu trzech miesięcy wyszło nie
więcej niż  ochotników”(!) a w ogóle werbunek oﬁcjalny dawał najwyżej  ochotników miesięcznie w całym Królestwie, podczas gdy do Piłsudskiego uciekało potajemnie
często znacznie więcej młoǳieży. Ale p. Sikorski liczył zapewne na wojenną nęǳę wśród
ludności Królestwa i od werbunku nie odstąpił. Tak samo nie przestawał kopać przepaści mięǳy Departamentem Wojskowym a ontem, dochoǳąc do jawnego wojskowego
absurdu w czasie wojny.
„Centralny Komitet Narodowy” wystosował przeciwko tej polityce dnia  lipca 
r. Okólnik do swych organizacji, w którym krytykuje Departament Wojskowy za rzucając mu „że uprawia na terenie Królestwa politykę wbrew opinii wszystkich odłamów politycznych (z wyjątkiem jednej grupy inteligencji), że prowaǳi akcję werbunkową w Królestwie, paraliżując tym pracę, mającą na celu stworzenie warunków, w których werbunek
mógłby społeczeństwu zapewnić istotne korzyści polityczne”… „że Dep. Wojsk, przez
swoje postępowanie uzależnia się coraz barǳiej od NKA austro-węgierskiej, lekceważy
natomiast wolę politycznych, obywatelskich czynników Królestwa”… a dalej: że Dep.
Wojsk, jest materialnie i służbowo całkowicie zależny od NKA i stosuje represje wobec swych funkcjonariuszów za ich przekonania niepodległościowe i że tworzy ﬁkcyjne
„konkurencyjne” organizacje niezależne od społeczeństwa.
CKN wzywa swoje organizacje do zwalczania Departamentu Wojskowego i do traktowania wszystkich jego ekspozytur „jako narzuconych społeczeństwu i na jego szkodę
ǳiałających”W samym Departamencie wybuchła z początkiem lipca gwałtowna opozycja z Piotrem Góreckim, por. Ulrychem, Rutkowskim i Pohoskim na czele, obejmująca
przeszło  współpracowników i oﬁcerów w Piotrkowie i na prowincji. Wyrzucając Departamentowi jego zależność od NKA, podnoszą „buntownicy”, że Departament i jego
oﬁcerowie werbunkowi „musieli przejść to straszne upokorzenie, że c. i k. posterunki
żandarmerii i posterunki wywiadowcze („Kundschaer Stelle”, krótko „K-Stelle”) miały czoło prosić ich o wiadomości z politycznej pracy Królestwa, a więc o szpiclowanie
własnego społeczeństwa”. Dodać do tej skargi należy, że kilku oﬁcerów, których nazwiska wymieniano wyraźnie, wprost służbę taką pełniło. (Jeden z nich był nawet potem
oﬁcerem w armii polskiej…). Protestując przeciw takiej polityce Departamentu Wojskowego, podnosili „zbuntowani” trzy żądania: l)„odwojskowienia” Departamentu Wojskowego i powrócenia do zasady obywatelskiej instytucji, ) oddalenia się od c. i k.
posterunków wywiadowczych (K-Stelle), i ) usunięcia się całkowitego od wewnętrznej
polityki Królestwa Polskiego. Wreszcie oświadczają, że wszelkie instytucje legionowe,
a więc i Departament Wojskowy, muszą być w ścisłej łączności ideowej z Komendantem Piłsudskim. „Podporządkowanie się jemu prowaǳi do jedności polityki Królestwa
i do jedności w obozie wojskowym polskim”. Do „buntowników” należał i tow. Tadeusz
Reger.
„Rada Okręgowa” ziemi kieleckiej powzięła w lipcu takie same uchwały przeciw Departamentowi. Piłsudski zaś w liście do wiceprezesa NKN p. Jaworskiego zażądał wprost
usunięcia z Departamentu pp. Sikorskiego, jego zastępcy St. Downarowicza i doradcy
ich, redaktora dra Kota. Żądanie to było niewykonalne, bo właśnie ci trzej ǳiałacze stali
pod bezpośrednią komendą ideową p. Jaworskiego.
Równolegle z tą akcją zwalczania Departamentu prowaǳiłem w NKN walkę przeciw
polityce p. Sikorskiego. Ale nikt mnie w tej walce nie popierał, tak, że p. Sikorski z dumą
pisze w swoim tłumaczącym się piśmie, powołując się na przyjęcie przez NKN jego sprawozdania z dnia  lipca  r., że „Komisja Wykonawcza NKN przyjęła to sprawozdanie
jednogłośnie przeciw jednemu głosowi p. Daszyńskiego”…
Protest CKN potraktował p. Sikorski jako intrygę „lewicy”, a Królestwo jako puszczę,
na której wolno mu polować w celach „państwotwórczych”. Termin „państwotwórczy”
ﬁguruje stale w literaturze NKN-owej jako antyteza „nie podległości”.
Ale jakkolwiek p. Sikorski czuł za sobą plecy NKN i AOK, to jednak nie można było
ani moich ataków, ani protestu Królestwa schować tak łatwo do kieszeni i dlatego obPamiętniki



myślono specjalną rehabilitację szefa Departamentu Wojskowego. Oto wystosowano do
p. Sikorskiego dwa listy, podtrzymujące go przeciw ontowi i przeciw niepodległościowemu Królestwu. W pierwszym liście pisze p. Jaworski:
„NKN po oswoboǳeniu Warszawy wydał odezwę, z której wyraźnie wynika, że nie
ma zamiaru ani chęci narzucania Królestwu żadnego programu”.
Zgaǳa się p. Jaworski na reformę Departamentu, ale sprzeciwy Królestwa nazywa
trudnościami „drugorzędnej wagi”. List ten jest barǳo ostrożny. Natomiast drugie pismo
pp Germana i Srokowskiego (demokraci), dra Starzewskiego i Hupki (konserwatyści) jest
zupełnym solidaryzowaniem się z p. Sikorskim, pełnym uwielbienia dla jego ǳiałalności
i ubolewania „nad systematycznością ataków” przeciwko niemu wymierzonych. Do tych
„plastrów” przyłączył swój głos młoǳiutki pułkownik p. Januszajtis, który „imieniem
swoim, oraz korpusu oﬁcerskiego  p.p.” (a śmiało twierǳi, że także imieniem ogromnej
większości oﬁcerów legionowych) w napuszonym panegiryku obiecuje p. Sikorskiemu
poparcie.
Ale inni, starsi trochę wiekiem pułkownicy, wcale nie zachwycali się ǳiałalnością p.
Sikorskiego. Ogromna ich większość, bo pułkownicy Sosnkowski, Ryǳ, Belina, Fleszar,
Galica, Roja, Berbecki i Brzezina, a także Haller i Ostoja zajęli stanowisko zasadniczo
zgodne ze stanowiskiem Piłsudskiego, donosząc — bez pośrednictwa Departamentu —
do AOK, że żądają legionowego dowóǳtwa naczelnego i usunięcia obcych oﬁcerów.
W Legionach pachło już w lecie  roku buntem!…
Aby się przekonać jakiego roǳaju „państwotwórczą” była urzędowa ǳiałalność Departamentu, wystarczy przytoczyć okólnik Departamentu Wojskowego z  sierpnia 
r. /prez. „ściśle poufny”, w sprawie „Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego”, pozostającej
pod przewodnictwem tow. Zoﬁi Moraczewskiej (później posłanki w Sejmie Ustawodawczym), i ożywionej gorącym duchem niepodległościowym. Otóż Liga nie chciała poddać się Departamentowi i nie porzucała sztandaru niepodległości. Wszelkie groźby czy
intrygi Departamentu niczego nie mogły dopiąć. Chwycono się więc wypróbowanego
środka; stworzono z garści własnych zwolenniczek nową Ligę, a tamtą, dawną, nazwano
„Ligą CKN”, ponieważ  sierpnia w Piotrkowie, mimo ordynarnych gróźb departamentowych funkcjonariuszów, oświadczyła się za polityką CKN Otóż ów okólnik „ściśle
poufny” każe oﬁcerom werbunkowym, aby oddali sprawę Ligi Kobiet c. i k. Komendom
Obwodowym!… Dosłownie:
„W c. i k. Komendach Obwodowych zgłoszą się poufnie z tekstami rozporząǳenia c.
i k. Generalnego Gubernatorstwa, domagając się jego realizacji i upewniając się, aby wobec
dokonanej ewolucji (⁈) żaden krok dotyczący akcji legionowej Ligi Kobiet nie został
bez ich aprobaty dokonany, przy czym odmówią wszelkiej aprobaty kołom Ligi Kobiet
CKN, a uǳielą najdalej idącego poparcia Liǳe Kobiet Pogotowia Wojennego, zwłaszcza
przestrzegać należy konsekwencję w kwestiach uroczystości publicznych i w sprawach
składek”.
Podpisał to haniebne pismo p. St. Downarowicz, zastępca p. Sikorskiego (późniejszy
minister polski, później wojewoda wsławiony fatalnie na Polesiu).
Odtąd brną obaj ci panowie coraz to głębiej w zależność od właǳ okupacyjnych i wojskowych, a Warszawę nawadniają swoimi oﬁcjalnymi szpiegami, mającymi oczywiście
„placet” pruskich okupantów. Całe to szpiegostwo zwrócone było przeciw niepodległościowcom.
W tej ponurej rozbieżności polskiej warto zanotować i szczyptę humoru, który się
ujawnił w satyrycznej bajce pt. „Sikora i Sroka (aluzja do pp. Sikorskiego i popierającego
go gorliwie redaktora Srokowskiego). W „Naprzoǳie” pojawił się doskonały wierszyk
tow. Jowialskiego następującej treści:
ik a i
(Bajka)

ka

W ptasiej społeczności raz wybuchły spory.
Oto orła dyktatura
Wzbuǳiła opozycję sroki i sikory.
— „Co mi to za wóǳ⁈ szare nosi pióra
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I lata za wysoko.
Czyż nie mam racji, moja sroko?
Ze mnie byłby generał!
Nikt by się tak pięknie jak ja nie ubierał.
Po co laury zdobywać na wojnie,
Wysoko, w chmurze?
Czyż nie lepiej spokojnie
W biurze?
A za to w lśniącym mundurze,
W pawich szlifach, strojnie…
Słowem: obalić orła już pora!”
Tak rzekła sikora.
— „Wóǳ jak wóǳ” — zaskrzeczał głos sroki —
„Mniejsza, że lata pod obłoki,
Lecz polityk zeń nie do rzeczy:
Nie skrzeczy!
A to przecie rzecz główna.
Pod tym względem mnie nikt nie dorówna”.
Więc zawarły sroka z sikorą
Umowę wiążącą:
Że mięǳy siebie rozbiorą
Orła właǳę, gdy go utrącą;
Sikora w wojskowej komenǳie,
Sroka w cywilnym urzęǳie
Usięǳie
I bez orła ptactwo odtąd się obęǳie.
Chcecie wieǳieć, co się potem stało?
Orzeł, okryty nieśmiertelną chwałą,
Pozostał woǳem ptaków
I wśród chmurnych szlaków
Jak dawniej buja wysoko,
Choć zawsze zawistnych ma sporo.
Zaś sikora pozostała sikorą,
A sroka sroką.
Oprócz tej „bajki” mnóstwo wierszy satyrycznych kursowało wśród legionistów na
temat wstrętu p. Sikorskiego do ontu. Wiersze te kiedyś zebrane, odmalują nastroje
owych czasów, przykre i jadowite.
Pomimo barǳo małych widoków powoǳenia w NKN nie ustawałem w dążeniach,
aby rząd austriacki zmusić do zajęcia wyraźnego stanowiska wobec sprawy polskiej i Legionów.
Dnia  lipca  r. zgłosiłem następującą deklarację:
„Werbunek do Legionów polskich został w Austro-Węgrzech urzędowo zakazany
jeszcze w r. . Od tego czasu uzupełniają się Legiony jedynie i wyłącznie ochotnikami
z Królestwa Polskiego. Z chwilą, gdy społeczeństwo polskie w Królestwie Polskim zażądało, jako warunek zgody na werbunek ochotników z Królestwa — określenia wobec
Polski celów wojny przez mocarstwa centralne, kiedy podniosły się żądania wyraźnego
określenia Legionów jako wojska polskiego, kiedy szeroko rozbrzmiewa w Królestwie
hasło niezgaǳania się na werbunek i na politykę werbunkową, dopóki ani słowem nie
zabezpieczono kraju przed jego poǳiałem po wojnie, ani nie dano narodowi żadnej obietnicy wskrzeszenia jego niezawisłości państwowej, kiedy Polacy w Królestwie pragną przelewać krew swoją tylko za swoje prawa narodowe, a nie jako żer armatni czyjejkolwiek
polityki wojennej, — kiedy liczne i wielkie stronnictwa Królestwa Polskiego gotowe
do walki z Rosją na zjazdach swoich wyraźnie zaprotestowały przeciw dotychczasowej
polityce Departamentu Wojskowego NKN a wreszcie cały szereg poważnych współpra-
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cowników i oﬁcerów werbunkowych Dep. Wojsk, solidarnie porzucił pracę w DW jako
dalej już niemożliwą.
Uważamy dalsze postępowanie w kierunku dotychczasowej polityki DW za bezcelowe, dla Legionów polskich za niepożądane, a dla wszystkich celów NKN, dających się
osiągnąć tylko w porozumieniu z Królestwem Polskim, za wręcz szkodliwe.
Instytucje NKN mogą służyć tylko celom polskim i obywatelskim.
Z tych powodów domagamy się w myśl wyraźnych uchwał Komisji Wykonawczej
NKN z dn.  i  VI b. r., aby NKN uczynił wszystko, co jest wskazanym, aby
) uspokoić opinię publiczną Królestwa Polskiego co do zachowania się DW w najbliższej przyszłości,
) porozumieć się z przedstawicielami Legionów co do tym czasowego prowaǳenia
sprawy werbunku,
) porozumieć się z trzema grupami, obejmującymi wszystkie stronnictwa Królestwa
Polskiego, co do ich stosunku do NKN i jego instytucji w Królestwie.
Aż do przeprowaǳenia tych spraw winien DW wstrzymać wszelką swoją ǳiałalność
na polu politycznym”.
Pomimo pewności siebie austroﬁlów, nie można było przejść nad moją deklaracją
do porządku ǳiennego, i dlatego Komisja Wykonawcza NKN uchwaliła, „zwrócić się
do ministerstwa spraw zewnętrznych i naczelnej komendy armii z pismem, żądającym
stworzenia warunków ideowych dla wzrostu Legionów polskich i warunków rozszerzenia
podstaw polityki legionowej.
Pismo ma wykazać ujemne skutki braku oświadczenia urzędowego, dotyczącego celów wojny Austro-Węgier w sprawie polskiej, a z drugiej strony wykazać wpływ doniosły,
który by złożenie takiego oświadczenia wywarło na rozwój Legionów i ich idei. Stąd płynie konieczność domagania się od rządu Austro-Węgier deklaracji w sprawie polityki
polskiej.
Pismo powinno stwierǳić, że naród polski uważa Legiony za wojsko polskie i że
żądaniem narodowym jest nadanie Legionom komendy z luǳi, pochoǳących z szeregów
Legionów polskich”.
Następne uchwały Komisji Wykonawczej zaczynają również liczyć się z Królestwem
i z woǳami Legionów, idącymi za opinią Piłsudskiego. Świadczą o tym dwie dalsze
uchwały:
„Komisja Wykonawcza NKN, daleka od narzucania Królestwu podstaw i programów
jego politycznej organizacji, zwraca się do przedstawicielstwa trzech grup politycznych
Królestwa, tj. „Koła Mięǳypartyjnego”, „Ligi Państwowości Polskiej” i „Centralnego
Komitetu Narodowego”, z propozycją odbycia z NKN narady, mającej określić stosunek
tych grup do NKN i jego instytucji.
„Komisja Wykonawcza uchwala dążyć do porozumienia się w sprawach polskiej polityki wojskowej z przedstawicielami Legionów polskich, aby tymczasowo uregulować
sprawę werbunku w Królestwie Polskim”.
Prawie równocześnie z moją deklaracją nadeszła pod datą  sierpnia  r. do NKN
z ontu odezwa czterech pułkowników: Piłsudskiego, Sosnkowskiego, Hallera i Roi
z szeregiem żądań. Na pierwszym miejscu żądają pułkownicy:
„Prosimy o wyraźne zaznaczenie wobec rządu austriackiego, że obecne Legiony i ich
przyszły twór może i musi być jedynie uważany za wojsko polskie, które bĳe się i umiera
za niepodległość Polski”.
Słowa „przyszły twór” odnosiły się do planu utworzenia z Legionów korpusu polskiego, który Austriacy nazwali „posiłkowym”. Proszą dalej żołnierze, aby NKN porozumiał
się z delegacją stronnictw w Warszawie „celem utworzenia wspólnego prowizorycznego
rządu polskiego, co jedynie zagwarantować może należyte rozstrzygnięcie sprawy polskiej
w ogóle i sprawy wojska”.
Podczas gdy wojsko i jego woǳowie (z dwoma wyjątkami: Januszajtisem i Minkiewiczem) wywierają nacisk na NKN, aby się wyemancypował z więzów polityki austriackiej,
p. Sikorski stwarza nowy przykład wprost bezceremonialnego wǳierania się NKA austriackiej w sferę polskiej instytucji obywatelskiej. Oto dokument, który wywołał w naszych kołach najgwałtowniejsze protesty:
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„Najwyższa Komenda c. i k. Armii K. Nr. . Pułk. Leg. Sikorskiego odkomenderowanie na ont.
Do
c. i k. Komendy Grupy
Miejsce Najw. Kom. c. i k. armii
Polskich Legionów
w Kozienicach.
 września .
Odkomenderowuje się pułkownika Legionów Sikorskiego na jego własne żądanie
czasowo na ont i powierza mu się prowizoryczne dowóǳtwo  pułku piechoty Legionów. P o d  czas jego nieobecności ma jego zastępca prowaǳić agendy szefa Departamentu Wojskowego NKN
O powrocie pułk. Leg. Sikorskiego do Departamentu Wojskowego zadecyduje Najw.
Kom. c. i k. armii.
Za Najwyższego Komend, armii
Kaltenborn”.
Dowóǳtwo austriackie było logiczne. Arcyksiążę Fryderyk upoważnił rozkazem z 
grudnia  r. ppłk. Sikorskiego do prowaǳenia werbunku w Królestwie; w r.  NKA
postanowiła, że werbować mają prawo tylko oﬁcerowie przedstawieni przez Sikorskiego
do nominacji NKA. A w r.  NKA naznaczała już, kto ma kierować Departamentem
Wojskowym NKN! Nic ǳiwnego, że rozbrat mięǳy p. Sikorskim a nami stawał się coraz
ostrzejszy i przechoǳił w jawną nieprzyjaźń.
Legiony znajdowały się w lecie  r. po zaciętych, sławą opromienionych bojach
pod Kostiuchnówką w stanie wyczerpania i zniechęcenia, my zaś politycy w rozpaczy
i zupełnej niepewności z powodu krętactwa dyplomacji austriackiej. P. Biliński sieǳiał
sobie na feriach, pod bokiem cesarskiej letniej rezydencji w Ischl. Komisja Wykonawcza
NKN wydelegowała mnie do niego w lipcu po to, abym skłonił go do zażądania wreszcie
od bar. Buriana jakiejś wyraźnej odpowieǳi w sprawie polskiej. Przy mnie napisał Biliński
list do Buriana, żądając przyjęcia delegacji polskich polityków, do której miałem należeć.
Ale do rozmowy z Burianem nie doszło, bo w odpowieǳi na list Bilińskiego zażądał
najściślejszej poufności, tak że wywołał
jeszcze większe przeciw sobie rozdrażnienie wśród Polaków. Wyładowało się to na
posieǳeniu Koła w Krakowie w dniu  paźǳiernika. Przewaga dyplomacji niemieckiej
nad austriacką groziła Galicji odcięciem od Polski. Ponieważ Biliński dotąd krył Buriana
i jego dyplomację, więc wystąpiłem ostro przeciwko tej taktyce.
Mowa moja z  paźǳiernika, streszczona przez jakiegoś nieznanego mi endeka, pojawiła się potem,  grudnia, w warszawskich „Dokumentach Chwili”. Tam to miałem
wyrzec słowa, że „jak bluszcz owĳamy się o tron Habsburgów”. Słowa te rzucił na mnie
jak kamień p. Wojciech Korfanty w Sejmie Ustawodawczym. Z początku byłem zdumiony tym zarzutem, bo nie miałem absolutnie poczucia, jakobym kiedykolwiek w życiu
był monarchistą i tak czule przemawiał o Habsburgach. Później wpadło mi w ręce to
endeckie sprawozdanie z mojej mowy z  paźǳiernika  r. i chętnie przytaczam je
tutaj, aby zrozumiano w jakim sensie „chwaliłem” Habsburgów.
Sprawozdanie brzmi dosłownie:
„Mowa posła Ignacego Daszyńskiego.
Na czele rządu stoją luǳie głupi. Jeszcze w styczniu i kwietniu nas łuǳono, że sprawa
polska jest bliska sﬁnalizowania. Pozostanie nam na długo piekący wstyd tego niemego
sejmu naszego w kwietniu r. b. To głupie cenzurowanie mów takich, jak prezesa Akademii Umiejętności. W majowej ofensywie włoskiej odżyła stara Austria. Hetzendorf,
człowiek głupi i czelny, prowokował ofensywę Brusiłowa, stracił w przeciągu ośmiu dni
armię, okrył woǳów sromotą hańby. Straciliśmy pod Łuckiem pięć i pół tysiąca kilometrów, całą Bukowinę, kilkanaście nowych kilometrów w Galicji i Siedmiogroǳie.
Wszystkiemu winna zbrodnicza ofensywa we Włoszech. Linsingen zwymyślał od ostatnich sztabowców austriackich, wraz z winowajcą katastro pod Łuckiem. Cugle wypadły
Austrii z rąk, woǳem naczelnym armii austro-węgierskiej stał się cesarz niemiecki. Ale
i po Łucku mężowie stojący u nas na czele stroili się tylko w togi senatorów. Tylko socjalni demokraci w Kole Polskim żądali ujawnienia celów austro-węgierskich w sprawie
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polskiej, lecz i wówczas nie znikł uśmiech optymizmu z sympatycznej twarzy naszego
prezesa. Teraz już wiemy o co choǳiło. W Austrii rezultatem jest zaniechanie realizacji
austro-polskiego programu i zadowolenie się obroną reszty. Jakie tu zająć stanowisko?
Moim zdaniem zasadniczo nie mamy powodu zmieniać naszego programowego dążenia.
Program nasz jak bluszcz obwĳał się około tronu Habsburgów, ale ten powój miał i ma
korzenie w ziemi polskiej. Ani z Wilna, ani z Wołynia, ani z Poznańskiego nie słyszeliśmy
adresu do NKN. Poznańskie przysyła nam tylko głosy niechęci, niezadowolenia, nawet
obelgi przeciw Kołu Polskiemu i jego przywódcom. Królestwa w ten sposób jak Poznańskiego schematyzować nie wolno. Królestwo przechoǳi proces zmagania się coraz to silniejszego hasła niepodległości państwa polskiego z tamtejszym prądem moskaloﬁlskim,
którego przywódcy powoli wymierają na wygnaniu. Front antyrosyjski, czy z Habsburgami, czy bez Habsburgów, to jest nasza koncepcja naprawdę polityczna. Przestrzegam
jak najsilniej przed obiecywaną nam w Galicji Kroacją czy małą Polską. Program nasz
zatrzymujemy i podtrzymujemy. Musimy powieǳieć Królestwu, że chcemy być z nim
jednym państwem, choćby się nam to nie udało. A teraz kto winien? Wina nie jest tylko kwestią moralną; ministrów winnych zmienia się jak rękawiczki; winien jest Burian,
największy szkodnik Austrii i Polski, ale wspólnikiem Buriana i na równi z nim winien
jest J. E. Prezes Koła, nie przez to co zrobił, ale przez to, czego zaniechał, że się nie
spostrzegł, że nie sygnalizował niebezpieczeństwa. Teraz wiemy przynajmniej, czego się
mamy trzymać. Ale kto przewiǳi dalsze losy wojny? Żądać więc trzeba jak najsilniej,
aby nie zwlekano z ogłoszeniem niepodległości Królestwa Polskiego i w Berlinie głos
w tym kierunku trzeba podnieść. Burian musi czym pręǳej zniknąć z widowni. Winy
nie ponosi moja partia, ani NKN, ale J. E. prezes, który jako polityk, jako mąż stanu nas
zawiódł. Zgłaszam dwa wnioski:
) Koło Polskie, jako reprezentacja społeczeństwa polskiego w Galicji i na Śląsku
stwierǳa ponownie, że programem jego jest samoǳielne państwo polskie, złożone z Królestwa Kongresowego, złączonego z Galicją, ubezpieczonego od wschodu krainami, stanowiącymi część składową Rzeczypospolitej Polskiej”.
Wniosek upadł, otrzymawszy  głosów (Bobrowski, Daszyński, Diamand, Klemensiewicz, Kieski, Krogulski, Kolischer, Liebermann, Łazarski, Marek, Moraczewski, Rauch,
Rychlik, Śliwiński, Stesłowicz, Tertil, Zarański, Zieleniewski).
„) Koło Polskie przyjmuje do wiadomości sprawozdanie prezesa o stanie sprawy
polskiej i wyraża ubolewanie, że prezes, licząc się z fałszywą taktyką ministra spraw zagranicznych, nie przestrzegł dość wcześnie społeczeństwa polskiego o możliwości takiego
rozwiązania sprawy polskiej w obecnej wojnie, kt odǳiela Galicję od powstać mającego niepodległego państwa polskiego i unicestwia przez to program narodowy wszystkich
stronnictw polskich w Austrii, ogłoszony dnia  sierpnia  r. a powtórzony  i 
sierpnia  roku i  maja  roku”.
Wniosek upadł.
Nagana dla prezesa Bilińskiego upadła zatem w Kole, które za to wyraziło votum
nieufności dla Buriana, bronionego w ostatniej chwili przez prof. Jaworskiego! Tak to
wyglądała sprawa z „bluszczem”. Oczywiście nie pamiętam nawet, w jakiej formie użyłem i czy użyłem słów o „bluszczu”. Wiem tylko, że p. Biliński miał w tym interes, aby
odeprzeć mój atak na niego i że w tej sytuacji jego przyjaciele i słuǳy oddani chętnie
porozumiewali się z endekami przeciw mnie, odpłacając moje ataki w Kole. Stąd zapewne
wyrosła legenda, którą zresztą obala sam tekst mojego przemówienia. Niegdyś „gruszka
za  koron”, teraz „bluszcz” miały być użyte przeciwko mnie. Tak to niewinne twory
roślinne mogą w polityce zamieniać się w truciznę…
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Przez cały rok  starałem się bywać jak najczęściej w Warszawie, bo polityka niepodległościowa robiła w Królestwie coraz to większe postępy, a zależało mi na stałym
porozumiewaniu się z CKN. Kiedy dnia  sierpnia obchoǳono uroczyście rocznicę stracenia Traugutta i towarzyszy, zaproszono mnie na mówcę z jednej z czterech trybun.
Przemawiałem do licznego zgromaǳenia, sam wzruszony niezmiernie. Potem w końcu
listopada „doigrałem się” tego, że mnie Niemcy już do Warszawy nie wpuszczali. Przepustki do Warszawy wydawał w Krakowie major Morawski, który, żyjąc w zażyłości z p.
Sikorskim, stawał się coraz barǳiej „trudnym”, w miarę manifestowania mojej opozycji
przeciwko p. S.
Ponieważ ciągle rzucano nam pod nogi opór Węgrów przeciwko przyłączeniu Galicji do Polski i przeciwko systemowi „trializmu” (Polska-Austria-Węgry), postanowiłem
pojechać do Budapesztu. Wybrałem się z p. Hipolitem Śliwińskim i przez szereg dni
prowaǳiliśmy tam, razem lub osobno, wywiady z wszystkimi najwybitniejszymi politykami węgierskimi. Po staraniach uzyskałem audiencję u hr. Tiszy, ówczesnego premiera. Ponura postać tego człowieka, który odpowiada przed historią za klęskę państwa
węgierskiego, wywarła na mnie wrażenie niesympatyczne. Najpierw przedłożyłem mu
argumenty, które dowoǳiły, że Galicja nie pozwoli się odǳielić od Polski po wojnie
światowej. Odpowiadał mi niechętnie, ale wreszcie przyznał się w zupełności do koncepcji niemieckiej: małego, niepodległego państwa polskiego. O odstąpieniu Galicji — tego
muru ochronnego Węgier od północy — nie chciał słyszeć. Natomiast obiecał wpływać
na to, aby okupacja w Królestwie nie była tak głupią i dręczycielską. Wychoǳiłem z jego
pokoju w parlamencie zupełnie już bez złuǳeń co do stanowiska Węgrów, o ile Tisza
zostanie u steru…
Rządy hr. Stuergkha w Austrii dochoǳiły do najzupełniejszego absolutyzmu. Parlament zamknięty od dwóch łat, życie publiczne poddane pod złośliwy i kretyński naǳór
„wojennego urzędu naǳorczego” (Kriegsüberwachungsamt), szalona cenzura wojenna
i zupełny zakaz zgromaǳeń nawet w Wiedniu, oto były owoce wojennych rządów Stuergkha. Kiedy wreszcie — po wielu innych zakazach — zabronił poufnego zgromaǳenia,
zwołanego przez profesorów uniwersyteckich(!), wówczas, dnia  paźǳiernika o goǳinie  po południu, zastrzelił go w restauracji, w centrum miasta, Fryderyk Adler, starszy syn dra Wiktora Adlera. Z okrzykiem: Precz z absolutyzmem! Chcemy pokoju! —
położył trupem premiera. W kilkanaście minut potem szedłem koło tej restauracji do
Bilińskiego, który mnie oczekiwał w lokalu Koła Polskiego. Opowieǳiałem staruszkowi
całe zdarzenie i byłem zdumiony tym, co usłyszałem od prezesa Koła:
— Panie kolego — ta kula dawno mu się należała. Bo kto pali pod kotłem a zamyka
klapę kotła, ten m i doczekać się wybuchu… — A nie jest bez winy i „stary” (cesarz),
bo oni co nieǳiela omawiali w Schonbrunie, co mają robić na cały przyszły tyǳień…
Byłem zdumiony trzeźwością poglądów p. Bilińskiego, bo przypomniała mi się rozmowa z roku  o jego „kochaniu” cesarza… W pamiętnikach swoich charakteryzuje
p. Biliński hr. Stuergkha jako swojego serdecznego osobistego przyjaciela.
