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TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.
Prenumerata „Prawdy11
(wraz z bezpłatnym dodatkiem):

Warszawie: miesięcznie kop. 70, kwartalnie rb. 2,
rocznie rb. 8, z odnoszeniem do domn.
przesyłką pocztową do wszystkich miejsc Króle
stwa, Cesarstwa i zagranicy: kwartalnie rb. 2
kop. 50, rocznie rb. 10.
Za zmianę adresu dopłaca się 20 kop.

-Adret: Hoża Bir.
Telefonu 7388. Ogłoszenia wszelkiej treści po kop. 10 za wiers lub
4
*
jego miejsce.
Redaktor przyjmuje interesantów we wtorki i czwar
Przedpłatę przy|mują: Administracya Prawdy oraz
tki od godz. 4 do 5 popołudniu.
wszystkie księgarnie, kioski i kantory pism peRękopisów nie odsyła się. Antorowie prac nieprzyję
ryodycznyeti.
tych mogą je odebrać, w przeeiągu trzech mie
sięcy, osobiście w Redakcvi lub za pośrednict i Sprzedaż pojedynczych numerów po kop. 20 w War
wem poczty, po nadesłaniu kosztów przesyłki.
szawie w Administracyi pisma i w kioskach.
Rękopisy drobne nie zwracają się.
Administracya otwarta codziennie, z wyjątkiem nie
Korespondencyj nieopłaconych lub niedostatecznie
dziel i świąt ważniejszych, od godz. 10 do 5.
opłaconych nie przyjmuje się.
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[Nieprawdopodobna bajka o solidarności.

f3®®ldyby takie wieści roznosiła plotka,
MHHBgdyby ich nigdy nie uchwyciły
KiSS®ezcionki drukarskie i nie utrwaliły
na papierze, możnaby przypuszczać, że jest
to wymysł swawolnego lub złośliwego do
wcipu, któremu nikt nie wierzy, którym się
ludzie poprostu bawią lub drażnią. Ale
gdy ten wymysł jest wydrukowany w wie
lu gazetach jako propozycya poważna, ja
ko dogmat pacierza politycznego rzeczni
ków większości społeczeństwa — trzeba w
jego prawdziwość uwierzyć i jego rozbio
rem się zająć.
Polakom zawdzięczahistorya niedorzecz
ny i fatalny w swych skutkach wynalazek
„bezwzględnej solidarności” Kół, reprezen
tujących interesy narodowe w parlamencie.
Przedtem świat tego konceptu nie znał.
Nawet najściślej spojone partye, chociaż
związane jednym programem, nie krępują
„bezwzględną ” solidarnością, ogranicza
ją0 ją tylko do pewnych, zasadniczych jego
punktów. Tak np. stronnictwo centrum w
Niemczech, które powstało do walkizt. zw.
prawami majowemi, występowało łącznie
tylko przeciw nim, pozostawiając swym
członkom w innych sprawach'zupełną swo
bodę, z której oni—tworząc dużą skalę ró
żnic w prze konaniach społecznych — ko
rzystali bardzo często. Toż samo czynią,
pomimo bardzo surowej dyscypliny, so-

cyalno-demokraci niemieccy, głosując nie
raz w rozłamie. Ta wolność nie przeszkodzi
ła katolikom zwalić praw majowych wraz
z Bismarkiem a socyalistom rozrosnąć się
w potężną partyę. Do dwóch trupów po
litycznych, pozbawionych życia bezwzględ
ną solidarnością, jakimi są Koła polskie w
Wiedniu i Berlinie, dołączono trzeci—w
Petersburgu. Pod tem hasłem wybrana
została pierwsza nasza delegacya do Du
my i ma być wybrana druga. Ponieważ
tamta była wystawą jednej partyi, więc jej
„bezwzględna solidarność” miała pewien
sens a w każdym razie nie stanowiła gor
szącego skandalu. Ale teraz pod naciskiem
opinii krajowej a jeszcze bardziej może
opinii reformatorskich żywiołów rosyjskich,
które przez poprzednie Koło polskie zosta
ły mocno zrażone i nowemu, niepoprawionemu jego wydaniu swego poparcia odma
wiają, dawni a prawdopodobnie i przyszli
zwycięzcy w boju wyborczym zapragnęli w
swój narodowo-demokratyczny bukiet we
tknąć kilka gałązek liberalnego ostu, aże
by on wyobrażał całą florę polityczną Kró
lestwa polskiego, i związać go „bezwzględ
ną solidarnością”. Ustępstwo nadzwyczaj
tanie i niegroźne. Owa solidarność bo
wiem — według świeżych objaśnień p. Po
piela—znaczy: każdy członek Koła może
na jego tajemnych posiedzeniach prawić
co mu się podoba, ale na zewnątrz, w par
lamencie musi nietylko głosować według
nakazif większości, ale nawet przemawiać
jak ona każę, chociażby to przeczyło jego
najgłębszym i najmocniejszym przekona
niom. Równy gwałt znaleźć można tylko
w najsroższych tyraniach. I oto Demo
kracya narodowa żąda, ażeby mu się dobro
wolnie poddały stronnictwa lewicy a wtedy
ona ich przedstawicielom da kilka manda
tów. Skutki tego żądania wyobrazić sobie
łatwo. Demokracya postępowa, dla której
autonomia polska nie jest agitacyjnym fraze

