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Ignacy Daszyński - parlamentarzysta i działacz
W 2006 roku mija 140 rocznica urodzin i 70 rocznica śmierci Ignacego Daszyńskiego, jed
nego z najwybitniejszych parlamentarzystów i przywódców ruchu socjalistycznego w Polsce.
Całe jego siedemdziesięcioletnie życie składało się z dwóch wielkich okresów. Pierwszy przy
padał na okres zaborów (1866 - 1918), drugi na lata Polski Niepodległej (1918 - 1936). Głów
nym motywem pierwszego okresu była walka o wolność i niepodległość, drugiego - obrona
i budowa państwa polskiego.
Osoba Ignacego Daszyńskiego stanowiła zawsze symbol niepodległościowych i de
mokratycznych tradycji ruchu socjalistycznego. Z okazji wymienionych rocznic przypo
mnijmy niektóre fragmenty z jego wielostronnej działalności, ze szczególnym uwzględ
nieniem mniej znanej działalności w parlamencie austriackim.
Pierwszy, można powiedzieć młodzieżowy okres swojej działalności I. Daszyński
przedstawił we własnej biografii. Miała ona formę życiorysu, datowanego 2.X.1895 roku
i wysłanego z Krakowa do redaktora „Przedświtu” w Londynie (B. A. Jędrzejowskiego).
Warto przytoczyć poniżej pełny tekst tego życiorysu, którego oryginał zachował się do
dziś w zbiorach archiwalnych PPS.
„Kochany Towarzyszu! Na Wasze żądanie podaję Wam następujące fakty. Urodziłem się
w r. 1866 w Zbarażu jako syn urzędnika politycznego. W gimnazjum wyrzucono mnie za pro
pagandę w 15 roku życia. Po zdaniu matury byłem na Krakowskim Uniwersytecie na naukach
przyrodniczych, skąd udałem się do Królestwa, gdzie w roku 1889 przesiedziałem 7 miesięcy
i zostałem wyrzucony. Potem rok przebywałem za granicą, we Francji i Szwajcarii gdziem
uczęszczał na chemię w Zurychu. W roku 1890 w jesieni wróciłem do Lwowa, gdzie założy
łem Partię Socjaldemokratyczną w październiku i w listopadzie.
Tutaj chodziłem na wydział prawny. Od tego czasu redagowałem po kolei pisma par
tyjne („Praca”, „Robotnik”, „Siła”, „Naprzód”) w Galicji, a w r. 1891/2 „Gazetę Robotni
czą” w Berlinie. W r. 1892 zamknięto mnie znowu na trzy miesiące, lecz puszczono bez
procesu. W ogóle wytoczono mi 15 procesów karnych w ciągu mej działalności, z których
jednak tylko dwa przegrałem. Mieszkałem kolejno we Lwowie i Krakowie, gdzie trzeba
było. Brałem udział w następujących zjazdach (międzynarodowych i austriackich):
1. Kongres Brukselski (1891 r.)
2. Kongres Zurychski (1893 r.)
3. Kongres Wiedeński r. 1891
4. Kongres Wiedeński r. 1892
5. Kongres Wiedeński r. 1894
i pracowałem w czterech zjazdach galicyjskich (Partii Socjaldemokratycznej) jako re
ferent.
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Zasługą, którą mogę sobie przypisać jest zrobienie ruchu soc.- dem. ruchem masowym
z nowoczesną techniką agitacyjną i organizacyjną. Nadto pracowałem nad zdobyciem Ślą
ska i nad utrwalaniem węzłów między trzema zaborami. Służyłem Partii jako mówca,
organizator i dziennikarz.
W tym czasie traciłem jednego po drugim członka mej rodziny, tak że obecnie je
stem prawie samotny. Majątku nie posiadam; obecnie jestem współpracownikiem pism
soc. - dem. i redaktorem pisma „Naprzód”, gdzie w ostatnich czasach prowadzę walkę
z wyższym klerem. Tych kilka lat z mojego życia mogłem Wam podać teraz, ściskam dłoń
Waszą. Ignacy Daszyński.
(Archiwum Akt Nowych, sygn. 305/VII/44, podt. 2 k. 90 - 91).
W PARLAMENCIE AUSTRIACKIM
Półtora roku później I. Daszyński rozpoczął działalność parlamentarną. W Wied
niu był posłem do austriackiej Rady Państwa przez okres ponad 20 lat. Mandat po
selski piastował przez cztery kolejne kadencje: 1897-1900, 1901-1907, 1907-1911
i 1911-1918 (z przerwą kilkumiesięczną w 1907 r. i wojenną w latach 1914-1916).
W tym czasie aktywnie uczestniczył łącznie w 11 sesjach parlamentu, od sesji XII
w 1897 r. do XXII w 1918 r. (ostatniej). W pierwszym dziesięcioleciu był przewod
niczącym ogólnoparlamentarnego Związku Posłów Socjalistycznych, złożonego
z kilkunastu przedstawicieli różnych narodowości, zaś w drugim - przewodniczącym Pol
skiego Klubu Posłów Socjaldemokratycznych.
Miał zaledwie trzydzieści lat, gdy 11 marca 1897 r. po raz pierwszy został wybrany na
posła w krakowskim okręgu wyborczym z tzw. kurii powszechnego głosowania. Zwyciężył
zdecydowanie, otrzymując dużąjak na owe czasy liczbę 22.214 głosów wyborczych (75% gło
sów oddanych). Władze ociągały się z ujawnieniem tego sukcesu. Olbrzymie tłumy wyborców
czekały jednak na ogłoszenie wyników głosowania do późnego wieczora na rynku krakow
skim przed siedzibą starostwa w Pałacu Spiskim. Gdy wreszcie został on ogłoszony, zebranych
ogarnął entuzjazm. „Chwycono mnie na ramiona - wspominał Daszyński - i zaniesiono przez
ulicę Bracką pod Magistrat, gdzie z okna przemawiałem. Poczym chwycono mnie na ramiona
i zaniesiono mnie na plac Dominikański wywracając po drodze słupy latarń jak zapałki (I. Da
szyński: Pamiętniki. Tom I, Warszawa 1957 s. 120).