Po zamordowanym premierze powołał cesarz do rządów p. dr. Koerbera, dobrego
mego znajomego z pierwszych lat XX stulecia. Ten, dawniej sprężysty i pełen pomysłów
minister, obecnie niczym się nie oǳnaczył.
Stosunki w Legionach nie poprawiały się pomimo upartych żądań dowódców, zwracających się do NKN i do Naczelnej Komendy Armii. Piłsudski zdecydował się zatem na
krok stanowczy i złożył w końcu lipca podanie o dymisję. Po długich wahaniach Austriacy dymisję w paźǳierniku przyjęli. Piłsudski osiadł w Krakowie. Decyzja jego opierała
się mięǳy innymi motywami na wiadomościach, że Legiony mają być wkrótce „oddane”
Niemcom, które mają z nich stworzyć armię polską.
Im barǳiej Piłsudski — po wyczerpaniu wszystkich środków walki — usuwał siebie
i wojsko od zależności od oku pantów, im wyraźniej akcentował konieczność państwowych polskich instytucji odpowieǳialnych za wojsko, tym silniej nalegał p. Sikorski na
samoǳielny — od społeczeństwa nie zależny — werbunek wojskowy. Ustąpienie Piłsudskiego z wojska było pośrednim zwycięstwem p. Sikorskiego. Werbunek miał wkrótce
stać się celem pożądań obu ciężko już wyczerpanych mocarstw centralnych.
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Gdy w początkach paźǳiernika Biliński stwierǳił urzędowo na posieǳeniu Koła, że
„Austria straciła Polskę”, że Galicja ma pozostać poza Polską, że ma powstać „niezawisłe” małe państwo polskie, związane przede wszystkim z Niemcami i gdy nadto nastąpiła
w tymże samym czasie dymisja Piłsudskiego, wystąpiłem  paźǳiernika, po raz już nie
wiem który z wnioskiem o zawieszenie werbunku. Wskazałem na to, że NKN zbankrutował, a wtrącanie się galicyjskiej, od Austrii zależnej, instytucji, do życia Królestwa w ten
sposób, że się je gwałci i osłabia politycznie werbunkiem — uważam za szkodliwe dla
sprawy polskiej.
W długiej, kilka posieǳeń trwającej debacie, prof. Jaworski starał się osłabić znaczenie
słów Bilińskiego i prosił o zwłokę, aby się u niego jeszcze raz poinformować. Ale było to
tylko odroczeniem ciosu ostatecznego.
Przykrym było wystąpienie w tej debacie p. St. Downarowicza, który bronił werbunku, stwierǳając nawet, że da wał on po  luǳi miesięcznie i to barǳo lichego
pokroju…
Tow. Moraczewski, Diamand, Bobrowski i Hausner, a także pp. Laskownicki i dr
Bardel oświadczyli się za zaniechaniem werbunku. Ale pomimo, że NKN stał się właściwie bezprzedmiotową instytucją, p. Sikorski przeszedł potem jako szef „Departamentu Wojskowego NKN” pod opiekę Beselera i brnął dalej już pod nowymi wojskowymi
rozkazami w „państwotwórczej” pracy przeciw całemu obozowi niepodległościowemu,
a i przeciw prawicy. Mógł to robić bezkarnie, bo generał Beseler urzeczywistnił i przeparł u góry swój plan stworzenia armii polskiej pod komendą Niemiec.
Ten motyw czysto wojskowy stał się też w lecie roku  przyczyną konkretnych poczynań obu państw centralnych w Polsce. Inicjatywę okazali jak zawsze Niemcy. W głównej kwaterze niemieckiej w Pszczynie odbyły się w sierpniu narady, co zrobić z okupowaną
Polską? Po rozważaniach dyplomacji, stwierǳających, że pokoju odrębnego z Rosją zawrzeć niepodobna, przyszli do głosu wojskowi z gen. Beselerem, generał-gubernatorem
warszawskim, na czele. Beseler miał naǳieję, że drogą werbunku uda się stworzyć armię
polską, tj. bodaj kilka dywizji (niektórzy Niemcy liczyli na milion polskich żołnierzy!).
Naǳieje te opierał na akcji p. Sikorskiego. Ale tyle z polityki zasadniczej Piłsudskiego
zrozumiał, że trzeba Polakom dać choćby tytuł własnej państwowości, bo inaczej werbunek nie uda się wcale. Rozumowania niemieckich generałów przypominają słowa gen.
Conrada, wyrzeczone w Wiedniu w pierwszej połowie  r.: „im więcej bagnetów,
tym lepiej…” Ciemni politycznie generałowie nie rozumieli, że bagnety mogą czasami
myśleć… W r.  wystarczała koncepcja Legionów, tj. wojska bez państwa; w dwa lata
później już ten pomysł się wyczerpał; kto chciał sięgnąć po rekruta polskiego, musiał
obiecać bodaj formalnie państwo polskie.
Wszystkie te rozważania wojskowych woǳów niemieckich zroǳiły się z brutalnej
spekulacji na polskiego rekruta. Luǳie, nienawiǳący Polski jak Ludendorﬀ, lub pogarǳający nią jak Hindenburg, proponowali proklamowanie państwa polskiego, aby dostać
polską siłę zbrojną na swoje usługi, dla poratowania Niemiec. Nie zroǳił się pomysł państwa polskiego z głębokiego uznania polskiego prawa do państwa, lub choćby z głębszej
sympatii dla sprawy wielkiego narodu. Zimne, odpychające rozumowanie, że eksperyment może dać choćby kilka dywizji polskich, oto był pomysł wybitnych wrogów Polski,
w praktyce znakomite uznanie przed całym światem prawa Polski do niepodległości.
Z tego pomysłu powstał manifest dwóch cesarzy ogłoszony  listopada  r.
Treść manifestu wskazuje na jego cele. W obu okupacjach tj. w Warszawie i Lublinie
ogłoszono następującą odezwę: „Do mieszkańców warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa.
Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życzeniem powodowani, by ziemie polskie, przez walczenie ich wojska ciężkimi oﬁarami rosyjskiemu
panowaniu wydarte, do szczęśliwej przywieść przyszłości, Jego Cesarska Mość Cesarz
Niemiecki oraz Jego Cesarska i Królewska Mość Cesarz Austrii i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem tych utworzyć państwo samoǳielne z ǳieǳiczną monarchią
i konstytucyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego zastrzega się. Nowe Królestwo znajǳie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami
rękojmię, potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą
pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich
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towarzyszy broni w wielkiej obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo
uregulowane będą we wspólnym porozumieniu.
Sprzymierzeni Monarchowie, biorąc należny wzgląd na ogólne warunki polityczne
Europy, jako też na dobro i bezpieczeństwo własnych krajów i ludów, żywią niezłomną
naǳieję, że obecnie spełnią się życzenia państwowego i narodowego rozwoju Królestwa
Polskiego.
Wielkie zaś, od zachodu z Królestwem Polskim sąsiadujące mocarstwa z radością ujrzą u swych granic wschodnich wskrzeszenie i rozkwit wolnego, szczęśliwego i własnym
narodowym życiem cieszącego się państwa.
Z najwyższego rozkazu Jego Cesarskiej Mości Cesarza Niemieckiego generał-gubernator
v. Beseler”.
To nowe państwo nie miało jeszcze granic, a już obaj cesarze mówią o „własnej armii” polskiej, mającej się rekrutować, czy werbować w obu okupacjach. Żaden z tych
„dobroǳiejów” nie spytał Polaków, czy też chcą mieć np. „ǳieǳicznego monarchę?”
Nikt w ogóle Polaków o zdanie nie pytał w tej całej sprawie, która była dla okupantów wewnętrznym kłopotem, a stać się miała punktem wyjścia dla zdobycia dywizji, czy
korpusów polskich. Ale takie są zawsze losy bierności danego narodu w czasie burzy
wstrząsającej światem!…
Bezsiła Polski musiała jednak uznać akt  listopada za publiczne przyznanie Niemiec
i Austrii przed całym światem, że państwo polskie jako rezultat wojny światowej jest
koniecznością ǳiejową. Z tego stanowiska można zrozumieć entuzjazm krótko trwały,
który manifestowała Polska po  listopada. W Krakowie wszystko co żyło, pośpieszyło do
katedry, aby wysłuchać „Te Deum”. Obserwowałem w tym pochoǳie objawy masowej
czci i miłości ludu krakowskiego wobec Piłsudskiego. Gǳie on był, tam szalały radosne okrzyki masy, która nikogo po za nim nie wiǳiała. Ale tam daleko, na wschodnim
oncie, Legiony zostały bez swego woǳa. Na jego miejscu płk. Józef Haller w entuzjastycznej „proklamacji” do żołnierzy legionowych pisał: „Stało się zadość słusznym żądaniom Narodu naszego, żądaniom popartym przez nasz czyn zbrojny”. Ale chociaż na
końcu wzywał żołnierzy do ślubowania „wierności Bogu i Polsce”, to jednak dwie trzecie
tych żołnierzy z Małopolski pochoǳących, nie barǳo miało za co ǳiękować Bogu czy
mocarstwom centralnym, odcinającym tęże Małopolskę od Polski…
Równocześnie z tym aktem skierował dnia  listopada cesarz Franciszek Józef I do
swego rządu wezwanie o opracowanie szerokiej autonomii dla Galicji… Był to ostatni akt
zgrzybiałego cesarza w sprawie polskiej, bo w siedem naście dni potem litościwa śmierć
przerwała długie życie tego barǳo przeciętnego i barǳo nieszczęśliwego panującego.
Oba akty w sprawie polskiej rozbĳały koncepcję „austro-polską”, która powstała pośród Polaków w Austrii zamieszkałych i głoszących hasła walki z Rosją, celem utworzenia
z zaboru rosyjskiego i austriackiego niepodległego państwa polskiego. Miało wedle tych
haseł powstać państwo dwuǳiestokilkumilionowe, niestety bez zaboru pruskiego, który
nie dawał w czasie wojny żadnego znaku życia, a spokojnie przy słuchiwał się, jak jego
synowie — ǲiembowscy, Czapscy, Raǳiwiłłowie, Napieralscy i inni — głosili żarliwie
konieczność przyłączenia Polski — nawet całej — do Niemiec. Opozycyjny niekiedy p.
Wojciech Korfanty był często na usługach niemieckiej propagandy, co mu nie przeszkaǳało brać pienięǳy od krakowskiego NKN za obietnicę pisania korespondencji, nigdy
oczywiście nie napisanych. Można tę postawę zaboru pruskiego wytłumaczyć niesłychanym powoǳeniem wojennym Niemiec i groźbą ciężkiego terroru w za borze pruskim,
gdyby ten próbował przejawić jakąkolwiek myśl niepodległościową. A nie należy również
zapominać o tym, że rolnictwo poznańskie czerpało znakomite zyski wojenne z wysokich cen na zboże, bydło i produkty rolnicze. Dalekie od zniszczeń wojennych Księstwo
Poznańskie mogło tylko marzyć o wtargnięciu Rosjan, jako o wybawieniu narodowym.
Nasz ont antyrosyjski raził i bolał Poznańczyków. Później dopiero marzenie o Rosjanach
zastąpione zostało marzeniem o zwycięstwie Koalicji. Rewolucja w Rosji przekreśliła bowiem marzenia poprzednie. Ale rekruci poznańscy pod niemiecką komendą przelewali
krew swoją hojnie na wszystkich polach bitew przeciw Koalicji, mięǳy innymi pod sławnym Verdun. Prusacy nie mogli skarżyć się na swoich polskich obywateli… Na Górnym
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Śląsku zaś panował gwałt i terror pruski bez żadnego uwagi godnego oporu ze strony
polskiej.
ǲień piątego listopada rozbił moje złuǳenia co do polityki i dyplomacji austriackiej barǳo radykalnie. Przypomniałem sobie wówczas, co mi nieraz mawiał stary mój
przyjaciel dr Wiktor Adler, który mnie nieustannie przestrzegał przed dyplomacją starej
Austrii.
Otrzymawszy z wielkim trudem przepustkę od majora Mo rawskiego, przyjechałem
pod koniec listopada do Warszawy, gǳie barǳo ryzykownie wystąpiłem przeciw pewnym demonstracjom „wǳięczności” polskiej dla gen. Beselera i polityki berlińskiej. Gen.
Beseler, dobrawszy sobie do pomocy liczne indywidua z pod ciemnej gwiazdy, w roǳaju
znanego mi jeszcze ze Lwowa Zawaǳkiego-Prokopa (przy okazji uwalniania w r. 
z więzienia we Lwowie Zygmunta Balickiego p. T. I. str. ), chciał nacieszyć się hołdem wǳięczności chłopów polskich na Zamku w Warszawie. W tym celu rozpuszczono
agitacyjne zagony po wsiach i oﬁarowano chłopom wolny przejazd koleją oraz naǳieję niezłego przekarmienia się przy tej sposobności. Beseler oczekiwał dnia  listopada
na Zamku barwnej deputacji chłopskiej, a aparaty kinematograﬁczne były również gotowe. Tymczasem chłopów zgromaǳonych w Filharmonii zaagitowano w kierunku barǳo
dalekim od składania hołdów (ks. Bliziński, pani Radlińska i inni), a gdy wreszcie wyszli z sali, aby pójść na Zamek za orkiestrą (przygotowaną przez Zawaǳkiego-Prokopa),
zaprowaǳono ich do sali Koloseum, gǳie właśnie przemawiałem przeciw polityce niemieckiej. Prokop zaś, zaatakowany na ulicy przez młoǳież, schronił się do tramwaju
i wśród brzęku rozbĳanych szyb tramwajowych uciekł na Pragę!… Zwróciłem się bezpośrednio do chłopów i rozwĳałem program powstania rządu polskiego i armii polskiej,
ale nie z ǳisiejszego werbunku.
Legiony, a raczej tylko trzeci ich pułk pod płk. Galicą, miały wejść w pierwszych
dniach grudnia do Warszawy. Chciałem wiǳieć ten wjazd żołnierzy polskich (spóźniony
o rok z górą) do stolicy polskiej, ale Niemcy nie chcieli mi prze dłużyć przepustki o dwa
dni. Musiałem więc udać chorego i przez przyjaciół wyjednywać przedłużenie. Przemarsz
 pułku wzruszył Warszawę, ale widać było, że publiczność jest rozdwojona i nie daje się
porwać zjawisku, którego nie rozumie‥! Nie tak wyglądało w myślach naszych wejście
żołnierza polskiego do uwolnionej stolicy swego narodu!
Opuściłem Warszawę, aby do niej już przez rok cały nie wrócić. Niemcy niczym nie
dawali się ubłagać i nie pozwolili na wjazd do swej okupacji. Dopiero w końcu r. 
udało mi się przedrzeć do Warszawy, ale o tym później.
Po śmierci starego cesarza wstąpił na tron cesarz Karol, człowiek słaby i umysłu niedojrzałego. Czasami robił wrażenie wprost nieszkodliwie głupiego. Dwa lata jego rządów
były okresem niesłychanego upadku całego państwa i skończyły się upadkiem dynastii.
Dwa razy zetknąłem się z tym Habsburgiem „Ostatnim” i w obu wypadkach bliski byłem wyrząǳenia mu mimowolnego aontu. Raz w Krakowie w maju  r., kiedy jako
wiceprezes Koła w obecności kilkuǳiesięciu luǳi na uroczystej audiencji głośno wypowieǳiałem oburzenie kraju łupionego na rzecz Wiednia i prowincji zachodnich. Wśród
drżenia łydek dworaków cesarz próbował tłumaczyć, że robi wszystko, aby krajowi zabezpieczyć możność przeżywienia się.
— Wiǳimy to, Wasza Cesarska Mość! — odpowieǳiałem takim tonem, że cesarz
niezwłocznie przeszedł do rozmowy z moim sąsiadem… Drugim razem byłem u niego
w r.  w jego pracowni w Baden na audiencji pięciu wiceprezesów Koła. Ale o tej
audiencji opowiem w związku z traktatem w Brześciu.
Młody cesarz nie szanował wyrobionej biurokracji, która była stałym towarzystwem
i niezmiernie wiernym narzęǳiem Franciszka Józefa. Karol zwrócił się do feudalnej szlachty, a luǳi takich jak np. Biliński traktował barǳo niechętnie. Stąd płynęło wielkie rozżalenie Bilińskiego, powołującego się na względy i sympatie, jakimi cieszył się u starego
cesarza. Ale nic to nie pomogło i Biliński pozostał do końca Austrii z dala od łaski tronu.
Tym gorliwiej zajął się prezes Koła pracą nad konstytucją przyszłej „wyodrębnionej”
Galicji, którą raz chciano nazywać „Małopolską”, drugi raz „Królestwem Galicji” (już bez
nazwy Lodomerii czyli „państwa Włoǳimierza”…). W pustce austriackiej zaprzągł nas
Biliński do nieskończonych debat nad paragrafami nowej konstytucji. Ciekawą jest rzeczą, że przyszły Sejm tego „Królestwa” opierał się już na czteroprzymiotnikowym prawie
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głosowania. Przez szereg miesięcy rozbĳaliśmy sobie głowy, próbując obmyśleć taki stosunek kraju do reszty Austrii, aby mieć własne ﬁnanse, koleje itd., a równocześnie jak
najwięcej dostać od niej i najmniej jej płacić. Cała skomplikowana maszyneria polityczna
miała nie tylko zabezpieczyć większość polską, ale i mniejszość ukraińską, a równocześnie warować wpływ nasz w Austrii bez zasiadania Polaków w parlamencie austriackim.
Biliński był w tej pracy niestruǳony. Siedemǳiesięcioletni wówczas starzec siadywał
goǳinami całymi na wąziutkim krzesełku, przewodnicząc, przemawiając, notując. Miał
przy tym do zwalczenia opór niechętny zaciętych „austroﬁlów”, jak np. Dawid Abrahamowicz, który zwlókł się z łóżka, aby przyjechać do Wiednia i atakować w Kole „szaloną”
myśl od ǳielenia Galicji od Austrii!… Ale Biliński tak chytrze obsta wiał i usidlał „kochanego naszego Dawida”, że do wybuchu nie dopuścił i pęǳił luǳi do dalszej pracy
nad nową konstytucją.
Olbrzymia ta robota kilkuǳiesięciu luǳi runęła jak domek z kart na wiosnę, gdy
„staroaustriaccy” ministrowie porozumieli się z nacjonalistami niemieckimi, którzy ciągle
sąǳili, że uda się uratować dawną Austrię i jeszcze związać ją z Niemcami prawie w roli
wasala.
Rok  był w ogóle rokiem zapoczątkowującym powoli ale systematycznie burzenie
tego wszystkiego, co się utworzyło w r. , bo wszyscy czuli, że tak jak dawniej być nie
może.
Najpierw uległ zupełnej ruinie wewnętrznej NKN. Musiał on z złamanym sercem
„oddać” Legiony nowemu państwu polskiemu i dlatego już  stycznia  r. zwrócił
się z pismem do świeżo ukonstytuowanej „Tymczasowej Rady Stanu” w Warszawie, prosząc o „przyjęcie Legionów jako depozytu najdroższego całego narodu… aż z tego ziarna
najprzedniejszego zejǳie obﬁty plon — armii polskiej”.
Nie mając już nic do decydowania o wojskowej pracy, musiał się NKN zlikwidować.
Uchwaliła tę likwidację Komisja Wykonawcza dnia  stycznia i powołała obok szefów
Departamentów także dra Bardla, Laskownickiego i mnie do zakończenia prac NKN.
Niemiecka trzeźwa proza w sprawie wojska przeszła wkrótce do porządku ǳiennego nad bombastem deklaracji prof. Jaworskiego i Rady Stanu, bo już dnia  kwietnia
w wielkiej sali posieǳeń na Zamku warszawskim zakomunikowano Tym czasowej Raǳie Stanu, że „Polski Korpus Posiłkowy” (tak od września  r. nazywano Legiony)
został od dany przez cesarza Wilhelma — w porozumieniu z cesarzem Karolem — generałowi Beselerowi! Z pod komendy c. i k. armii przeszły Legiony pod pruską.
Tymczasowa Rada Stanu deklamowała dalej o „podstawie dla powstać mającego wojska polskiego”, a cesarz Karol po spełnieniu się swego głębokiego upokorzenia, błogosławił Legiony słowami: „Oby Najświętsza Matka Boska Częstochowska osłaniała was
we wszystkich niebezpieczeństwach”… Po tych deklamacjach przyszedł do głosu pruski
„drill”. NKN zbankrutował i już się nie podniósł. Walka o polskie wojsko przeniosła się
na pole Królestwa.
Warto powieǳieć kilka słów o istocie instytucji, niegdyś głośnej i popularnej, obecnie najłatwiej we wspomnieniu potępianej. NKN powstał z kompromisu mięǳy polityką niepodległościową a austriacko-ugodową. Obie były skierowane przeciwko Rosji,
ale pierwsza wyszła z kół rewolucyjnych i musiała iść znacznie dalej, niż arystokratyczna, na wpół dworska polityka austroﬁlów. Prądy te chwilowo szły obok siebie, najpierw
w austro-polskiej koncepcji państwa złożonego z Galicji, Królestwa i jakiegoś terytorium
wschodniego, państwa złączonego z Austro-Węgrami, jako trzeci kontrahent. Koncepcja
ta załamała się faktycznie po bitwie pod Łuckiem, a więc na wiosnę  r. Szły także oba te prądy obok siebie w sprawie Legionów, ale tutaj przyszło barǳo rychło, bo
już na wiosnę  r., do tarć, które przeroǳiły się w otwarte antagonizmy po wzięciu
Warszawy.
NKN miał dwa cele: ) pozyskać Austrię dla rozwiązania państwowego sprawy polskiej, ) doprowaǳić Legiony do momentu utworzenia armii w tym państwie.
Pierwszego politycznego celu musiał się wyrzec w kwietniu  r. i oddać politykę
Kołu Polskiemu, a drugi cel, wojskowy, skończył się kłamstwem oddania Legionów
Tymczasowej Raǳie Stanu, która je oddać musiała — Beselerowi.
Metody pracy NKN były wobec Austrii z gruntu fałszywe, albowiem chciał on ją
przekonać, że Polaków ma zawsze i we wszelkich warunkach za darmo.
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Tak samo deprecjonował NKN Królestwo i w tym celu rozbĳał je przez swój Departament Wojskowy, aby się nie skupiło i nie mogło się mocarstwom centralnym przeciwstawić.
Z tej metody wynikało, że kiedy Legiony żądały od Austrii warunków rozwoju i życia,
NKN nie mógł im być pomocnym, pomimo próśb i podań.
W NKN powstaje stała większość i stała mniejszość, które barǳo często ǳiałają
konspiracyjnie lub głośno przeciw sobie. Gdy Koło Polskie zabrało politykę w swoje ręce, a Legiony same zaczęły dbać o politykę wojskową, Królestwo rozbiło się na trzy, nie
dające się ze sobą pogoǳić, obozy („Koło mięǳypartyjne”, „Liga państwowości” i CKN),
Austria zaś ustępuje na drugi plan przed silnymi Niemcami. Cóż jeszcze miał NKN do
powieǳenia Polsce?
Opozycja w NKN miała trzy żądania: ) Zmuszenie Austrii do związania się w sprawie
polskiej, ) uwzględnienie żądań Legionów, ) porozumienie się z Królestwem — ale
nie potraﬁła zmusić NKN, aby poszedł drogą tych żądań. W końcu doszło do tego, że
typowy „enkaenowiec” głosił po gardę dla „niepodległościowców” i życie wspólne stawało
się niemożliwym.
Koniec życia NKN po  listopada i  stycznia jest już niczym innym, jak opanowaniem przez konserwatystów i „sikorszczyków”, z p. drem Kotem na czele, wszystkich środków pieniężnych, którymi dysponował jeszcze NKN Za pieniąǳe składane na
walkę zbrojną utrzymuje się wolą większości pocztę, nikomu niepotrzebną, „dekuje” się
czy chroni od wojska ǳiesiątki luǳi, przygotowuje się jakieś zabawne prace dyplomatyczne (rzekomo dla kongresu pokojowego!); z „Centralnego Biura Wydawnictw” stanie
się kiedyś księgarnia i prywatne, rentowne stowarzyszenie wydawnicze w Krakowie itd.
Z wielkiego porywu dni sierpniowych roku  zostają męty, politycznie nikomu niepotrzebne. Oto koniec NKN w roku .
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Akt  listopada stał się dla Królestwa takim samym złuǳeniem, jak to, które Galicja
przebywała w dniu  sierpnia. Powołana w lutym  roku do życia, Tymczasowa Rada
Stanu doprowaǳiła demokrację polską — po krótkim okresie uznania i wyczekiwania —
do zupełnego rozczarowania co do wartości tej formy „rządu” (!) zaproponowanej przez
obu okupantów. Niewiele też zapału w czasie straszliwej wojny światowej mogła wzbuǳać
zapowiedź „monarchii konstytucyjnej” w Polsce… Różnica mięǳy obu zaborami leżała
w tym, że Galicjanie, wierzący w misję Austrii utworzenia państwa polskiego, byli obywatelami austriackimi i nie mogli podczas wojny zbyt wyraźnie i ostro przeciwstawiać
się rządowi austriackiemu, a Królestwo zostało faktem wojennym zwolnione od obywatelstwa czy poddaństwa rosyjskiego i miało przed sobą barǳo świeżej daty władców
tj. obu okupantów. Poza prawem wojny nieustaloną była tutaj żadna zależność, płynąca z ustaw państwowych czy z historii. Ale złuǳenie ǳiałało w obu ǳielnicach niemal
jednakowo. Niepodległościowcy łuǳili się, że Rada Stanu bęǳie rzeczywistym rządem
polskim, który bęǳie dysponował własną armią. Dlatego potępiali wszelką możliwość
wycofania Legionów z Królestwa, bo przecież miały one być kręgosłupem polskiej armii, i dlatego zaczynali się naraǳać nad ujawnieniem „Polskiej Organizacji Wojskowej”
i oddaniem jej Raǳie Stanu. Piłsudski, który wszedł do R. St. jako delegat okupacji
austriackiej, był jednak barǳo ostrożnym i nie dopuścił, aby POW ten ostateczny krok
uczyniła. Ale zaczynano ją rozkonspirowywać… POW buǳiła apetyty u Prusaków. Nie
ścigali jej, ale ciągle dopytywali się o nią i spoǳiewali się, że otrzymają w jakiejś formie jej
— rekrutów… Warto zapoznać czytelnika choć kilku słowami z tą niezmiernie ciekawą
masową konspiracją wojskową, która dostarczyła potem państwu polskiemu w potrzebie
kilkaǳiesiąt tysięcy dobrego żołnierza.
POW założył Piłsudski z luǳi i pienięǳy I Brygady w jesieni  roku. Oﬁcerowie jego zrezygnowali ze swych pensji i zadowolnili się  koronami miesięcznie, resztę
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od dawali na organizację POW Oﬁcerowie i podoﬁcerowie legionowi wszystkich brygad
pracowali później w POW Oﬁcer Piłsudskiego, dr Tadeusz Żuliński (pseudonim Barski)
został w paźǳierniku  roku komendantem całej POW. W początkach wojny POW
była czynną za ontem rosyjskim, wysaǳając pociągi, mosty i linie kolejowe. Większym
akcjom przeszkaǳał brak odpowiedniej ilości środków wybuchowych. Cała organizacja
czekała na chwilę oddania się pod rozkazy rzeczywistego rządu polskiego. Każdy członek
POW składał następującą deklarację:
„. Celem POW jest zdobycie niepodległości Polski drogą walki zbrojnej.
. POW skierowuje oręż swój przeciwko największemu swemu wrogowi — Rosji;
jest w ścisłym kontakcie z Legionami polskimi.
. Terenem ǳiałalności POW są ziemie okupowane przez wojska rosyjskie.
. Wszelkie organizacje wojskowe, jawne lub tajne, głoszące możliwość walki o niepodległość ramię w ramię z rządem rosyjskim, są przez POW uważane za robotę zdrajców
i zwalczane.
. POW uznaje za szkodliwe tworzenie organizacji wojskowych o hasłach wspólnych
z POW, jako wprowaǳających zamęt i rozbicie w obozie niepodległościowym.
. POW jest organizacją apolityczną, grupującą luǳi różnych przekonań i może podlegać jedynie Rządowi Narodowemu, któremu podlegać będą Legiony Polskie. Z tego powodu POW nie ulega wpływom żadnej politycznej organizacji niepodległościowej,
utrzymuje natomiast z każdą z nich łączność, otrzymując wszelkie możliwe usługi.
. Członkiem POW może być każdy Polak, mający skończonych lat , który złoży
przyrzeczenie na deklarację.
. Ponieważ POW jest organizacją już obecnie czynną, żołnierzom wolno odstąpić od
sztandaru, do którego przystąpili, jedynie po ukończeniu walki.
. ǲiałalność POW opiera się na zasadach wojskowych. Członkowie jej ujęci są w odǳiały, stanowiące jednostki wojskowe, podległe bezwzględnie swym komendantom”.