sem, ale podstawą programu, wymaga: ażeby
posłowie polscy w parlamencie rosyjskim za
siadali tylko podczas opracowywania konsty
tucyi dla całego państwa i nie brali żadne
go udziału w jego obradach nad bieżącemi
sprawami ani Cesarstwa, ani Królestwa,
które je rozstrzygać winno w własnym sej
mie krajowym, chociażby nawet Duma oka
zywała przychylne dla nich usposobienie,
gdyż to przesądzałoby jej kompetencyę w
stosunku do nas. Tymczasem Koło pol
skie mogłoby nakazać swym postępowodemokratycznym członkom nietylko stale
przebywać w Dumie, ale nadto głosować
a może nawet przemawiać w przedmiotach
bieżących i zajmować wobec nich stanowi
sko reakcyjne. Rzecz naturalna tym przy
musem sponiewierałoby ich moralnie, zdy
skredytowało i unicestwiło politycznie, uczyniło bezwładnem narzędziem swej woli,
pociągnęło do wspólnictwa w najwstręt
niejszych im czynach, pozbawiwszy ich
zupełnie możności protestu i skargi. Wte 
dy albo stronnictwa postępowe musiałyby
wyrzec się swych „bezwzględnie solidar
nych” przedstawicieli w Kole, albo zlikwi
dować całą swoją działalność polityczną.
Jest to sytuacya tak jasna i prosta, że po
winienby ją zrozumieć nawet najmniej po
jętny „statysta” pierwszego chóru polskiego
w Dumie.
A jednakże Gazeta polska ma odwagę
mącić jąsotizmatami najpośledniejszego ga
tunku. Uczy ona nas, że Koło wcale się
„nie skompromitowało” i że „ogromna wię
kszość społeczeństwa zaaprobowała jego
politykę”. Gdyby ono cokolwiek zrobiło,
to możnaby mówić o jakiejś „aprobacie”,
ale gdy jedynym jego czynem, było kilka
mów przyjętych głośnym lub cichym śmie
chem, wywód historyczny przyjęty ziewa
niem i ucieczka przed Wyborgiem przyję
ta ironią—to doprawdy szczególny gust ma
owa „większość społeczeństwa”, której się
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taka „polityka” podobała. Ale mniejsza gijskiej) już zabezpieczone t. z. wyborami
o nią. Gazeta polska usiłuje w nas wmó proporcyonalnymi. Jeżeli partya, posiada
wić, że zarówno z „pobudek patryotycz- jąca przewagę w kraju, wyzyskuje niespra
nych” (do czego te chorągiewki patryotycz- wiedliwą ordynacyę wyborczą wyłącznie
ne nie służą!), jak partyjnych powinniśmy na swą korzyść, to ona nietylko zuboża na
zgodzić się na solidarność. Bo nawet przy ród o całą masę sił odmiennych, wypar
obowiązku solidarnego występowania Koła tych z reprezentacyi, ale popełnia brutalny
polskiego na zewnątrz — przepisujemy ten i niecny gwałt, niczem w swej istocie nieniewiarogodny argument dosłownie—jesz różny od każdej tyranii. Na nieszczęście
cze pozostaje obszerne (!) i nieraz zapewne za ten gwałt wraz z jego sprawcami zapłaci
płodne (!) pole swobodnego oddziaływania w tym razie całe społeczeństwo. Cokolwiek
na wewnątrz”. Uważacie! Przedstawicie mówią i piszą apologeci Koła polskiego w
le pewnych żywiołów społecznych, rzecz pierwszej Dumie, jeśli ono do drugiej wej
nicy pewnych programów, którzy po to dzie w tym samym jednorodnym składzie,
chyba idą do parlamentu, ażeby z jego try autonomii dla Królestwa nie wywalczy i nie
buny daleko rozlegającym się głosem bro pozyska, bo było i będzie słabizną politycz
nić powierzonych im idei i interesów, mają ną, niezdolną przeprowadzić trudnej kam
się zadowolić tajemną propagandą wewnątrz panii a zdolną odstręczyć od niej wszystkie
Koła z tą wiarą i nadzieją, że tam oddzia partye rosyjskie, któreby jej pomódz chciaływanie ich będzie „płodne”, że przekona ły. To jest „kapitalny punkt” sprawy,
ją jego członków, których setki poprzed a nie naiwna lub bezczelna deklamacya o
nich usiłowań przekonać nie mogły. Wstę solidarności. Owszem, reprezentaeya pol
pna klasa szkoły jest za wysoką dla podda ska w Dumie, składająca się z różnych ele
nia się temu rozumowaniu, mogłoby ono mentów, przedstawiających wszakże inte
przekonać chyba dzieci nieumiejące jeszcze resy narodowe a nie klasowe, mogłaby
odróżnić ręki prawej od lewej. Wprawdzie związać się solidarnością, lecz tylko ściśle
kłopotowi pogodzenia solidarności ze swo określoną, mianowicie żądaniem autono
bodą przybyła na ratunek propozycya od mii dla naszego kraju i wyjęcia jego spraw
strony ogromnie łaknącej rozwiązania tej miejscowych z pod kompetencyi parlamen
kwadratury koła i wciśnięcia się w „kon- tu rosyjskiego. Ale solidarność nieokre
centracyę” bez utraty tytułu postępowe ślona, bezwzględna, oddająca wszechwładz go — propozycya „jawności” obrad Koła two jednej partyi—może być propozycyą
polskiego, ale ponieważ dotychczas żadna właściwą tylko dla jej lokajów. To też
frakcya parlamentarna nie naradzała się niech ona nie durzy nikogo swemi „pobud
ani w domu szklannym, ani w japońskim kami patryotycznemi”, lecz spróbuje ope
z otwartemi ścianami, więc prawdopodo rować manekinami i surogatami mniejszości
bnie i tym razem dziwna rada nie znajdzie i wybierze sobie postępowego demokratę,
posłuchu.
który jest ugodowcą lewicy, żyda, który
Objaw to dla naszej wiedzy politycznej jest nacyonalistą, socyalistę, który zasłania
bardzo znamienny, że z wyjątkiem odczytu swemi piersiami kapitalistów, chłopa, który
Świętochowskiego „O prawach mniejszo ściąga na ziemię niebo dla obszarników itd.
ści” ani razu w sporach o przedstawiciel i Chociaż dawne próby w tym względzie nie
stwo polskie w Dumie nie zaakcentowano udały się, nowe mogą być zręczniejsze.
P.
tego punktu, że udział w niem należy się
żywiołom postępowym niejako łaska i „ustępstwo „patryotyczne” stronnictwa wię
kszości, ale jako słuszne prawo demokra
cyi, w niektórych konstytucyaeh (np. bel-
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W. Władimirów.

Wyprawy karne.
(przekład z rosyjskiego).

Ale biedna Nadieżinowa nie jest w sta
nie zrozumieć tego, co tak dobrze zrozu
mieli mieszkańcy Perowa, i w ciągu dwu
godzinnej naszej rozmowy słowo „za co?”
z ust jej nie schodziło.
Wiele przytoczyła „występnych” czy
nów swego męża, lecz za każdym razem,
zamyśliwszy się po chwili milczenia, jak sę
dzia, który bada twe sumienienie, zanim
wyda wyrok uniewinniający, z ożywieniem
protestowała: „Nie, nie! nie za to.. To mu
si być z pewnością jakaś inna wina. Za to
nie zabija się człowieka!”
Nie zapomniała nawet przytoczyć takie
go faktu z jego „występnej” działalności.
Kiedy raz zwrócił się do żony z prośbą, by
stary paltocik syna oddała synkowi robot
nika, który przez długi czas pozostawał
bez pracy i bardzo potrzebował pomocy—
„dałam mu palto dlatego, że mnie samej
żal było chłopczyny, tak biednie i nędznie

biedaczek wyglądał; syn zaś miał dobre,
nowe palto. Więc dałam chłopcu stare...
Za to nie mogli go chyba zabić. Cóż z te
go, że to był syn robotnika, i że mu się żal
zrobiło biednego chłopca. Za to się nie
zabija!.,. Więc za co? Jakie to straszne,
że ja nie wiem za co. Wszystko, co tylko
mogłam sobie przypomnieć, co wiedziałam,
wszystko, co mogło być mu poczytane za
winę—opowiedziałam panu. Wszak pra
wda, że za to nie mogli go skazać na
śmierć?”
Przyznałem jej słuszność i chciałem odejść, lecz ona zatrzymała mnie i rzekł:—
„Cheiałam zapytać pana o zdanie. Napi
sałam list do jednego z naczelników i py
tam, „za co” zabili mego .męża. Przeczy
tam panu ten list, a pan mi potem poradzi,
czy go posłać”. Wysłuchałem listu?.
W imieniu dzieci swoich błagała owego
naczelnika, by jej powiedział prawdą, „za
co” zabili jej męża. Prosiła go dlatego,
żeby, gdy dzieci podrosną, nie ciążyła na
nich tajemnica strasznego występku ich
ojca, za który został ukarany śmiercią. Le
piej jest usłyszeć gorzką prawdę, niż mę
czyć się w ciągłej niewiadomości strasznej
tajemnicy zbrodni. Skończywszy czytanie,
zapytała: „Jak pan radzi, czy posłać ten
list? Czy otrzymam odpowiedź na moje
pytanie?”
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Nowe partye rosyjskie.

II.