Zwycięstwo popularnego „Ignaca” było wydarzeniem epokowym w Krakowie
i jego okręgu. Wymownie świadczyło o radykalizacji nastrojów wyborców i ich dąże
niu do społecznego postępu. Według jednego z ówczesnych działaczy „na Daszyńskiego
głosował każdy, kto bił w redutę stańczykowskich uprawnień i przywilejów, kto pragnął
odrodzenia życia społecznego i politycznego. Na Daszyńskiego głosowali nie tylko sami
robotnicy, nie sami ludzie w ciężkiej sytuacji materialnej, ale najwyższa elita umysłowa i
moralna”. Szczególnie pracowita była dla I. Daszyńskiego druga, sześcioletnia kadencja
parlamentu austriackiego (1900-1907). Odbyło się w niej 485 posiedzeń. W czasie tej ka
dencji Daszyński był jedynym polskim posłem socjalistycznym, który sam dźwigał ciężar
poselskiej odpowiedzialności.
W tych latach jako działacz, redaktor „Naprzodu” i poseł prowadził - według wła
snego określenia - życie potępieńca: „przebywałem w wagonie kolejowym - wspominał
- ogromną ilość czasu, prowadziłem olbrzymią korespondencję, odbywałem dużo zgro
madzeń na najdalszej nawet prowincji, przemawiałem w Parlamencie i w radzie miasta
Krakowa, gdzie wszedłem w maju 1902 roku”. Oprócz tego dużo pisałem 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 uwzględnienia życia prywatnego.
Zajmowałem się niemal każdą sprawą publiczną, dotyczącą polityki narodowej, klasy ro
botniczej, 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”. (Tamże s. 197-198).
Po upływie II kadencji I. Daszyński powrócił do Krakowa. W kolejnych wyborach,
11 lipca 1911 roku wybrany został w dwóch okręgach: w Krakowie i okręgu wiejskim kra
kowskim, bezwzględną większością głosów. W Krakowie, gdy zebranym tłumom ogłoszono
wynik, rozległ się potężny okrzyk. „Mur ludzki w jednej sekundzie popękał na setki skłę
bionych gromad. Nieprzytomni od uniesienia robociarze porwali się z miejsca. Zataczając
się jak pijani poszli ślepo na przód, krzycząc, wiwatując, śpiewając! Jak powódź runęli mię
dzy szpalery wojska. W twarz żołnierzom wywrzaskiwali swoje: <niech żyje Daszyński!>”
(„Dziennik Popularny”, Warszawa 7.XI. 1936 nr 26 s. 3)
Wystąpienia I. Daszyńskiego w parlamencie wiedeńskim to ogrom pracy, do dnia dzi
siejszego raczej mało znany. Ilość jego wystąpień była imponująca. Składały się nań prze
mówienia w debatach ogólnych, interpelacje, nagłe wnioski, wnioski w sprawach formal
nych, pytania do rządu, do premiera i ministrów, oświadczenia, oświadczenia, uwagi itp.
Pełne teksty tych wystąpień są zawarte w wydawnictwie źródłowym pt. „Stenographische
Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrathes im Jahre...“ (1897-1918). Według sporządzonych przeze mnie obliczeń, na pod
stawie indeksu do tych stenogramów, I. Daszyński w czasie swojego posłowania w Wied
niu uczestniczył w 109 debatach parlamentarnych, zgłosił 275 interpelacji i 76 nagłych
wniosków, a także miał 69 innych wystąpień. Wymieniając te liczby należy uwzględnić,
że w części debat zabierał głos dwukrotnie, a w niektórych nawet kilkakrotnie. To samo,
choć w innym charakterze, np. dalszych pytań i wyjaśnień, dotyczy interpelacji i nagłych
wniosków.
Do tego trzeba dodać jego pracę jako prezesa klubów parlamentarnych i członka wielu
komisji parlamentarnych. W czasie trwania każdej kadencji sesji parlamentarnej zazwy
czaj wchodził w skład kilku komisji, np. budżetowej, konstytucyjnej, wojskowej, do spraw
narodowościowych, legitymacyjnej - zwanej także weryfikacyjną, do spraw badania fał
szerstw i ważności aktów wyborczych, bośniackiej i innych. Od 1907 roku był przewod
niczącym komisji legitymacyjnej.
Warto w tym miejscu dodać, że I. Daszyński, po wyborach w 1907 r., siedział na sali
Parlamentu na czele grupy wszystkich posłów socjaldemokratycznych, w pierwszym pasie
ław na lewo od środka. Zajmował miejsce nr 212, w jednym rzędzie z posłami Zygmunten
Klemensiewiczem (nr 211), Zygmuntem Markiem (nr 210) i Jędrzejem Moraczewskim
(209). Bezpośrednio za Daszyńskim siedział Herman Diamand (nr 220) i odpowiednio
pozostali: Józef Hudec (nr219), Tadeusz Reger (nr 218) i Her-man Lieberman (nr 217).
Przed Daszyńskim miejsca zajmowali posłowie rumuńscy.
Najważniejszą formą wystąpień parlamentarnych I. Daszyńskiego był jego udział
w debatach ogólnych. W niektórych uczestniczył jako główny referent, w innych jako dys
kutant lub polemista. W swoich przemówieniach poruszał szeroki zakres tematów. Naj
częściej zabierał głos w sprawie polityki budżetowej rządu, krytykując jej różne aspekty
i broniąc interesów polskiej klasy robotniczej i chłopstwa.
Domagał się reformy wyborczej do Sejmu galicyjskiego we Lwowie, uprzemysłowie
nia kraju, zwiększenia zatrudnienia robotników, pomocy dla ludności nawiedzanej przez

klęski elementarne, lepszego wyposażenia szkół wyższych w Galicji itp. Protestował prze
ciwko drożyźnie i kartelom, przeciwko używaniu policji i wojska do tłumienia strajków
robotniczych, demonstracji i zgromadzeń wyborczych.
Żądał demokratyzacji armii i skrócenia służby wojskowej. Większość jego przemówień,
w pełnym brzmieniu lub streszczeniu, jak również interpelacji, była publikowana w prasie par
tyjnej, głównie w „Naprzodzie“ i w „Prawie Ludu“. Część natomiast (ponad 20 tytułów) została
wydana w formie popularnych, tanich broszur przez wydawnictwo „Latarnia“.