Po Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckim i Legionach była to czwarta organizacja wojskowa Polski, czujna na hasła Piłsudskiego. Po uwolnieniu Warszawy od Rosjan
zaczęto zajmować się myślą o tworzeniu armii polskiej w możliwej zgoǳie z państwami centralnymi i przy ich technicznej pomocy. Najzabawniejszą, choć w gruncie rzeczy
barǳo niechwalebną rolę, odgrywać zaczął po -ym listopada Departament Wojskowy
NKN Zdawałoby się, że członek NKN, p. Sikorski, powinien był wyciągnąć konsekwencje ze stanowiska NKN i z uchwały o jego likwidacji ( stycznia  r.). Tymczasem
p. Sikorski, nie tracąc zaufania, jakiem go darzyła austriacka NKA, niezmiernie ochoczo
schronił się pod skrzydła nowego władcy, Beselera… Mając do swej dyspozycji prasę coǳienną w Piotrkowie, różne ulotne pisemka, kilka gazet w Galicji i w Warszawie i środki
użyczone przez Austrię, p. Sikorski rozwĳa przy znakomitej pomocy p. dra Kota i kilku oﬁcerów „tyłowych” (pp. Hartleb, Wyrostek, Tadeusz Bobrowski) akcję rozbĳającą
społeczeństwo, jątrzącą jednych przeciw drugim, ratującą jakieś pozory, że rozwiązanie
austro-polskie jest jeszcze możebne, a obok tego ciągle narzucając się Beselerowi w sprawie werbunku i ciągle szkalując niepodległościowców. Ta faza ǳiałalności p. Sikorskiego
stoi na najniższym poziomie, zwłaszcza, że choǳi o człowieka, który był przecież kiedyś
niepodległościowcem i członkiem Związku Strzeleckiego.
Szpiegostwo austriackie zastąpił obecnie Departament Wojskowy szpiegostwem polsko-niemieckim. „Komisariat werbunkowy” wydał  lutego  roku rozkaz o wysyłaniu
patroli werbunkowych, których żołnierze mają szpiegować swoje własne społeczeństwo.
Dwa punkty tego rozkazu brzmiały:
„Patrole wspomniane mają też za zadanie zbieranie dokładnych danych o ǳiałalności
obozu wrogiego Raǳie Stanu, gromaǳąc fakty zaszłe w tym kierunku. Również należy
podać do wiadomości Komisariatu, czy na urzędach gminnych i nauczycielskich znajdują
się osoby wyznania prawosławnego, a w tym wypadku określić dokładne dane tyczące się
ich.
Wymagane są też wiadomości o ǳiałalności księży, wójtów, pisarzy gminnych i nauczycielstwa — należy wybadać ich na strój, zapatrywania na obecny rząd polski, sprawę
wojska, jak również propagowane przez nich idee i kierunki”.
Potem, dnia  marca, w „rozkazie oﬁcerskim” nr.  (pod znakiem: „ściśle poufne”)
każe p. Sikorski — już przemieniony w „krajowego inspektora zaciągu” — swoim inPamiętniki



spektorom szpiegować stowarzyszenia, księży, właścicieli ziemskich, wójtów, ǳiałaczów,
agitatorów, POW i wreszcie całą ludność w jej stosunku do okupantów. Toteż na komisji
politycznej Koła Polskiego w marcu podniosłem protest przeciwko temu „nastawianiu
sieci werbunkowej” na społeczeństwo i przeciw „rozǳieraniu społeczeństwa” przez Departament p. Sikorskiego. Ostro wystąpił też tow. Moraczewski przeciwko tej polityce
„rozǳierania”. Wiedeńskie Koło Polskie nie miało już teraz bezpośredniego wpływu na
tok spraw poza Galicją, ale zawsze było jedyną wielką parlamentarną reprezentacją polską
w świecie. Koła w Petersburgu i Berlinie nie miały ani części tego znaczenia.
Z wiosną runęła cała koncepcja wyodrębnionej Galicji i powstała polityczna próżnia,
bo o tym, żeby Galicja po wojnie była taką samą „prowincją” austriacką jak przed wojną,
nie można było już teraz nawet pomyśleć. Toteż w Kole zaczęło się wrzenie, potęgowane
przez nas — socjalistów. Wrzenie to zaczepiło się o dwa, na pozór sprzeczne fakty. Pierwszy streszczał się w tym lokalnym zjawisku, że prezydent ministrów hr. Clam-Martinitz
chciał się oprzeć także na Kole Polskim i czynił widoki popierania państwowych żądań
polskich. Drugi — rewolucja rosyjska — był zdarzeniem światowej miary i stanowił tło
najważniejszych zdarzeń wśród wojny światowej.
Od marca  Rosja przestaje być ową straszliwą siłą wojenną, jaką była przez poprzednie dwa lata wojny. Rewolucja ujawniła z przerażającą szybkością rozkład społeczeństwa rosyjskiego — ǳieło absolutyzmu carskiego — rozkład dochoǳący do zgnilizny
dworu, armii, życia przemysłowego, rolnictwa i handlu. Carat upadł jak zbutwiałe drzewo
rosnące na bagnie. Nic nie pomogły wysiłki Francji i Anglii, żeby wydobyć jakąś energię z tego bagna. Rewolucja próbowała przez długie miesiące (nawet bolszewicy o tym
myśleli!…) dotrzymać zobowiązań sojuszniczych wobec zachodniej Koalicji, ale nie wykrzesała na oncie z milionowych mas żołnierzy rosyjskich nic więcej, jak tylko krwawe
komedie wojenne Kiereńskiego, kończące się katastrofami wobec stalowego muru armii
niemieckiej.
Rewolucja w pierwszej swej fazie niosła nam, obok szalonej radości z powodu upadku
caratu, także niejasne echa jakiejś tworzącej się po drugiej stronie ontu siły wojskowej polskiej. Dopóki nie było pewnym, kto tę siłę tworzy, naǳieje nasze rosły jak na
drożdżach. Dopiero później znacznie, gdyśmy się dowieǳieli, że u góry stoją narodowi
demokraci, zmalał nasz zapał, bo wieǳieliśmy, że endecy wojska nie stworzą, a zniszczą
to co jest, dla najmarniejszej choćby intrygi politycznej.
Rewolucja ogłosiła prawo Polski do „stanowienia o sobie” aż do odǳielenia się od
Rosji. Deklaracja miała dość „idealne” znaczenie, bo nie przeszkoǳiła w przyszłości zabierać ziemię polską, o ile by tylko rabunek dał się przeprowaǳić zwycięsko! Pochód
bolszewików na Warszawę w cztery lata później ilustruje wymownie wartość takich uroczystych deklaracji. Ale w r.  miała ona znaczenie potęgujące wobec Austrii każdy
ruch polski.
Proklamacja rosyjskiego rządu rewolucyjnego z  marca  r., głosząca prawo Polski do niepodległości, równocześnie zawierała takie „kwiatki” jak zapowiedź „unii militarnej” z Rosją w duchu „słowiańskim” i obietnicę jakiejś „Konstytuanty” w Warszawie, do
której Rosja nie miała prawie od dwóch lat dostępu! Była to stara nawyczka decydowania
z góry o Polakach, nie pytając tych Polaków o zdanie. Ale niemniej proklamacja rządu
rosyjskiego miała wielkie znaczenie, bo rozwiązywała ręce rosyjskim sprzymierzeńcom,
Anglii i Francji, w sprawie polskiej. Chcąc o tej sprawie coś zadecydować, nie musiały
one trzymać się programu caratu i endeków, głoszącego, że Polska ma należeć do Rosji.
W odpowieǳi na „unię militarną” pisała PPS już  kwietnia:
„My nie chcemy przyłączenia do jakiegokolwiek innego państwa, chcemy całkowicie
niepodległego państwa polskiego”.
I jeszcze jedno. Oto w tymże samym czasie, na wiosnę  r., szatan potęgi opętał
wojskowe sfery niemieckie i popchnął je do decyzji w sprawie łoǳi podwodnych. Niemcy złamały wszelkie prawa luǳkie i w wojnie podwodnej dotknęły ciężko Amerykę. To
spowodowało później wypowieǳenie wojny ze strony tej ostatniej. Wszystkie trzy rozbiorowe olbrzymy wojskowe zbliżały się tedy do ostatecznej ruiny. Ale dużo jeszcze wody
w Wiśle miało upłynąć, zanim Polacy to spostrzegli.
Wracam do Koła Polskiego w Wiedniu. Wspomniałem już, że rząd austriacki starał
się o uzyskanie poparcia Polaków, bo postanowił zwołać parlament na  maja  r.,
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aby skupić w ten sposób siły państwa i odrobić szkody, wyrząǳone przez absolutyzm
wojenny rządów starego cesarza.
Ale zjednanie Polaków było już rzeczą zasadniczo niemożliwą, zwłaszcza wobec zupełnego runięcia wszelkich planów wyodrębnienia Galicji i wobec zapowieǳi niepodległego
państwa polskiego w Królestwie. Koło straciło najpierw swego prezesa p. Bilińskiego,
który związał się był z programem wyodrębnienia Galicji i wobec jego upadku — podał
się do dymisji. Wraz z nim ustąpił i minister rodak — p. Bobrzyński. Koło szło odtąd do
decyzji dalekich od planów obu tych polityków. W kwietniu próbował jeszcze raz dr Leo
wraz z p. Długoszem zaproponować Kołu przyjęcie do wiadomości, że rząd poważnie zajmie się wyodrębnieniem Galicji, da ryczałt na odszkodowanie wojenne itd. Ale wniosek
ten upadł pod naszymi ciosami. Przygotowywano się do zajęcia zasadniczego stanowiska. W połowie maja zaczęła się w Kole wielka debata, w której wyłoniły się wnioski
następujące:
Konserwatysty Hallera Cezarego (brata Józefa): „przyjmując z najgłębszą czcią i wǳięcznością słowa monarsze z  maja (pusta gadanina cesarza Karola)… Koło Polskie — pewne
zwycięstwa słusznej sprawy — z ufnością i wiarą patrzy w przyszłość narodu”.
Drugi wniosek postawił p. Głąbiński: „Zważywszy: ) że wolna, niepodległa i zjednoczona Polska była zawsze i jest ideałem narodowym, programem całego narodu polskiego,
) że tylko silna, zadowolona i żywotna Polska z dostępem do morza zdoła spełnić swą misję cywilizacyjną, być trwałą rękojmią pokoju europejskiego i bezpieczeństwa monarchii
austro-węgierskiej w przyszłości, ) że powołanie dynastii habsburskiej na tron wolnej
i zjednoczonej Polski powita naród polski z pełnym zaufaniem — Koło Polskie uchwala
polecić prezydium, aby zwołano w najbliższym czasie do Krakowa lub Lwowa Koło Sejmowe z projektem adresu do tronu, aby ze względu na głosy innych państw w sprawie
polskiej monarcha przy rokowaniach pokojowych ujął w swe dłonie inicjatywę, celem
rozwiązania sprawy polskiej w powyższym duchu”.
Mój wniosek brzmiał: „Zasada wolności i niepodległości narodów stała się w wojnie
światowej powszechnie przez obie strony walczące uznanym celem wojny, równocześnie
głównym warunkiem trwałego pokoju świata. Rezultatem wojny na ziemiach polskich ma
być, w myśl tej zasady, wedle żądania narodu polskiego i wedle sprawiedliwości ǳiejowej,
niepodległe państwo polskie, utworzone z ziem polskich i cały naród jednoczące.
Koło Polskie z tych podstawowych wychoǳąc założeń, nie może zajmować nadal
swojego poprzedniego stanowiska w ukłaǳie politycznym Austrii i uchwala przedłożyć
kierownictwu polityki zagraniczne] państwa całokształt żądań Polaków, zamieszkałych
w granicach monarchii austriackiej.
Klęski Galicji, jako dotychczasowego przedmurza monarchii austriackiej przeciw caratowi, poniesione w tej wojnie, domagają się od państwa wszechstronnego i całkowitego
powetowania. Żadną jednak miarą nie mogą uznać Polacy ulg w cierpieniach i szkodach
wojną wywołanych, ani zmiany sposobu rząǳenia w Galicji, jako rozwiązanie sprawy
polskiej, a tym mniej jako zapłatę za utratę nieśmiertelnego prawa narodu polskiego do
wolności i niepodległości”.
Utrzymał się po dyskusji wniosek p. Tetmajera (głosowali za nim ludowcy, socjaliści
i p. Głąbiński), który stał się podstawą późniejszych obrad: „Koło Polskie stwierǳa, że
jedynym żądaniem narodu polskiego było oǳyskanie zjednoczonej, niepodległej Polski
z dostępem do morza i uznaje się solidarnym z tym dążeniem. Koło Polskie stwierǳa
dalej mięǳynarodowy charakter tej sprawy i uznaje ją za jedyną po — rękę trwałego
pokoju.
Uznając zaś, że całość narodu w tym momencie ǳiejowym głos w tej sprawie zabrać
powinna i stwierǳić tym samym jej ogólną cechę, wzywa prezydium, aby zwołało do
Krakowa Koło Sejmowe, celem wypowieǳenia się i wyrażenia naǳiei, że życzliwy nam
cesarz Austrii sprawę tę ujmie w swe ręce”.
Wniosek dra Lea był tylko hołdem i poǳiękowaniem za puste słowa cesarskie. Wszyscy wnioskodawcy żądali zwołania Koła Sejmowego, aby ono w imieniu całego kraju
uchwaliło, jakie ma być stanowisko Polaków w Austrii wobec sprawy państwa polskiego. To „Koło Sejmowe” było w gruncie rzeczy komplementem dla Sejmu galicyjskiego,
bo w takim Kole schoǳili się nie tylko posłowie powszechnego głosowania (członkowie
parlamentu) lecz i posłowie sejmowi, wśród nich „wiryliści” tj. biskupi, a nadto i członPamiętniki



kowie Izby Panów, nie wybierani przez nikogo. Mimo to zgaǳałem się na zwołanie Koła
Sejmowego, bo byłem pewny, że i reakcjoniści sejmowi będą musieli głosować za niepodległością.
W dniach  i  maja obradowało tedy owo Koło Sejmowe w sali Rady miejskiej
w Krakowie. Nastrój w mieście był wprost gorączkowy. Przed gmachem Rady gromaǳiły się tłumy wrogo usposobione przeciw konserwatystom. Najpierw obradowało koło parlamentarne, które uchwaliło zaproponowany przez tow. Moraczewskiego protest
przeciw rozǳielaniu Legionów na „galicyjskie” i na „polskie” i żądało cofnięcia wojskowych rozporząǳeń, idących w tym kierunku. Potem uchwalono wniosek Tetmajera,
który brzmiał w ostatecznej redakcji: „Koło Polskie sejmowe stwierǳa, że jedynym dążeniem narodu polskiego jest od zyskanie niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem
do morza i uznaje się solidarnym z tym dążeniem.
Koło Sejmowe stwierǳa dalej mięǳynarodowy charakter tej sprawy i uznaje jej urzeczywistnienie za porękę trwałego pokoju.
Polskie Koło Sejmowe wyraża naǳieję, że życzliwy nam cesarz Austrii sprawę tę ujmie
w swe ręce.
Wskrzeszenie państwa polskiego przy pomocy Austrii zapewni jej naturalnego i trwałego sprzymierzeńca”.
Głosowali przeciw temu wnioskowi tylko dwaj najzajadlejsi konserwatyści, pp. Dawid
Abrahamowicz i książę Andrzej Lubomirski. Pp. Leo i Jaworski byli nieobecni. Na drugi
ǳień zebrało się Koło Sejmowe. Obok biskupów Theodorowicza i Sapiehy i członków
Izby Panów, zjawili się na sali członkowie Rady Stanu — pp. Mikułowski-Pomorski,
ǲierzbicki, tow. Kunowski i Studnicki (którego po awanturze, wszczętej przez niego,
musiano usunąć ze sali) i kilku gości z Warszawy.
Przedmiotem obrad był wniosek Tetmajera. Konserwatyści przez usta staruszka hr.
Stanisława Tarnowskiego podkreślali z cierpkim zadowoleniem przynajmniej ustęp o „życzliwym nam cesarzu Austrii”. Wniosek uchwalono przez aklamację. Skarżyli się potem
konserwatyści, że ulegli terrorowi tłumów zgromaǳonych przed Radą, chociaż żadnemu z tych dotąd wszechwładnych panów włos nie spadł z głowy. Będą te skargi odtąd
powtarzały się często w Polsce, bo mĳał czas przywilejów dworskich, czas opieki zaborcy
nad swoimi sługami i przyjaciółmi w Polsce. Teraz każdy z nich bał się po — prostu
tłumu polskiego, bo czuł się przed nim słabym i winnym… Toteż biedna krakowska policja musiała nasłuchać się jęków, dlaczego nie rozpęǳiła zawczasu tłumów z pod Rady
miejskiej…
Rezolucja, uchwalona przez Koło Sejmowe dnia  maja  r. w Krakowie, stała
się podstawą polityczną całego zaboru austriackiego. Aż do końca wojny nie zmieniono
jej, chociaż w r. , po traktacie brzeskim, słowa o „życzliwości” cesarza Karola stały się
czczym azesem i fałszem.
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Dnia  maja zebrał się po trzech latach snu letargicznego parlament w Wiedniu. Na
czele Koła Polskiego stanął p. dr Łazarski, adwokat z Wadowic, człowiek prawy, demokrata, ale nie mający talentu prowaǳenia tak wielkiego klubu. Premier hr. Clam-Martinitz i minister spraw zagranicznych hr. Czernin rozpoczęli w czerwcu szereg pertraktacji
z Kołem. P. dr Łazarski żądał, aby przy tych rozmowach byli wszyscy wiceprezesi Koła;
brałem więc uǳiał w tych konferencjach i one to były powodem wielkiego błędu politycznego, który popełniłem w parlamencie. Hr. Czernin przedstawił nam, że Niemcy czują
się mocno zaniepokojone uchwałą z  maja, zwłaszcza ustępem mówiącym o dostępie do
morza. Oświadczył, że polityka austriacka, życzliwa w zasaǳie dla uchwał krakowskich,
nie może ich popierać, dopóki Niemcy będą się czuły wprost zagrożone, bo uchwały te, to
wypowieǳenie wojny Niemcom. Żądał jakiegokolwiek osłabiającego komentarza co do
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„dostępu do morza”. I my, polscy członkowie tych narad, zgoǳiliśmy się ten komentarz
dać w formie złagoǳonej, tj. jako dostęp do morza „ewentualnie przez część skanalizowanej Wisły do Gdańska”… Punktem wyjścia była wiara Polaków w uroczyste obietnice
hr. Czernina, że Austria gotowa stanąć na gruncie uchwał z  maja!… Był to błąd zasadniczy. Powinien był zdanie o dostępie do morza w mowie swojej wypowieǳieć w Izbie
prezes Koła, ale p. Łazarski ograniczył się do takiej masy szczegółów o krzywdach Galicji,
że mnie jako wiceprezesowi przypadł ten gorzki obowiązek do spełnienia. Zastrzegając
się, że nie skłaniamy Austrii do wojny z Niemcami, użyłem w mowie z dnia  czerwca
 r. tego nieszczęsnego zwrotu o „skanalizowanej Wiśle” i obniżyłem żądania Polski
w ważnej, światowej sprawie pełnego i swobodnego dostępu do morza. Odpokutowałem
ten błąd, gdy mi przedstawiciele zaboru pruskiego w półtora roku później, w Warszawie,
odmówili z tego powodu zaufania. Rezygnacja ta z praw Polski, wygłoszona przeze mnie
w imieniu Koła, była słabym punktem, na który potem Niemcy się powoływali.
Gabinet Clam-Martinitza upadł z powodu zupełnej i typowo arystokratycznej nieudolności premiera i jego ministerialnych hrabskich i książęcych kolegów. Po nim przyszedł niejaki dr Seidler, dawny nauczyciel cesarza Karola. Był to najzabawniejszy prezydent
ministrów, jakiego w życiu wiǳiałem (a wiǳiałem ich kilka tuzinów!). Mały człowiek,
dobroduszny, w miarę głupi i tak naiwny, że raz w mowie wśród szalonej wesołości Izby
mogłem zapytać: „Czy wiǳieliście panowie kiedy ǳiecko w tym wieku?”… I taki to
właśnie prezydent ministrów mógł przetrwać w upadającej Austrii przez rok cały!
Z końcem czerwca wniosłem do rządu interpelację w sprawie zawarcia pokoju:
„W końcu trzeciego roku wojny światowej, która kosztowała miliony trupów i kalek,
zniszczyła niezmierne wartości cywilizacyjne, wyczerpała wszystkie ludy Europy i wywołała widmo głodu masowego — uznały wreszcie obie strony walczące prawo narodów
stanowienia o swoim losie, jako podstawę trwałego pokoju.
Solidarni z wszystkimi narodami i państwami, pragnącymi pokoju porozumienia,
wzywamy rząd, aby uczynił wszystko, co taki pokój umożliwi w najkrótszym czasie”.
W mowie uzasadniającej interpelację wskazałem na straszne skutki wojny. Przytoczyłem okropny fakt, że np. w Warszawie ginie tygodniowo  ǳieci, a roǳi się tylko
. Oskarżyłem ponownie generałów austriackich, że klęski wojenne, będące rezultatem
ich nieudolności, zwalali na jakąś ﬁkcyjną „zdradę” ze strony biednej ludności i mścili się
podle, wieszając niewinnych luǳi tysiącami. Uderzyłem na hieny paskarskie, które, subskrybując pożyczki wojenne, cieszą się potem zupełną bezkarnością lichwy. Austrii, wołającej nam: „wytrwać!” przeciwstawiłem pytanie: jakie są cele wojenne państwa w trzecim
roku wojny?
Powoławszy się na słowa hr. Czernina, że jest za „pokojem bez aneksji i kontrybucji”,
zażądałem od dyplomacji austriackiej, aby podała swe warunki pokoju.
Mowa ta umożliwiła mi jazdę do Sztokholmu, bo hr. Czerninowi zależało wówczas
na tym, aby Austria stała się czynnikiem pokoju w świecie i żeby w Mięǳynarodówce
socjalistycznej zyskać na życzliwszej opinii. W lecie  r. podjął sekretariat Mięǳynarodówki z tow. Camilem Huysmansem ciekawą próbę, zmierzającą do ujawnienia „celów
wojennych” poszczególnych partii socjalistycznych. W tym celu pod ﬁrmą „Komitetu
Holendersko-Skandynawskiego” odbyły się w Sztokholmie przy pomocy tow. Brantinga
(głośny socjalista szweǳki, później prezydent ministrów i wybitny ǳiałacz w Liǳe Narodów, zmarły w r. ) konferencje z poszczególnymi delegacjami różnych narodów.
Hr. Czernin zgoǳił się na uǳielenie mi paszportu i w połowie lipca wyjechałem do
Sztokholmu. Prusacy w Warszawie od mówili delegatom PPS paszportu! Konferencje
w Sztokholmie były dość jednostronne, bo i rządy ancuski i angielski nie dały socjalistom paszportów i porozumienie z najgłówniejszymi czynnikami Zachodu nie mogło
być nawet zaznaczone. Ale zjawiło się kilkanaście delegacji z całego świata, spragnionego
pokoju! Jadąc do Sztokholmu skorzystałem z pobytu w Berlinie i prosiłem Polskie Koło
parlamentarne o wspólną naradę. W okazałym gmachu parlamentu Rzeszy odbyliśmy
dwie konferencje, w których przedstawiłem, że zamierzam w Sztokholmie ogłosić wolną
i zjednoczoną Polskę jako żądanie Polaków i polski cel wojny. Zgoǳono się na to, a tylko zażądano ode mnie, żebym publicznie nie powoływał się na polskich posłów z zaboru
pruskiego. Było to zrozumiałe wobec całokształtu polityki w Poznańskiem.
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Rozstawszy się z rodakami, poprosiłem o rozmowę towarzyszy niemieckich i zetknąłem się z Scheidemannem i Dawidem. Kiedym w konwersacji wspomniał, że w Sztokholmie będę się domagał Polski zjednoczonej, towarzysz Dawid popatrzył na mnie ǳiwnym
wzrokiem. Oświadczył mi, że Niemcy nie mogą się zgoǳić na oddanie Polsce W. Ks.
Poznańskiego, któremu gotowi są zapewnić autonomię, swobodę religii i język ojczysty;
są natomiast za utworzeniem wolnej Polski z Królestwa. Zapewniłem go, że Polakom to
nie wystarczy i że domagać się bęǳiemy zjednoczonej i wolnej Polski.
Bawiąc w Berlinie spostrzegałem tutaj coraz częściej objawy szalonego wyczerpania
masy ludności. W dużym hotelu dostawałem na śniadanie nęǳną herbatę „niemiecką”
(„deutscher Thee”!) i dwa plasterki chleba. Gdym do pociągu zapomniał zabrać kartę
chlebową i mięsną, musiałem głodować cały ǳień, bo w wagonie restauracyjnym, poza
nęǳną herbatą czy jeszcze nęǳniejszym surogatem „kawy”, niczego mi nie sprzedano.
Tłumy robotników, zjeżdżających rano do fabryk, miały cerę wprost żółtą… Kilkaǳiesiąt milionów luǳi stało już wtedy wobec niedostatku, prawie głodu! Znałem wprawǳie
nęǳę mas i w Austrii, jadałem w Krakowie już od dawna skromnie wymierzane porcje
czarnego Chleba ( gr. ǳiennie), nie widywałem nieraz masła przy śniadaniu, ale te
tłumy robotnicze w Berlinie o twarzach bladych lub żółtych, ten coǳiennie stwierǳany
niedostatek tak licznej masy luǳkiej, robiły ponure wrażenie. Z jakąż rozkoszą na pięknym, czyściutkim statku szweǳkim zabrałem się do podwieczorku, zapytawszy przedtem
nieśmiało, czy wolno mi wziąć dwie bułki i dwie porcje masła! Jakże cudownym wydał mi
się kraj, w którym nie było pociągów wojskowych, brudnych i z powybĳanymi oknami,
nie było brudów na dworcach, nie było wszy i pluskiew, nie widać było szeregów kalek
i rannych, nie słychać jęków i złorzeczeń publicznych — jednym słowem: kraj cieszący
się pokojem! Prześliczny, elegancki pociąg pośpieszny zawiózł mnie do Sztokholmu, tej
„Wenecji północy”, dokąd przyjechałem rano wraz z królem szweǳkim, jako zwykłym
pasażerem, przechoǳącym przez kontrolę biletów, jak każdy podróżny. Tyle tylko, że mu
się kłaniano zewsząd, nie robiąc z tego zresztą żadnej demonstracji. Szczęśliwe są te małe
państwa północne, gǳie nie ma analfabetów, ale na wsi są uniwersytety chłopskie, gǳie
demokracja zdobywa coraz to liczniejsze pozycje i gǳie nie ma militaryzmu, szowinizmu,
imperializmu, tych chorób wielkich, kapitalistycznych narodów. Wszak w takiej Szwecji,
czy Danii socjaliści, będący u właǳy, tępią ostatnie ślady wojska stałego. Kiedyż to my
zaczniemy żyć jak luǳie przyzwoici?
Zapoznawszy się z kolonią polską i porozumiawszy się z Komitetem Holendersko-Skandynawskim, a raczej z tow. Brantingem i Huysmansem, otrzymałem od nich roǳaj
kwestionariusza, na który odpowieǳiałem w memoriale z dnia  lipca  r.
Jako delegat PPSD, prowaǳącej od  lat politykę polską w ścisłym porozumieniu
z PPS, wskazałem w memoriale, że Polacy liczą w świecie  milionów, nie uważają się
za „mały naród” (ówczesne modne wyrażenie)… i od rozbiorów dążyli do wyswoboǳenia
się z pod obcego jarzma. Od  r., od powstania Kościuszki, aż do r. , do Strzelców
i Legionów Piłsudskiego, stoczyli Polacy ǳiesięć krwawych wojen z najeźdźcami.
„Polacy udowodnili czynem i krwią swoją, że chcą być wolnymi i niepodległymi.
Nie mogli zwyciężyć, bo mieli przeciwko sobie trzy największe państwa militarne
kontynentu, ale nie stracili nigdy naǳiei, że wolność zdobędą, nie stracili wiary w swoje
prawo. Polska walka o wolność była jednak i jest straszliwie trudna”.
Zdemaskowałem różne hasła kute przeciwko Polakom, aby ich tylko zdyskredytować.
„Chcą zaniepokoić myślą o niepodległości Polski to, co jest w Polsce mniejszością
narodową: Niemców, Żydów, Ukraińców i przedstawiają z góry Polaków jako reprezentantów narodowego ucisku!
Za pomocą hasła o „wielkich obszarach gospodarczych chcą zabić polską wolność
i przedstawić obcym ucisk państwowy w Polsce, jako żądanie proletariatu (!) rosyjskiego,
niemieckiego i austriackiego.