ocyalizm przedmarxowski nazwano
utopijnym a pomarxowski—nauko
wym. Gdy z tego ostatniego wyro
słe nowa gałąź, usiłująca dopasować się do
warunków miejscowo-czasowych, należy
znowu soeyalizm pomarxowski nazwać uto
pijnym, a oportunistyczny—realnym. Obja
wił on się najwyraźniej w Niemczech (jako
rewizyonizm) i Francyi, a obecnie— w Ro
syi. Polega zaś na tem, że podczas gdy
ortodoksyjny odcina się głębokim, nieprze
bytym rowem od całej burżuazyi. nie wy
łączając jej żywiołów najradykalniejszych,
nie zawiera żadnego układu z teraźniejszo
ścią a wszystko, co czyni, odnosi i zastosowy wa do ostatecznego celu swych dążeń —
całkowitej przemiany ustroju kapitalistycz
nego na socyalistyczny, to odszczepieńczy
chce zawierać sojusze z burżuazyą rady
kalną i, nie tracąc z oczu dalekiego celu,
stawia sobie bliższe.i stara się wyzyskać o
becne warunki na korzyść proletaryatu.
Z tego stanowiska rozwinęli swój program
twórcy nowego stronnictwa „narodowo-socyalistycznego”, zwanego inaczej „partya
pracy”. Przedewszystkiem wyszli z pod
ziemia na grunt legalny, odrzucili „konspiracyjność” i przyjęli jawność, zajmu jąc
miejsce obok innych grup polityczno-społe
cznych. Nie odmawiają oni zasług związkom
tajnym, ale dowodzą w swym organie (.Varodno socyal. obozrenie), że szerokie masy
ludowe nie dadzą się wtłoczyć w ciasne
ramki organizacyj spiskowych, które też
rzeczywiście zdołały skupić w sobie zale
dwie drobną ich cząstkę. „Tymczasem
sprawa uorganizowania sił ludowych nie
czeka — mówi teoretyk tego przedsięwzię
cia, p. Pieszechonow. Śród samychże par
tyj coraz bardziej umacnia się przekona
nie, że one nie mogą spełnić tego wielkie
go i naglącego zadania za pomocą organi
zacyj konspiracyjnych”. Odpowiednio do
powiększenia koła działań i wpływów, no
we stronnictwo nie mianuje się robotni
czym, ale stronnictwem pracy wogóle. Da
lej w odróżnieniu od socyal-demokracyi
(rosyjskiej), która przygotowywa proleta
ryat do „skoku z królestwa konieczności
w królestwo swobody”, partya narodowoCóż miałam powiedzieć znękanej kobie
cie? Czy otrzyma odpowiedź na swoje py
tanie „za co?”... Niech wyśle list do puł
kownika Rimana. Może list jej swoją
szczerością, wyrazem rozpaczliwej niedoli
i bólu, które biją z każdego wyrazu, z ka
żdego wiersza, napisanego pod wpływem
głębokiej wiary w prawdę, wzruszy jego
serce i może on odpowie również szczerze,
że zabił jej męża „niewinnie”.

Dotąd przytaczałem fakty,zeznania świad
ków, którzy obserwowali czyny oddziału
karnego, opisywałem je w takim porządku,
w jakim się rozwijały — jednem słowem,
spełniałem rolę sędziego śledczego, ale nie
mówiłem o tem, na com sam patrzał, coin
sam przeczuł i przecierpiał, słuchając tych
prostych a jednocześnie krew ścinających
w żyłach opowiadań wdów i matek.
Widziałem łzy ich, słyszałem ich łkania.
Byłem przy samem ognisku rozpaczliwego
nieszczęścia i cierpienia. Widziałem, w jak
ciężką wpadły nędzę, straciwszy swoich ży
wicieli. Żaden opis, żadne dokładniejsze
bodaj opowiadanie nie da czytelnikowi po
jęcia o tem, co musieli przecierpieć ci nie
szczęśni ludzie i w jakiem rozpaczliwem
położeniu obecnie się znajdują.
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dieleniu). „Zgodnie z tą zasadą nowe stron
nictwo wymaga: „wprowadzenia w tych
dzielnicach państwa, gdzie tego żądać bę
dzie ludność, narodowo-krajowej i krajo
wej (obłastnoj) autonomii, nadającej krajo
wym urządzeniom reprezentacyjnym, zor
ganizowanym na szerokich podstawach de
mokratycznych, mocy ustawodawczej w
sprawach miejscowych”.
A więc i ten najnowszy twór w obrębie
lewicy rosyjskiej popiera nasze dążenia
autonomiczne. Na nieszczęście narodowodemokratyczne Koło polskie nie skorzysta
z tej sympatyi, bo musiałoby stanąć na
„szerokich podstawach demokratycznych”.

aocyalistyczna ceni każdą osiągniętą dla
niego zdobycz, jako dobro samo w sobie,
nietylkó w odniesieniu do odległego celu.
-Badacze — pisze tenże autor —jednogło
śnie stwierdzają upadek ducha rewolucyj
nego w masach roboczych, kierowanych
przez demokracyę społeczną. Ze szczegól
ną oczywistością okazało się to w Niem
czech na zjeździe manheimskim, partya
ze swymi wysokimi ideałami znalazła się
w wasalowej zależności od związków za
wodowych z ich powszednimi interesami.
Rewolucya stała się frazesem, który już
nie budzi zapału ideowego, walka o naj
bliższe interesy jest jedyną sprawą, znajdu
jącą odgłos w szerokich masach. Odsunię
ty w odległą dal socyalizm okazał się nie
zdolnym ogrzewać i oświecać codziennego
życia partyi. Rzuca on na nią zaledwie
odblask błyskawicy: jednostki wiedzą na
turalnie, że to burza, której nie słychać
z oddali, co zaś do masy, ta jest przekona
na, że „żyto się kłosi”, czekając cierpliwie,
kiedy „naleje i dojrzeje ziarno”. Byłoby
też dziwnem spodziewać się, że robotnicy
naruszą ciszę letniego wieczoru, jeśli on
wypad! na ich korzyść... Dla nas — czy
tamy w innem miejscu — powodzenie ma
wartość samo przez się, niezależnie nawet
od naszych dalszych planów. Wywalcza
jąc od kapitalizmu ustępstwa dla robotni
ków, tem samem podwyższamy ich poziom
życiowy, czynimy życie pełniejszem, możli
wość rozwoju szerszą. Wiodąc bój o naj
bliższe intaresy ludu roboczego, chociażbyśmy nie wychodzili z granic obecnego ustroju, posuwamy się jednak naprzód ku
naszemu ostatecznemu celowi’’.
Ten pierwszy krok socyalizmu rosyjskie
go z podziemia na otwartą arenę, to przej
ście z konspiracyjności na grunt jawny sta
nowi wypadek bardzo doniosły.
A jakąż pozycyę zajęło nowe stronnic
two w polityce u zwłaszcza wobec sprawy
naszej? W projekcie programu, (który ma
być uchwalony na zjeździe) powiedziano:
„Zabezpieczenie wszystkim ludziom możli
wości pełnego i swobodnego życia, zabez
pieczenie każdemu człowiekowi możliwości
wszechstronnego i harmonijnego rozwo
ju — oto cel naszej partyi... Cała władza
państwowa powinna należyć do narodu.
Narodowladztwo winno być zorganizowane
w takich formach, ażeby cały naród mógł
uczestniczyć w urzeczywistnieniu przyna
leżnej mu władzy i ażeby każda narodo
wość była wolna w swojem kulturalnem
i politycznem kształtowaniu się (samoopre-

9 listopada, jak zwykle, odbył się bankiet
w Londynie u lorda mera, w którym wzięło
udział dużo osobistości ze świata polityczne
go, przeto toasty i mowy miały charakter po
lityczny. Między innemi minister wojny oznaj
mił, że Anglia chciala dać dobry przykład
i zmniejszeniem swych zbrojeń skłonić inne
mocarstwa do naśladowania jej pod tym wzglę
dem; pokojowa bowiem polityka jest obowiąz
kiem państw chrześciańskich. Mocarstw je
dnak ten chrystyanizm angielski nie wzruszył.
Zatarg między izbą lordów a gmin o bill
szkolny trwa dalej. Izba lordów ponownie nchwaliła znaczną większością głosów popraw
kę, żądającą nie fakultatywnego, lecz obowią
zującego zezwolenia na wykład religii w szko
łach anglikańskich i katolickich.
Rząd w Anglii opracował projekt samorzą
du dla Irlandyi, mało samorządny. Policya
i sądownictwo wyłączone są z autonomii po
dług tego projektu.
Powstanie hotentotów w połudn. Afryce
wznowiło się.
W izbie gmin jednogłośnie został przyjęty
trade-disputes bill, o którym donosiliśmy w
swoim czasie i w myśl którego zakazuje się
kapitalistom dochodzić na majątku związków
robotniczych swych strat, wynikłych z bezrocia. Pozbawieni pracy w Londynie weszli
gwałtem na salę obrad drugiego posiedzenia
miejskiego i wywołali tam zaburzenia z trudem
stłumione.
Celem nastraszenia ludności mahometańskiej
w Marokko, która zajęła groźną postawę wzglę