Drugą niezwykle ważną formą działalności I. Daszyńskiego były interpelacje. Adreso
wane one były wprost do premiera lub poszczególnych ministrów, czy też jednych i dru
gich. W interpelacjach tych jest zawarty ogromny materiał faktograficzny, obejmujący pra
wie wszystkie dziedziny życia społecznego i politycznego w Austrii. Interpelacje dotyczyły
przede wszystkim obrony polskich interesów narodowych, z przewagą interesów robotni
czych i chłopskich. Zwalczały konkretne przypadki korupcji i nadużyć aparatu państwo
wego i klas posiadających, głównie arystokracji. Krytycznie odnosiły się również do złego
funkcjonowania administracji krajowej i sądownictwa, wyzysku robotników, przedłużania
czasu pracy, braku ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków, wegetującego na pograniczu
nędzy szkolnictwa ludowego, spraw wyznaniowych itd.
Znaczna część interpelacji dotyczyła konfiskat prasy i wydawnictw socjalistycznych przez
władze prokuratorskie i sądowe. O skali tych praktyk niech świadczy fakt, że krakowski pro
kurator Doliński skonfiskował aż 50 numerów „Naprzodu“ na 200 wydanych. Daszyński wno
sząc interpelację w parlamencie umieszczał w nich skonfiskowane artykuły, czy też inne teksty,
które później znów drukowano, ale już jako nietykalne interpelacje poselskie. Nazywało się to
immunizacją, czyli obroną przed skonfiskowaniem. Dzięki immunizacji tekstów w interpela
cjach Daszyńskiego - zalegalizowano i wydano w Galicji wiele cennych broszur. Przykłado
wo wymieńmy niektóre: Edward Abramowski, „Sprawa robotnicza. O tem, co każdy robot
nik wiedzieć i pamiętać powinien“ (Kraków 1905); Franiszek Czaki, „Czerwony katechizm“
(1906); „Czerwony Sztandar. Album ku uczczeniu pamięci Bolesława Czerwieńskiego“ (Kra
ków 1900); Ignacy Daszyński, „Czego chcą socyalni demokraci?“ (Kraków 1901); Szymon
Diksztajn (Jan Młot), „Kto z czego żyje?“ (Kraków 1902 i 1905); Kazimierz Kelles-Krauz (M.
Luśnia), „Czy teraz nie ma pańszczyzny?“ (Kraków 1906); „Program narodowościowy Partii
Soc.-Dem. W Austrii“ (1900); Szymon Konarski, „W 60 rocznicę stracenia“ (Lwów 1902).
Daszyński jako poseł interweniował również w wielu sprawach z dzisiejszego punk
tu widzenia wprost absurdalnych, lecz wówczas jakże istotnych. Na przykład takich jak
ta, że „w Nowym Sączu starosta zabronił 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“.
Zwalczał także podobne absurdy z zakresu kultury i sztuki.
Tematyka niektórych interpelacji Daszyńskiego wykraczała poza granice Austrii. Na
przykład w 1901 r. wniósł pamiętną interpelację w sprawie bicia dzieci polskich we Wrze
śni za to, że nie chciały się uczyć religii w języku niemieckim. Piętnował w niej germani
zacją Polaków w zaborze pruskim.
Oddzielną grupę wystąpień parlamentarnych Daszyńskiego stanowiły wnioski, pyta
nia, oświadczenia i różne kwestie formalne. Do najważniejszych w tej grupie należały
„wnioski nagłe“ (Dringlichkeittsantrage). Były one składane przez posła wnioskodawcę
w formie pisemnej i wsparte podpisami kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu innych
posłów. Premier i ministrowie udzielali nań odpowiedzi, wokół których zazwyczaj toczyły
się ostre spory i dyskusje.

Latem 1902 roku Daszyński zgłosił nagły wniosek, gdy huzarzy we Lwowie zastrzeli
li kilku bezbronnych strajkujących murarzy. 28 października 1902 r. postawił inny wniosek,
0 wybranie 25-osobowej komisji celem zbadania nadużyć obszarniczych wobec strajkujących
robotników rolnych w Galicji Wschodniej, domagających się podwyżki płac przy pracach
żniwnych. Nad wnioskiem tym, mimo że został odrzucony, krytycznie dyskutowano przez
cztery dni. W kwietniu 1905 r. w podobnym wniosku wzywał rząd austriacki, aby spełnił obo
wiązek wykonania, uchwalonej w 1901 r., a niezrealizowanej w Galicji, ustawy o budowie
1regulacji dróg wodnych (budowa kanału Wisła - Dunaj).
Ważniejsze wnioski w późniejszych latach, między innymi dotyczyły: wprowadzenia
prawa wyborczego dla kobiet, skrócenia pracy w górnictwie, wprowadzenia ubezpiecze
nia od wypadków dla górników, utworzenia polskiego gimnazjum w Orłowej, przyznania
parlamentowi prawa rozstrzygania o wojnie i pokoju, poprawy płac dla nauczycieli ludo
wych w Galicji, powołania komisji do spraw zbadania nadużyć wyborczych w niektórych
miastach i wsiach galicyjskich.
Omawiając działalność parlamentarną I. Daszyńskiego należy podkreślić, że cha
rakteryzowała ją pewna nowa cecha szczególna. Otóż chodzi o to, że wraz z Daszyń
skim w galicyjskiej praktyce wyborczej pojawiła się i trwała przez długie lata walka
o czystość i uczciwość wyborczą, walka z korupcją i oszustwami wyborczymi, fałszowa
niem list wyborczych itp. Już podczas kampanii wyborczej w 1897 r., po raz pierwszy od
ery konstytucyjnej w Austrii, w Krakowie i krakowskim okręgu wyborczym, w związku
z wystawieniem „Ignaca“ na posła, wysunięto hasło aby nie kupować i nie sprzedawać
głosów wyborczych. Zwalczanie tego ujemnego zjawiska miało niezwykle istotne znacze
nie, jeśli zważyć, że jak - wspominał sam Daszyński - że na wybory krakowskie przyjeż
dżali handlarze głosów aż z Ameryki, aby zarobić.