Zamiast państwowej niepodległości mieliby Polacy otrzymać w własnym kraju „kulturalną autonomię”, jako najwyższy wymiar swego narodowego prawa!… Na podstawie
takiej „demokracji”, takiego „postępu”, takiej „polityki gospodarczej można by np. całą
Skandynawię, Belgię, Holandię i Szwajcarię ujarzmić politycznie i państwowo, bo przecież wszystkie te państwa razem liczą tyle mieszkańców, ile ma ich Polska!”…
Po czym przedstawiłem nasze zasadnicze żądania:
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„My polscy socjalni demokraci, członkowie Mięǳynarodówki, oświadczamy, że żądamy wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski jako rezultatu wojny światowej i że zwracamy się z tym żądaniem do Mięǳynarodówki, jako do reprezentacji światowej demokracji
społecznej, wyzwalającej narody. Jeżeli pokój świata ma się oprzeć nie na gwałcie, lecz
na sprawiedliwości i mięǳynarodowej solidarności, żądamy dla siebie wszelkich praw
wolnego narodu: Niepodległego, zjednoczonego państwa polskiego, abyśmy mogli wziąć
na siebie ochoczo wszystkie obowiązki wobec luǳkości. Bez wolnej Polski nie wiǳimy w Europie możliwości trwałego pokoju, na demokracji opartego. Tę wielką prawdę
objawia nam wy raźnie wojna światowa. Czyż Mięǳynarodówka może spokojnie patrzeć na to, że dwaǳieścia milionów narodu cywilizowanego w środku Europy miałoby pozostać w niewoli, ponieważ potężne państwa są ich sąsiadami? — Wówczas hasło
„braterstwa” brzmiałoby jak szydercza ironia! Czyż mogą istnieć na stałe „bracia” wolni
i „bracia” w kajdanach? I któż ubezpieczy wolność w Europie, jeżeli pozostaną w niej
miliony niewolników?”
A na końcowe pytanie, dotyczące myśli o jakimś „prawie mięǳynarodowym”, którego
by słuchały wszystkie narody, od powieǳiałem:
„Witamy gorąco wzniosłą myśl mięǳynarodowego prawa, przedstawiającego skutecznie zwierzchnie prawo luǳkości nad państwami i narodami”.
Odpowieǳi innych narodów były barǳo charakterystyczne. Niemcy z Rzeszy i Niemcy austriaccy przyznawali wolnej Polsce tylko Królestwo; o przyłączeniu do niej Galicji,
czy Księstwa Poznańskiego, lub Górnego Śląska nie chcieli słyszeć. Ukraińcy żądali zjednoczenia wszystkich swoich ǳielnic w politycznie jednolity, autonomiczny twór państwowy („ in in it i
iti
a t n m taat i ”). W razie, gdyby wojna światowa nie mogła do tego doprowaǳić, żądali dla Ukraińców, tak w Austro-Węgrzech jak
i w Rosji, „zupełnej, politycznej, narodowej, terytorialnej autonomii w związku federatywnym z tymi państwami* („
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Czesko-słowacka delegacja żądała dla swego narodu „utworzenia samoǳielnego państwa czeskiego w ramach wybudowanego federatywnie ogólnego państwa naddunajskiego”. Wierzyła jeszcze wtedy w możliwość powstania takiego państwa. Delegacja ta uznała
„dążenia Polski do zjednoczenia i samo ǳielności”, ale z wyraźnym zaakcentowaniem,
że choǳi tu o terytoria zamieszkałe przez polską ludność, dla uniknięcia kolizji z dążeniami Ukraińców. Troskliwość ta, odpowiadająca zresztą zasadom socjalistycznym, ǳiwnie się potem ujawniła w praktyce ǳiejowej czeskiej, która doprowaǳiła do utworzenia
państwa, gǳie Czesi są — mniejszością wobec tychże samych Ukraińców, Słowaków,
Węgrów, Niemców i Polaków. Tak to historia szła inną drogą niż programy.
Podczas pobytu w Sztokholmie uległem wypadkowi; wypadłem tak nieszczęśliwie
z tramwaju, że musiałem leżeć przez tyǳień w łóżku, a potem kilka tygodni choǳić
o lasce. Kiedym tak leżał i przyjmował wizyty rodaków (p. Jerzego Zǳiechowskiego, Sobańskiego, Minkiewicza i innych), wyczytałem w szweǳkiej gazecie wiadomość o aresztowaniu Piłsudskiego w Warszawie! W depeszy pochoǳącej z Berlina zarzucano mu
w nikczemny sposób fałszerstwo dokumentów!… Po kilku dniach cofnięto jednak ten
zarzut. Depesza poǳiałała na mnie jak grom. Przeczuwałem, że teraz musi rozpocząć
się szarpanina mięǳy olbrzymią przemocą wojskową Niemców a Legionami. Poinformowawszy towarzyszy szweǳkich o historii Legionów i o zachowaniu się wobec nich
niemieckiej armii, wracałem co pręǳej do kraju, gǳie rozpoczął się najcięższy, najsmutniejszy okres ǳiejów „polskiej siły zbrojnej”, walczącej po stronie mocarstw centralnych
przeciw Rosji.
Po „oddaniu” Legionów generałowi Beselerowi w dniu  kwietnia  r., rzucił
się p. Sikorski do urząǳania werbunku wszystkimi możliwymi środkami i sposobami.
Wszystkie jednak zawiodły. Nikt w Polsce — poza zrozpaczeńcami — nie chciał iść do
wojska rzekomo polskiego, które miało służyć Niemcom. Wówczas Piłsudski, który był
członkiem Tymczasowej Rady Stanu, postanowił użyć POW do tego, aby Rada Stanu
uzyskała stanowisko samoǳielne przez oparcie się na kadrach wojska polskiego, jakimi
była POW. Urząǳono na wpół publiczny zjazd przedstawicieli POW, który oświadczył,
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że organizacja gotowa się poddać Raǳie Stanu. Aby z tych propozycji mogło wyjść cokolwiek rozumnego, trzeba było zdecydowanej polityki Rady Stanu. Ale tej polityki nie
było, a wśród powszechnego niezdecydowania chcieli z niego korzystać zwolennicy p.
Sikorskiego. Członek Rady Stanu p. Łempicki przyśpieszał bez żadnego upoważnienia
Rady Stanu przegląd ochotników, zwerbowanych przez biura p. Sikorskiego, i doliczył
się ich około półtora tysiąca! Zaiste imponująca cya za pół roku werbowania… Werbunek p. Sikorskiego, jako droga do utworzenia armii polskiej, odpadł tedy. POW, wiǳąc słabość Rady Stanu wobec Niemców, nie spieszyła się ze swoim rozkonspirowaniem
i wcieleniem do beselerowskiej armii. Piłsudski i lewica demokratyczna wystąpili z Rady Stanu. Beseler wiǳiał, że plany jego zdobycia dla Niemców „choćby kilku dywizji
polskich” zbankrutowały. Miał w ręku tylko Legiony, które przećwiczą! na niemiecką
modłę, ale i Legiony nie chciały być narzęǳiem niemieckim. Nastrój w pułkach wobec
Niemców był wrogi. Do wybuchu doprowaǳiła sprawa przysięgi wojskowej.
Po długich pertraktacjach okupanci zgoǳili się na rotę przysięgi, wedle której żołnierz polski miał przysięgać: „służyć ojczyźnie i przyszłemu królowi polskiemu, dochować braterstwa broni wojskom niemieckim i austriacko-węgierskim, oraz być posłusznym naczelnemu dowóǳtwu, wyznaczonemu na czas obecnej wojny przez monarchów,
poręczających niepodległość państwa polskiego, oraz wszystkim przełożonym”.
W początkach lipca Rada Stanu poleciła Legionom złożyć taką przysięgę i — większość legionistów przysięgi odmówiła!
W tej fazie wojny światowej mieli ci żołnierze zupełną rację, a mieli ją nadto ze względów najściślej prawnych. Przysięgać bowiem mieli „królowi polskiemu”, którego nie było wcale, nawet w formie zastępczej regenta, czy regencji. Mieli zatem popełniać masowo
wierutny nonsens prawniczy. Mieli ci żołnierze przysięgać na „braterstwo broni” z dwiema obcymi armiami, czyli spełniać polityczną funkcję jakiegoś rządu polskiego, który
jedynie miał prawo o takim, czy innym braterstwie broni swoich żołnierzy decydować
— drugi nonsens. Wreszcie mieli przysięgać równocześnie „ojczyźnie” i „naczelnemu dowóǳtwu”, mianowanemu przez dwa inne państwa, które to czynniki mogły się ze sobą
w pewnej fazie nie zgoǳić, i wtedy żołnierz polski znalazłby się w położeniu krzywoprzysięzcy ze względów politycznych… Znowu „właǳa” polska próbowała zasłonić się
żołnierzem polskim, nie biorąc zań żadnej odpowieǳialności. A jednak poleciła tę przysięgę żołnierzom. Po odmowie przysięgi zrobiono nagle z tych niezaprzysiężonych żołnierzy „buntowników”, wbrew jakiemukolwiek prawu. Rozpoczyna się wściekła nagonka
pruska, zamykająca żołnierzy i oﬁcerów polskich w Szczypiórnie i Beniaminowie, a także
w ohydnych obozach wojennych jeńców w Niemczech. Austriacy z początku nie chcą
wycofać z Królestwa Legionów, związanych dotąd dawną przysięgą, to znów decydują się
na wycofanie ich do Galicji, a opornych odsyłają na srogi ont włoski. (Mój Felek jako
„buntownik” dostał się również pod grady pocisków armatnich gǳieś w Istrii, Gorycji,
a potem nad Piawę). Niemcy, Austria, Rada Stanu, Koło Polskie, wszystko to zajmuje
się w tym, czy w owym sensie tym rozbiciem Legionów. Komendę nad nimi zachował stary brygadier Zieliński, żołnierz znakomity, ale jako dawny, wysłużony pułkownik
austriacki, nie mający pojęcia o sprawie polskiej i o jej trudnościach. Przy nim przychoǳą do wpływów znów pp. Zagórski, Sikorski i audytor Ganczarski. Wielu znakomitych
oﬁcerów, jak Bartel de Waydental, Śmigły, Roja i inni, usuwają się od swych komend,
chroniąc swoich żołnierzy, którzy masowo kryją się wśród sympatyków. Niedorzeczne
prześladowanie żołnierzy ze strony austriackich generałów, jak gen. Schillinga „uśmierzającego bunt” w Przemyślu, słabość i zupełna dezorientacja gen. Zielińskiego, intrygi
„wiernych” sztabowców, to wszystko wytwarza piekło w Legionach. Powstaje i taki typ
oﬁcera, który twierǳi, że wszystko jedno, aki jest polskie wojsko i kto nim dowoǳi,
byle było… Byli wśród tych typów i dawni socjaliści, ǳisiaj znani historycy wojskowi.
Musiałbym napisać obszerną pracę o tym, jakie starania robili posłowie socjalistyczni
w sprawie wojska, od chwili od mowy przysięgi aż do przejścia Legionów przez dawny
ont rosyjski — ku wschodowi. Procesy, internowania, areszty żołnierzy, to było tło,
na którem rozgrywała się walka polityków, bo konserwatyści galicyjscy nie tracili jeszcze
i teraz naǳiei, że Legiony może znowu staną się podstawą ich polityki. Wszak hr. Czernin
znowu obiecywał, że rozwiązanie austro-polskie wyrwie Polaków z pruskich szponów!…
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Z powoǳi wniosków, memoriałów, żądań i protestów wyjmę tylko kilka momentów.
Czynię to zaś dla pewnej specjalnej przyczyny. Oto po wojnie stało się modą konserwatystów, nie mogących przeboleć swojego bezprzykładnego upadku politycznego, przedstawianie mojej polityki jako zbyt austro-polskiej. Tak p. Biliński w swoich pamiętnikach,
jak i pewni autorzy anonimowi (których jednak barǳo łatwo można poznać jako czystej
krwi „stańczyków”), natrząsają się ze mnie, że, żądając od Austrii uczciwości politycznej
i wojskowej, wskazywałem kilkakrotnie na wspólność sprawy Austrii i Polski w wojnie
światowej. Zarzuty podobne zrozumiałbym łatwo ze strony narodowych demokratów, bo
ci byli cały czas przeciw Austrii a za Rosją. W ustach zaś p. Bilińskiego lub krakowskich
„ekscelencji” zarzut taki brzmi fałszywie, bo podczas gdy oni całe życie służyli Austrii, ja
w tej Austrii zaznałem tylko prześladowań, aresztów, konﬁskat i przeszkód życiowych.
Ale gdy choǳiło o walkę przeciw Rosji, rozumiałem i głosiłem spólność interesów Austrii i Polski i nie wahałem się żądać głośno i natarczywie, aby rząd austriacki tę spólność
uznał i wedle niej postępował. Gdym tego nie mógł się doczekać, występowałem przeciw
Austrii. Łuǳiłem się w tej sprawie nieraz, to prawda, ale nie miałem tej znajomości osób
w Austrii rząǳących, jaką mieli ministrowie polscy i ekscelencje polskie, które oceniały
nieraz sytuację Polski wedle tego, czy cesarz ma dobry humor, czy nie…
Przepraszając czytelnika za ten zwrot polemiczny, odbĳający zresztą wiernie ostre
polemiki, które prowaǳiłem w r.  w Krakowie z p. prof. Jaworskim, a później z p.
Bilińskim, wracam do mej walki i pracy ratunkowej w sprawie Legionów.
Dnia  sierpnia zwróciłem się do hr. Czernina z memoriałem, w którym piszę na
wstępie:
„Muszę zrobić zasadniczą uwagę wstępną, twierǳąc, że Legiony mają dla Polaków
przede wszystkim znaczenie polityczno-narodowe. Nie wiem dlaczego c. i k. rząd nie umie
tego znaczenia zrozumieć, ale Polacy właśnie na to kładą największy nacisk, że polskie
Legiony walczą jako polskie wojsko za wyzwolenie Polski. Stąd wypływało nigdy nie
ustające dążenie do tego, aby miały własnych woǳów i służyły własnemu rządowi”.
Po czym wskazuję na tysiące żołnierzy uwięzionych w obozach jeńców, na solidarność
z nimi galicyjskich towarzyszy broni i na brak godności Komendy Legionów („
nt
n
at n
i n nk mman ”).
„Uwięzienie twórcy Legionów i największego polskiego patrioty Józefa Piłsudskiego
i jego szefa sztabu K. Sosnkowskiego zaostrzyło nastroje w całym kraju.”
Cytuję memoriał do Koła czterech najtęższych oﬁcerów legionowych (ǳiałających
w imieniu , , ,  pułków piechoty,  p. jazdy i  p. artylerii) pp. Roj i, Ryǳa, Norwid
a — Neugebauerai Beliny-Prażmowskiego, żądających:
) natychmiastowych energicznych kroków celem uwolnienia Piłsudskiego i umożliwienia mu twórczej pracy przy organizowaniu armii polskiej. ) Uwolnienia żołnierzy
z niewoli niemieckiej. ) Utworzenia z nich formacji, na którą miałoby wpływ Koło Polskie, a poświęconej państwu polskiemu natychmiast z chwilą jego powstania. ) Komendy nad Legionami w ręku oﬁcera legionowego.
Potem następują żądania szczegółowe, dotyczące organizacji wojska. Żądam zasadniczo przestrzegania przez c. i k. rząd, aby respektowano polski charakter Legionów i przekładam pełnienie służby obowiązkowej w c. i k. armii „nad męczarnie płynące z ustawicznego fałszu”. Żądam w ogóle „jasnych stosunków” („Klarę Verhaeltnisse”). Proszę
o porozumienie się ministra z szefem sztabu, zanim zadecyduje się los Legionów.
Hr. Czernin naznaczył mnie i tow. Moraczewskiemu audiencję w pierwszych dniach
września. Ponieważ Moraczewskiego nie było w Krakowie, pojechałem sam i późnym
wieczorem miałem długą rozmowę z ministrem. Obiecywał mi złote góry, powołując się
na to, że cesarz chce szczerze po wstania wielkiego państwa polskiego, — złączonego
z monarchią, albo też z jego potomkiem na tronie. Na moją trochę brutalną uwagę, że
Austria i teraz zapewne nie wie, czego chcieć, Czernin wzburzony zawołał: — Czy sąǳi
pan, że jako urzędowy doradca dynastii panującej sześć wieków, ośmieliłbym się cesarzowi
doraǳać coś fałszywego, coś. nierealnego⁈
Po czym długo mnie upewniał, że „otworzył na powrót drzwi” do sprawy polskiej i że
ma naǳieję zmusić Niemcy do wy cofania się z zajętego przez nie stanowiska itd.
Wyszedłszy z gmachu przy Ballplatzu, porobiłem sobie notatki z tej rozmowy, która
była dalszym ciągiem „bicia piany” austriackich dyplomatów. Wróciwszy do Krakowa,
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zastałem tu kilku oﬁcerów legionowych, którzy ponownie prosili mnie o zakomunikowanie hr. Czeminowi ich żądań. Ponieważ jeden z nich, Bartel de Waydental (Polak
z Kurlandii, artylerzysta legionowy, zginął śmiercią walecznych na Ukrainie), znał doskonale język niemiecki, prosiłem, aby sam memoriał napisał. Zrobił to, kładąc nacisk
na wytłumaczenie odmowy posłuszeństwa ze strony legionistów.
„Charakter polskich Legionów nie jest prawidłowo rozwĳany przez c. i k. Komendę
Legionów polskich i przez c. i k. oﬁcerów przyǳielonych do Legionów, co stale prowaǳiło do zatruwania wewnętrznego wojskowego życia i naturalnie wywołać musi bolesny
oddźwięk w naroǳie. Legiony Polskie wypowieǳiały posłuszeństwo c. i k. Komenǳie
Legionów; wywołało to ostry sąd co do braku dyscypliny w polskich formacjach wojskowych, i wskutek tego fałszywego sądu zostały zastosowane niezwykłe środki przymusowe, które, wobec określonego charakteru Legionów, poǳiałały niezwykle szkodliwie
i wywołały zaburzenia, które zostały uspokojone tylko przy użyciu całej siły moralnej
najwpływowszych oﬁcerów. Wskutek tych nie bezpiecznych nieporozumień uważamy
za wskazane szczegółowo przedstawić ostatnie wypadki. W regulaminie służbowym jest
przewiǳiana możliwość odmowy posłuszeństwa. Odnośny ustęp brzmi jak następuje:
„Jeżeli rozkaz jasno i wyraźnie jest skierowany przeciwko obowiązkowi przysięgi, przeciw interesom służby lub dobru państwa, otrzymujący rozkaz, po rozważeniu wszystkich
okoliczności, może być nieposłuszny i złożyć o tym raport Komenǳie”. Cała ǳiałalność
c. i k. Komendy Legionów była skierowana przeciw interesom służby, co sprowaǳiło stałe zatrucie wewnętrznych stosunków w Legionach. Wreszcie ǳiałalność Komendy
Legionów przybrała charakter tak szkodliwy dla państwa polskiego, w interesach którego Legiony, jako kadrowa formacja polskiego wojska, istniały, że legioniści, znalazłszy
się pod wojskowym przymusem, musieli wypowieǳieć posłuszeństwo Komenǳie Legionów. Do obrażonego uczucia wojskowego i dotkniętej miłości ojczyzny dołączyła się
jeszcze i ta okoliczność, że Jego Cesarska Mość w swym najwyższym rozkazie, oddając
Polski Korpus Posiłkowy budującemu się państwu polskiemu i polskiej sile zbrojnej, polecił Legionom polskim, dobro państwa polskiego i polskiej siły zbrojnej uważać za ich
służbę.
Komenda Legionów dopuściła, że dążenie niemieckiego dowóǳtwa do usunięcia austriackich Polaków z kadrowych formacji polskiego wojska byłoby stopniowo przeprowaǳone, dążenie to zaś miałoby za rezultat zmniejszenie się polskiej kadrowej formacji
więcej niż o połowę, a również zniknięcie z Legionów wojskowo barǳo uzdolnionego
materiału, który się znajdował wśród austriackich Polaków. Wreszcie Komenda Legionów uwolniła z Legionów najcelniejszych oﬁcerów. Ogólnie istniejące stosunki służbowe
obniżają godność żołnierską, poczucie honoru i wierności u podwładnych, czyli wszystkie
uczucia, które są niezbędne, konieczne w dobrych odǳiałach, i które w Legionach, ǳięki
panowaniu faworytów, były wyniszczone. Żołnierz często wiǳiał największe przewinienia swego komendanta, które Komenda tolerowała, co w najwyższym stopniu podrywało
dyscyplinę i zaufanie odǳiału do dowódcy.
Wobec tak wyraźnie szkodliwej ǳiałalności Komendy Legionów polskich,  pułków
wypowieǳiało posłuszeństwo Komenǳie”.
Po czym następują ponowne żądania:
„) Uwolnienie brygadiera Piłsudskiego, który stał się wyrazicielem uczuć całego narodu, specjalnie zaś Legionów. Uwolnienie to wzmocni zaufanie Legionów do mocarstw
centralnych.
) Przyjęcie z powrotem wszystkich uwolnionych z Legionów legionistów, którzy
stanowią niezwykle cenny materiał legionowy i posiadają najwyższe zaufanie odǳiałów,
a wskutek tego mogą skutecznie odǳiaływać uspakajająco na powstałe w odǳiałach zaburzenia.
) Wyǳielenie z Legionów przyǳielonych do niego c. i k. oﬁcerów, którzy nie okazali żadnego zrozumienia charakteru Legionów, których obecność wprowaǳiła stałe zaognienia wewnętrznych wojskowych stosunków i którzy nie posiadają żadnego zaufania
odǳiałów, niezbędnego dla dowódcy.
) Sformowanie Komendy Legionów z oﬁcerów legionowych, którzy cieszą się zupełnym zaufaniem odǳiałów i okazali się wojskowo uzdolnionymi i odpowieǳialnymi.
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) Mianowanie brygadiera Piłsudskiego komendantem Legionów, ponieważ rozumie
on najlepiej charakter Legionów i posiada zupełne zaufanie legionistów i narodu.
 Przyznanie Kołu Polskiemu w Raǳie Państwa prawa wpływu na zasadnicze zmiany
w organizacji Polskiego Korpusu Posiłkowego, przez co uniknie się wielu błędów i uspokoi
pod niecone uczucie patriotyczne.
) Złożenie oświadczenia przez c. i k. rząd, że przy utworzeniu polskiego rządu w Królestwie Polskim, Polski Korpus Posiłkowy bęǳie temu rządowi oddany do dyspozycji
i jemu złoży przysięgę, co odpowiada najgłębszym życzeniom ludności Galicji i legionistów.
Cała Galicja chce mieć uǳiał przy budowie państwa polskiego i wiǳieć, że jej wojownicy współǳiałają temu celowi. Przedstawiciele narodu polskiego składają obecny
memoriał c. k. rządowi w mocnym przekonaniu, że znaczenie całej sprawy dla austro-węgierskiej monarchii i dla narodu polskiego bęǳie
ocenione przez c. k. rząd.
Kraków,  września  r.”.
Ekscelencje krakowskie były na mnie za podobne memoriały sroǳe rozgniewane, bo
stały wówczas wytrwale po stronie c. i k. Komendy. A ǳisiaj, jako historycy szczególnego nabożeństwa, zarzucają mi w zabawny sposób „austroﬁlstwo” z powodu wnoszenia
podobnych protestów do rządu austro-węgierskiego…
Jak barǳo gniewały cały obóz NKN moje ówczesne wystąpienia, dość przytoczyć,
że w tym czasie pp. St. Downarowicz, Sikorski i Zagórski żądali ode mnie kolejno zadośćuczynienia. P. Downarowicz z powodu pomyłki słuchowej, co stwierǳiłem lojalnie.
Panu Sikorskiemu odpowieǳieli moi przedstawiciele, że odkładają sprawę aż „do chwili
przedłożenia im dokumentów, stwierǳających załatwienie dodatnie dla p. Sikorskiego
w sprawach honorowych mięǳy nim a pp. Wacławem Sieroszewskim, Jędrzejem Moraczewskim i Edwardem Słońskim”. Przedstawicielami moimi byli pp. kap. dr E. Bobrowski i porucznik Bolesław Wieniawa — Długoszewski, a w sprawie z p. Sikorskim
pp. Hipolit Śliwiński i płk. Ryǳ-Śmigły. Panu zaś Zagórskiemu, który żądał zadośćuczynienia „za rekryminację odnośnie do majora Zagórskiego na posieǳeniu Koła Polskiego
w Wiedniu”, odpowie ǳiałem, że „wedle Konstytucji i w myśl przepisów o nietykalności
poselskiej, za wykonywanie przeze mnie praw i obowiązków poselskich w parlamencie,
nikt oprócz Izby poselskiej nie ma prawa pociągania mnie do odpowieǳialności”. Taką odpowiedź przesłałem na ręce pp. B. Dunikowskiego i dra Jakuba Krzemieńskiego,
przedstawicieli p. Zagórskiego.
Cała akcja w sprawie legionowej była prowaǳona przez tow. Moraczewskiego i przeze mnie w stałym porozumieniu się z oﬁcerami legionowymi. Staraniem naszym było
skłonienie Koła Polskiego do oﬁcjalnej akcji w sprawie wojska. Udała nam się ta akcja,
jak świadczą uchwały Koła Polskiego z dnia  sierpnia  r. Socjaliści pro waǳili Koło. Mowy tow. Moraczewskiego, Bobrowskiego, Liebermanna i moje, wystąpienia pp.
Witosa i Stesłowicza, wpłynęły na treść uchwał Koła.
Interesującą rzeczą jest rozpatrzenie się w cyach i charakterze klubowym głosujących
w dniu  sierpnia. Z dokładnego sprawozdania widać stanowisko poszczególnych partii.
Wniosek ludowców w sprawie wojska brzmiał:
„Niesłychany ucisk Polski i Litwy, niszczący te kraje ekonomicznie i upośleǳający je
politycznie, uwydatniony teraz w nowym gwałcie, jakim jest masowe internowanie oﬁcerów i żołnierzy legionowych, jako obywateli Królestwa Polskiego, ogólnie już uznanego,
zniewala Koło Polskie do założenia stanowczego i uroczystego protestu wobec całego
świata.
Masowe internowanie oﬁcerów i żołnierzy legionowych, którzy chociaż swym bohaterstwem zdobyli uznanie woǳów państw sprzymierzonych i świata, muszą znosić
obecnie najstraszniejsze represje, będące zwyczajnie uǳiałem mieszkańców podbitych
przez najeźdźców krajów, dalej moralne cierpienia steranych w boju za wolność żołnierzy
a uznanych ǳiś za prostych buntowników, to wszystko są gwałty sprzeczne z uznaną
niepodległością Polski.
Porwanie ze stolicy państwa Woǳa Legionów, przypominające żywo wywożenie patriotów polskich przez Repnina, bez prawne zwolnienie innych, bez podania powodów,
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ze służby z nakazem zgłoszenia się do armii austro-węgierskiej, wywołały w całym naroǳie gorycz i oburzenie.
Za tą częścią głosowało  głosów (socjaliści, ludowcy, narodowi-demokraci) przeciw
 (konserwatyści i demokraci polscy).
Dalszy ciąg wniosku opiewał:
„Koło Polskie zakłada uroczysty i stanowczy protest przeciw:
) gwałtom i uciskom ze strony okupantów niemieckich, dokonywanych na ziemiach
Polski i Litwy, na ludności polskiej i litewskiej, na jej posiadaniu i prawach,
) przeciw więzieniu i internowaniu żołnierzy polskich w karnych obozach jeńców,
oraz przeciw poǳiałowi Legionów na zależne od właǳ pruskich wojsko polskie i galicyjskie odǳiały ochotnicze”.
Za tymi punktami głosowało  posłów przeciw  (konserwatyści z wiceprezesem
NKN p. Jaworskim).
Konserwatyści krakowscy opierali się do ostatka wszelkiej akcji obronnej na rzecz
Legionów. Głosowali nawet przeciw części wniosku Moraczewskiego o „natychmiastowe za przestanie represji przeciw legionistom za nie — złożenie przysięgi, zaprzestanie
prześladowań politycznych społeczeństwa polskiego i uwolnienie oﬁar dotychczasowych
represji”. Przeciw temu konserwatyści głosowali! Całe szczęście, że byli w przerażającej
mniejszości, bo z reguły  na  posłów.
Koło przyjęło mój wniosek:
„Koło Polskie protestuje przeciw poǳiałowi Legionów na odǳiały, złożone z obywateli austriackich, i na odǳiały wojska polskiego, złożonego z obywateli Królestwa Polskiego, a wcielania legionistów do c. i k. armii uważałoby za naruszenie żywotnych interesów narodu polskiego i musiałoby przestać wie rzyć w chęć mocarstw centralnych do
tworzenia armii polskiej”.
Stosunek Koła do rządu p. dra Seidlera stawał się coraz krytyczniejszym, prawie wrogim, bo pobita Austria wyciskała wszelkie soki żywotne z kraju, a rząd jej był jakimś
prowizorycznym aparatem do spychania trudności z dnia na ǳień bez żadnego planu,
bez żadnej myśli dalej sięgającej. Konserwatyści nie dali za wygraną i pragnęli powetować swoją klęskę na Kole przez odwołanie się do sławetnego Koła Sejmowego, zwołanego na ǳień  września do Krakowa. Tutaj zjechała cała polska Izba Panów, wszystkie
nocne ptaki konserwatywne pośpieszyły p. Jaworskiemu na pomoc, zwłaszcza że choǳiło
o rozwiązanie Naczelnego Komitetu Narodowego! Gdy p. Jaworski chciał najpierw złożyć
sprawozdanie z NKN a potem przeprowaǳić dyskusję nad nim, p. Witos postawił wniosek, aby prezydium Koła ustanowiło Komisję likwidacyjną dla spraw NKN, bo do NKN
szereg stronnictw nie należy i należeć nie chce. Zaproponował równocześnie głosowanie
bez rozprawy. Konserwatyści podnieśli gwałt, ale wszystkie stronnictwa demokratyczne, mające większość w zgromaǳeniu, wystąpiły z kwestią, czy członkowie Izby Panów,
przez nikogo nie wybrani, mają prawo głosowania. Czuć było, że dojǳie do pęknięcia
Koła Sejmowego. Postawiłem wniosek rozwiązania NKN Poseł Śliwiński dodał wniosek „zwołania przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych trzech zaborów, celem
ujednostajnienia polskiej polityki w myśl uchwał z  maja  r.”.