Zabito ogółem 15(1 ludzi, a zatem 150
rodzin pozostało w nieszczęściu i nędzy bez
wszelkich środków utrzymania, straciwszy
najbardziej zdolnych do pracy, najdziel
niejszych członków swoich.
Zapanowała wśród nich wielka nędza w
całej swej nieubłaganej! mocy i rozciągło
ści. Nietylkó pozbawiono je od razu środ
ków istnienia, lecz nadto wyrzucono z mie
szkań rządowych, które zajmowały; nie
które już wyprowadziły się z wielkich do
mów, gdzie dawniej mieszkały, do suteryn.
Widziałem p. Dorfową w nowych warunkach—w piwnicy, w jednej małej izdebce,
z dwojgiem dzieci, z których starsze jest
uczniem pierwszej klasy gimnazyalnej.
Przedtem mieszkali w oddzielnym domu,
składającym się z 6-ciu pokojów.
Pani Nadieżinowa z sześciorgiem dzieci
n*e ma żadnych środków do życia.
Rodzina Mołostowych straciła dwóch żywicieli, 8tai szych synów, któizy utrzymy
wali starych rodziców i dwóch braciszków.
Rodzina robotnika Zajcewa z sześcior
giem dzieci, jedno od drugiego mniejsze,
znajduje się w ostatecznej nędzy i nie ma
co jeść.
Rodzina Orłowskich z trojgiem dzieci
już wyprowadziła się z mieszkania rządo
wego w chwili, kiedy wdowa spodziewa się
czwartego dziecka.