WYSTĄPIENIA IGNACEGO DASZYŃSKIEGO
W PARLAMENCIE WIEDEŃSKIM W LATACH 1897-1918
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XII
4
21
1897
7
5
5
XIII
1
2
1898
8
8
19
XIV
4
12
1898
3
5
XV
12
1898-1899
5
5
8
30
XVI
1899-1900
5
6
15
6
32
182
XVII
1901-1907
17
48
30
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4
2
XVIII
1907-1909
6
16
28
XIX
2
14
1909
3
9
XX
2
21
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9
10
XXI
1911-1914
15
13
15
3
46
XXII
1917-1918
18
8
3
29
Razem
76
109
275
69
529
Sporządzono na podstawie wydawnictwa:
Index zu den Stenographischen Protokollen des Hauses der Abgeordneten des Reichsrathes X I I - XXII. Sesion, Wien 1897-1918 (11 tomów).
Nr sesji

Lata

Omawiając działalność parlamentarną Ignacego Daszyńskiego należy zwrócić specjalną uwa
gę na jego popularność jako mówcy. Od początku swojej działalności partyjnej zdobywał ją nie
tylko na zjazdach i koferencjach PPSD, lecz także na miejskich zgromadzeniach ludowych i wiej
skich zebraniach. „Mogę bez przesady powiedzieć - wspominał o sobie Daszyński - 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, Stuttgarcie, Bremie, Paryżu, Londynie, Szwajcarii, w trzydziestukilku mia
stach Północnej Ameryki, wszędzie dokąd mogłem tylko dotrzeć. Mówiłem na placach publicz
nych do dziesiątek tysięcy i nie cofnąłem się przed zgromadzeniem w chałupie wiejskiej, gdzie
mogło się zmieścić z biedą kilkunastu nędzarzy“.
Po wyborze na posła w 1897 r. I. Daszyński zasłynął jako znakomity mówca parlamen
tarny, „którego potędze słowa trudno było się oprzeć. Był słuchany jak nikt inny. Mówił jasno
i rzeczowo, z mów jego biła siła przekonania i wiara w słuszność swych słów. Jego dźwięczny,
mocny, energiczny głos uderzał jak grom i smagał jak biczem, a jeżeli było potrzebą, dźwięczał
dowcipem i drgał ironią“. (A. Próchnik, Warszawa 1946 s. 23).
Występując w parlamencie Daszyński przemawiał oczywiście po niemiecku. Czynił
to świetnie - jak wspominał Leon Feldman - „posługując się klasycznym językiem, co
przy jego cośkolwiek twardym akcencie polskim cudownie brzmiało. Jego mowy nie
mieckie tak imponowały Niemcom, że <Neue freie Presse> umieściła specjalny felie
ton <Ein grosser Redner> (wielki mówca), poświęcony Daszyńskiemu “. Cięty i odważ
ny polemista z wielką pasją bronił na forum parlamentu polskich spraw narodowych.
Gdy 8 listopada 1898 roku burżuazyjny poseł niemiecki K. Wolf w swoim przemówie
niu obraźliwie wyraził się p o d adresem narodu polskiego, wówczas, mimio iż na sali
byli obecni posłowie Polacy - członkowie Koła Polskiego, jedynie Daszyński potrafił
natychmiast zareplikować w obronie polskiej godności narodowej. W ostrych słowach
odpłacił się reakcjoniście z nawiązką. Silnym, donośnym w obliczu całej Izby powie
dział między innymi, że ten polski naród „pracuje w kopalniach węgla Górnego Ślą
ska, w kopalniach węgla w Westfalii, w kopalniach węgla Północnej Ameryki i Sakso
nii. Tutaj w Wiedniu tysiące polskich chłopów sypie wały przy regulacji Wiedenki i ten
lud pracuje dla patriotycznych niemieckich fabrykantów, tak samo ja k w Niemczech,
w Saksonii, i w innych krajach, dla tych samych fabrykantów, którzy opłacają pana
Wolfa“. (K. Chłędowski: Pamiętniki\ tom II, Wrocław 1951 s. 252). przeciwko germani
zacji ludu polskiego na Śląsku Cieszyńskim mówił: „ćwierć miliona Polaków nie ma ani
jednego polskiego szkolnego inspektora okręgowego, w Wydziale Krajowym nie zasiada
ani jeden Polak, także obcy urzędnicy jedynie mają rozstrzygać o polskich stosunkach
szkolnych. Także pod względem pedagogicznym szkoły polskie znajdują się w najgor
szym położeniu. Na Śląski istnieją szkoły polskie, w których na 150 do 200 dzieci przy
pada jeden nauczyciel”.
Przemówienia Daszyńskiego jako posła wywierały rewolucyjny wpływ na robotników
wiedeńskich powodując skutki o historycznym znaczeniu. Tak było np. na wielkim wiecu
w Wiedniu 2 listopada 1905 r., zwołanym pod znakiem walki o równe i powszechne prawo
wyborcze. Na wiecu tym, według relacji naocznego świadka Otto Bauera, ostatni przemawiał
Daszyński zobrazował on bohaterską walkę robotników polskich przeciw caratowi, krwawe
starcia w Warszawie i w Łodzi. Powiedział robotnikom wiedeńskim, że ich polscy towarzysze
nie dadzą się już więcej masakrowaać carskim zbirom, lecz sile przeciwstawią siłę. Wraże
nie jego płomiennej mowy było nie do opisania. Robotnicy wiedeńscy wpadli w najwyższy
entuzjazm, nie rozchodzili się po zamknięciu zgromadzenia. Uformował się potężny pochód

demonstracyjny. Na Ringstrasse doszło do krwawych starć z policją. Było to wydarzenie, które
rozstrzygnęło o losach walki o równe i powszechne prawo do głosowania. (I. Daszyński. Wiel
ki trybun ludu. Kraków 1936 s. 24).