Po nim przyszedł do głosu Zǳisław hr. Tarnowski. Złożył imieniem konserwatystów
deklarację, która bagatelizowała uchwałę o niepodległości zjednoczonej Polski (z  maja)
i protestował przeciw temu, żeby w imię tej uchwały można było burzyć to, „co w danych,
warunkach da się obecnie osiągnąć”. Deklaracja konserwatystów rozbiła Koło Sejmowe.
Posłowie: Witos, Śliwiński, Głąbiński, Jahl (demokraci), Stapiński i ja zaprotestowaliśmy przeciw tej podstępnej próbie obalenia programu z  maja i popołudniu wyszliśmy
z naszymi klubami z sali. Jako ostatni, pozostający na sali mówca, zaprotestowałem przeciw dalszym obradom i we zwałem przewodniczącego p. dr. Łazarskiego, aby do nich
nie dopuścił. P. Łazarski zamknął posieǳenie, ale książę Lubomirski składał jeszcze —
już wśród swoich tylko — deklaracje mętne i nic nie znaczące. Konserwatyści znaleźli się
na drugim brzegu przepaści, ǳielącej ich od masy narodu.
Klub mój odbył tegoż dnia posieǳenie, na którem potępił politykę konserwatystów;
dokonane już od dawna faktyczne usunięcie się reprezentantów PPS z NKN polecił ogłosić
formalnie, a p. Jaworskiego uczynił „osobiście odpowieǳialnym za każdy grosz publiczny
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NKN, wydany bezprawnie na potrzeby partii konserwatywnej i całej gromady oﬁcjalistów
tej partii, czynnych w NKN.”
„Klub domaga się jak najrychlejszego utworzenia rządu polskiego, któremu powinny
być oddane Legiony w całości”.
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Zaciekłe obstawanie konserwatystów przy rząǳie austriackim a równocześnie przy
Raǳie Stanu (która tymczasem podała się do dymisji), zwalczanie przez nich idei niepodległości i zjednoczenia Polski, odbiło się na losach Koła Polskiego w parlamencie.
Oto Koło nie mogło wybrać od września  r. nawet swojego prezesa! Nie było ani
tygodnia spokoju w tym ciele, gǳie niepodległościowcy zwalczali konserwatystów. P.
Jaworski, przyparty w Kole do muru, oświadczył, że „dość ma tej męczeńskiej, cierniowej
drogi i że pragnie czym pręǳej złożyć ten krzyż” (NKN), ale nie ustąpi, aż powstanie rząd
polski. Do tego czasu NKN ma istnieć. Mimo tej pozy męczeńskiej nie ustawał p. Jaworski w popieraniu potajemnym u hr. Czernina (wbrew większości Koła) c. i k. Komendy
Legionów w jej walce przeciw „opornym” legionistom, co mu publicznie w „Naprzoǳie”
zarzuciłem i dotąd nie znajduję, żeby się dostatecznie z tego zarzutu usprawiedliwił.
Tow. Diamand zaproponował, żeby Koło przekształciło się formalnie w „Związek
Stronnictw” i zmieniło swój statut. Ja imieniem klubu złożyłem deklarację, że nie pozwolimy robić z uchwał  maja jakiejś do niczego nie obowiązującej sielanki, i po wyliczeniu szeregu żądań szczegółowych postawiłem na porządek ǳienny sprawę pokoju.
Tow. Bobrowski zażądał skontrolowania rachunków Legionu Wschodniego i użycia tych
funduszów na stypendia dla inwalidów legionistów. P. Witos zaś tak ostro uderzył na
konserwatystów, że ci wyszli demonstracyjnie z po sieǳenia Koła.
W Izbie poselskiej już nie konserwatyści przemawiali imieniem Koła, lecz ludowcy,
demokraci i socjaliści. Dawni „z łaski boskiej i cesarskiej” przywódcy kołowi, musieli teraz
„jeść gorzki chleb opozycji”…
W mowie parlamentarnej z  paźǳiernika  r. zwróciłem się przeciw niemieckiej
polityce, obrabowującej wschodnią Galicję z żywności przy pomocy „wǳięcznego” rządu austriackiego. Niemcy wywozili pociągami całymi żywność z „obronionego” przez się
kraju! Równocześnie zagroziłem rządowi opozycją najostrzejszą, jeżeli nie porozumie się
z Kołem w sprawie pomocy ludności.
W dalszej dyskusji nad cenzurą wojenną przytoczyłem, obok horrendalnych bezprawi cenzorów, fakt, że skonﬁskowano depeszę cesarza do p. Bilińskiego! Nie zaniedbałem
ubawić Izbę cytatami z konﬁskat, padających gradem na krakowski „Naprzód”. Rząd
wojskowy strzegł w tych konﬁskatach tajemnic geograﬁcznych, aby „wrogowie” nie dowieǳieli się np. jak daleko jest od góry Łowczen — do Cetynii.
W konsekwentnym dążeniu do zrealizowania programu z  maja doszedłem do jawnego konﬂiktu z socjalistami niemieckimi w Austrii i w Prusach.
W listopaǳie  r. ogłosiłem w „Naprzoǳie” dwa artykuły przeciw ich taktyce
w Sztokholmie i późniejszej w sprawie polskiej. Przytoczyłem stanowisko tow. niemieckich, zaznaczone w ich memoriale sztokholmskim: „Finlandia i Królestwo Polskie powinny być niepodległe. Polacy w Galicji i w Prusach mają otrzymać zupełną autonomię
w ramach Austrii i Prus tak samo jak Rusini. Trwałego rozwiązania kwestii polskiej można oczekiwać w przyszłości od porozumienia się swobodnego obu mocarstw centralnych
z niepodległym Królestwem Polskim”. Zaatakowałem to stanowisko, jako nieszczere, bo
pozostawianie przyszłości i „porozumieniu się” obu wielkich państw zaborczych z małym Królestwem Polskim zakrawało na ironię raczej, niż na uznanie narodowych praw
polskich. Utrzymanie zaborów było niesocjalistyczną, a raczej imperialistyczną polityką,
prowaǳoną w dodatku przez socjalistów w imię mięǳynarodowej solidarności!…
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Nie mogę przytaczać tutaj całej treści obu wielkich artykułów, ale rozprawiłem się
w nich gruntownie z argumentami Niemców o tym, że Niemcy nie przelewali krwi dla
niepodległości Polski, że potrzebują Galicji dla zboża, węgla, soli, ropy i długów państwowych, że Polska przeszkaǳa pokojowi przez „aneksję” części państwa rosyjskiego (!)
i że w ogóle przeszkaǳa dojściu do skutku pokoju światowego!…
Stanąłem wbrew tym poglądom niemieckim na stanowisku, że Galicja musi należeć do niepodległej Polski i zażądałem, aby socjaliści wiedeńscy zechcieli się raz wreszcie
poinformować poważnie o sprawie polskiej.
Muszę przyznać, że w kilka miesięcy później towarzysze niemieccy w Austrii zmienili
swoje stanowisko i uznali w zupełności prawo Polaków w Austrii należenia do niepodległej
Polski.
Przez cały rok  byłem czynny w Raǳie miasta Krakowa, gǳie stawiałem wnioski o pomoc dla prześladowanych legionistów i o ratunek dla głodującej ludności. Rada te wnioski uchwalała, a zainicjowane przeze mnie gminne „kuchnie obywatelskie”,
gǳie karmiono luǳi przyzwoicie za najtańsze pieniąǳe, nazywały się w szerokich kołach „kuchniami Daszyńskiego”… Nadto zaproponowałem wraz z niestruǳonym na polu
opieki społecznej tow. Emilem Bobrowskim ochronę ǳieci w odpowiednich instytucjach gminnych. Znaczenie jednak i powaga samorządu miejskiego w Krakowie barǳo
zmalały pod wpływem wszechwłaǳy różnych generałów i oﬁcerów austriackich. Nie były
wszakże nigdy tak małe, jak w niepodległym państwie polskim, które zrujnowało autonomię gminną w Galicji zupełnie.
Pod koniec r.  hr. Czernin w Komisji Delegacji wspólnych zajął stanowisko poprawne, o ile choǳiło o zawarcie pokoju. Uznał jawnie i publicznie  punktów Wilsona,
a więc i prawo Polski do wolności, zjednoczenia i dostępu do morza. Po raz pierwszy
od dwuǳiestu lat mego posłowania byłem w owym czasie członkiem Delegacji. Popierałem w nich dążność do zawarcia pokoju, lecz nie miałem wyobrażenia o tym, jak hr.
Czernin ukształtuje w praktyce swoje piękne idee pokojowe, głoszone pięknym językiem
w komisji. Kiedy w grudniu zaczęły się pierwsze pertraktacje mocarstw centralnych z bolszewikami w Brześciu, zwróciłem się do hr. Czernina z prośbą, aby mi umożliwił przyjazd
do Warszawy, celem naraǳenia się z p. Janem Kucharzewskim, ówczesnym prezydentem ministrów Regencji (pp. Ostrowski, Lubomirski, arcybp. Kakowski). Czernin okazał
się barǳo życzliwym dla mej prośby i przez swego przedstawiciela w Berlinie wyrobił
mi — ponad głowami generał-gubernatorstwa warszawskiego — telegraﬁczną przepustkę do Warszawy. Mogłem więc w końcu grudnia złożyć wizytę p. Kucharzewskiemu,
zwracając jego uwagę na to, że mocarstwa centralne, a zwłaszcza Berlin, zamierzają nie
dopuścić Polski do rokowań w Brześciu, a chcą decydować o niej bez niej. Prosiłem go
usilnie, aby przeciw temu — póki czas — zaremonstrował i żądał dopuszczenia Polski.
Zaproponował mi naradę z Regentami na co się zgoǳiłem. W pięknym pałacu przy
Krakowskiem Przedmieściu odbyła się ta konferencja ze znanymi mi już osobiście Regentami. Zwróciłem uwagę, że po uznaniu publicznie przez hr. Czernina „tez Wilsona”,
jest niemożliwą rzeczą, aby Polska pozwoliła wyłączyć się od obrad, prowaǳonych na
polskiej ziemi, i żeby nie miała nawet oﬁcjalnego prawa protestu przeciwko decyzjom,
które w Brześciu zapadną. Regenci zgoǳili się, że potrzebna jest natychmiastowa akcja
w kierunku formalnej i urzędowej obecności Polski w Brześciu. Ale poczynione przez
p. Kucharzewskiego kroki dyplomatyczne nie osiągnęły żadnego skutku. Zbliżano się
niewstrzymanie do haniebnego traktatu brzeskiego. Warszawa była w grudniu  r.
w ponurym nastroju. Policja właśnie w dniach mego pobytu masakrowała studentów,
a nawet poraniła studentki. Przekupstwo i oszustwo przy dostawach i w ogóle w życiu
publicznym było ochraniane przez Niemców. Na nic nie zdały się protesty ministra sprawiedliwości, ociemniałego p. Bukowieckiego. Za drutami obozów jeńców ciągle jeszcze
sieǳiały setki legionistów. Bieda i brak żywności dokuczały masom straszliwie.
Kiedy wróciłem do Wiednia, cesarz Karol zaprosił do siebie, do Badenu (gǳie była
Główna Kwatera) wszystkich pięciu wiceprezesów Koła Polskiego. W rozmowie zwrócił
się do mnie. Postanowiłem powieǳieć, co wiǳiałem w Warszawie. Rozmowa była dość
prosta:
Cesarz: Pan wrócił niedawno z Warszawy. Co tam słychać?
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Ja: Wasza cesarska Mość, wiǳiałem w Warszawie policję, rąbiącą uczącą się młoǳież
i raniącą szablami kobiety. Żołnierze polscy, którzy nie tak dawno składali w rowach
strzeleckich przysięgę na wierność Waszej cesarskiej Mości i których za ich męstwo obdarzano oǳnaczeniami wojskowymi, obecnie sieǳą w więzieniach jako jeńcy. Niemiecki zarząd kraju proteguje oszustów wbrew polskiej sprawiedliwości. Oto obraz rządów
w Polsce…
Cesarz: Panie pośle, jest to rzeczą niezmiernie ciężką wtrącać się w cuǳe stosunki…
(„ i t n m in
i in m
a tni in mi n”).
Stojący obok mnie prezydent ministrów dr Seidler bladł i czerwieniał na przemian,
obawiając się jawnego skandalu. Cesarz zwrócił się do p. Głąbińskiego i zaczął banalną
rozmowę. Była to ostatnia moja wizyta u cesarza. Kiedy w kilka tygodni później zaproszono wiceprezesów Koła do cesarza, oświadczyłem, że nie pójdę. Rozmowy z Karolem
nie miały żadnego celu.
Brześć rzucał od grudnia  r. aż do lutego r.  cień na całe życie polityczne Polski.
W trzech mowach parlamentarnych na Kole Polskim, w Izbie i w Komisji Delegacji za
znaczyłem w dniach ,  i  stycznia  r. moje stanowisko w sprawie polskiej.
W Izbie powieǳiałem  stycznia:
„Nasze geograﬁczne, historyczne, narodowe i polityczne położenie jest tego roǳaju,
że mówimy bez uszczerbku dla państwa austriackiego — co chciałbym podkreślić —
chcemy żyć w barǳo wielkiej przyjaźni z tym państwem, ale chcemy polskiego państwa
i chcemy jako Polacy, jako polska część, przejść do niepodległej, zjednoczonej Polski.
(Potakiwania).”
Kiedy wystąpiłem przeciw zachowaniu się w Brześciu głośnego generała niemieckiego Hoﬀmanna, wówczas Niemcy austriaccy zaczęli wołać, że Niemcy nas uratowały…
Odpowie ǳiałem natychmiast wśród ożywionej wesołości posłów:
„Jeżeli, powieǳmy, wpadłem w wodę, a przychoǳi wybawca i wyciąga mnie z wody,
ale mnie nie chce puścić (wesołość), lecz przytrzymuje mnie i mówi: uratowałem cię,
bęǳiesz teraz moim niewolnikiem i bęǳiesz mi służył — to ja się modlę do Boga: niech
on mnie już dłużej nie ratuje. (Żywe potakiwania). Jeżeli nas rzeczywiście uratowano,
to znaczy, że stoimy już na własnych nogach, nie powinno się nas tedy trzymać ciągle za
kołnierz i wołać: Ja cię ratuję! (Wesołość). Uratowano nas w ten sposób, że teraz rozlega się
w całym kraju krzyk wy głoǳonego ludu: Dosyć ratowania! (Żywe uznania i oklaski)*.
Wśród szalonych przerywać ze strony niemieckich posłów, krytykowałem drapieżne
zamiary Ludendorﬀa i Hindenburga okrojenia zachodniej części Królestwa.
„Równocześnie wynurza się w niemieckiej prasie projekt, jako projekt Hindenburga i Ludendorﬀa, jako projekt aneksjonistów, którzy stoją pod kierownictwem Ludendorﬀa, projekt bezwstydnego okrojenia polskiej ziemi na korzyść niemieckiego państwa,
aneksji około . km., która ma obejmować także zagłębie węglowe, Dąbrowę Górniczą. (Przerywania). To oznacza narodowe i militarne zabezpieczenie niemieckiego państwa! To jest straszliwa metoda wywoływania nowych wojen, to jest metoda, zwalczana
przez Bismarcka w r.  i .
Poseł Diamand: Bezskutecznie!
Poseł Daszyński: Zwalczana bezskutecznie metoda, która musi automatycznie rozżarzać nienawiść. Gdyż w to nikt w święcie nie wątpi, i nie wątpicie wy także panowie, że
taki rabunek polskiej ziemi oznaczałby śmiertelną nienawiść wszystkich Polaków w świecie przeciw niemieckiemu państwu”.
Chłostałem oszukańcze praktyki Berlina wobec rządu polskiego, który żądał dopuszczenia go do rozpraw brzeskich, i zaprotestowałem przeciw uwięzieniu Józefa Piłsudskiego. Zakończyłem przemówienie okrzykiem:
„Precz z okupacjami! Znieść okupacje równolegle z rosyjską demobilizacją! Rzeczywiste samostanowienie polskiego ludu na podstawie Sejmu, przygotowanego przez powszechne głosowanie ludowe!”
W Kole Polskim postawiłem w dwa dni później obszerną rezolucję, w której domagam się:
) Sejmu polskiego, bo ani Regenci, ani Rada Stanu nie mają prawa reprezentować całego narodu. Tworzenie armii polskiej bez pozwolenia Sejmu jest dalszym ciągiem decyzji
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o Polakach bez Polaków. ) Niedopuszczenie Polaków do traktowania pokoju w Brześciu, przejmuje Polskę obawą, że okupanci zechcą tam przemawiać w ich imieniu. Koło
Polskie żąda bez zwłocznego dopuszczenia pełnomocników wszystkich trzech ǳielnic do
rokowań w Brześciu, jako pełnoprawnych członków konferencji. ) Żądam dalej wycofania wojsk obu państw z Królestwa i uwolnienia Polaków wywiezionych w głąb Niemiec,
a w pierwszym rzęǳie bohatera polskiego, Piłsudskiego. ) Koło żąda zawarcia pokoju z Rosją bez ǳielenia narodów na części, pozostające pod różnymi, obcymi rządami,
a w szczególności żąda współǳiałania „wspólnego rządu” w utworzeniu wolnego, zjednoczonego, niepodległego państwa polskiego, obejmującego ludność wszystkich ǳielnic
Polski”.
Ludowcy wnieśli rezolucję w zasaǳie podobną do mojej; tylko konserwatyści mieli
jeszcze odwagę oﬁarować w Kole koronę polską cesarzowi Karolowi…
Równocześnie hr. Czernin określał w Komisji Delegacji swoje stanowisko do Polski.
Przede wszystkim podnieść na leży stosunek jego do  punktu tez Wilsona. Hr. Czernin
oświadczył:
„Także i my jesteśmy zwolennikami utworzenia niezawisłego państwa polskiego, które
by musiało obejmować obszary zamieszkane niewątpliwie przez ludność polską. Także
i co do tego punktu, sąǳę, zgoǳilibyśmy się prędko z Wilsonem”.
W mowie podniosłem wszystkie punkty żądań polskich i prosiłem ministra, aby
„akomodował się do wyboru konstytuującego Sejmu polskiego w Warszawie”.
Dr Biliński: Najpierw musi być gotowa Rada Stanu! Daszyński: Rada Stanu nie może
zastąpić Sejmu.
Zażądałem dalej, aby minister użył wszelkich środków, żeby w Brześciu mógł powitać
przedstawicieli polskich. Co do okupacji, to po jej cofnięciu „Polska może w  goǳinach
objąć aparat administracyjny”.
Poparł żądanie polskie p. dr Stransky i socjalista Ellenbogen.
Równocześnie przemawiał w Izbie berlińskiej kanclerz Hertling, który w sprawie 
punktu Wilsona wykręcił się azesem, odraczającym na przyszłość rozwiązanie sprawy
polskiej:
„Trzeba zostawić Niemcom, Austro-Węgrom i Polsce pogoǳenie się w sprawie ukształtowania tego kraju”…
Równocześnie zapowieǳiał, że Niemcy nie oddaǳą Alzacji i Lotaryngii.
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Dnia  lutego  roku zawarły Niemcy i Austro-Węgry z „Ukraińską Republiką
Ludową” traktat w Brześciu, przyznający znaczne obszary ziemi polskiej Ukrainie, aby
ją zrobić w przyszłości spólniczką państwa niemieckiego przeciwko Polsce. Pokój brzeski miał zakończyć wojnę na wschoǳie Europy i jako jej rezultat tworzył z Polski jakiś
nęǳny skrawek kraju, trzymanego w zależności politycznej od wschodu i za chodu. Wobec tej zbrodni zakipiał wreszcie gniew narodu, podniosły się namiętne protesty, Polacy
zwrócili się przeciw Niemcom i Austrii. Dyplomata jej hr. Czernin okazał się zwykłym
oszukańczym i wykrętnym politykiem, który dopomógł do odegrania niegodnej komedii
z ową „Ukraińską Re publiką Ludową” zawierając uroczysty traktat z -letnim p. Sewrjukiem, studentem napęǳonym z lwowskiego uniwersytetu! Czernin tłumaczył się, że
musiał zawrzeć ten „pokój chlebowy” („Brotiede”), bo Austria ginęła z głodu, a Ukraina
obiecała dać chleba!… Ładna podstawa fundowania granic państwowych, wykupionych
za mąkę i zboże!
Dnia  lutego zebraliśmy się w gmachu Rady miejskiej w Krakowie. Byli tu przeważnie reprezentanci stronnictw demokratycznych, chociaż przyszedł i p. dr Bobrzyński, aby
„uspakajać”… Na wniosek Moraczewskiego i mój uchwalono wezwać kraj cały do protestu w formie strajku generalnego, mającego się odbyć w dniu  lutego w ponieǳiałek.
Podczas naszych obrad zaczęli do sali wpadać luǳie poranieni i pokrwawieni. Młoǳież
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urząǳiła równocześnie napad na biuro niemieckiego konsulatu, którego broniła ǳielnie
policja p. Krupińskiego, siekąc demonstrantów szablami. Konsulat zdemolowano.
Strajk generalny podczas wojny, nakazany w Galicji, udał się znakomicie i zespolił
cały naród. W ponieǳiałek zamknięte były nawet szkoły i urzędy. Najznakomiciej spisali się kolejarze. Przez cały ǳień stała kolej; pociągi zatrzymywały się na stacjach prowincjonalnych i chociaż Prusacy grozili nieraz maszynistom rewolwerami, kolejarze nie
ustąpili! Wśród ogólnego wzburzenia ulica wchoǳiła w swoje prawa; chłopaki przywiązywali psom do ogonów ordery austriackie i por trety cesarza Karola, a orły austriackie
strącali do rynsztoków!… Masa polska ocknęła się i wystąpiła przeciw Austrii. Podobny nastrój przeciw okupantom zapanował i w Królestwie. Adiutant Beselera von Noe
the wyraził wobec znajomych Polaków zdumienie, że tak cierpliwi i ustępliwi dotychczas
Polacy stracili wreszcie cierpliwość… Ciekawą rzeczą było, że głównym powodem wzburzenia polskiego było odcięcie Chełmszczyzny od Polski, na co się przed kilku laty tak
spokojnie goǳili narodowi demokraci…
W Kole Polskim zawrzało jak w ulu. Objąłem w tych dniach moralną komendę nad
Kołem przy powszechnej na to zgoǳie. Napisałem i zreferowałem w Kole (w asystencji
członków Izby Panów z pp. Bilińskim i Gołuchowskim na czele) protest Koła. Miał go
odczytać w Izbie poseł bar. Goetz-Okocimski imieniem Koła. W proteście tym pisałem
ustępy, oklaskiwane potem w Izbie:
„Układ brzeski, zroǳony z ducha niemieckiego militaryzmu i bezsilnej obłudy dawnej
dyplomacji austriackiej, ma młodą re publikę ukraińską za pomocą zbrodni popełnionej
wspólnie na naroǳie polskim, bez wojny przyłączyć do mocarstw centralnych i wytworzyć
mięǳy Polakami i Ukraińcami ustawiczne źródło walki bratobójczej.
Przez bezpośrednie sąsieǳtwo Rzeszy niemieckiej z Ukrainą, poprzez obszar pogwałconej Litwy, w przyszłości Polska okaleczona narodowo, dławiona pod względem polityki
państwowej i handlowej, ma stać się powolnym narzęǳiem Rzeszy niemieckiej. Austro-Węgry zaś mają spaść na poziom osaczonego, bezwładnego państwa lennego (Głosy
u Polaków: To prawda!).
Tak to oba mocarstwa centralne depczą zasadę pokoju bezaneksyjnego, opartego na
prawie samostanowienia narodów, tak przez ten wrogi dla narodu polskiego akt Austrii
uniemożliwia się dotychczasową politykę polską w państwie. W czwartym roku wojny,
gdy już miliony żołnierzy polskich pod sztandarami obu państw centralnych na wszystkich polach bitew krew przelały, a masy ludu polskiego w kraju oddały mienie, chleb
i ǳieci swoje, pierwszy układ pokojowy zapowiada im nowe wojny, nową nęǳę, nowe
zaparcie się siebie (Żywe potakiwania u Polaków). Ma on stać się tryumfem niemieckiego militaryzmu i strasznym pognębieniem prawa samo stanowienia narodu polskiego. W obliczu całego świata cywilizowanego zakładamy uroczysty protest przeciw tej
zamierzonej grabieży ziemi polskiej. Uznanie suwerenności wskrzeszonej państwowości
polskiej znaczy, że rozporząǳać ziemią, należącą do Polski, ma prawo tylko państwo
polskie. Dlatego odmawiamy brzeskiemu układowi pokojowemu mocy prawnie obowiązującej. (Oklaski u Polaków).
W poczuciu naszych nieprzedawnionych praw narodowych przenigdy nie wyrzekniemy się naszej ziemi i naszego prawa do tworzenia niepodległego państwa, obejmującego
wszystkie ǳielnice Polski. (Huczne oklaski u Polaków, mówca odbiera gratulacje)”.
Postawiłem nadto w Kole wniosek, żeby obaj ministrowie Polacy podali się do dymisji.
Pomimo oporu konserwatystów i demokratów wniosek przeszedł, ale cesarz dymisji nie
przyjął, licząc na „słomiany polski ogień”…
Gdym tak pracował w Kole na niezliczonych naradach Koła i jego komisji parlamentarnej, napisał do mnie hrabia Czernin prosząc o odwieǳenie go w ministerstwie.
Od pisałem w kilku zdaniach, że nie życzę sobie z nim mówić. Potem zjawił się u mnie
przyjaciel ministra p. hr. Adam Tarnowski, wówczas dyplomata bez zajęcia (dawniej poseł
austro-węgierski w Bułgarii i nieuznany przez Amerykę poseł w Waszyngtonie), próbując
mnie przejednać. Rozmawialiśmy w kuluarach parlamentu. Kiedy hrabia zaczął nalegać,
abym przecie odwieǳił Czernina, zacząłem barǳo głośno wydawać ujemne sądy o tym
panu. Tarnowski zaciągnął mnie do jakiegoś klubu, stojącego otworem, i zwrócił moją
uwagę, że przez moje stanowisko obrażam cesarza.
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— Powieǳ pan cesarzowi, że przez taką politykę straci koronę! — zawołałem i obejrzawszy się spostrzegłem, że Tarnowski zaciągnął mnie do najbarǳiej monarchicznego
klubu — antysemitów… Ocknąłem się i zacząłem się śmiać, raǳąc hrabiemu, aby mnie
na próżno nie namawiał, bo do Czernina nie pójdę. Wkrótce potem hr. Czernin „syt
chwały” ustąpił na rzecz nieśmiertelnego p. barona Buriana, który na dawał się też doskonale do roli grabarza państwa.
Po deklaracji, odczytanej w Izbie przez p. Goetza, przy szedłem  lutego  r.
do głosu jako mówca Koła. Wśród szalonych przerywań Niemców i Ukraińców przemawiałem przez pięć kwadransów, potępiając pokój brzeski, jako zarzewie zbrodniczych
nienawiści i nowych wojen. Wskazałem, że „prawo narodów stanowienia o sobie”, to
hasło rewolucji, „stało się w ustach ministra cesarza Wilhelma kłamstwem i obłudą”.
Wydrwiłem nielitościwie p. Sewriuka (sieǳącego właśnie na galerii parlamentu), demaskując czerninowską komedię, wykazałem kłamliwość coraz to innych deklaracji p.
Czernina. Ukraińcom zapowieǳiałem, że dowieǳą się wkrótce „jak to smakuje mieć
pruskich żołnierzy w kraju”… „Pokój chlebowy” nazwałem komedią, bo Niemcy gen.
Linsingena sami złupią Ukrainę, ale wątpię, czy Austria co z tego dostanie…
„Ile z tego dostanie Austria, to okaże dopiero, moi Panowie, łaska niemieckiego militaryzmu (Liczne przerywania). Po przy kłaǳie z Rumunią, nie ulega to żadnej wątpliwości, bo Niemcy zajęły zupełnie rumuńską naę, a Austria z tego nic nie do stała.
Jeżeli Niemcy potraﬁli w Austrii potajemnie, całymi po ciągami, a potem, kiedy im
tego interesu zakazano, wagonami obrabowywać kraj austriacki, prowincję austriacką, to
zaiste, nie zawahają się uwolnioną Ukrainę zupełnie tak samo splądrować, jak splądrowali
uwolnioną Polskę. (Żywe, długotrwałe brawa i oklaski. Liczne okrzyki: Pfuj‼).
Prezydent: Nie mogę pozwolić, żeby lżono w ten sposób rząd niemieckiego państwa,
tak ściśle z nami sprzymierzonego. Przywołuję mówcę do porządku”.
Opisałem dalej majestatyczny przebieg strajku w Galicji:
„Całe miasta, cała polska wieś podniosły się  lutego do wielkiej narodowej manifestacji, i to, czego nie zdołał przeprowaǳić nigdy żaden związek kolejarski, ażeby wstrzymać ruch kolejowy, to dnia  lutego przeprowaǳono zupełnie w Galicji od goǳiny
 rano do goǳ.  wieczór (Przerywania). I strajkowało wszystko, moi panowie, wszystko:
robotnicy, szkoły, urzędy i urzędnicy, poczta i telegraf, wodociągi, wszystko, wszystko,
moi panowie, co obejmuje luǳką pracę, wszystko się zjednoczyło w proteście przeciw
oszustwu na nas dokonanemu. I nie tylko to, moi panowie: kiedy chciano w Krakowie
wojsko komenderować przeciw ludowi, pokazało się — mówię to publicznie, w Izbie
(poseł Luksch: Do ulicy!) tak jest, do ulicy… (Głos: dla zagranicy!) i dla zagranicy —
pokazało się, że nie tylko polskie, ale i niepolskie pułki nie chciały strzelać do ludu.
(Żywe brawa i oklaski!)”