Sto pięćdziesiąt rodzin zrujnowanych
i wyrzuconych na bruk! Zabrano im wszyst
ko: ukochanego człowieka, żywiciela rodzi
ny, który dawał środki, dobrobyt i był
ostoją w ciężkich chwilach.
I pomyśleć, że wszyscy ci ludzie w ciągu
wielu lat oddawali swoją pracę, siły i zdro
wie kolei Moskiewsko - Kazańskiej, która
w krytycznej chwili nieszczęścia i nędzy
nietylkó nie chciała udzielić jakiejkolwiek,
choćby maleńkiej na czas jakiś zapomogi,
bądź zasiłku na koszta pogrzebu, lecz na
wet odmówiła wydania z kasy emerytalnej
oszczędności—owocu długoletniej pracy.
Czytałem ofieyalny dokument zarządu
kolei Moskiewsko - Kazańskiej, w którym
odmówiono staremu Mołostowowi wydania
z kasy emerytalnej 45 rb., pozostałych po
zabitych synach a zdobytych długą ich pra
cą.
Po Łaryonowie pozostało 1000 rb. Ko
lej Moskiewsko Kazańska odmówiła wyda
nia tej sumy jedynym spadkobiercom zabitego—starym rodzicom i siostrom, którzy
żyli wyłącznie z jego zarobku. Na jakiej
podstawie coś podobnego się dzieje ijakiem prawem odmawiają wydania zebra
nych długą pracą pieniędzy—nie wiem.
Zwrócę uwagę tylko na to, że wszystkie
te rodziny z wymienionych przyczyn znajdują się obecnie w ostatecznej, wprost roz-
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dem Europejczyków, zwłaszcza Francuzów, An
glia wysłaniem części swej floty śródziemno
morskiej przyłączyła się do demonstracyi wo
jennej u brzegów marokańskich.
Pan Pichon, na posiedzeniu rady ministeryalnej francuskiej oznajmił, że Francya, An
glia i Hiszpania solidarnie postanowiły przejść
do porządku dziennego nad uchwałami, powziętemi na konferencyi marokańskiej w Algesiras.
Mowa ministra robót Vivianiego entuzyastycznie przyjęta w izbie deputowanych, do
znała chłodu i ironii w prasie socyalistycznej
i półurzędowej, jak Temps.
W Paryżu powstał zatarg o odpoczynek
niedzielny między pracownikami a pracodaw
cami w zawodzie handlowym, kolejowym, pocz
towym, fryzyerskim.
W senacie Lamorcelle zwalczał marnymi ar
gumentami i z wątpliwem powodzeniem wnio
sek Viviani’ego o udzielenie kredytu minister
stwu pracy, celem poparcia syndykatów i ko
lektywistycznych wysiłków klasy robotniczej.
Pomimo krytyki p. Lamarcelle senat ogromną
większością zatwierdził kredyty na cele mini
stra Viviani’ego.
We Frankfurcie nastąpiło pod przewodni
ctwem Payera połączenie trzech liberalnych
stronnictw politycznych, mianowicie niemiec
kiego narodowego, związku wolnomyślnych
i narodowej partyi wolnomyślnej. Za podstawę
porozumienia przyjęto zaprzestanie wszelkich
sporów i polemik, jednostajność taktyki przy
wyborach do Rady Państwa, popieranie soli
darne tego kandydata z połączonych stron
nictw, który posiada najwięcej widoków. Po za
tem party om połączonym pozostawiona samo
dzielność.
Expose wykrętne kanclerza Biilowa w Radzie
państwa nie zadowoliło interpelantów ani co
do zewnętrznej i wewnętrznej polityki Niemiec,
ani co do politykowania cesarza na własny ra
chunek, bez liczenia się z dążnościami reprezentacyi narodu. Niezadowolenie to objawia
się w krytykujących głosach prasy a dotkli
wiej dla rządu we wniosku, jaki centrum za
mierza postawić w parlamencie, ażeby reprezentacyi narodu zapewnić większy wpływ na
zewnętrzną politykę Niemiec; wniosek zmierza
również do rozszerzenia prawa o nietykalności
posłów. Wszystkie te interpelacye i wnioski
kompromitują rząd niemiecki, świadczą bowiem
o jego nieudolności i nielojalności względem
konstytucyi, której obowiązany jest strzedz.
Antipolska polityka w Poznańskiem jest
skutkiem i przyczyną zdziczenia i korrupcyi
prusko-niemieckiego społeczeństwa. Cały od
łam prasy reakcyjnej zamieszcza swoje „propaczliwej nędzy. Konieczna jest pomoc
całego społeczeństwa, które powinno dać
znać o sobie i swojem współczuciem, gro
szem ofiarnym ulżyć ciężkiej doli 150 ro
dzin.
Po wydrukowaniu artykułu „Perowo”
przybył do mnie do mieszkania stary ojciec
zabitych synów i opowiedział mi, że do nie
go przyszedł jakiś nieznajomy pan i wrę
czył mu 10 rb.
Zakłopotany w pierwszej chwili hojną
ofiarą tego poczciwego a zupełnie obcego
człowieka, starzec nie zdążył mu podzięko
wać,zwłaszcza, że nieznajomy znikł natych
miast; więc starowina przyszedł do mnie do
Moskwy i usilnie prosił, bym na szpaltach
tej samej gazety podziękował w jego własnem oraz rodziny imieniu temu dobro
czyńcy, który pragnął pozostać nieznanym.
Może znajdzie się jeszcze wielu, wielu
dobrych i wrażliwych na cudzą niedolę lu
dzi, którzy groszem ofiarnym ulżą cierpie
niom i wielkiej nędzy nieszczęśliwych.
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batur” na bicie polskich dzieci, bojkutujących I
niemiecki wykład religii.
Koło Polskie i centrum, nie mogąc już lek
ceważyć maligny hakatystycznej rządu prus- |
kiego, postanowiło w sejmie Rzeszy, w Berli
nie, wnieść interpelacyę w sprawie postępo
wania władz szkolnych, sądowych i policyj
nych podczas bojkotu dzieci poznańskich.
Na wojnę z Hererami w Południowej Afryce
rząd zażądał 29 mil. marek. Oprócz powyż
szych, centrum postawiło wniosek, nakładają
cy na kanclerza obowiązek dostarczania Reichstagowi źródłowych dokumentów, odnoszących
się do polityki międzynarodowej Niemiec.
W Bułgaryi częściowe przesilenie gabine
towe. Zmiany w gabinecie nadały mu więk
szą sprawność i wycisnęły na nim więcej stambułowski charakter; zważywszy zaś, że znacz
na większość członków „sobranja” są stambułowczykami, ustala się zgodność pomiędzy ga
binetem i sobranjem.
Korzystne nowe konjunktury handlowe Ser
bii z Francyą uczyniły ostatecznie wojnę cel
ną z Austro-Węgrami zupełnie niegroźną, to
też następca p. Gołuchowskiago, bar. Aehrenthal bardzo złagodniał w stosunku do Serbii.
Rozpoczęły się ostateczne rozprawy nad
nowa ustawa wyborczą w Austryi. Poprawki
odrzucono. Ostęp, w myśl którego trzeba
przebyć rok w okręgu wyborczym, ażeby mieć
prawo przystąpienia w nim do wyborów, wy
wołuje gorące protesty w odłamie radykalnym
parlamentu.
Rozszerzenie kompetencyi sejmów krajo
wych nie znalazło uznania. Zamiast tego uchwalono tylko zmianę ustawy konstytucyjnej.
Austryą pomnaża posterunki wojskowe w
Dalmacyi i zamierza nowe fortyfikowanie wy
brzeży dalmatyńskich. Jest to jeszcze jeden
dowód, że węzły trójprzymierza po za komedyą oficyalną są mocno nadwątlone, gdyby bo
wiem stosunki austryacko włoskie były dobre,
nie wymagałyby powyższych zarządzeń.
W Radzie państwa, w imieniu mniejszości,
poseł Starzeński uzasadniał wniosek powięk
szenia o 8 liczby posłów i przyznania tych
mandatów Galicyi. Wymaga tego zasada, aby
jeden poseł reprezentował 50,000 ludności.
Czech, radykał Hoc, też w imieniu mniejszości
uzasadniał wniosek zniesienia izby panów, wy
kazując szkodliwość polityczną i niekonstytucyjność tej instytucji. Dowodził też niekonstytucyjności „mianowania” urzędników, zwła
szcza sądowych.
W Stanach Zjednoczonych po za wojną rządu
z trustami niepokoi opinię spodziewane bezro
bocie przeszło stu tysięcy pracowników, zatru
dnionych na kilku ważniejszych liniach kolejo
wych. Pociągnęłoby to za sobą straty olbrzy
mie dla wielu dostawców, gdyby te linie musiały być bezczynnemu
Japońsko-amerykańskie stosunki uległy po
lepszeniu. Praca kulturalna w Japonii nie
mniejsze czyni postępy od zbrojeń.
Rząd hiszpański otrzymał wiadomość od
swego posła przy Watykanie, że papież uznaje nowe prawo o stowarzyszeniach religijnych,
zastrzega się tylko przeciw jakimkolwiek zmia
nom w stosunkach religijnych.
W sprawie zatargu Polaków o niemiecki
wykład religii w Poznańskiem Watykan, ko
kietujący z dekadentem na tronie Rzeszy, ma
poprzeć antipokką politykę prusactwa.
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To są słowa, z dna duszy idące, które
dzwoniły i drżały w wielu, wielu istotach,
nim zostały sformułowane i rzucone w
świat, jak gorejąca pochodnia w stos su
chych gałęzi...
Po przeczytaniu widzi się olbrzymie, ci
che słońce wschodzące nad lazurowym oce
anem.
Czego chce ta niewielka książeczka?
Oto, aby ludzie żyli Pełnią.