O
Ignacym Daszyńskim, jako wybitnym mówcy w okresie zaborów można by powie
dzieć dużo więcej. Wydaje się, że ta strona jego działalności zasługuje na bliższe poznanie
nie tylko w Austrii lecz również w Polsce niepodległej. Działalność ta została utrwalona
w wielu wspomnieniach bliskich mu osób. Na przykład ludowiec S. Szczepański na ła
mach „Robotnika“ (2.XI.1938 nr 312 s. 3) wspominał:
„zawsze pamiętać będę wspaniały zjazd Pen-Clubu w Warszawie, jaki obradował
w Sali Posiedzeń Sejmu. Zjechały się setki literatów z całego świata (...). Daszyński powitał
zebranych, jako <gospodarz sejmowego gmachu>. Kilku z nas, posłów, umieściło się na gale
rii i przysłuchiwaliśmy się przemówieniom. Tak pięknie przemawiającego Daszyńskiego nigdy
w życiu nie słyszałem. Nigdy! Nie notowałem dokładnie słów, ale przypominam sobiejak mówił
0 150-letniej niewoli Narodu Polskiego, podczas której przedstawiciele literatury narodowej:
Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański inni byli bohaterami walki o ducha narodu i nie dali Naro
dowi zginąć, zastępowali nam rycerzy, wiodących Naród w bój o jego istnienie - i pamiętam,
jakie burzliwe oklaski wywołało to przemówienie“.
Obrońca chłopów
W wielostronnej działalności I. Daszyńskiego szczególne miejsce zajmowała sprawa
chłopska. Był on znakomitym znawcą wsi galicyjskiej, jej sytuacji ekonomicznej i sto
sunków społecznych. Jako działacz socjalistyczny popularyzował zasady współdziałania
robotników z chłopami w walce o lepszy byt.
W 1896 r, założył w Krakowie tygodnik dla chłopów, organ Polskiej Partii Socjal
demokratycznej (wydawany do 1918 r.). Tygodnik (od 1912 r.) miał bezpłatne dodat
ki („Głos Kobiet“), miesięcznik naukowy „Światło“ oraz miesięcznik dla młodzieży
„Wiosna“. Oprócz działaczy PPSD z pismem współpracowali m.in. Maria Konopnicka
1 Stefan Żeromski. Założenie pisma Daszyński uważał za duży sukces. W liście do przyja
ciela na emigracji pisał (20.XII.1896): ,„Nasze pociągniecie na szachownicy społecznej przez
założenie chłopskiego <Prawa ludu> uważam za jedno z najszczęśliwszych. Mogę z dumą
powiedzieć, że nie tylko ja sam tę ideę w najwłaściwszym czasie w czyn wprowadziłem, ale
i finansowo sam to pisemko trzymam bez przyczynienia się żadnym groszem z innych fundu
szów partyjnych i tak stękających pod ciężarami walki. Znaleźliśmy faktycznie tę drogę do
wsi, której inni długo, długo szukać jeszcze będą”.
Podczas rewolucji 1905 r. wzywał robotników w mieście i na wsi do solidarności
w walce z kapitalizmem. W obszernym artykule pod tytułem „Robotnicy a chłopi“ (Ka
lendarz Robotniczy 1905, Kraków, s. 19-25) przedstawił niedolę ludu wiejskiego, tej naj
biedniejszej i wyzyskiwanej części narodu.
„Zacząwszy od mieszkania o jednej izbie, a skończywszy na jednym kożuchu służącym
dla całej rodziny w zimie, wszystko tu takie skromne i biedne, takie oddzielone od cywiliza
cji i kultury miejskiej, że ma się nieraz wrażenie, jakby się odbyło z miasta do innego ludu,
do innych stosunków. A przecież ten lud chłopski, to ogromna większość narodu naszego,
to pracowita, pożyteczna potężna klasa społeczna, która zbudzona do życia kulturalnego,
gdyby je j dano świadomość dróg i celów rozwoju społecznego, zrobiłaby nasz naród do
piero silnym i szczęśliwszym, niż obecnie“.
W związku z powyższym apelował do robotników, aby pomogli wydobyć się ludowi
wiejskiemu z wiekowej ciemnoty, głodu i nędzy. Krytycznie omawiał jego największe bo

lączki: niedostatek ziemi uprawnej, karłowatość gospodarstw, szachownicę rozproszonych
poletek, niską wydajność z hektara, nadmierne ciężary podatkowe, pożyczki lichwiarskie,
oszukańcze manipulacje cen sprzedaży i zakupu itp.
Na wymienione powyżej bolączki nakładały się dodatkowe ciężary parafialne i dwor
skie. „Parafia kosztuje chłopską gminę kilka tysięcy rocznie. Pominąwszy obowiązek utrzy
mywania kościoła i probostwa, co nieraz tysiące kosztuje, ważną rolę odgrywają tutaj tzw.
„iura stolae“ (prawa ołtarza). Dla robotnika miejskiego wydaje się rzeczą niepojętą, ja k
można księdzu zapłacić za jeden pogrzeb np. 200 koron. A jednak wypadki takie na wsi nie
są rzadkością. Od 10 do 50 koron bierze ksiądz bardzo często za pogrzeb, ale jeżeli umrze
tylko trochę bogatszy wieśniak, to ksiądz żąda bezwzględnie dwa i trzy razy tyle i rodzina
płaci, sprzedając i zastawiając. Mniej bierze się za śluby, ale i tutaj znalazł się sposób;
państwo młodzi odrabiają na probostwie tyle a tyle dni robocizny, przynoszą w podarunku
koguty, kaczki, gęsi itp...“
Innego rodzaju były ciężary dworskie. Kapitalistyczna zależność chłopa od obszarnika
bywała gorsza od pańszczyzny. „Dwór ma las, ma łąki i pastwiska. Chłop tego wszystkiego
potrzebuja jak zbawienia. Musi się więc opłacać gotówką lub pracą i jeszcze za łaskę pańską
musi nieraz poczytywać, jeśli mu zechcą sprzedać na przykład drzewo na budowlę lub na
opał. W wielu pańskich dobrach mszczono się na chłopach za ich niezawisłe głosowanie,
zamknięciem dla nich sprzedaży drzewa w lesie! Kilkanaście gmin okolicznych znajdowało
się wskutek tego w rozpaczliwem prawdziwie położeniu. Odrobek we dworze mieści w so
bie bardzo często wszystkie znamiona lichwy, bo umowa z chłopem zawsze bywa zawierana
wobec ekonomicznie bezsilnego i bezbronnego, a wartość dnia roboczego oblicza się niesły
chanie nisko w Galicji“.