Zakończyłem mowę zwrotem, który wywołał szalone wzburzenie w Kole. Powieǳiałem bowiem (wedle protokołu stenograﬁcznego):
„Jeżeli minister chciał naród doprowaǳić do wzburzenia, jeżeli prawa nasze świadomie — jak zapewniał — podeptał nogami, odpowieǳią naszą bęǳie wyciągnąć stąd
dwie nauki: że nie wolno w przyszłości sprawy narodów łączyć z interesami dynastii (Żywe brawa i oklaski) i że dnia  lutego  r. zgasła gwiazda Habsburgów na polskim
ﬁrmamencie. (Żywe, długotrwałe brawa i oklaski!)”
Ponieważ przemawiałem imieniem Koła, więc konserwatyści podnieśli gwałt i żądali
skorygowania protokołu stenograﬁcznego. Trzy stronnictwa — konserwatyści, demokraci i ludowcy (pp. hr. Baworowski, Zieleniewski i Kęǳior) — nie za akceptowały mego
wyrazu „zgasła” („erloschen”) i prosili abym go złagoǳił, lub wykreślił w protokole. Ale
pp. Ptaś i Stapiński stanęli po mojej stronie, a ja oświadczyłem, że nie zmienię protokołu
ani na jotę. Jeżeli zaś panowie ugodowcy będą dalej lamentowali, ogłoszę skandaliczne ich
odezwania się szerokiej masie polskiej. Dano wreszcie spokój tym ǳiecinadom i zadowolniono się nieśmiałymi protestami w prasie, które nie zrobiły najmniejszego wrażenia.
Na ugodę było za — późno, przynajmniej dla nas. Toteż przy głosowaniu nad budżetem
w parlamencie, socjaliści polscy głosowali przeciw Kołu i wystąpili tym samym ze związku Koła. Było to logiczną koniecznością w tej samej chwili, gdy Koło chciało prowaǳić
wobec Austrii ugodową politykę, opartą na większości, zmuszając mniejszość do wyrze-
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czenia się programu niepodległości. Koło nie było jednolitą partią, a chciało prowaǳić
politykę partyjną; dlatego pękło.
Z końcem maja  r. zdawałem wraz z towarzyszami posłami rachunek z naszej polityki przed XIV Kongresem „Polskiej Partii Socjalno-demokratycznej Galicji i Śląska”,
zgromaǳonym w Krakowie. Wśród  uczestników zjazdu byli goście z PPS (tow. Arciszewski) i z Czech (tow. Nemec). Tow. Diamand referował sprawę stosunku naszego
do Koła, ja mówiłem o uǳiale naszym w ruchu zbrojnym i o sytuacji politycznej. W obszernej, kilkudniowej debacie usłyszeliśmy od dra Bolesława Drobnera, (który wówczas
jeszcze należał do partii) szereg zarzutów, popartych przez tow. Helenę Bauerową (żonę
znanego, wybitnego polityka socjalistycznego w Wiedniu), że nasza polityka wykroczyła
przeciw mięǳynarodowej solidarności, żeśmy „zdraǳili” socjalizm itd. Ale gdy w dyskusji podniesiono, że właśnie tow. Bauerowa w r.  przeważyła swoim głosem decyzję
o wstąpieniu po
słów naszych do Koła Polskiego, wówczas oczywiście trudno jej było uzyskać choćby większą liczbę głosów na zjeźǳie. Tylko  głosów poparło jej stanowisko. Najwięcej
głosów, bo , uzyskał wniosek dra Drobnera, ale była to tylko czwarta część zjazdu.
Mniejszości tej przyświecała niejasna myśl włączenia socjalistów polskich do jakiejś rzekomo barǳo radykalnej „Gesammtpartei” (ogólnej partii) w Wiedniu. Ale każdy w partii
czuł, że jest to projekt bez żadnych realnych pod staw i Kongres zatwierǳił politykę
Klubu tak w stosunku do Koła jak i do NKN, zwłaszcza, gdy tow. Moraczewski oświadczył: „Nie róbcie zarzutu z należenia do NKN, bo właśnie jako delegat NKN pracowałem
wśród proletariatu Królestwa!” Jeszcze przed wystąpieniem z Koła szukaliśmy opuszczonej od czasu Komisji Tymczasowej szerszej podstawy w demokratycznych stronnictwach
obu zaborów. Wskutek tego wzięliśmy jako partia uǳiał w „Zjeźǳie Stronnictw Niepodległościowych”, odbytym w Krakowie w dniach ,  i  lutego  r. Z Królestwa
przybyły: PPS, PSL, „Stronnictwo Niezawisłości Narodowej” (twór wojenny) i „Zjednoczenie Stronnictw Demokratycznych” (także nowe ugrupowanie). Z Galicj i: PPSD,
PSL, PSP i Liga Niezawisłości Polski (ugrupowanie inteligencji). Obok uchwał o niepodległości i zjednoczeniu całej Polski ostrze Zjazdu zwracało się przeciw „właǳom polskim narzuconym przez okupantów”. Żądano jednoizbowego Sejmu Ustawodawczego,
wybranego w pięcioprzymiotnikowym głosowaniu, re formy rolnej „aby ziemia przeszła
w ręce ludu na niej pracującego” i szeregu innych reform demokratycznych. Upomniano
się o więzionych żołnierzy i oﬁcerów polskich, a wreszcie uchwalono rezolucję w sprawie
więzionego w Magdeburgu Piłsudskiego.
Brzmiała ona:
„Wojna światowa wysunęła na czoło męża stanu i komendanta wojsk polskich Józefa
Piłsudskiego.
Demokracja całej Polski, a wraz z nią najszersze warstwy narodu darzą go pełnym
zaufaniem.
Korzystając z chwilowej bezbronności narodu, właǳe okupacyjne porwały Józefa Piłsudskiego i więżą go ósmy miesiąc w twierǳy, jedynie z tego powodu, że walczył niezłomnie o zdobycie niepodległości Polski i przeciwstawił się tworzeniu pozorów właǳy
i ﬁkcyjnych instytucji polskich, maskujących aneksyjne plany okupantów.
Reprezentowane na Zjeźǳie stronnictwa uważają uwięzienie Józefa Piłsudskiego za
obelżywy gwałt, dokonany na naszym naroǳie. Gwałt ten jest jednym z najwyraźniejszych wskaźników, jaką miarę przykładać należy do przyrzeczeń i zamiarów obu państw
centralnych.
Reprezentowane na Zjeźǳie stronnictwa, nie mają żadnego zaufania do szczerości
czynników polskich, które goǳą się, choćby milcząco, na więzienie najwybitniejszego
reprezentanta niepodległości Polski — Józefa Piłsudskiego”.
Uchwały Zjazdu demokracji polskiej w Krakowie miały w pół roku później stać się
podstawą programową „Rządu lubelskiego”. Były one stanowczym zerwaniem z Regencją w Warszawie i wypowiadały jej najzupełniejszą nieufność. Natomiast żądały republiki
demokratycznej, jako formy rządu.
Po Brześciu musiał nastąpić ostry kryzys w resztkach wojska polskiego, zgromaǳonych w środkowej i wschodniej Galicji, a częściowo znajdujących się blisko granicy bu-
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kowińskiej, tam, gǳie niedawno jeszcze ciągnęła się krwawa pręga linii bojowej. Wszak
całe społeczeństwo poczęło odczuwać głęboką nienawiść wobec okupantów, a „polski”
rząd w Warszawie nie dawał wojsku żadnej ochrony. Wprawǳie gen. Zieliński usiłował
wprowaǳić rygor wojskowy, a oﬁcerowie w stylu p. Zagórskiego czy audytora Ganczarskiego czuwali nad ściganiem niepodległościowców, wprawǳie płk. Sikorski obrał
sobie wreszcie służbę wojskową w małym miasteczku Bolechowie, bo wszelkie naǳieje
na werbunek mogły zamienić się po traktacie brzeskim na osobiste niebezpieczeństwo
dla werbowników, ale wszelkie zabiegi tych panów i wszelkie krętactwa konserwatystów
z nieistniejącego już właściwie NKN, nie po traf iły złamać ani ocyganić niezłomnych
żołnierzy i znacznej większości oﬁcerów legionowych. Bunt wisiał w powietrzu. W kilka
dni po Brześciu odǳiały legionowe przeszły linię graniczną i pomaszerowały na wschód.
Brygadier Haller znalazł się pod tak silnym — i gotowym na wszystko! — naciskiem
swych oﬁcerów, że musiał stanąć na czele tej rozpaczliwej wyprawy wojskowej. Napisał
jeszcze z drogi liryczny list do cesarza Karola i po szedł na daleką, niebezpieczną tułaczkę, która go miała za prowaǳić aż do Francji, gǳie stanął później na czele polskich
odǳiałów, uformowanych przeważnie z jeńców wojennych. Ale przedtem musiał na swej
droǳe stoczyć z Niemcami krwawą bitwę pod Kaniowem, która rozbiła ten zastęp legionowy, szukający ratunku od „polskiego” rządu Regencji w Warszawie. Wskutek zdrady
na początku wyprawy dostała się część legionistów pod Rarańczą do niewoli austriackiej.
Uwięziono ich w Huszt w północnych Węgrzech, gǳie też w Marmaros-Sziget odbył się
potem ich proces przed sądem wojennym. My, posłowie socjalistyczni, broniliśmy tych
kochanych więźniów w Wiedniu, a tow. dr Liebermann bronił ich znakomicie w Marmaros-Sziget. Obrona ta pozostanie chlubnym dla niego wspomnieniem na całe życie.
Postawa polskich posłów wymusiła na cesarzu Karolu akt abolicji i jeńcy wydobyli się
na wolność. Z innych resztek odǳiałów uciekali żołnierze, dokąd tylko mogli; kto nie
uciekł, tego posyłano na włoski ont… W ratowaniu, przewożeniu i ukrywaniu zbiegłych
legionistów oǳnaczyli się zorganizowani w związku zawodowym kolejarze polscy, którzy
trzymali potajemnie w ukryciu całe gniazda polskich dezerterów.
Legiony przestały istnieć. Pozostała po nich wspaniała, bohaterska legenda.
Z dawnego, świetnego wojska tworzyły się teraz gromady spiskowców, które miały
być w razie potrzeby dynamitem, rozsaǳającym wiązania niewoli.
Zresztą i z regularną armią austriacką ǳiały się ǳiwne rzeczy. W lasach kroackich
miały się wówczas zbierać ǳiesiątki tysięcy dezerterów, tworzących niemal prawidłowo
zorganizowaną siłę zbrojną, nie chcącą się bić na oncie. Coś podobnego można było
obserwować i u nas w Galicji, w puszczy Niepołomickiej i gǳieinǳiej, gǳie były duże
lasy. Żaden żandarm nie śmiał w takich okolicach urzędować naprawdę, bo przepłaciłby
to życiem. Wojna wyczerpała masy nie tylko ﬁzycznie, lecz przede wszystkim moralnie!
W Austrii to wyczerpanie przyszło o pół roku wcześniej, niż w Niemczech. Koalicja zaś
trzymała się już tylko pomocą Ameryki. Bez Ameryki uległaby może temu samemu wyczerpaniu, co Austria i Niemcy. Wszak straciła prawie na dwa lata przed końcem wojny
swojego sprzymierzeńca — Rosję, która poddała się wyczerpaniu i rozkładowi — pierwsza! Ciekawym byłoby gruntowne studium tych psychicznych procesów mas luǳkich
w ciągu trwania wojny światowej.
U schyłku zimy  r. rządy maskowały jeszcze starannie to osłabienie swoich narodów. Niemcy podjęły z końcem marca swoją ostatnią już we Francji ofensywę, którą
poprowaǳiły znowu aż do rzeki Marny. Gazety rozbrzmiewały echami nie bywałych
sukcesów niemieckich. Ja osobiście urząǳiłem się, jako wydawca „Naprzodu”, z racji tej
ofensywy w barǳo miły sposób. Zaangażowałem jako wojskowego sprawozdawcę por.
Ścierzyńskiego (pseudonim „Wyżeł”) i prosiłem go, aby się niczym w ocenianiu zwycięstw niemieckich nie krępował, lecz pisał z całą swobodą. Por. Ścierzyński, jeden z niesłychanie interesujących typów legionowych, obwiesił mapami pokoje redakcyjne i zaczął
pisać. Krok za krokiem, bitwę za bitwą analizując, przepowiadał upadek Niemców, a robił
to tak rzeczowo, tak pełen wieǳy fachowej, że sztabowcy austriaccy, a za nimi i policja p.
Krupińskiego, zaczęły się interesować artykułami „Naprzodu”. Na ich tle wyrosła legenda, że to jakiś tajemniczy pułkownik sztabu austriackiego pisze owe artykuły… Uciechę
miałem z młoǳiutkiego porucznika (ǳiś pułkownik WP) ogromną. Jego pisanie buǳi-
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ło w luǳiach otuchę… Jakże odmienne pojęcia o możliwości zwycięstwa niemieckiego
miał sęǳiwy wóǳ Koła Polskiego, wielokrotny minister p. dr Leon Biliński! Gdym
go odwieǳił dnia  lipca w Wiedniu, w jego prywatnym mieszkaniu na Tulpengasse,
zaczęliśmy rozmawiać na temat możliwości zupełnego zwycięstwa niemieckiego.
— Ja wierzę, panie kolego — mówił sęǳiwy gospodarz — w zwycięstwo mocarstw
centralnych. Spoǳiewam się po nich Polski. Pan może czekać, ale ja stary, nie mam już
czasu na dalsze czekanie…
W dwa tygodnie później uderzyły rezerwy marszałka Focha na Niemców i zmusiły
ich do kapitulacji  listopada  r.!… Ale p. dr Biliński wierzył święcie w tryumf obu
cesarzy.
Austria, zdruzgotana nad rzeką Piawą (wskutek czego ustąpił Conrad v. Hoetzendorﬀ ) w lecie  r., rozbita wewnętrznie w kawały, chwyciła się z początku najgłupszego środka: prześladowań policyjnych, które rozdrażniały tylko i doprowaǳały luǳi do
wściekłości. Do armii wprowaǳono urzędowych szpiegów-oﬁcerów i zhańbiono mundur żołnierski gruntownie. Pozmieniano większe garnizony w ten sposób, że niemieccy
żołnierze mieli strzelać do czeskiej ludności, a czescy do niemieckiej. Na Polaków miano
puścić Rusinów i Węgrów itd. Namiestnik lwowski, generał-pułkownik hr. Huyn, wydał
dnia  lipca  r. „tajny” okólnik do dyrektorów policji i starostów o „wszechpolskiej
propaganǳie w Galicji”, gǳie opowiada, jak to w Galicji szerzą się „idee zgubne, i wprost
rewolucyjne” — „przeciw dynastii, monarchii i przeciw sprzymierzeńcom”, wzywające do
zwalczania „wszystkiego co obce”, a do pracy „w sprawie uwolnienia ojczyzny, która może
być tylko demokratyczną re publiką, stworzoną na gruncie zjednoczenia całego narodu
i po łączenia wszystkich polskich krajów”.
A dalej biada i przestrzega generał-namiestnik:
„Rozszerzane drukowane odezwy wzywają wprost do zemsty młoǳież, a nie do modlitwy za dynastię, wpajają nienawiść do państw centralnych i do Rady regencyjnej warszawskiej oraz rządu polskiego, jako tworów państw sprzymierzonych, wykazują konieczność oderwania Galicji od państwa — przyłączenia do Królestwa Polskiego, a wreszcie
zachęcają do radykalnego stanowiska wobec rządu wiedeńskiego, odmawiając temu ostatniemu prawa do rozstrzygania o losach Polski i tworzenia rządu polskiego. Ponieważ propaganda tego roǳaju zdolną jest zakłócić spokój i porządek publiczny, przeto polecam
P. T. wskutek re skryptu p. c. k. ministra spraw wewnętrznych z dnia  lipca , L.
/pr., powołując się zresztą już na tutejszy okólnik z dnia  marca , L. /pr.,
aby sprawie tej poświęcił baczną uwagę, nad osobami, zajmującymi się ruchem wszech
polskim, zarząǳił dyskretny, ale jak najściślejszy naǳór, przeciw szerzeniu powyższych
lub podobnych idei wystąpił z całą energią i wszystkimi stojącymi do dyspozycji środkami prawnymi; w szczególności wystąpi P. T. z całą surowością i przeciw wewnętrznym
objawom propagandy tego ruchu, jak nieumieszczanie na powrót
usuniętych państwowych emblematów.
O ile agitujący w powyższym kierunku podlegają obowiązkom
wojskowej służby i są czasowo zwolnieni z czynnej służby, przed łoży mi P. T. w razie
potrzeby wniosek na spowodowanie cofnięcia zwolnienia.
O ważniejszych spostrzeżeniach w tej sprawie należy bez zwłocznie donieść Prezydium c. k. Namiestnictwa”.
Była w tym okólniku cała rozpacz i cała bezsilność walącej się Austrii. Cóż pomóc
jej mogły ǳiecinne kroki policji lwowskiej, czy krakowskiej, szykanujące np. „Ligę Kobiet” za pomocą rewizji u tow. Moraczewskiej? Cóż znaczyły areszty jednostek wobec
strącanych wszęǳie do rynsztoków orłów dwugłowych? Cóż mógł zrobić dyrektor policji p. Krupiński przeciw Polsce? Wyszła z tego wszystkiego wstrętna i nie mądra farsa,
którą wydrwiłem potem bez litości w dwóch ostatnich moich mowach parlamentarnych. W połowie lipca  r. pogrzebałem w parlamencie uroczyście „austro-polskie
rozwiązanie”, oświadczając, że „Polacy nie uronią ani jednej łzy po jego zaprzepaszczeniu”. Przemawiający po mnie p. Głąbiński oświadczył również: „Wielu Polaków długo
oddawało się pięknemu marzeniu, że tu w Austrii mają drugą ojczyznę. Ale podczas tej
wojny rozwiał się ten sen zupełnie”…
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Przy Austrii zostali tylko konserwatyści p o l s c y, którzy się wraz z nią chcieli położyć
do trumny. Wierzyli jeszcze ciągle, że jakieś nowe noty, nowe zjazdy monarchów uczynią
żywotnym austro-polskie rozwiązanie. Na tę ich wiarę nie było lekarstwa.
A tymczasem linia wojskowa niemiecka cofała się we Francji krok za krokiem i zbliżała się z każdym dniem do granicy Rzeszy niemieckiej. Amerykanie lądowali w portach ancuskich coraz to nowe krocie świeżych, znakomicie wyekwipowanych żołnierzy.
Głód szarpał wnętrzności stumilionowej masy ludności mocarstw centralnych. Zbliżała
się wielka przegrana tych mocarstw w wojnie światowej. Pierwsza poddała się Bułgaria;
odsłoniła się wskutek tego wschodnio-południowa ﬂanka Niemiec i Austrii. W końcu
września  r. zaprosiłem na wspólną naradę w parlamencie nasz Klub, Klub narodowych demokratów i przedstawicieli Koła Polskiego. Przedłożyłem rezolucję, którą Polacy
mieliby wnieść w parlamencie. Należało położyć kres wszelkim intrygom konserwatystów z rządem austriackim, na którego czele stanął — po drze Seidlerze — klerykalny
baron Hussarek. Wszyscyśmy czuli, że zbliża się kres wojny i muszą się odbyć rokowania pokojowe. Do tych to rokowań na leżało przygotować sprawę polską, jako mięǳynarodową, niezależną od opieki zaborców. Nie myślę opisywać szczegółowo dyskusji
trzech polskich Klubów. Przy pomocy Klubu narodowo-demokratycznego zmusiliśmy
po prostu Koło Polskie (przewodniczący dr Tertil) do uznania następujących zasad, które przytaczam w streszczeniu. Wniosek, który się nazywał: „Daszyńskiego, Głąbińskiego
i Tertila”, zawierał następujące tezy:
„Izba posłów zechce uchwalić:
Uznajemy prawo każdego narodu do samostanowienia o swojej
formie państwowej i dążymy do pokoju światowego na pod stawie porozumienia
wszystkich narodów. Aby urzeczywistnić i zapewnić każdemu narodowi pełną państwową niezawisłość, zarzucamy stanowczo wszelką tajną dyplomację, która pragnie o losach
narodów bez ich wieǳy i zezwolenia rozstrzygać.
Zwalczamy militaryzm i imperializm każdego narodu i wyrażamy przekonanie, że
wojna światowa zakończyć się ma stworzeniem związku wolnych narodów i utworzeniem
mięǳy narodowego trybunału rozjemczego.
Kierując się tymi zasadami oświadczamy, jako przedstawi ciele narodu polskiego
w Austrii:
. Uważamy poǳiał Polski jako akt gwałtu, dokonany na naroǳie polskim. Domagamy się przywrócenia niezawisłego, z wszystkich części polskich złożonego państwa
polskiego, a więc z własnym wybrzeżem, jako też z obszarów zamieszkanych prze ważnie
przez ludność polską, zwłaszcza Śląska.
. Zastrzegamy się przeciw temu, aby kwestia polska uważana była i traktowana jako wewnętrzno-polityczna sprawa któregokolwiek z mocarstw, które dokonały poǳiału
Polski. Odrzucamy wszelkie jednostronne rozwiązanie kwestii polskiej. Domagamy się
uǳiału przedstawicieli narodu polskiego w kongresie pokojowym świata, który ma sprawę Polski rozwiązać.
. Dążąc do naszej wolności, dalecy od zamiaru panowania nad innym narodem, popieramy dążenia każdego narodu, zmierzającego do osiągnięcia jego pełnej niezawisłości”.
Rezolucja ta, wniesiona w Izbie dnia  paźǳiernika, była ciosem śmiertelnym, goǳącym w politykę ugodową konserwatystów. P. Jaworski przyznał w Kole, że prowaǳili
politykę błędną, ale nie odstąpił od tego błędu aż do upadku Austrii.
Dnia -go paźǳiernika wypowieǳiałem w parlamencie austriackim ostatnią swoją
mowę. Po dwuǳiestu z górą latach pracy w tym gmachu parlamentarnym rozstałem
się z nim bez żalu. A jakie słowa pożegnania wygłosiłem, niechaj świadczy kilka tylko
urywków z tej mowy, które podaję na ryzyko, że znuǳę łaskawego czytelnika:
„Na początku wojny byliśmy pełni entuzjazmu, zarzucano nam nawet, żeśmy parli
do tej wojny, żeśmy pomagali ostrzyć broń i popychać ludy do krwawego tańca. Biorę
ten zarzut na siebie i na wszystkie stronnictwa mego narodu, żeśmy do tej wojny poszli.
Poszliśmy w biały ǳień, w świetle słońca, a broń nasza była bronią narodu walczącego o wolność i zwracała się wyłącznie przeciw caratowi, przeciw niewoli naszego narodu, przeciw wrogowi demokratycznej Europy i luǳkości. Rzuciliśmy się w wir z bronią
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w ręku po stronie Austro-Węgier z wiarą, że państwo to uszanuje naszą najszlachetniejszą
krew przelaną. I cóż z tego wyszło? Drobiazgowa szykana jedna za drugą, poniżanie nas,
płynące ze złośliwej zawiści, z kłamstwa i oszczerstwa, aż zrabowano nam całą wiarę
i zdarto gałąź po gałęzi, liść po liściu, aby z niej zrobić straszydło na wróble, przykład
dla narodów na przyszłość, ażeby Austrii nie ufały, aby na Austrii nie budowały! {Żywe
oklaski i brawa!).
Ruch legionowy skończył się uwięzieniem generała Piłsudskiego. Wbrew ustawie,
bezprawnie, łotrowsko wzięto go wśród jego narodu, nie mogąc mu do dnia ǳisiejszego wskazać ani jednego powodu, dlaczego zawleczono go z Warszawy do Magdeburga.
(Słuchajcie, słuchajcie!). Cóż zrobiono z naszymi na ǳiejami? Oszukiwano nas aktem
z  listopada i pismem od — ręcznym z  listopada tak długo, aż umarł stary cesarz,
a w pół roku później minister ﬁnansów Spitzmiiller powieǳiał: Nie może być mowy
nawet o wyodrębnionej Galicji! — Darowano nam państwo; w dwóch aktach z  listopada  i  września  orzeczono, że Polska ma być ǳieǳiczną monarchią. A już
w Brześciu zamierzano tej monarchii bez monarchy wyprać wnętrzności, aby potem tyǳień po tygodniu grozić, że ukradną i zrabują nam nasze tereny węglowe. To miało być
państwo ǳieǳiczne monarchiczne. Pytam Panów z całym spokojem: jakiem prawem
Austria i Niemcy wzięły na siebie uzurpacyjną decyzję w polskiej sprawie? Gǳie jest
mięǳynarodowa podstawa tego prawa? {Okrzyk: To prawo wojny!). Tak, to prawo wojny, oparte na przemocy. Na podstawie zwycięstwa miecza chciano ukonstytuować naród
na całą przyszłość, aby ta konstytucja odpowiadała interesom obu mocarstw centralnych.
Zrabowano wszystko: nasze lasy, nasze konie i krowy, nasze drzewo i żelazo, nasze maszyny, przemysł i handel, wszystko to zawleczono do Niemiec. {Słuchajcie, słuchajcie!).
Ale to jeszcze nie wszystko. Ponieważ nie mogli zrabować ziemi, więc postanowili uczynić ją bezwartościową i wywieźli z kraju do Niemiec . robotników, (Słuchajcie!
Słuchajcie!) jak murzynów, jak niewolników. (Hańba!). W najbarǳiej łotrowski sposób
urząǳano polowania na luǳi, dawano przedstawienia kinoteatru na wsi, aby ciekawą
ludność napaść i wywieźć do Niemiec, {Wykrzykniki), aby ich potem w inseratach gazet, aby te biedne polskie dusze, tych niewolników, odstępować temu, kto więcej zapłaci.
W środku Europy, za cichą zgodą niemieckiej demokracji popełnia się tę zbrodnię masową. (Wołanie: niestety!). Chciano nas nadto ośmieszyć. W maju oﬁarowano nam z łaski
Ludendorﬀa w Głównej Kwaterze niemieckiej — króla (Śmiechy), jakiegoś Mindowe
III, jak Litwinom! Nie wiem nawet jak się ten pan nazywa {Okrzyk: Urach!). U Litwinów nazywa się Mindowe II. Jest to coś podobnego, jak niegodna komedia ﬁnlanǳka,
gǳie jakiś generał niemiecki, nie umiejący ani słowa po ﬁńsku, uczy się na gwałt wymawiać: „ǳień dobry, lub dobranoc”. — Prawdopodobnie powie wkrótce to ostatnie.
(Żywa wesołość). — Tak samo chciano postąpić z nami i zaraz zjawiło się pół tuzina
kandydatów. — Jeden z nich sprawił sobie nawet — przy ǳisiejszych cenach futer! —
wspaniałą królewską delię w Wiedniu. 'To wszystko miało się już stać we wrześniu, mieliśmy dostać z łaski Ludendorﬀa prawǳiwego króla… ǲiękuję panu Ludendorﬀowi,
ale śmiem zapytać, czy nie ma innych zmartwień? Czy nie ma innych koron do obrony?
(Żywa wesołość, żywe brawa i oklaski). Czy nie ma bliższych koron, bo wszak tam u niego w domu jest wiele — niektórzy mówią, za wiele — koron i królów. Więc niechaj nas
nie uszczęśliwiają królem, który by w  goǳin po ustąpieniu Prusaków z kraju musiał
pakować swoje manatki i nie koleją — bo to byłoby niebezpieczne — lecz aeroplanem
uciekać do Niemiec. (Żywe brawa i oklaski)”.
Trudno było mówić wyraźniej. W Niemczech również padał strach na rząǳących.
Objawem tego strachu było mianowanie przez Wilhelma II ministrem tow. Filipa Scheidemanna. Postanowiłem obciążyć demokratyczne sumienie nowego ministra sprawą
więzienia Piłsudskiego i napisałem dnia  paźǳiernika „list otwarty”. Opisawszy zbrodnię aresztowania bohatera narodowego Piłsudskiego i jego szefa sztabu Sosnkowskiego,
i więzienia ich bez oskarżenia w ciągu  miesięcy, uczyniłem Scheidemanna odpowieǳialnym za ten krok rządu niemieckiego i zażądałem „natychmiastowego wypuszczenia
na wolność” obu więźniów. W przeciwnym razie musiałbym sąǳić, że minister jest albo
bezsilny, albo nie ma dobrej woli, czego nie chcę przypuszczać…
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Chociaż list ten na razie nie odniósł skutku, wydrukowany w prasie, zwrócił uwagę
opinii na samą sprawę.
Rozstawszy się z Austrią w parlamencie, trzeba było skończyć i z „Delegacjami wspólnymi” — reprezentacją Austro-Węgier. W tym celu wniosłem dnia  paźǳiernika na
plenarnym posieǳeniu Delegacji rezolucję, w której polscy posłowie „od tej chwili uważają się — również — za przynależnych i obywateli wolnego, zjednoczonego i niezawisłego państwa polskiego”… i „wzywają c. i k. rząd do przeprowaǳenia rozgraniczenia
i wdrożenia koniecznych umów gospodarczych mięǳy suwerennym państwem polskim
a pozostałymi częściami państwa austro-węgierskiego”.
Słówko: „również” (po niemiecku „auch”) w tej deklaracji, zawǳięczać należy p. Bilińskiemu. Z początku deklarację moją podpisali pp. Długosz, Głąbiński, German, Tetmajer i ja. Przewodniczący Delegacji odmówił poprzednio Czechom i południowym Słowianom prawa odczytywania deklaracji. Musiałem więc swoją postawić w formie wniosku, aby dostała się do aktów Delegacji. Ale do postawienia wniosku trzeba było sześciu
podpisów. Zostawali jeszcze dwaj polscy członkowie Delegacji, pp. Biliński i Jędrzejowicz. Ci postawili za warunek, aby umieścić w tekście słówko — „również”… Postanowiłem poprosić o szósty podpis kogokolwiek z Czechów, ale Polacy uczynili wielki lament
i większość podpisanych zgoǳiła się na niemądry dodatek, potrzebny tylko p. Bilińskiemu dla uratowania jego ugodowych skrupułów… W tym zatem tekście odczytano
nasz wniosek. Publiczność polska, dowieǳiawszy się z „Naprzodu” o tych obrzydliwych
targach, stawiła pod pręgierz nazwisko Bilińskiego, nazywając go „Auch-Pole”. Sam p.