Bo zwężano życie, chciano je uwięzić w
jednem korycie. Uznawszy walkę politycz
ną za najważniejsze zadanie na dziś, uwa
żają za herezyę wszelkie inne dążności.
Tymczasem człowiek jest tak wszechstron
ną istotą, że nie może żyć tylko jedną stro
ną swej duszy, tylko jednem hasłem. A je
żeli zacieśni się w jednostronnej działalno
ści, staje się nietylko kaleką duchowym,
lecz i niekonsekwentnym dziwotworem. Po
patrzmy na ludzi partyjnych, t. z w. „prak
tyków”, chcących nie rozumować, lecz
działać. Jest w nich bardzo silna ideowość i ofiarność, lecz jednocześnie zupełna
gruboskórność uczuciowa, zupełne niewyrobienie myślowe: Cały ich dorobek du
chowy—to kilka niemożliwie zbanalizowanych postulatów programowych i zdolność
rewolucyjnego zaperzania się.
I ci sami ludzie ideowi, pod pretekstem,
źe trzeba wpierw urzeczywistnić cele bliż
sze, nim się do dalszych zabiorą, nie zmie
niają swego życia osobistego, nie walczą
z przesądami społecznymi—bo to Cel dal
szy, na to niema czasu.
Można pozostać aż do szpiku kości cu
chnącym burżujem i reakcyonistą, byle się
zwierzchu udrapować polityczną czerwie
nią.
Jest w nas jak gdyby trzech ludzi, którzy
nigdy nie komunikują się ze sobą. Czło
wiek polityczny wygłasza cudne tęsknoty
do ideału; człowiek społeczny tkwi w sta
rych formach i spełnia obrządki kościelne,
przepisy prawne, zwyczaje i t. d., których
nie uznaje i którymi gardzi; człowiek pry
watny nie stara się duszy swej podwyższyć
i piękną uczynić, aby się stała godną wejść
do Królestwa Przyszłości
Minkiewicz chce tę odosobnioną trójcę
zlać w jedno. Niech idealna zasada działa
zawsze, w każdym momencie życia. Niech
każdy nasz czyn będzie realizacyą naszej
wiary!
Wielki przewrót, przeżywany przez spo
łeczeństwo, powinien znieść nakoniec tę
demoralizującą trójosobowość! Wszak jest
ona tylko rezultatem tego okresu, gdy
wszystkie tęsknoty musiały się przyczaić,
gdy marzenia nie mogły stać się ciałem.
Wtedy z konieczności trzeba było inaczej
myśleć i czuć, inaczej postępować. Wte
dy utrwaliła się w ludziach ciężka choroba
mówienia pięknie brzmiących słów, którym
zadawano kłam czynami. Myśl ludzka sta
ła się oddzielną kategoryą, która nigdy nie
wdzierała się buntowniczo w zakres woli.
Teraz do pewnego stopnia została rozpę
tana twórczość społeczna i osobista. I ja
ko skutek tego, zjawia się natarczywe żą
danie przeobrażenia całego człowieka. Cóż
może stworzyć ten, który nie stworzył jesz
cze samego siebie? Niech myśl rozpłomie
nia się gorącem uczuciem, niech się potę
guje do takich granic, źe będzie musiała
----- -...
,
przejść w czyn!
Najważniejszym jest akt stworzenia swej
ŻYCIE SPOŁECZNE
żywej, indywidualnej „samości”. Ażeby ten
cel osiągnąć, trzeba żyć „Pełnią”, a ta daje
się urzeczywistnić tylko w „Komunie du
chowej”.
I oto najpiękniejszy wykwit prądów so0 pełni życia i o komunie duchowej
cyalistycznych jest przed nami. Powoli,
Romualda Minkiewicza.
z dnia na dzień „staje się” uspołecznienie
ludzkiej pracy, wszystkich dziedzin życia.
Lecz zjednoczenie ludzi w olbrzymią,
to dziwna książka, książka, jak hasło, bratnią, słoneczną komunę spotyka zapory
wyszeptane przez spiskowców, dą nietylko materyalne.
żących w mrokach do upragnionego
Ważna przeszkoda tkwi w urobionej przz
wieki psychice ludzkiej. Są w niej inte
celu.
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lektualne przesądy, dziedziczne odruchy,
uczuciowe niemożliwości. Aby módz żyć
we wspólnocie, trzeba w sobie różne kraty
przełamać, trzeba się odrodzić i przeobra
zić. Czyż możliwa jest cudowna, bratnia
łączność bez dźwigni—sympatyi, bez głębi
zrozumienia.
Wielkie idee i prądy nie są abstrakcyami. Istnieją o tyle, o ile objawiają się w
konkretnych jednostkach. Żeby pewna
idea wcielić się mogła, potrzebne są odpo
wiednie typy, urobione przez oddziaływa
nie materyalnych warunków, stanowiących
podłoże idei. Dla wcielenia idei pracy
zrzeszonej potrzebne są typy, pojmujące
„Komunę duchową”, żyjące nie sobą, lecz
otoczeniem, urzeczywistniające jedność nie
tylko w życiu zewnętrznem, lecz i wewnętrznem.
Poprzednia epoka, pełna walk konkuren
cyjnych burżuazyi, która dorwała się do
władzy, wyznająca teoryę walki o byt i do
boru jednostek sposobem mechanicznym,
przez pozostawanie przy życiu najbardziej
przystosowanych, wydała inny typ. Jest
to typ samotnika, cierpiącego na głęboką,
wewnętrzną ranę, okrywającego się płasz
czem dumy i nieprzystępności przed zi
mnym, poziomym światem.
Praca indywidualna, rozwijająca się dzię
ki współzawodnictwu i pognębianiu jednych
przez drugich, rzucająca człowieka na żer
wrogich sił, niedająca mu znikąd współczu
cia i ciepła, lecz każąca samemu walczyć
i wydzierać z trudnością środki do życia,
tylko taki typ mogła stworzyć.
Znalazł on genialne sformułowanie w li
teraturze. Childe-Harold, Lara, Korsarz,
Manfred—oto samotnicy, którzy swój ból
ponieśli na wyżyny transcendentalnych za
gadnień, by stamtąd spoglądać w otchłanie
bytu, lub zwrócili się nienawistnie przeciw
ko zwartej obłudzie i małości, skazując się
na banicyę z szeregów społeczeństwa, lub
z bólem i tęsknotą wędrowali po świecie,
czekając, azali nowe słońce nie przywróci
rumieńca na bladą twarz.
Postacie te, piękne, buntownicze i dum
ne, szerzyły • niesłychany urok. Samotnik
zawsze otoczony jest tajemnicą. Ten, któ
ry o własnych stoi siłach i z własnych zaso
bów czerpie, godzien jest najwyższego po
szanowania w społeczeństwie, pozbawionem
uczuć solidarności.
Lecz przyszedł czas „Rozpętanego Pro
meteusza”. Łączą się węzłem jedności lu
dzie, uznają swoją zasadniczą tożsamość.
Uśmiechy jasnej miłości padają dokoła, jak
deszcze wonnych płatków, sypiące się z
drzew wiosennych. Już niema osamotnie
nia i sierocego bólu, już niema ran wiekuiśeie niezrozumianych, bezradnych rozpa
czy, pustyń wśród ludnych miast i wsi. Oto
wielkie święto schodzi na świat w gloryi
słonecznej. Ludzie otwierają swe podzie
mia, gdzie długo chowali w skrytości bo
gactwa nieznane i obdarowują się tem, co
dla nich najświętsze i najwyższe.
Tylko Shelley dotąd odmalował cud panteistycznego zjednoczenia człowieka z na
turą, roztopienia się wszelkiego zła w promiennem morzu miłości. Jego fantastycz
ne postacie współżyją ze wszystkiem, co je
otacza. Może rzeczywiście podsłuchał on
niesłychanie czujnem uchem ton, który za
drga w przyszłem społeczeństwie...
Lecz ten całkiem nowy typ człowieka,
który jest rozlewnym twórcą, kształtującym
siebie i otoczenie, który wrota ducha swe
go na ścieżaj otworzył i wypuszcza z nich
więźniów—drogocenne swe uczucia i my
śli a wzamian bratnim wynurzeniom, nieo
garnionym bogactwom duchowym innych
wchodzić pozwala, ten typ jeszcze nie zna
lazł swego równoważnika literackiego, cho
ciaż w życiu już się powoli utrwala.
Książka Minkiewicza jest zapowiedzią,
że ten nowy człowiek nadejdzie a będzie
mocny, jednolity i zrealizuje w życiu oso
bniczem to, do czego dążymy w życiu spo-
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łecznem. To jest typ społeczeństwa socyalistycznego.
Żyjmy „Pełnią.” i „Komuną duchową”
tak mówi ta książka. Książka? Nie, wszak
to kawał życia; i te myśli innych autorów—
wszak to nie cytaty,lecz osobiste przeżycia,
momenty, w których każde słowo zostało
zdobyte pracą ducha i do jego skarbnicy
wcielone, by służyć przyszłym przeobraże
niom.
Po przeczytaniu nie możemy powiedzieć,
tak napisał autor, lecz tak żył autor.
Czy można w naszych czasach zrywania
z „literaturą” coś lepszego o książce powie
dzieć? Czas już nareszcie, aby połączyły
się w jedne słowa i fakty, by nie było ot
chłani między literacką doskonałością a ży
ciową ohydą!
Niech czyta nasza młodzież, niech czyta
każdy ten poryw w krainę twórczego pięk
na, którego zadaniem jest wyrzeźbić czło
wieka i tęczową nicią sympatyi z wszech
światem połączyć. Niech wyrabiają się w
atmosferze „Komuny duchowej” typy, któ
rym będzie dano własnemi rękami stwo
rzyć, własnemi oczami ujrzeć cud nowego
świata!
Sanitri.