W najgorszym położeniu byli wyrobnicy, zatrudniani dorywczo we dworze. Dostawali
oni „od 20 halerzy do korony za całodzienną pracę. Jeżeli się zważy, że kilogram soli kosz
tuje 20 halerzy, zrozumiemy jak strasznie niskim jest ten zarobek. Kilogram mąki kosztu
je np. 26 halerzy i dlatego mąka nie może być kupowana przez tych nędzarzy. Ziemniaki
i kapusta bez omasty przez długie miesiące, to jedyne tutaj pożyw ienie. W zimie, gdy przy
roli praca jest niemożliwą, panuje tu głód i niedostatek jak u zwierza le śn e g o .“
Wyzysk i bezrobocie na wsiach pogarszał brak jakiegokolwiek ustawodastwa ochron
nego. W podsumowaniu konkludował Daszyński: „ Zamiast mieszkania, nora cuchnąca,
zamiast jedzenia ludzkiego, ziemniaki, zamiast lekarza - znachorka - zamiast zarobku nę
dza i wyzysk nadmierny, oto los przeszło miliona ludności wiejskiej bezrolnej i zmuszonej
żyć z pracy n a je m n e j.“
Stosunek do Józefa Piłsudskiego
Ważne miejsce w całokształcie działalności Ignacego Daszyńskiego zajmuje stosu
nek do osoby Józefa Piłsudskiego. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XIX w. ich wzajemne
stosunki były przyjazne, okresowo nawet zażyłe rodzinnie. Obaj konsekwentnie walczyli
o wolność i niepodległość Polski. Obaj byli współorganizatorami i przywódcami partii socja
listycznych. Dlaczego przyjaźń i współpraca dwóch wybitnych osobistości, które odegrały tak
wielką rolę w dziejach narodu i państwa polskiego zakończyła się tragicznie? Dlaczego ich drogi
się rozeszły i z przyjaciół stali się wrogami? Trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Jest to dylemat
wart głębszego studium naukowego. Spróbjumy choć trochę go rozjaśnić.
Józef Piłsudski pochodził ze starej rodziny szlacheckiej. Wychowany w zaborze ro
syjskim w duchu tradycji powstańczych pozostał zwolennikiem walki zbrojnej z caratem.
Pomimo tego, że powstania już dawno zostały zduszone (1831 i 1863 r.), to jednak pło

mień aspiracji powstańczych tlił się w popiele dziejów, Piłsudski w nowych warunkach
historycznych rozpalił go na nowo. Był człowiekiem czynu. Manewrantem. Socjalistą
i przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej został raczej z potrzeby taktycznej. Głównym
celem jego działalności była niepodległość. Socjalizm zaś środkiem pomocniczym. Meto
dą osiągnięcia celu - walka zbrojna.
Realizację własnej koncepcji niepodległościowej Piłsudski zapoczątkował po wybuchu woj
ny rosyjsko-japońskiej w 1904 roku. Wykorzystując konfliktową sytuację międzynarodową udał
się z misją do Japonii. Rok później, po wybuchu rewolucji w całej Rosji, stworzył i kierował
Organizacją Bojową PPS na terenie zaboru rosyjskiego. Podległe mu oddziały bojowe - w róż
nych formach - prowadziły zbrojne wystąpienia przeciwko caratowi. Po upadku rewolucji, pod
wpływem doświadczeń, przeszedł do organizowania wyższych form organizowania siły zbrojnej
(Związek Walki Czynnej, Związek Strzelecki, Polska Organizacjia Wojskowa, Legiony). Jedno
cześnie w miarę angażowania się w tworzenie siły zbrojnej przestawał być socjalistą. Po odzy
skaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. do końca życia pozostał wierny wojsku i siłowym
metodom wojskowym. Bowiem na drodzie siły odnosił zasłużone sukcesy, zdobywał poklask
i sławę. Tym bardziej, że los mu sprzyjał (wojna światowa, rewolucje). Metodę siłową przeniósł
poźniej na metodę rządzenia państwem. Znajdował poparcie, a nawet uwielbienie. Był charyzma
tycznym Wodzem.
Ignacy Daszyński był prawie rówieśnikiem J. Piłsudskiego. Pochodził z kresowej zacnej
rodziny inteligencko-szlacheckiej w zaborze austriackim. Wychował się w duchu patriotycz
nych tradycji Wiosny Ludów 1848 r. i Powstania Styczniowego 1863 roku. Młodość jego
kształtowała się jednak pod wpływem ruchu socjalistycznego w Galicji. W konsekwencji
był gorącym patriotą i prawdziwie ideowym socjalistą. Do końca życia pozostał wierny
ideałom obranym w młodości; walce o niepodległość i socjalizm. Wskutek niedorozwoju
społeczno-ekonomicznego w Galicji na pierwszy plan wysuwał nie wolność narodową, lecz
walkę o sprawiedliwość społeczną. Walczył z przeżytkami feudalnej wszechwładzy szlachty
i arystokracji. Uważał, że ciemnota, bieda i nędza szerokich mas ludowych stanowią główną
przeszkodę w rozwoju świadomości narodowej.
Jego wizja wolnej i niepodległej Polski od wczesnej młodości kształtowała się inaczej
niż u Piłsudskiego. Znacznie dojrzalej, trójzaborowo i proeuropejsko. Jej pomyślność łą
czył z międzynarodowym socjalizmem w Europie. Po raz pierwszy publicznie dał temu
wyraz, w podpisanej m. in. przezeń, 30 kwietnia 1891 r., odezwie lwowskiej „Partii Robotniczej“, „Do Stowarzyszenia Polskich Robotników
<Równość> w Londynie“. „Wiernie stojąc - czytamy w niej - przy wielkim haśle między
narodowej solidarności robotniczej, dążymy w pierwszym rzędzie do zgodnego i solidarnego
postępowania z robotnikami polskimi tak spod wszystkich trzech zaborów, jak i tych, których
los ze ziemi polskiej wypędził. Gdy robotnicy królestwa, Księstwa Poznańskiego, Śląska i Ga
licji podadzą sobie dłonie, wtenczas, wierzymy silnie, że sprawa nasza zwycięży. A socjali
styczna robotnicza emigracja polska pewno w tym zwycięskim pochodzie pierwsze zajmie
miejsce!..“ (AAN, sygn. 305/VII/44 podt. 1 k. 33).