Biliński długo mi ten epizod pamiętał.
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Rzecz z Austrią była skończona. Najprostszą konsekwencją tych wszystkich naszych
oświadczeń publicznych byłoby bezpośrednie przyłączenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego
do Królestwa — pod właǳę Regencji. Ale nikt tego wniosku wówczas nie wyciągnął
i wyciągnąć nie mógł. Bo Regencja była właǳą obcą, mianowaną przez obu okupantów.
Ale nie tylko właǳą obcą była. Miała na sumieniu skandaliczne swoje odezwania się
uroczyste w zamku berlińskim do Wilhelma II, mianujące go ku wzgarǳie całego świata
„księciem pokoju”… Regencja była reprezentacją przyszłego króla polskiego, co było po
rewolucji rosyjskiej (a wkrótce i niemieckiej), wobec żądań demokracji polskiej i stanu
masy polskiej po czteroletniej wojnie, zwykłą prowokacją narodu. Pozbawiona przez okupantów właǳy a i godności, opadała Regencja ze stopnia na stopień, tak, że trzeba było
liczyć się z jej upadkiem, aby mogła naprawdę powstać zjednoczona Polska. Gdy w lecie
r.  Koalicja uznała prawo Polski do zupełnej niepodległości, premier rządu Regencji
wystąpił przeciw temu uznaniu! Regencja zaprzepaściła godność wojska polskiego i pomagała do jego zupełnego rozbicia. Wśród walących się tronów obu państw zaborczych,
zostawianie ich tworu — Regencji — w Warszawie, wzmacnianie jej akcesem bezpośrednim Galicji, która w drugiej połowie paźǳiernika wchoǳiła już w stan rewolucji przeciw
Austrii — było rzeczą nie do pomyślenia. Wprawǳie wezwano na ǳień  paźǳiernika
przedstawicieli wszystkich stronnictw do Warszawy na naradę, ale chaos partii i partyjek
polskich (było ich około ), zebranych w sali „Towarzystwa Higienicznego”, nie mógł
do niczego rozumnego do prowaǳić. Mianowany dnia  paźǳiernika wolą Regentów
rząd p. dra Świerzyńskiego z p. St. Głąbińskim, jako ministrem spraw zagranicznych(!)
i z pustym miejscem ministra spraw wojskowych, przeznaczonym dla Piłsudskiego, —
był rządem niemocy, zależnym od okupantów. Dodać i to na leży, że Regencja nie
myślała o zwoływaniu Sejmu Ustawo dawczego i mimo to rozpisała pobór rekruta, co
wywołać musiało protesty szerokiej masy ludowej w Królestwie. Złączeni z partiami ludowymi, my socjaliści polscy, chętnie przyłączaliśmy się do tych protestów, zwłaszcza że
na czele tego nowego wojska miała stanąć osławiona „Wehrmacht” z dowódcami, którzy
gotowi byli strzelać do robotników „zbuntowanych”. Nie było w ogóle mowy o WarszaPamiętniki



wie, jako stolicy państwa, dopóki w niej sieǳieli okupanci z . żołnierstwa. Trzeba
było Warszawę w jakiś sposób oczyścić z obcej prze mocy, aby reszta Polski mogła bez
zastrzeżeń oddać się rządowi polskiemu w wolnej stolicy. Potwierǳa to krótka historia
dwóch tygodni, poprzeǳających upadek obu tronów w państwach centralnych i przybycie Piłsudskiego do Warszawy.
Galicja szukała zatem wyjścia pośredniego, dającego możność wyczekania chwili sprzyjającej złączeniu się z resztą Polski. Po złożeniu deklaracji w parlamencie i w Delegacjach wiedeńskich, że Polacy uważają się za obywateli państwa polskiego, zjechaliśmy
się w Krakowie dnia  paźǳiernika, aby się naraǳić nad położeniem. Zebrali się posłowie ludowcowi, narodowi demokraci i socjaliści. Stanęła mięǳy nami tymczasowa
umowa, żeby zwołać za kilka dni całe Koło Polskie do Krakowa, celem utworzenia jakiejś organizacji tymczasowej, obejmującej rządy kraju. Wykluczyliśmy od tych poufnych narad stańczyków i demokratów, nie chcąc ich wciągać na razie do pracy z powodu
nieuleczalnego ich ugodowego nastroju nawet wobec konającej już Austrii… Narady te
na pełniły konserwatystów potężnym strachem do tego stopnia, że w kilka dni później
hr. Gołuchowski wystosował w imieniu polskich członków Izby Panów błagalne pismo
do Rady Regencyjnej, aby „wpłynęła na narodowo-demokratycznych, ludowych i socjalistycznych członków ponieǳiałkowego zjazdu posłów w Krakowie w kierunku jak
największego umiarkowania”… Nazywając te narady „rewolucyjnymi”, przewidują „Panowie” różne okropne nieszczęścia z powodu tej „rewolucji” krakowskiej. Dla humoru
historii należy pod kreślić, że owi zatroskani Polacy korespondowali z Radą Regencyjną
za pośrednictwem rezydenta austro-węgierskiego w Warszawie, bar. Ugrona!
Podobnie jak p. Biliński, uważali się do ostatniej chwili za „Austriaków” i trzeba było,
żeby z Austrii została kupa gruzów, żeby dynastia abdykowała i zapadła się w nicość, aby
ci dygnitarze polscy, ci „woǳowie” dwóch — od r.  — pokoleń polskich, pogoǳili
się z faktem, że istnieje Polska.
Zgodnie z poufną umową zwołaliśmy do Krakowa na -go paźǳiernika posłów polskich. Wybrano prezydium złożone z hr. Skarbka, Witosa, Tertila i mnie. Konserwatystów do prezydium nie wybrano. Postanowiono utworzyć organ na pół wykonawczy, na
pół ustawodawczy, nazwany Polską Komisją Likwidacyjną. Wybrano  posłów (ludowców, N. D.,  PPSD,  demokratów,  konserwatystów,  postępowiec,  zjednoczenie narod.,  katol. ludowy i  Ślązak) jako członków Komisji. Oni byli roǳajem sejmu,
a prezydium ( posłów) rządem prowizorycznym. Zgromaǳenie odbywało się wśród
wzburzenia mas ludowych miejskich, zagrożonych głodem i ciężkimi brakami aprowizacyjnymi z powodu tego, że zrozpaczona rabunkami austriackimi wieś nie dawała ni
komu żadnej żywności. Toteż tow. Moraczewski zwrócił uwagę posłów na „fakt stałego
wywozu żywności z kraju” i postawił wniosek, aby prezydium wysłało do komendy wojskowej wezwanie, zabraniające wywozu żywności pociągami wojskowymi bez pozwolenia
właǳ krajowych.
Podniosłem w moim przemówieniu dwa zasadnicze momenty: ) że Polska Komisja
Likwidacyjna (PKL) tworzy się bez żadnego pełnomocnictwa austriackiego i ) że nie
jest ona organem Regencji.
Przemawiałem za pozostawieniem PKL w Krakowie (prze głosowano mnie w tym
punkcie) i przeciw wciąganiu do akcji galicyjskiego Wyǳiału Krajowego, który pod niedołężnym i godności pozbawionym kierownictwem zadawałniał się tylko pobieraniem
swych pensji, a o kraj się nie troszczył.
Cele polityczne PKL wyrażały następujące uchwały: „Posłowie polscy do austriackiej
Rady Państwa stwierǳają raz jeszcze, że ziemie polskie w obrębie monarchii austro-węgierskiej należą już do państwa polskiego.
Zgromaǳenie posłów nie uznaje żadnego mianowania ze
strony rządu austriackiego jakichkolwiek organów likwidacyjnych dla Galicji i Księstwa Cieszyńskiego, a rząd ten może tylko sam siebie reprezentować.
Zgromaǳenie posłów uznaje, że tylko rząd polski w Warszawie jest upełnomocniony
do zastępowania Polski na kongresie pokojowym.
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Zgromaǳenie posłów wyraża stanowcze żądanie, aby do  tygodni zwołany został
polski Sejm konstytucyjny, na podstawach demokratycznych oparty, w którym ziemie
polskie w Austro-Węgrzech otrzymałyby pełnoprawne zastępstwo ludowe”.
Posłowie Skarbek, Tertil i książę Lubomirski uzależniali swój uǳiał od uznania Komisji przez rząd Regencji. Tow. Moraczewski złożył w imieniu naszym oświadczenie, że
uważamy Komisję za „organ zastępczy dla tymczasowego uregulowania spraw kraju”, kładąc nacisk na aprowizację ludności oraz na sprawy wojskowe, przemysłowe (militaryzacja
dotychczasowa przemysłu) i administracyjne. P. Tetmajer zgłosił wniosek o uwolnienie
internowanego (!) jen. Zielińskiego, a Moraczewski ponowił wniosek uwolnienia Piłsudskiego.
Dla skończenia z rozpatrywaniem formalnych uprawnień PKL dodam już tutaj, że
po utworzeniu rządu polskiego i objęciu właǳy zwierzchniej przez Naczelnika Państwa
Piłsudskiego, PKL ustosunkowała się w rzęǳie organów państwa. W chaosie jednak
upadku Austrii wiele spraw formalnych odbywało się sposobami pełnymi formalnych
sprzeczności. Ale nigdy PKL nie czyniła niczego, co by szkoǳiło powstawaniu zjednoczonego państwa polskiego. ǲień  marca  r. był terminem wygaśnięcia jej funkcji.
W prezydium PKL objąłem ǳiał aprowizacji i wpadłem od razu w ukrop kwestii
naǳwyczajnie bolesnych. Miałem do pomocy starostę Stuǳińskiego (ǳiś szef kancelarii w prezydium ministrów), ale żadna pomoc biurokratyczna nic nie pomogła. Głównym
czynnikiem, który na prawdę bronił kraju od ostatecznego wygłoǳenia byli — ko lejarze polscy! Oni to zorganizowali stałą straż kolejową, która, uzbrojona w karabiny,
pilnowała dniem i nocą, żeby nie szły na zachód pociągi wojskowe pełne świń, wołów,
zboża i kartoﬂi. Ona przecinała drogę pociągom austriackim, wiozącym żywność z Królestwa przez Szczakowę i Trzebinię. Bez kolejarzy kraj straciłby to wszystko, co mieli
w rękach Austriacy! Kolejarzom to należy się poǳiękowanie za służbę obywatelską dla
kraju w tych dniach walenia się w gruzy militaryzmu austriackiego, który chciał wydrzeć
z biednej Polski, co się jeszcze dało.
W dwa dni po ukonstytuowaniu się prezydium, odwieǳił mnie późną nocą tow. dr
E. Bobrowski, stawiając zapytanie, czy można rozbroić o świcie załogę miasta Krakowa?
Odpowieǳiałem najmilszą zgodą z mej strony. Tow. Bobrowski stał w związku z całą masą
ǳielnej, chociaż barǳo młodej młoǳieży i rzeczywiście chłopcy spisali się na drugi ǳień
znakomicie, zajmując odwach na rynku krakowskim i to bez najmniejszego krwi rozlewu.
Decydującą pomoc dała kompania wojska z Podgórza.
Kiedym rano, dnia  paźǳiernika, przyszedł do Rady miejskiej, gǳie urzędowało prezydium PKL, zastałem tutaj niesłychanie zabawną deputację żołnierską złożoną
z komendanta korpusu hr. Benigniego, szefa sztabu płk. Grimma, majora Morawskiego
i jeszcze kilku wielmożów wojskowych, którzy wraz z jakimś olbrzymim, mocno arystokratycznym rotmistrzem, przybyłym wprost z „Armeeoberkommando”, domagali się
najpierw przepuszczenia transportów wojskowych „dla armii w polu”… Następnie zaś
pragnęli określić stosunek swój do rządu krajowego. Sieǳieli ci panowie w jednym z pokojów prezydialnych, my zaś naraǳaliśmy się w dwóch dal szych. Pp. Witos, Skarbek,
Tertil i ja omawialiśmy najpierw z p. Roją sprawę objęcia przezeń całej twierǳy krakowskiej. Roja z legionistami, którzy wyrośli jak z pod ziemi, i z młoǳieżą szkolną puścił
się automobilem po olbrzymim terenie twierǳy krakowskiej, pełnej koszar, magazynów,
piekarń, rzeźni, warsztatów itd.
Tymczasem trzeba było czekających obok „Austriaków” przetrzymać. Jak na złość nie
było pod ręką żadnego polskiego żołnierza. Ale po pewnym czasie schwytałem jakiegoś
inwalidę legionowego, a potem chłopaka kilkunastoletniego w mundurze i ustawiłem
ich jako wartę przed drzwiami na szych gości-jeńców, których zwoǳiliśmy tymczasem
obietnicą, że wkrótce ułożymy depeszę do A. O. K. Goǳiny wlokły się nieznośnie, Roja
nie wracał. Wówczas poprosiłem prezydenta miasta p. Federowicza, aby kazał sprowaǳić od Hawełki sześć obiadów z koniakiem i winem. Wkrótce humory naszych więźniów
zaróżowiły się. Trzej członkowie prezydium poszli również na obiad, ja zaś czekałem na
Roję. Gdy ten o wpół do trzeciej dał znać, że ma w swoich rękach całą twierǳę, wszedłem
do pokoju „Austriaków” i oznajmiłem gen. Benigniemu, że zajęliśmy twierǳę. Porwał się
z miejsca i oświadczył, że twierǳy nikomu nie oddawał. Uspokoiłem go i poleciłem, aby
wracał do swego prywatnego mieszkania, bo biura komendy twierǳy są dlań wzbronione.
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Stał się barǳo posłusznym a miał tylko jedną prośbę. Obawiał się mianowicie granatów
ręcznych, które mogli nań rzucić chłopcy gazeciarscy, stojący na dole pod Radą… Prosił więc, aby mu dać do auta owego legionistę, dla bezpieczeństwa. Takiem to męstwem
zabłysnął generał austriacki, który niegdyś w Karpatach posyłał całe pułki na rzeź pod
kule rosyjskie!… O trzeciej po południu twierǳa była w ręku wojska polskiego, pod
dowóǳtwem brygadiera Roji. Popołudniu dręczył mnie jeszcze ów olbrzymi rotmistrz
z A. O. K., abym mu dodał jaką asystę, bo lęka się wyjść na ulicę. Dodałem olbrzymowi małego chłopaczka zwolnionego już z warty. Malec eskortował kolosa austriackiego
do hotelu. Na ulicach ludność szalała z radości. Odcinała gwiazdki i „bączki” oﬁcerom
austriackim, nie przepuszczając i generałom. Wojsko było również uszczęśliwione, że się
wreszcie miało komu poddać. Niestety część dopomagała potem okradać magazyny wojskowe. To samo zresztą było i z magazynami w Jabłonnie pod Warszawą w pierwszych
dniach wolności… Konsekwencja czteroletniej wojennej grabieży urzędowej.
PKL zaprzysięgła wszystkich urzędników, kazała wydalić się z kraju wojskowym austriackim, odmilitaryzowała przemysł i zaczęła zacierać ślady wojny. Wśród tej pracy
organizacyjnej zjawił się dnia  listopada w Krakowie wysłannik rządu dra Świerzyńskiego, książę Witold Czartoryski, który bez porozumienia się z PKL zamieszkał u starosty
krakowskiego p. Fedorowicza (nic wspólnego nie mającego z Janem Kantym Federowiczem!) i zaczął robić jakieś gesty rząǳenia… Zaczął mianowicie wzywać urzędników do
ponownego składania przysięgi w swoje ręce. Wówczas prezydium PKL wezwało go na
ǳień  listopada do siebie. O  goǳ. wieczorem książę się zjawił i zaczęła się rozmowa.
Wykwintny książę sieǳiał na kanapie a obok niego w fotelu klubowym p. Wincenty
Witos, z nogami szeroko rozłożonymi. W ręku miał scyzoryk kieszonkowy i zacięcie
czyścił paznokcie, które widocznie tego wymagały. Książę mówił, lecz od czasu do czasu
rzucał okiem na paznokcie p. Witosa i zdawało mi się, jak gdyby się lekko wzdrygał…
Krótki sens półtoragoǳinnej rozmowy był ten, że poraǳiliśmy księciu jednogłośnie (a
był z nami i p. Hipolit Śliwiński), aby wracał do Warszawy i do raǳił Regencji cierpliwość. Ponieważ książę nie miał pociągu, więc zamówiliśmy dlań pociąg bezzwłocznie
i mógł zaraz wyjechać do stolicy, gǳie go dnia  listopada zastała wiadomość o nagłym
upadku gabinetu p. dra Świerzyńskiego. Rada Regencyjna obaliła swój własny rząd po
 dniach trwania. Było to następstwem faktu, że gabinet zamierzał wystąpić do narodu z odezwą, zawierającą obietnice radykalnych reform i wezwanie stronnictw ludowych
do współǳiałania. Arystokratyczno-okupacyjny charakter Regencji wzdrygnął się przed
czym podobnym i dlatego swój własny rząd obaliła! Po czym nie mogła już żadnego rządu
utworzyć, aż znikła sama w  dni później z horyzontu i abdykowała na rzecz Piłsudskiego.
Dwa fakty wielkiej miary zmusiły w tych dniach socjalistów polskich do rozwinięcia szerszej akcji, niemożliwej w ramach PKL Zajęcie Lwowa przez Ukraińców w dniu
 listopada w cichym porozumieniu z gen. Huynem, namiestnikiem cesarskim, wstrząsnęło całą Polską. Dla nas walka z Ukraińcami galicyjskimi była walką bratobójczą. Dnia
 listopada Komitet Wykonawczy partii wysłał do Lwowa tow. Artura Hausnera i polecił
mu ǳiałać tak, aby dojść do zgody z Ukraińcami. Nie wieǳieliśmy jeszcze o samym fakcie zajęcia Lwowa, ale chcieliśmy uniknąć „przelewu krwi mięǳy dwoma tak bliskimi
narodami. Misja tow. Hausnera
spełzła niestety na niczym; krew musiała się polać i Lwów musiał przejść trzytygodniowe piekło walki wewnętrznej aż go pułki legionowe wyzwoliły.
Syn mój Feliks, który się zwolnił był z wojska austriackiego i zapisał na Politechnikę,
walczył wtedy we Lwowie. Z opowiadań licznych świadków naocznych i kolegów broni
mogę wnioskować, że dokonał w walce o wyswoboǳenie Lwowa czynów wielkiego męstwa i nieustraszonej odwagi, narażając wielokrotnie życie. Tern barǳiej dumny jestem
z tej pracy syna, że nie została nagroǳoną nawet orderem wojskowym, który zdaniem
ǳielnych żołnierzy należał mu się bez spornie. Ale oǳnaczeń ledwo wystarczyło dla
protegowanych. Nie traciliśmy więc obaj zbyt wiele czasu na rozważanie tego roǳaju
zjawisk, nierzadkich zresztą w świecie.
Na posieǳeniu Komitetu Wykonawczego zawiadomiłem zarząd partii, że występuję z PKL i zastrzegam sobie wolną rękę w współǳiałaniu z stronnictwami ludowymi
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w Królestwie. Bo oto już w końcu paźǳiernika zaczął się tam ruch niezmiernie ważny
dla najbliższej przyszłości. Dnia  paźǳiernika  r. Naczelna Komenda POW wydała rozkaz mobilizacji, zapowiadający bliski ǳień „podjęcia trudu stworzenia zbrojnych
szeregów” dla walki o Polskę. Wypadki pchały do czynu cały obóz ludowy obu zaborów. Lada ǳień należało oczekiwać konieczności zorganizowania tego ruchu ludowego
celem objęcia właǳy. Okupacja austriacka, obsaǳona zdemoralizowanym zupełnie żołnierstwem, myślącym tylko o rabunku, wołała o jakąś polską właǳę i siłę, która by ją
zorganizowała i obroniła od żołnierskich band łupieżczych. A największymi łupieżcami
byli oﬁcerowie, zatrwożeni wieściami o głoǳie w zachodniej Austrii i dlatego wysyłający
z Polski żywność całymi wagonami! Rada Regencyjna nie miała w tych dniach żadnego
rządu, a mianowany naczelnym dowódcą „Wehrmachtu” gen. Rozwadowski był wówczas
tylko zwykłym generałem austriackim, niezdolnym do obuǳenia sił wojskowych Polski. Oczekiwaliśmy po nim wówczas raczej ostrych wystąpień przeciw POW i dlatego
patrzyliśmy barǳo nieufnie na jego poczynania.
Na wielkim zgromaǳeniu ludowym, dnia  listopada w „Sokole” odbytem, wystąpiłem przeciw narzucaniu Polsce jakiegoś króla, zażądałem w rezolucji, entuzjastycznie
przyjętej, utworzenia Republiki demokratycznej, opartej na powszechnym głosowaniu
dorosłych mężczyzn i kobiet i wystąpiłem przeciw królom i cesarzom mocarstw centralnych. Rezolucja zawierała następujące ustępy:
Robotnicy witają powstającą Wolną i Niepodległą Ojczyznę, o którą od czasu powstania socjalizmu w Polsce walczyli, i wyciągają rękę do braci swoich w obu innych
zaborach, z którymi w Wolnej Ludowej Polsce pragną być złączeni.
Robotnicy witają upadek tyranów, cara, cesarza i „Kajzera” i przysięgają tępić narzęǳia
ich w Polsce, tak aby już nigdy obce jarzmo nie okuło polskiej szyi. Wyswoboǳonym
z więzień Rosji, Austro-Węgier i Prus ludom przyrzekają dochowanie mięǳynarodowej
solidarności i pracę wraz z nimi dla utworzenia Związku wolnych narodów.
Robotnicy domagają się: ujęcia kolei, kopalń, salin, większych fabryk w ręce ludu
i poddania całej masowej produkcji pod ścisłą kontrolę ludową;
objęcia aprowizacji miast, handlu środkami niezbędnymi do życia, konsumów, magazynów i instytucji rozǳielczych pod ścisły dozór i kierownictwo mas pracujących;
zaprowaǳenia -goǳinnego dnia pracy i wszechstronnej opieki społecznej.
Wolność obywatelską należy zdobyć i utrzymać choćby największymi wysiłkami.
Przygotowując Wolną Republikę Ludową w Polsce, robotnicy uważają za konieczne
wprowaǳić powszechne głosowanie mężczyzn i kobiet w gminie i państwie.
Aby nie wróciły rządy obce, oraz żeby klasa magnatów rolnych, kapitalistów miejskich, oraz plugawych, świeżo wzbogaconych lichwiarzy wojennych („paskarzy”) nie mogła panować nad narodem, należy wojsko i policję uczynić zależnymi od bezustannej
kontroli ludu; nikt nie śmie zbroić wojska przeciw ludowi, nikt narzucać przy pomocy
bagnetów rządów garści wyzyskiwaczy nad szeroką warstwą ludu pracującego.
Powstały z nominacji przez trzech Regentów, mianowanych przez byłego cesarza Karola i oby wkrótce byłego króla pruskiego Wilhelma, ǳisiejszy rząd (był to rząd dyrektora
„kancelarii”! Przyp. mój) w Warszawie rozpoczął niebezpieczną politykę reakcji przeciwko ludowi polskiemu. Obszarnicy i kapitaliści, którzy chcieli okroić Polskę i obdarzyć
ją obcym jakimś królikiem, boją się ǳisiaj chłopa i robotnika polskiego. Stąd niezwoływanie uparte Sejmu konstytucyjnego, stąd kurczowe tworzenie „białej gwardii”, czyli
wojska złożonego z najmitów, obrońców reakcji, niewoli i wyzysku lichwiarskiego uprzywilejowanych. Mianowanie zdrajców, szpiegów lub Niemców wysokimi oﬁcerami podać
musi tę białą gwardię ogólnej pogarǳie i przyśpieszyć upadek tego rządu.
Robotnicy nie uznają takiego rządu i dążyć będą do jego obalenia.”
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Naraǳając się w tym czasie z stronnictwami ludowymi w Krakowie, nie mieliśmy
przez kilka dni wiadomości z Warszawy. Postanowiliśmy zatem wysłać tam p. Hipolita
Śliwińskiego, dając mu na drogę wskazówkę, aby starał się skłonić ǳiałaczy ludowych
warszawskich do barǳiej stanowczego wystąpienia przeciw Regencji. Na jej miejsce można by utworzyć jakiś „dyrektoriat” prowizoryczny i niezależny od okupantów. Taka była
rozmowa przed wyjazdem. P. Hipolit, podburzywszy lewicowców-warszawiaków, wybrał
się wraz z p. Arturem Śliwińskim z wizytą do Regentów i zażądał wprost ich ustąpienia, grożąc jakimś „dyrektoriatem”, który się miał już utworzyć. Regenci, tak zaskoczeni,
chcieli przy najmniej dowieǳieć się nazwisk owych „dyrektorów”, ale p. Hipolit okrył
się tajemnicą i nazwisk nie podał! Wróciwszy  listopada rano do Krakowa, opowieǳiał
nam o tym straszeniu Regentów, co wzbuǳiło huczną wesołość.
Tegoż samego dnia przybył do Krakowa z Lublina automobilem por. Olszamowski
(postać naǳwyczaj sympatyczna, zginął w r.  na tyfus podczas wojny) i wręczył mi
karteczkę płk. Ryǳa-Śmigłego, który wzywał nas do Lublina. Tutaj Śmigły stanął na
czele POW, rozbroił przy pomocy takich ǳiałaczy jak Wacław Sieroszewski batalion
„Wehrmachtu” przysłany do Lublina i umożliwił przez to powstanie rządu tymczasowego.
Pod wieczór  listopada sieǳieliśmy tedy w automobilu, Witos, Stapiński, Moraczewski, Olszamowski i ja, gotowi do drogi do Lublina. Wtem Moraczewski zachorował
i musiał położyć się na kilka dni do łóżka. Musieliśmy zatem jechać bez niego. Jazda
odbywała się z niezliczonymi przeszkodami. Kilka krotne pękanie gum opóźniło nasze
przybycie. Za Puławami drąg rogatkowy uderzył tak silnie w czoło Stapińskiego, że wiozłem go na rękach całą resztę drogi. Ośm kilometrów przed Lublinem, w szczerym polu
brakło benzyny! Zarekwirowaliśmy więc jakiś nęǳny wóz chłopski i tak z Stapińskim
na ręku wjechałem, koło goǳiny  popołudniu dnia  listopada, do Lublina. W hotelu Wiktoria złożyłem najpierw nieprzytomnego Stapińskiego w łóżku, a sam, śmiertelnie zmęczony, prosiłem o pozwolenie przespania się choć kilka goǳin. Wieczorem
po kolacji poszliśmy do „Gubernatorstwa”, gmachu urzędowego, gǳie mieszkał jeszcze
generał-gubernator austro-węgierski gen. Liposzczak. Ale płk. Burchardt-Bukacki miał
już w swym ręku połowę gmachu i było gǳie obradować. Wydawszy p. Liposzczakowi
rozkaz wyjazdu z Lublina, zasiedliśmy do na rady o goǳinie  wieczorem.
Przewodniczącym narady wybraliśmy ob. Sieroszewskiego, jako najstarszego wiekiem. Po zdaniu sprawy przez p. St. Thugutta oświadczyłem, że przyłączam się do akcji
tworzenia rządu z zastrzeżeniem, że nie można pozwolić na tworzenie drugiego rządu
w Polsce i że poruszymy cały lud robotniczy i chłopski. P. Witos stawiał jako warunek
zgodną opinię ludu, bo inaczej grozi nam przejście podobne, jakie rząd Kiereńskiego miał
z bolszewikami. Przegrana byłaby nieszczęściem. Należy skupić wszystkie siły chłopów,
robotników i części inteligencji. On sam nie ma pełnomocnictw od swego stronnictwa,
jednak sąǳi, że w Krakowie dojść można do wyrównania różnic. Stolicą powinien na
razie być Kraków, ale rzecz trzeba szybko przeprowaǳić. Ryǳ-Śmigły położył nacisk na
rychłe uporządkowanie okupacji austriackiej.
Zapytałem p. Witosa, czy choǳi mu o porozumienie się z narodową demokracją?
Witos: Tak.
Thugutt: Poza nami w tej sali nie ma niczego, co by mogło reprezentować lud.
Wówczas p. Witos jął ponownie zwracać uwagę, że bez po rozumienia się z narodową
demokracją nie może być trwałego rządu, zwłaszcza, że duchowieństwo bęǳie się do niego
wrogo odnosić.
Podniosłem, że ND ma przedstawicielstwo przy Koalicji i że rozporząǳa wielką ilością
inteligentów-fachowców, ale nie znając ǳisiaj jej opinii, nie możemy sprawy odwlekać.
Thugutt położył nacisk na konieczność silnego zaufania szerokich warstw ludowych.
Zapytany przeze mnie Śmigły odpowieǳiał, że Koalicja może już za kilka tygodni być
w Polsce i dlatego trudno doprowaǳać do rewolucyjnych stosunków tutaj, bo Koalicja,
zastawszy w kraju anarchię, wprowaǳi rząd swój — jednostronny.
Poseł Witos w ciągu debaty wyszedł z pokoju i rano o świcie wyjechał do Krakowa.