STRAJK SZKOLNY W ZABORZE PRUSKIM.

Jak pożar w stepie szerzy się strajk
dzieci polskich w zaborze pruskim, co
raz tłumniejszy, coraz bardziej niepoko
jący. Na co się jeszcze zdobędzie męztwo tego bohaterskiego drobiazgu? przed
czem nareszcie cofnie się, podłość jego
wrogów? W Zabrzu na Śląsku stał się
fakt, pierwszy zdaje się i, jak dotąd, jedyny
w dziejach ucisku całego świata: Rodzicom
na mocy wyroku sądowego odebrano dzieci
strajkujące i oddano je do domu popraw
czego, wyjaśniając, że czyni się to dlatego,
bo: „Wedle istniejących przepisów jest
obowiązkowym językiem wykładowym —
pominąwszy nie wchodzący tu w rachubę
stopień najniższy — język niemiecki. Oj
ciec, zakazując jego używania w nauce re
ligii, przeciwstawia się tym przepisom, dzia
ła przeto przeciw porządkowi państwowe
mu, podżega przytem już w rychłej mło
dości dziecko swe przeciwko autoryteto
wi szkoły, a tem samem również — i w
nieinniejszym stopniu—przeciwko państwo
wym urządzeniom.
W postępowania tem leży nader grube
nadużycie władzy ojcowskiej, które dobro
duchowe dziecku na szwank naraża i tembardziej narażać musi, że wpływ ma i na
późniejszy sposób myślenia dziecka; należy
się bowiem spodziewać, że dziecko! w przy
szłości nie będzie się mogło pogodzić z ta
kim porządkiem państwowym, że raczej
stale przeciwdziałać będzie interesom pań
stwa i społecznemu porządkowi i tem sa
mem okaże się wrogiem istniejącego po
rządku społecznego.
Jak dalece uwydatnił się już szkodliwy
wpływ takiej ojcowskiej władzy, wynika
stąd, że Marta Sich w lekcyach religii rze
czywiście usłuchała zakazu ojca.
Okazało się przeto koniecznem powziąć
powyższą uchwałę na mocy §§ 1666 i 1838
Kodeksu cywilnego”.
Zabrze, 9 listopada 1906 r. Sąd okręgowy,
podp. Dr. Wolff.
Wyrok ten znalazł uznanie w sferach
rządowych i w prasie hakatystycznej. Na
tomiast arcybiskup Stablewski na swoje
podanie, przesłane bezpośrednio do cesarza
z prośbą o zmianę postanowień co do języ
ka wykładowego religii w szkołach, otrzy
mał odpowiedź odmowną. Grono zaś księ
ży polskich wydało okólnik do swych pa
rafian, w którem jest powiedziane:
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Soeyalna demokracya niemiecka dopro
wadziła dyscyplinę partyjną do absurdu,
zarząd jej obdarzony nader szerokiemi atrybucyami, decyduje we wszystkiem i na
rzuca nietylko taktykę, ale i sposób myśle
nia. To też żywotność jej poiega jedynie
na cyfrach kasowych: jest ona martwą
i pozbawioną znaczenia od jednych wybo
rów do drugich, a wszelka inicyatywa je
dnostek jest sparaliżowaną.
We'Francyi przeciwnie: dyscyplina od
grywa rolę jedynie w okresie wyborczym,
po za tem Francuz niechętnie poddaje się
narzuconej mu woli i niełatwo wyrzeka się
prawa samodzielnego myślenia i krytyko
wania. A znaczenie soeyalizmu przejawia
się w tem, że każdy rząd obecnie musi się
liczyć z jego przedstawicielami w parla
mencie. I Clemenceau rzuca weń strzały,
a jednak ubiega się o pozyskanie życzliwo
ści i współdziałania jako partyi.
Na Kongresie w Limoges przyszła też
pod obrady przedewszystkiem kwestya sto
sunku partyi do ministeryum. Guesdyści
wystąpili ostro przeciw Jaurćs'owi, ż:jda
jąc utrzymania się nadal partyi na stano
wisku nieprzejednanie opozycyjnem, choć
stanowisko takie jest w parlamencie absur
Kongres partyi socyalistycznej (1—4 listopada).
dem i niekonsekwencyą. Tak np. zgodnie
z suchemi formułkami „czystego” socyaliak Kongres związków zawodowych zmu Guesde’a, posłowie socyalistyczni nie
wAmiens („Prawda Nr. 45) odzwier mogą głosować za budżetem. I oto jeśli
ciedlał charakter i nastrój ruchń chodzić będzie o poparcie projektu, zadają
robotniczego, tak Kongres socyalistówcego
w cios wielkim przedsiębiorstwom finan
sowym, jak np. unarodowienie kopalń, ko
Limoges był odbiciem działalności i dążeń
partyi, która zajmuje dziś we Francyi nie lei żelaznych, ubezpieczeń, podatek postę
wątpliwie pierwszorzędne stanowisko.
powy od dochodu i t. p., gdzie głosy soW prawach naszych niejednokrotnie cyalistów bardzo na szali zaważyć mogą w
spotyka się zdanie o potędze i znaczeniu obec tego, że cała np. Union democratiąue
Socyal-demokracyi niemieckiej, która ma | będzie temu przeciwną, to projekty takie
jakoby służyć za wzór socyalistom wszyst postawione przez partyę radykalną mogą
kich innych krajów. Pogląd taki jest nad z łatwością upaśćjeśli do tego czasu wpływ
wszelki wyraz powierzchowny i dowodzi giętkiego i zręcznego dyplomaty Jaures'a
nieznajomości Francyi. Socyal-demokra- nie stanie się zwycięzkim. Samo postawie
cya niemiecka może imponować naszym nie tej kwestyi przez guesdystów było je
domorosłym socyologom jedynie stanem dynie chęcią dotknięcia Jauresa i zamani
kasy oraz ilością członków regularnie festowania swojej ortodoksyjności, pomimo
składki płacących; liczba bowiem głosów bowiem że partya ofieyalnie jest zjednoczo
przy wyborach jest tylko pozornym tryum ną, jednak dawny antagonizm frakcyj przy
fem soeyalizmu w Niemczech, wiadomo bo każdej sposobności się ujawnia. Wpra
wiem, że do owych 3 milionów, głosujących wdzie do kłótni zażartych, jak niegdyś, nie
za socyalistami, należy w znacznej części dopuszczają starzy, wołając: „Niema róż
drobnomieszczaństwo, którego ideały dale nic—jesteśmy zjednoczeni”, jednak przy
kie są od ustroju kolektywistycznego, lecz rozpatrywaniu każdej kwestyi zjawiają się
głosuje ono za socyal-demokratami, gdyż dwie lub trzy rezolucye, które trzeba odsy
jest to jedyna partya opozycyjna, jedyna łać do komisyi, a ta z aptekarską dokła
występująca w obronie jego interesów.
dnością, biorąc z każdej pewną cząstkę,
We Francyi zaś rzecz ma się całkiem miesza je w taki sposób, aby każdej frakcyi
przeciwnie: program radykałów jest dla się zdawało, że z nią się liczono najwięcej
drobnomieszczaństwa nader ponętnym, ci, i aby tym sposobem dojść jeśli nie do je
którzy mają szersze żądania, widzą ich za dnomyślności, to przynajmniej większości
spokojenie w programie socyalistów rady i Pl-zy głosowaniu.
kalnych lub dalej idących socyalistów,
Drugą kwestya na porządku dziennym
t. zw. niezależnych albo wreszcie socyali była modyfikacya statutów zjednoczonej
stów zjednoczonych, nieodrzucających ze partyi a mianowicie zmiana § 28, według
swego słownika owego magicznego wyrazu którego do komisyi administracyjnej nie
rewolucya, choć w istocie są od niej dalecy. mogą należeć deputowani. Wniosek po
Rozczłonkowanie długoletnie partyi so chodził od guesdystów, zbijali go przeto
cyalistycznej na frakcye przyczyniło się allemaniści, jauresiści w obawie dyktatury
również do wytworzenia zagranicą opinii Guesde'a.
o słabości kierunku.
Obie te kwestye jednak nie wywołały
W istocie miało to niewątpliwie swoje żywszego zainteresowania, wyczekiwano
bardzo złe strony, ale nie można twierdzić, bowiem z niecierpliwością trzeciej — kwe
żeby nie było i dobrych, a mianowicie: ście styi stosunku partyi do związków zawodo
ranie się ciągłe idej, polemika ustna i pi wych. Zaledwie przyszła na nią kolej, na
śmienna wpływają na obudzenie, zainte tychmiast zapisało się do niej około 40 gło
resowanie obojętnych widzów, którzy sów, a pomimo zredukowania liczby tej do
stopniowo zaczynają brać udział w szer 16, zużyto na nią aż cztery posiedzenia.
Wniesioną ona została tak, jak na Kon
mierce i powoli przejmują się do głębi pe
wną doktryną. Zresztą emulacya pomię gresie w Amiens, przez guesdystów, którzy
dzy współzawodniczącemi frakcyami pro tara występowali jako przedstawicieli fedewadzi również do gorących wysiłków w ce racyi tkaczy z Roubais a tu jako delega
lu propagowania swych idej i pozyskiwania ci federacyi socyalistycznej departamentu
sobie zwolenników, choćby tylko sympa Nord. Pomimo jasnego i kategorycznego
tyków.
postawienia sprawy przez Konfederacyę
Rezultaty tej propagandy nie odbijają pracy, że stosunków organizacyjnych z ża
się natychmiastowo w ilości członków re dną partyą polityczną zawiązywać nie bę
gularnych partyj lub dochodach jej kasy, dzie, pozostawiając członkom związków za
ale przejawiają się często przy wyborach, wodowych najzupełniejszą swobodę brania
czy też przy jakimbądź ruchu społecznym. I udziału w akcyi politycznej i należenia do

„Cesarza są pieniądze, które płacicie bez
szemrania, dajecie mu nawet więcej, dajecie mu krew swoją, to jest swoich synów
dla obrony ojczyzny. Mowa i wiara są od
Boga dane i Bogu za to winniście płacić
daninę”.
Rząd postanowił jednak nieustępować.
Wytoczono cały szereg spraw księżom,
prasie, różnym osobom na wszystkich szcze
blach drabiny społecznej.
Nie zmoże to strajku; idzie on, jak pło
mień, wszerz i wzdłuż ziem, zamieszkanych
przez ludność polską, budząc ze snu dusze
uśpione, rozżarzając płomień ofiarnej mi
łości w dawno zastygłych ogniskach. Pod
jego tchnieniem wyrasta przecudny kwiat
bohaterskiego męczeństwa, który jest za
powiedzią nowej, wolnej przyszłości.