Rzecz ciekawa, że jeszcze tegoż roku, w liście do redaktorów „Przedświtu“ w Londy
nie (2.XII. 1891 r.) wysunął projekt wspólnego opracowania jednolitej partii socjalistów
polskich trzech zaborów i utworzenia jej tymczasowego kierownictwa. Do opracowania
tego programu, który powinien zawierać „konieczność wywalczenia swobód politycznych
dla Polski” proponował włączyć szereg osób, w tym panie: Zofię Daszyńską, Różę Luk
semburg i Felicję Próchnikową.

Kilka lat później Ignacy Daszyński występował już wspólnie z Józefem Piłsudskim na
forum międzynarodowym. W 1896 r. jako przedstawiciele polskich partii socjalistycznych,
PPSD i PPS, razem podpisali „Odezwę delegacji polskiej” na międzynorodowy kongres socja
listyczny w Londynie. W odezwie tej wyrażali przekonanie, że Polska jest jedną i nierozdzielną, a walka o uzyskanie samodzielności narodu będzie prowadzona do końca.
Nawiązana wtedy współpraca trwała owocnie przeez następne lata. Zawarta znajomość
w niedalekiej przyszłości zamieniła się w serdeczną przyjaźń z Piłsudskim, gdy zamieszkał
on w Krakowie po ucieczce ze szpitala więziennego w Petersburgu w 1901 roku. Daszyński
uważał skromnie mieszkającego uciekiniera za typ „polskiego świętego“.
W latach rewolucji w Rosji 1905-1906 Daszyński korespondował z przebywającym za
granicą tow. „Ziukiem“ - Piłsudskim. Pilnie śledzili rozwój rewolucji, jej radykalizację.
Wzajemnie wyjaśniali sobie konfliktowe w PPS zaboru rosyjskiego i uzgadniali stanowi
ska taktyczne. A to nie należało do łatwych.
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Wiadomo, że jeden był zwolennikiem metod parlamentarnych w walce, drugi - siło
wych, zbrojnych.
Po upadku rewolucji i w latach I wojny światowej Daszyński - jako wpływowy poseł
w parlamencie austriackim oraz przywódca PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego popie
rał wojskową działalność J. Piłsudskiego przeciwko caratowi. Na terenie Galicji ułatwiał
jemu tworzenie organizacji wojskowych. W różnych formach udzielał pomocy członkom
organizacji strzeleckich i legionistom. Sam nawet, po wybuchu wojny i wkroczeniu od
działów strzeleckich do Królestwa 6 sierpnia 1914 r. wstąpił do Strzelca. Krótko był za
stępcą komisarza wojskowego w Miechowie i powiecie miechowskim.
Z chwilą wybuchu rewolucji w Niemczech i rozpadu Austro-Węgier 7 listopada
1918 r. Daszyński został premierem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej
w Lublinie. Jako premier, a zarazem sztandarowa postać polskiego socjalizmu w kraju i za
granicą, ogłosił utworzenie pierwszego niezależnego od zaborców, rządu polskiego. Pro
klamował niepodległość, zjednoczenie i przeprowadzenioe niezbędnych reform społecz
nych. Wydawało się, że Polska stanie się krajem niepodległym i socjalistycznym. Niestety,
sytuacja była przedwczasna, aby to było możliwe. Przybyły z Magdeburga do Warszawy
J. Piłsudski przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej i skłonił rząd lubelski do ustąpienia.
Pod jego naciskiem 18 listopada Daszyński złożył dymisję. Mimo nowych propozycji nie
przyjął żadnego stanowiska i usunął się w cień. Nie chciał być dekoracyjnym socjalistą
w projektowanym rządzie koalicyjnym, bez prawa przeprowadzenia reform społecznych.
Dymisja I. Daszyńskiego ze stanowiska premiera i dalsze perypetie z tym związane
stanowiły ostry zgrzyt w jego przyjaźni z Piłsudskim. Mimo to, przyjacielskie stosunki,
a nawet współpraca, nadal zostały utrzymane. Daszyński starał się być wyrozumiłym dla
działań Piłsudskiego i nadal należał do jego zwolenników. W latach 1923-1925, ze wzglę
du na chorobę serca ograniczył swoją aktywność organizatorską i propagandową. Zajął
się pracą pisarską. Dokończył i przygotował do druku dwa tomy swoich „Pamiętników“
(wyd. W Krakowie w 1925 i 1826 r.).
Jeden z krakowskich przyjaciół pisał w liście z 23 lutego 1926 r. do I. Daszyńskiego:
„Pamiętniki czyta się jak fascynującą powieść i aczkolwiek zawsze śledziłem działalność
Pana Posła, to jednak ujęta we wspomnienia w rozwojowym pochodzie daje rzut oka na
tę ogromną pracę poolityczną i społeczną, którą dokonał jeden Człowiek wśród tylu prze
ciwności i w warunkach tak ciężkich. Jak ktoś słusznie zauważył, Pamiętnikom tym należy
się dać tytuł: Jak powstawała P o ls k a .“ (AAN, sygn. 70/11/1, list 2).
Drugą pozycją, którą Daszyński napisał i wydał w 1925 r. była broszura pt. „Wielki
człowiek w Polsce”. Przedstawił w niej w korzystnym świetle Marszałka. Zdając sobie
sprawę z tego, że Piłsudski jest osobą kontrowersyjną, krytycznie ocenianą, lecz wciąż ma
jącą wielu zwolenników, wypełniał w jakiejś mierze zapotrzebowanie społeczne. Sądził,
że podobnie jak w 1905 r., zdoła wyjaśnić kwestie sporne i dojść do zgody. Niektóre jego
stwierdzenia - jak się później okazało - nie były prawdziwe. Na przykład to, że Piłsudski
„nigdy nie myślał o dyktaturze, czym dowiódł wielkości swojej jako męża stanu“. W su
mie broszura kształtowała pozytywną opinię o przyszłym autorze zamachu majowego.