Już w południe, dnia  listopada, przed moim przybyciem rozlepiono wielką odezwę
rządu i jego skład osobisty. Ale nie mogłem zadowolnić się plakatową nominacją i zażąPamiętniki



dałem na nocnej naraǳie, aby ustalono skład rządu. Dokonano tego bez wprowaǳania
zmian. „Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej” w Lublinie składał się z następujących osób: Daszyński — prezydium i sprawy zagraniczne, St. Thugutt — spr.
wewnętrzne, Moraczewski — komunikacje, prof. Dubiel — oświata, Witos — aprowizacja, Ziemięcki — przemysł, Arciszewski — praca i opieka społeczna, Poniatowski
— rolnictwo, Marian Malinowski — roboty publiczne, Medard Downarowicz — skarb
lkooperatywy, Sieroszewski — propaganda (wiceministrowie — Andrzej Strug, Tadeusz Hołówko i pani Kosmowska), pułkownik Ryǳ-Śmigły — wojsko. Nadto było dwóch
ministrów bez teki: Błażej Stolarski i Tomasz Nocznicki. Tych czternastu luǳi stanowiło
„rząd lubelski”. Oprócz tego miano p. Leona Supińskiego mianować ministrem sprawiedliwości.
Ten skład gabinetu był wiernym wyrazem sił, które go tworzyły:  socjalistów,  przedstawicieli chłopskich i  przedstawicieli dwóch grup inteligenckich, a obok nich żołnierz
bezpartyjny.
Nie myślę tutaj streszczać manifestu rządu lubelskiego. Jest to barǳo obszerne pismo, obiecujące niezwłoczne zwołanie Sejmu Ustawodawczego. Ta obietnica stała się
punktem węzłowym polityki polskiej w najbliższych kilku tygodniach. Sejm Ustawodawczy — którego Regencja zwołać nie mogła i nie barǳo chciała, stał się probierzem
żądań masy polskiej. Narodowa demokracja opierała się idei wyborów sejmowych aż do
samego niemal ich terminu. Jeszcze w początkach stycznia  r. próbowała utworzyć
zamiast Sejmu „Komitet Narodowy” w Warszawie, a p. Wł. Seyda był u mnie w Krakowie i proponował mej partii wybitne w Komitecie zastępstwo, byle tylko do wyborów
nie dopuścić. Propozycję odrzuciłem, a groźba Piłsudskiego, że Komitet każe zamknąć
do aresztu, położyła kres tym endeckim pomysłom. Pismo rządu lubelskiego zapowiada dalej barǳo daleko się gające reformy społeczne w interesie ludu pracującego na
wsi i w mieście, począwszy od -goǳinnego dnia pracy aż do upaństwowienia przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych, na wsi zaś przyrzeka wywłaszczenie wielkiej własności na rzecz małorolnych i bezrolnych wieśniaków. Skrajnie demokratyczne żądania
polityczne, uszanowanie prawa każdego narodu decydowania o swym losie, gotowość
do manifestacji solidarności mięǳynarodowej — to wszystko razem czyniło z manifestu lubelskiego wspaniały program demokracji polskiej, sięgającej po rządy w naroǳie.
Rozumiem też zupełnie, że kapitaliści polscy trzęśli się ze zgrozy wobec tego programu.
Ale ponieważ jeszcze barǳiej trzęśli się wtedy ze strachu przed rewolucją, więc milczeli pokornie, wyczekując cierpliwie dni pomyślniej szych… Bo też panowały stosunki
straszne, niosące w sobie możność najǳikszych wybryków. Przez Polskę waliła w dwóch
kierunkach ogromna fala jeńców wojennych z zachodu i zdemoralizowanych żołnierzy
austriackich ze wschodu. W środku zaś czyhały na łup gromady załóg austriackich i bandy dezerterów, rozbĳających po drogach. Austriaccy dowódcy albo byli bezsilni, albo
obmyślali, co by zrabować i wywieźć z kraju. Zadanie nasze było jasne: opanować koleje,
rozbroić załogi, zabrać wojskowe magazyny i dać krajowi administrację.
P. Thugutt sieǳiał ǳień i noc nad zbieraniem i mianowaniem „Komisarzy ludowych”, mających objąć właǳę w powiatach okupacji austriackiej. Płk. Śmigły tworzył
wojsko, co tym łatwiej szło z początku, ile że komendant ba — talionu „Wehrmachtu”
złożył przysięgę na rzecz młodej republiki. Ale żaden wysiłek rządu nie dopiąłby celu,
gdyby nie robotnicy! Klasę robotniczą, wyniszczoną przez długą wojnę, ogarnął w tych
dniach pamiętnych święty zapał i poryw tak wspaniałego, tak czystego patriotyzmu, że
zasługuje ona na poǳiw i poǳiękowanie. Należałoby w osobnym ǳiele opisać ten tyǳień w okupacji, jako jedną z najpiękniejszych kart w ǳiejach robotnika polskiego.
W samym Lublinie setki robotników i chłopów wstąpiły do wojska i ćwiczyły się
zapamiętale pod miastem. W Radomiu  robotników uzbroiło się, rozbroiło załogę
i zawładnęło magazynami austriackimi. W Kozienicach lud rozbroił odǳiał „wehrmachtowców”. Skarżysko, Ostrowiec, Wierzbnik, Szydłowiec, Iłża to były punkty właǳy, zdobytej przez robotników i chłopów, zgodnie ǳiałających. W Kieleckiem, Miechowskiem,
Piotrkowskiem chłopi z robotnikami stają do dyspozycji „Komisarzy ludowych”.
Ale wszystkich prześcignęli w zapale kolejarze, ratujący pociągi, kasy, magazyny
przed grabieżą żołdackich maruderów i band jeńców, ciągnących z niewoli niemieckiej
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na wschód, w wagonach, na dachach wagonów, na buforach, w żywiołowej wędrówce do
domu… Ilu tych nęǳarzy wojennych zginęło po droǳe, ilu okaleczało, tego chyba nikt
już nie stwierǳi… Pociągi pracowały niestruǳenie, byle tylko spłynęła z Polski ta niebezpieczna fala. Ze wschodu zaś uciekały do domu tłumy żołnierzy austriackich. Niemcy
utworzyli w Kownie swoją „Radę żołnierską” i pertraktowali potem z rządem polskim (już
w Warszawie) o przejazd . żołnierzy z pod komendy „Ober-Ost” — do Niemiec.
To też coǳiennie żądałem raportów z kolei i z radością dowiadywałem się o skutecznej
pracy naszych kolejarzy.
Uǳiał mój w rząǳie lubelskim trwał wszystkiego cztery dni, ale każdy ǳień był
w tych warunkach wypełniony po brzegi pracą, trwającą do  goǳin na dobę. W późną
noc sieǳieliśmy z p. Thuguttem nad przyszłą sejmową ordynacją wyborczą, ale zdaje mi
się, żeśmy jej całkowicie nie skończyli,
bo już czasu zabrakło.
Nie zapominałem i o Warszawie, gǳie jeszcze „rząǳiła”
Regencja. Należało coś zrobić, aby przygotować Warszawę do jej obalenia i uproszczenia sprawy utworzenia rządu dla całej Polski. Ponieważ dwaj ministrowie nasi: Sieroszewski i Marian Malinowski (kochany „Wojtek”, znany pod tym imieniem wszęǳie) niewiele mieli do roboty, więc poprosiłem ob. Sieroszewskiego, aby pojechał do Warszawy
i przygotował tam umysły do konieczności obalenia Regencji i wypęǳenia okupantów.
„Wojtek” zaś miał na razie pojechać do Zagłębia, ale wybrał się razem z Sieroszewskim.
Obaj nasi emisariusze byli to luǳie niezmiernie zacni i szlachetni, ale obaj mieli sławę
zapalczywych i łatwo wybuchających. Przed samym zatem wyjazdem obu ministrów starałem się o przedstawienie im trudności, jakie mogą ich czekać i doraǳałem przezorność.
Moje przestrogi zabolały widocznie ob. Sieroszewskiego, bo po latach pisze o tym z irytacją i nazywa mnie „starym lwem, który stracił pazury”… Jest jednak dość sumiennym,
aby przy znać, że położenie było barǳo niebezpieczne i że dopiero przyjazd Piłsudskiego oszczęǳił Warszawie ciężkich oﬁar. Nie myślę tej irytacji brać ǳisiaj za złe staremu
i znakomitemu pisarzowi, który dotąd tak młode serce zachował!
Odwieǳił mnie w Lublinie p. hr. Adam Tarnowski, który spieszył do roǳiny w okolicach Włodawy. Miał minę wielce zdumionego i nie rozumiejącego, co się w Polsce
ǳieje, człowieka. Zaprosiłem też do siebie p. Zygmunta Seydę, wiceprezydenta sądu
w Lublinie, celem omówienia z nim ceremonii zaprzysiężenia sęǳiów na rzecz nowego
rządu.
Wieczorami i nocami rozlegały się po całym mieście huczne strzały, które mogły
przerazić nieświadomego rzeczy człowieka. Ale my nie zwracaliśmy na to uwagi, bo wieǳieliśmy, że to strzelają żyǳi ze strachu!… Płacili biedacy po koronie za nabój i strzelali.
W ciężkich dniach lubelskich wielką miałem uciechę z naszym ministrem skarbu
tow. Medardem Downarowiczem. Nalegałem nań, aby zwrócił się do banków lubelskich
z żądaniem kilkumilionowej pożyczki. Mieliśmy w magazynach austriackich cukru za
siedm czy ośm milionów koron, ale nie chcieliśmy sprzedać tego cukru bankom, aby go
móc tanio oddawać ludności. Minister skarbu nie mógł sobie dać rady z maleńkimi rekinami lubelskimi i zdawał mi smętne sprawo zdania o nicości swych zabiegów. Kiedym
go raz w takiej rozmowie starał się umocnić i zrobić „twardszym”, powieǳiał nagle do
mnie:
— Prezesie — ja jeszcze mam swoje pieniąǳe!
— Ileż to? — spytałem.
— Czterysta koron! — odpowieǳiał minister, na co wybuchnąłem szalonym śmiechem i już z humorem traktowałem biedę rządu… Stąd pewno pochoǳił fakt, że ministrowie lubelscy nie pobierali żadnej pensji.
W nieǳielę dnia  listopada przygotowano publiczną demonstrację na rzecz rządu.
Tysiące luǳi zaległo plac przed „Gubernatorstwem” wysłało do mnie deputację złożoną
z chłopów i robotników. Przyjąłem deputację w gronie ministrów i mogłem jej obwieścić
ucieczkę Wilhelma II do Holandii. Horyzont się rozjaśniał.
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W ponieǳiałek  listopada zawiadomił mnie płk. Śmigły, że ma połączenie telefoniczne z Piłsudskim w Warszawie, który mówił z nim z pałacu Kronenberga! Poleciłem
w tej chwili połączyć się z pałacem Kronenberga i rzeczywiście usłyszałem w telefonie głos
Piłsudskiego, chociaż wydał mi się osłabionym i zmęczonym. Zapowieǳiałem na wieczór
mój przyjazd do Warszawy. Serce przepełniała radość z powodu uwolnienia Komendanta
i naǳieja, że teraz może zjednoczyć się cała Polska.
Popołudniu, ustanowiwszy swoim zastępcą ob. Thugutta, pomknąłem ze Śmigłym
autem na Dęblin do Warszawy. W okupacji pruskiej ciemnym wieczorem co chwila zatrzymywały posterunki POW nasz samochód, a dowieǳiawszy się, że jeǳie lubelski minister spraw wojskowych Śmigły, meldowały z dumą o rozbrojeniu pruskich żołnierzy.
Był to stereotypowy meldunek od Dęblina do Warszawy. Jeszcze na Praǳe jakaś żona
inżyniera uzbrojona w karabin, meldowała, że Prusacy rozbrojeni, ale że most na Wiśle jest pod ogniem karabinów maszynowych. Należało to już widać do przeszłości, bo
przejechaliśmy przez most w zupełnym spokoju i mknę liśmy ulicami Warszawy, rozkoszując się widokiem wolnej stolicy, z jej bujnym życiem tysięcy luǳi, przechaǳających
się po chodnikach i omawiających niedawne zwycięskie walki z okupantami.
Koło goǳiny  wieczorem mogłem wreszcie powitać Piłsudskiego i jego szefa sztabu. Piłsudski miał żółtą, nie zdrową cerę twarzy, wskutek szesnastu miesięcy więzienia
w Magdeburgu. Był mocno zdenerwowany i barǳo zmęczony. Po długich rozmowach
zdecydował, że powierza mi utworze nie gabinetu. Miał wówczas faktyczną właǳę i był
rzeczywistym Naczelnikiem Państwa, bo nie tylko Regencja mu ją od dała, ale naród
cały ją bez protestu uznał.
Urzeczywistniły się nasze marzenia; ukoiły się nasze tęsknoty; nie na darmo lała się
krew polska, nie bez skutku pracowaliśmy dla zdobycia wolności i niepodległości Polski!
Oto miałem tworzyć pierwszy prawowity rząd polski, mający rząǳić w całej już Polsce,
bo chociaż zabór pruski był jeszcze w nie woli, pewnym już było, że do Polski wróci
i całość z nią utworzy! Najprostszą było rzeczą dążyć do utworzenia rządu koalicyjnego.
Ale położenie masy polskiej było w listopaǳie  r. takie, że nie można było o czym
podobnym zamarzyć. Dokoła Polski panowała zwycięska rewolucja. Rosja i Ukraina miały już od roku rząd bolszewicki, w Niemczech doszli do właǳy najskrajniejsi socjaliści
lewicowi (wraz z prawicowymi), na Węgrzech gotowali się do objęcia rządów komuniści. Polskie klasy posiadające skostniały w „pasywizmie”; chłopi, robotnicy i patriotyczna
inteligencja znajdowali się w stanie silnego podniecenia rewolucyjnego. Objęcie rządu
przez kapitalistów miejskich czy wiejskich wywołałoby tak silne fermenty w masach, że
rozumiały to nawet konserwatywne społecznie sfery w Królestwie i Galicji i nie szły do
rządu. Wojna z Ukraińcami i grożące bliskie konﬂikty z Rosją i z Czechami wymagały
znów oﬁar krwi masy ludowej. Burżuazja zaś nie dawała Polsce ani krwi ani pienięǳy, lecz
czekała tylko na chwilę, gdy przy pomocy Koalicji obejmie sama właǳę! Wszak minister ancuski p. Pichon uznał paryski „Komitet Narodowy” za polski „rząd prawidłowy”
(gouvernement regulier), a p. St. Grabski, przyjechawszy z Paryża do Warszawy, kazał
wywiesić na swoim hotelu ancuski(!) sztandar!… Nie uznawał bowiem żadnego rządu
polskiego i traktował swój kraj jako pozostający pod protektoratem ancuskim. A może
czynił to dla bezpieczeństwa swojej osoby?
W listopaǳie koalicyjny rząd był w Polsce niemożliwym. Piłsudski pragnął tego rządu, lecz i on liczył się z przeszkodami i zdecydował się na rząd ludowy. Oczy wiście, że
przyszła forma państwa i cały jego układ wewnętrzny zależały od tego, kto stanie na czele
narodu jako rząd i w jakim kierunku pewne zasadnicze rzeczy skieruje. Polska potrzebowała i potrzebuje silnej, zdecydowanej demokracji, jeżeli ma się oprzeć parciu sąsiada
wschodniego. Monarchia w Polsce runęłaby jak domek z kart pod wpływem silnego
prądu wschodniego… W przełomowej chwili nie można było mieć pod tym względem
żadnych wahań. Musiałem zatem zacząć pracę nad utworzeniem rządu skrajnie demokratycznego. Nie myślę tutaj opowiadać szczegółów. Pracując po  goǳin na dobę (portier
hotelu Brtihlowskiego ręce załamywał nade mną, gdym wracał do domu o  nad ranem),
starałem się stworzyć listę członków gabinetu. Rozumiałem, że mam do dyspozycji tylko kilka dni, bo przeciąganie się takich krytycznych momentów — tak ulubione potem
w Polsce — kryło w sobie groźne niebezpieczeństwo. Przeprowaǳałem ǳiesiątki roz-
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mów z mężami zaufania licznych stronnictw i wysłuchiwałem niezliczonych projektów
tego, co by trzeba najpierw zrobić. Warszawa narodowo-demokratyczna sama do rządu się nie ustosunkowała, lecz myślała o tym, jakby demonstrację uczuć patriotycznych
ludności skierować przeciwko rządowi. Demonstracja masowa urząǳona d la uczczenia
licznej delegacji poznańskiej, bawiącej z p. Korfantym na czele w Warszawie, miała ostrze
wrogie dla rządu. A Lwów, ciągle jeszcze nie wyswoboǳony, służył jako niezawodny jątrzący środek agitacji przeciw rządowi i Piłsudskiemu. Panu Wojciechowi Korfantemu
wyprzęgano konie, oklaskiwano go i co ǳień honorowano w hotelu Europejskim. Co
dnia młoǳież patriotyczna szła pod balkon p. Korfantego w hotelu, po czym wracała koło
pałacu Kronenberga, gǳie pracowałem i zatrzymawszy się pod mymi oknami krzyczała:
Precz z Daszyńskim! Na szubienicę! — Zachoǳiłem w głowę, dlaczego ci tak liczni młoǳi luǳie nie wdarli się do pałacu, gǳie całą „załogą” był czasami czternastoletni chłopak
w garderobie?…
Pewnego wieczora poszła ta gromada, wyprzęgająca w ǳień konie p. Korfantemu, na
ulicę Mokotowską , gǳie mieszkał na drugim piętrze Piłsudski zaziębiony i gorączkujący, i wrzeszczała o odsiecz dla Lwowa, chociaż tam pod Lwowem była już niemal cała
armia polska!…
Rozważałem myśl otoczenia kilku takich krzykliwych zgromaǳeń i kup swawolnych,
odłączenia kobiet i wyrostków a ubrania w mundury i powiezienia pod Lwów mężczyzn,
zrywających sobie tylko gardła w Warszawie… Ale jakoś do tego nie doszło, niestety.
Miałem poważniejsze troski, jak dojść do kompromisu z delegacją poznańską, która
wzięła na siebie sprawę całej narodowej demokracji polskiej. Złożyłem jej wizytę w hotelu Europejskim i zaprosiłem do siebie dla porozumienia się. Rozpoczęły się długie,
bezowocne, niestety, rozmowy z rodakami z pod pruskiego zaboru, którzy chcieli wywrzeć decydujący wpływ na rząd w Warszawie, sami doń nie wstępując, bo zabór pruski
był jeszcze częścią państwa pruskiego i oni tę zależność swoją publicznie respektowali aż
do końca grudnia  roku.
Podam wycinek takich pertraktacji.
P. dr Wł. Seyda proponował rząd koalicyjny z jakimś „nieskrajnym” obywatelem na
czele. Wystąpił przeciwko mnie za sojusz z państwami centralnymi, za stanowisko moje
w sprawie Gdańska i oświadczył, że moje nazwisko jako premiera jest dla zaboru pruskiego niemożliwe, bo tam nie ma socjalistów. P. Raszewski zapytywał, czyja jako premier
i mój gabinet zdołamy powstrzymać ruch rewolucyjny? Oświadczył, że „Poznańczycy
nazwą osoby swoich przyszłych członków gabinetu, jeżeli premier ustąpi”. Przeciw moim słowom, że osoba Piłsudskiego jest w całej Polsce nimbem otoczona, p. Raszewski
zaprotestował. (Korfanty: U nas nie ma żadnego nimbu Piłsudskiego!) Dalej pytał pan
Raszewski, czyby nie było możliwym utworzyć „Tymczasową Radę Regencyjną”, obejmującą po jednym lub dwu reprezentantów z każdej ǳielnicy. To ostatnie pytanie było
niezwykle zręczne, bo mieściło w sobie obalenie Piłsudskiego i rządu ludowego a zarazem otwierało dla narodowej demokracji pole do obejmowania osobistych posterunków
w owej zbiorowej „Raǳie Regencyjnej”.
P. Korfanty zaproponował, aby platformą był „nastrój antyniemiecki”, zwracał się
ustawicznie do mnie, mówiąc, że „jeżeli p. Daszyński zechce, PPS zgoǳi się na koalicję”. Tow. Moraczewski, który był obecny podczas tej rozmowy, zwrócił uwagę na to, że
stworzenie programu wspólnego jest w danych warunkach niemożliwe.
Kategorycznym żądaniem obywateli poznańskich była teka ministra spraw zagranicznych. Nie mogliśmy się na to zgoǳić wskazując, że już „Komitet Narodowy” reprezentuje w Paryżu Polskę i że pragniemy mieć w kraju ministra, który by nie był tylko ﬁgurą
narodowej demokracji.
Na zakończenie tych dyskusji zaproponowałem:
. Dwa lub trzy portfele w rząǳie dla zaboru pruskiego. Chcieliśmy im oddać skarb
i nawet uzyskaliśmy na to zgodę p. Englicha, któremu jednak polecili Poznaniacy wycofać
się.
. Utworzenie przy ministrze spraw zagranicznych specjalnej komisji dla spraw konferencji pokojowej.
. Oświadczyłem w końcu, że złożę premierostwo jeżeli tylko koalicja z zaborem pruskim okaże się możliwą.
Pamiętniki



Dyskusje te pozostawiły w mej duszy smutne wrażenie. Pierwsze zetknięcie się nasze
z przedstawicielami zaboru pruskiego nie doprowaǳiło do zgody i doprowaǳić nie mogło. Poznańczycy liczyli tylko i wyłącznie na Koalicję, na przybycie jej wojsk do Polski
i na rząd pod jej skrzydłami wyłoniony. Nie poǳielałem tych naǳiei, nie chciałem żadnego rządu, mianowanego przez Koalicję, a co do wojska, to właśnie wystosował Piłsudski
do marszałka Focha i do Wilsona depeszę, domagającą się powrotu żołnierzy polskich
do Ojczyzny. W cyrkularnej zaś depeszy z  listopada notyﬁkował jako Wóǳ Naczelny
„państwom wojującym i neutralnym” istnienie państwa polskiego.
„Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotąd narodowi polskiemu wypowieǳieć się swobodnie o swoim losie. ǲięki zmianom, które nastąpiły
wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych — wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. — Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która sto czterǳieści lat ciążyła
nad losami Polski — przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając
się na armii polskiej pod moją komendą, mam na ǳieję, że odtąd żadna armia obca nie
wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany że potężne demokracje Zachodu uǳielą swej pomocy i braterskiego poparcia
Polskiej Republice odroǳonej i niepodległej”.
Depesze były wysłane z stacji telegrafu bez drutu, znaj dującej się jeszcze w ręku „Soldatenratu” niemieckich żołnierzy, w imieniu których pertraktował z Piłsudskim
podoﬁcer — Ślązak przemawiający w imieniu „Rady żołnierskiej”…
W tym to czasie zaczęła się wędrówka kroci tysięcy Niemców z „Ober-Ost” przez
skrawek Polski do domu. Ruch ten odbył się bez żadnej szkody dla kraju. Po pięciu
dniach pracy mogłem Naczelnikowi Państwa przedstawić listę gabinetu, którego premierem miał być Andrzej Moraczewski. Skład gabinetu był następujący: Moraczewski
— premier, Thugutt — sprawy wewnętrzne, Leon Wasilewski — sprawy zagraniczne, Ksawery Prauss — oświata, Leon Supiński — sprawiedliwość, Franciszek Wojda —
rolnictwo, Antoni Minkiewicz — aprowizacja, Bronisław Ziemięcki — praca i opieka
społeczna, M. Downarowicz — kultura i sztuka, Arciszewski — poczty i telegraf, Jerzy Iwanowski — przemysł i handel, nadto pp. Witos, Nocznicki i M. Malinowski jako
ministrowie bez teki. Skarbem zawiadował p. Władysław Byrka jako kierownik. Trzy
miejsca w rząǳie miały być oﬁcjalnie zastrzeżone dla przedstawicieli zaboru pruskiego.
Ministrem spraw wojskowych miał być naczelny wóǳ Józef Piłsudski.
Skład tego gabinetu wymaga kilku komentarzy. Oto pp. Witos i Wojda nie zjawili się,
aby objąć swoje obowiązki. Stara skłonność p. Witosa ku narodowej demokracji doprowaǳała go do roli tak dwuznacznej, że bez narodowej demokracji tracił wprost orientację
w sprawach publicznych. P. Byrkę zaś z wielkim tylko trudem zdołałem skłonić do objęcia kierownictwa Skarbu. Kierownictwo ministerstwa spraw wojskowych objął potem
p. Wroczyński, ale za niego nie ponosiłem już odpowieǳialności.
Na  członków gabinetu było  socjalistów,  ludowców,  przedstawicieli stronnictw inteligenckich,  kierowników apolitycznych. Z pośród tych ministrów „Tymczasowego Rządu Ludowego” sześciu było później ministrami w innych rządach. Pp.
Witos, Moraczewski, Iwanowski, Minkiewicz, Ziemięcki i Thugutt nieraz jeszcze służyć
będą Polsce na najwyższych stanowiskach.
Ułożywszy taką listę zacząłem nakłaniać tow. Moraczewskiego, aby stanął na czele rządu. Obok wielkich zdolności i kryształowej uczciwości mego przyjaciela, ceniłem
w nim nadto dwie rzeczy: zaciętą wytrwałość i fakt, że uroǳił się w Poznańskiem w Trzemesznie!…
Ustępując dla osiągnięcia zgody Poznańczyków, chciałem mieć tę satysfakcję, że przedstawię im na premiera — Poznańczyka! I jeszcze jeden wzgląd miałem na myśli. Oto
Moraczewski był niemal przez cały czas wojny naszym łącznikiem z narodową demokracją, do tego stopnia, że wywoływało to nawet sarkania w kołach partii. Mogłem więc
sąǳić, że narodowa demokracja przyjmie jego nazwisko z cichym zadowoleniem. Nigdy
też nie mogłem później zrozumieć, dla czego właśnie endecja objawiała takie konwulsje
i paroksyzmy nienawiści przeciw rządowi Moraczewskiego.
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Ale któż odgadnie drogi naszej roǳimej reakcji?
Niełatwo mi przyszło skłonić Moraczewskiego do podjęcia się roli prezydenta ministrów. Wreszcie późnym wieczorem mogłem go zawieźć do Piłsudskiego, leżącego w gorączce w łóżku. Prosiłem, aby był łaskaw rozmówić się z Moraczewskim, a ja tymczasem
dyktowałem jednemu z adiutantów potrzebne dekrety i pisma. Koło  goǳiny w nocy
wszystko było gotowe. Piłsudski podpisał przyjęcie mojej dymisji, nominację Moraczewskiego i skład nowego rządu. Nadto wystosował do mnie pismo osobne, ǳiękujące mi za
pracę około zbliżenia i „przejęcia wzajemnym zaufaniem rozǳielonych dotąd synów jednej Ojczyzny”. Gdyby to zbliżenie doszło było do skutku, wówczas on byłby mógł podjąć
się roli prezydenta ministrów. Naczelnik Państwa ǳiękuje mi dalej, że nie wahałem się
poświęcić „swojej osoby dla dobra sprawy”. Przy tej sposobności muszę sprostować żartobliwą wersję Naczelnika Państwa, jakoby „kazał stanąć na baczność kapitanowi saperów
Moraczewskiemu” i zmusił go do objęcia rządu. Moraczewski był z pewnością jako inżynier dobrym kapitanem saperów, ale do rządu wszedł z czym więcej: z pełnym poczuciem
osobistej odpowieǳialności. Około  goǳiny mogłem odwieźć tow. Moraczewskiego
w samochoǳie do domu, i ucałowawszy go serdecznie, życzyć mu powoǳenia w ciężkiej pracy, która go czekała, sam zaś pośpieszyłem do pałacu Kronenberga, gǳie mnie
oczekiwali niczego nie podejrzewający przyjaciele. Gdy im oznajmiłem nowinę o skłaǳie
rządu, powstały głośne protesty i zarzuty, dlaczego zrzekłem się premierostwa. Ale byłem
już tak morderczo zmęczonym, że nie miałem zamiaru tej dyskusji prowaǳić. Pożegnałem zatem liczne towarzystwo i o  goǳinie rano zasnąłem w hotelu, nie każąc się wcale
buǳić. O jakże rozkosznym był ten bezterminowy spoczynek, którego nie zaznałem od
 aż do  listopada! Jakże rozkoszną była przechaǳka bez celu po Warszawie, jakąż swobodę odczuwałem wreszcie po tylu miesiącach i latach niedoli wojennej! Spełniły się sny
młodości: po latach męki wojennej, cierpień, walk, błędów i pracy, zajadłej, zapamiętałej
pracy, po tylu przejściach, po tylu upadkach naǳiei, wyłaniało się oto niepodległe państwo polskie z krwawego odmętu ǳiejów. Uczucia, które rozpierały pierś moją w tym
pierwszym dniu swobody, porównać mogę tylko z tymi, które odczuwałem w gorących
dniach lata  roku, w początku wojny. Nie każde pokolenie może być dumne z prze
życia takich dni epokowych.
Wróciwszy dnia  listopada do Krakowa, zabrałem się do wyborów sejmowych i do
zjednoczenia socjalizmu polskiego. Po zjeźǳie PPS w grudniu przygotowaliśmy wszystko,
aby później na Wielkanoc w kwietniu  r. utworzyć jedną, solidarną „Polską Partię
Socjalistyczną”. Nie było to tak prostym i łatwym, jakby się zdawać mogło. Przebywanie
w obcych państwach, w odmiennych warunkach prawnych i ekonomicznych organizacji
robotniczej, wyryło na niej głębokie ślady. Ale wolna i zjednoczona Polska wymagała
zjednoczonej partii socjalistycznej. Rzecz musiała być zrobiona!
Dnia  stycznia zostałem wybrany z miasta Krakowa posłem na Sejm Ustawodawczy,
który się zebrał w Warszawie dnia  lutego  roku. Od tego dnia zaczyna się moja praca
w polskim parlamencie.
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