Jeden z zaprzyjaźnionych działaczy PPS pisał w liście z Paryża do Daszyńskiego:
„Z niecierpliwością oczekuję na Waszą książkę o Komendancie. Już miałem sposobność
tow. Celinie (Daszyńskiej) dać wyraz swego głębokiego podziwu i wdzięczności dla tego
rycerskiego i szlachetnego kroku. Dziś, gdy Komendanta opuszczają ludzie najbliższego
jego otoczenia, którzy gdyby nie stali przy nim byliby nikomu nieznanymi miernotami

tym piękniejszym politycznym zjawiskiem będzie Wasza księżka. Proszę mi wierzyć, że
z całą szczerością i powagą mówię, że będzie to książka Wielkiego Polaka o Wielkim Po
laku. Książką tą przynosicie chlubę nie tylko sobie ale i partii, której wodzowie pomimo
wszystkich różnic i przykrości od Komendanta umieją ocenić to wielkie co w nim j e s t . “
(AAN, sygn. 70/11/2 k. 22-5).
Przewrót majowy w 1926 r., który Daszyński zdecydowanie poparł, zapoczątkował
zmianę starych przyjaznych stosunków. Wspólne drogi Daszyńskiego - zwolennika eu
ropejskiej demokracji i Piłsudskiego - twórcy narodowej dyktatury stopniowo się roze
szły. Ale proces złudzeń wciąż się utrzymywał. Obaj byli owiani legendą historycznych
dokonań. Wierzono w ich wielkość i moc twórczą. Jadwiga Cichińska (1869-1956), za
służona działaczka oświatowa, pisała 8.XII.1927 r. w liście osobistym do Daszyńskie
go: „Ukochany złotousty, mocny jak granit w walce o zdobycze społeczne, towarzyszu
Daszyński! Dwóch Was widzę na obszarze Polski - Was i Piłsudskiego. Dwa kolosy
Ducha, I d e i . Nieustępliwe, Nieugięte Prometeusze - olbrzymy!... Walczycie Wy dzie
siątki lat dźwignęliście naszą nawę rozbitą Ojczyznę na falę szerokiego oceanu i szybu
j e ! . Coraz potężniejszy pęd przybiera! Bałwanom rozkazuje!... Muszą słuchć - boście
wodzowie, boście genialni, boście sercem polskiego Ducha; w Was się ogniskują najlep
sze nasze siły - w Was wykładnikach naszych wartości i możliwości.
Tamten przerósł ponad miarę miarę powszechną, idzie własną, stanowczą drogą
uporządkowania świata, ugruntowania Polski; przyniesienia Litwy na swej bohaterskiej
piersi w darze nam, w drodze braterstwa, strzepnie poczęści pasożytnictwo i przewar
tościuje nasze klejnoty duchowe; uczyni Polskę pierwszą wśród uciskanych i wyzyski
wanych, bohaterską , uczyni za naszą i wszystkich wolność. A Wy Towarzyszu, wy też
musicie zagrać pieśń wielką na Kobzie Świata - pieśń odrodzeńczą z gruntu.
A pieśń ta - ogólne wyksztłcenie świata i ogólne wychowanie, uspołecznienie, ukulturo w a n ie .“ (AAN, sygn. 70/II/1 k.16).
Wbrew woli J. Piłsudskiego, 4 marca 1928 r. I. Daszyński został wybrany marszałkiem
Sejmu (otrzymał 206 głosów, zaś jego przeciwnik Kazimierz Bartel - 142). Podczas otwar
cia sesji 27 marca uroczyście zadeklarował, że będzie „strzegł praw i godności tej Wyso
kiej Izby“. Jako marszałek Sejmu Daszyński starał się osiągnąć porozumienie z Piłsudskim
i wspierającym go obozem sanacyjnym. Wysiłki jednak okazały się bezskuteczne. R. Ja
worowski rozbijał od wewnątrz Polską Partię Socjalistyczną. Minister pracy A. Prystor pod
pozorem likwidacji rzekomych „nadużyć“ likwidował Kasy Chorych. Sytuacja w państwie
się pogarszała. Wdług oceny IV Kongresu Związków Zawodowych w Warszawie (30.V.
-2.VI.1929 r.): „Swobody demokratyczne są systematycznie deptane. Samowola admini
stracyjna kwitnie. System represji stosowany jest szeroko i bez skrupułów wobec organizacji
zawodowych i politycznych. Olbrzymie procesy polityczne kończą się surowymi karami
dla działaczy robotniczych i chłopskich. Ograniczenia prawa zgromadzeń, konfiskaty prasy
socjalistycznej i zawodowej,ucisk mas pracujących i mniejszości narodowych”.
W takiej sytuacji została zwołana sesja sejmowa. Jej otwarcie wyznaczono na dzień
31 października 1929 roku. Przed otwarciem sesji, w przedsionku Sejmu, zgromadził się
tłum około 100 uzbrojonych oficerów, mających towarzyszyć marszałkowi J. Piłsudskie
mu. Doszło do ostrej konfrontacji. W dramatycznej scenerii marszałek I. Daszyński sta
nowczo oświadczył, że pod presją siły obrad Sejmu nie otworzy. Pozostał wierny demo
kratycznemu systemowi sprawowania władzy. Na starość zawiódł się na starym przyjacie
lu i bojowniku walki, walki o socjalizm.

Wszystkie, pełne napięć nerwowych przeżycia Daszyńskiego, w tym konflikt o marszałkostwo Sejmu, inwektywy i publiczne pomówienia, pogorszyły stan jego zdrowia. Podczas
kampanii do nowego Sejmu w 1930 r., ciężko zachorował. Wspaniały mówca i trybun ludu
stracił możliwość mówienia. Przebywał odtąd na leczeniu, lecz już zdrowia nie odzyskał.
Zmarł 31 października 1936 roku w Domu Zdrowia w Bystrej Śląskiej. 3 listopada został
pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W ostatniej drodze towarzyszyły mu dziesiątki tysięcy ludzi.