Listy z Francyi.
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jakiejbądź partyi, guesdyści wystąpili tu z
tymże samym wnioskiem, Jodując, że jeśli
Konfederacya pracy trwać będzie nadal na
swem stanowisku, w takim razie dążyć na
leży do porozumienia pomiędzy polityczną
a ekonomiczną organizacyą proletaryatu
po za nią, to znaczy, że związki zawodowe
mogą wchodzić w porozumienie z lokalnemi sekcyami socyalistycznemi.
W niosek, w ten sposób postawiony, obu
rzył nawet przeciwników Konfederacyi;
zrozumiano, że planem Guesde’a jest dezorganizacya Konfederacyi przez walkę
podjazdową, co zresztą przy jego zdawna
znanej nienawiści do związków zawodo
wych łatwem było do zrozumienia. Guesde z zarzutu dążenia do rozbicia Konfede
racyi musiał się tłomaczyć, tyle jednak przy
tem wylał jadu na syndykalizm, dowodząc,
iż rewolucyjną jest jedynie akcya parla
mentarna — dążenie do pochwycenia wła
dzy, wszystko inne nazywając wprost oszukaństwem, że ogólne wrażenie nie uległo
zmianie.
Jaures i Yaillant występowali w obronie
autonomii Konfederacyi,twierdząc,że prak
tyka życiowa zbliży obie organizacye lepiej
niż wszelkie traktaty, obecny zaś stosunek
powinien być jedynie „wolną kooperacyą".
Oczywiście prócz Guesdea było wielu in
nych mówców, którzy również starali się
zohydzać Konfederacyę a jednocześnie
wyrażali bez ogródek, że „trzeba nią za
władnąć, gdyż tylko partya powinna rzą
dzić syndykatami”.
Ostatecznie jednak przyjęto rezolucyę
federacyi departamentu Tarn, to jest jauresistów następującej treści:
„Zważywszy, że klasa robotnicza nie bę
dzie mogła się wyzwolić inaczej, jak przy
połączeniu akcyi politycznej z akcyą syndykalistyczną—to jest przez syndykalizm,
idący aż do strajku powszechnego i przez
socyalizm, dążący do zdobycia całkowitej
władzy politycznej w celu ogólnego wy
właszczenia kapitalizmu; zważywszy, że ta
podwójna akcya będzie o tyle skuteczniej
szą o ile dwie te organizacye—ekonomicz
na i polityczna będą miały zupełną autono
mię; biorąc pod uwagę rezolucyę Kon
gresu w Amiens, który zadeklarował swą
niezależność od wszystkich partyj politycz
nych i zarazem wyraził cel swych dążeń,
a cel ten uznaje jedynie partya socyalistyczna; zważywszy, że to zharmonizowanie
zasudnicze akcyi politycznej z ekonomicz
ną sprowadzi niewątpliwie wolną kooperaCyę więdzy dwoma organizmami; Kongres
wzywa wszystkich do pracy w kierunku
rozproszenia nieporozumień pomiędy Konfederacyą a partyą socyalistyczną”.
Ściśle z powyższą kwestyą łączyła się
następna — dotycząca zapatrywań na naro
dowość, militaryzm i wojnę, Konfederacya
bowiem utwierdziła i nadal w swym pro
gramie działalności propagandę antymilitarną, której większość socyalistów jest
przeciwna.
Dyskusya toczyła się około trzech rezolucyj: jednej złożonej przez Herve’go, zna
nego antimilitarystę w imieniu federacyi de
partamentu Yonne, drugiej — przez Yail
lant’a w imieniu federacyi deparmentu Se
kwany, oraz trzeciej przez Guesde’a, w imieniu federacyi departamentu Nord.
Zasadniczą myślą rezolucyi IIervó'go by
ło, że w obec dyplomatycznych i finanso
wych zatargów międzypaństwowych, zagra
żających ustawicznie pokojowi europejskie
mu, klasa robotnicza, nie mając wspól
nych interesów z rządem i burżazyą swego
kraju, powinna na pierwszą deklaracyę woj
ny odpowiedzieć strajkiem wojskowymi po
wstaniem.
Rezolucya Guesde’a była tej treści: że
nie czekając wojny, proletaryat dążyć po
winien do pochwycenia władzy politycznej,
co będzie najlepszą gwarancyą pokoju i ostatecznego wyzwolenia. A zanim to na
stąpi partya socjalistyczna winna dążyć do

. skrócenia służby wojskowej, oraz odmawiać
i kredytu na wojsko, marynarkę i kolonie.
I
Wreszcie nader długa rezolucya Vaillant’a przyjęta przez kongres w Limoges i ma
: jąca być przesłana na kongres międzynaro
, dowy do Stuttgartu, głosi, że rozbrojenie
1 burżuazyi nastąpi przez zniesienie armii
I stałej a uzbrojenie ogólne ludu, co mu na
da siłę taką, jak powszechne głosowanie.
Aby przeszkodzić i nie dopuścić do wojny,
partya socyalistyczna winna skierować ca
łą swą energię do agitacyi publicznej, manifestacyj ludowych i interwencyi parlamen
tarnej, a w ostateczności do strajku po
wszechnego i powstania.
Z kolei przyszła pod obrady zapisana do
porządku dziennego kwestyą agrarna, którą
mało się interesowano. Ze względu, iż par
tya socyalistyczna pochłonięta innemi spra
wami dotychczas bardzo mało zajmowała się
kwestyą agrarną, postanowiono tedy wysa
dzić, komisyę celem przeprowadzeniu ankie
ty o warunkach pracy i życia robotników
rolnych oraz o dokonanej ewolucyi odno
śnie do formy własności i sposobów produkcyi. Rezultaty dopiero tej ankiety po
służą do opracowania programu reform
agrarnych natychmiastowych, jako też do
wydania broszur zastosowanych specyalnie
do proletaryatu rolnego.
Kwestyą praw politycznych dla kobiet,
.gorąco przedstawiona przez feministkę, Dr.
Pelletier, nie wywołała również dyskusyi,
bez oporu przyjęto wniosek jej, że posło
wie socyalistyczni postarają się w możliwie
najprędszym'czasie wnieść do Izby projekt
przyznania kobietom praw politycznych.
W reszcie na zakończenie kongresu roz
patrywano wniosek federacyi Saóne et Loire, żądający aby członkowie partyi socyalistycznej nie należeli do masoneryi, jako
organizacyi łączącej w sobie zarówno sodyalistów jak i wrogów soeyalizmu. Kwe
sty# ta wywołał ogromną burzę, znaczna
bowiem większość socyalistów należy do
masoneryi, oczywiście niezawsze po to by
tam szerzyć propagandę idei, lecz dla
względów karyerowiczostwa, od którego
żadna partya wolną nie jest. Dyskusya je
dnak wykazała, że cały ten zatarg ma swo
je źródło w ostatnich walkach wyborczych,
gdzie masoni radykali zwalczali wszelkim
sposobem masonów-socyalistów, bez wzglę
du na węzły braterstwa korporatywnego.
Jak wiadomo taż sama kwestyą była przed
miotem obrad w roku zeszłym na kongre
sie socyalistów włoskich, gdzie większość
była za wyłączeniem z partyi wszystkich
tych, którzy nie zechcą wystąpić z. lóż ma
sońskich. We Francyi jednak, gdzie masonerya całkiem do włoskiej nie jest podo
bną, gdyż pozwala na wszelkie najskrajniej
sze teorye, decyzya podobna byłaby niedo
rzecznością. Kongres przeszedł też nad nią
do porządku dziennego.
Iza Zielińska.

eżeli choroby trzeba indwidualizować w dyagnozie i leczeniu, jeżeli
tyfus Pawła może być całkiem ró
żny od tyfusu Piotra, to tembardziej indy
widualizować należy społeczeństwa w roz
biorze i ocenie ich objawów. Dlaczego je
den naród jest masą wulkaniczną a dru
gi — zlodowaciałą; dlaczego Anglia ma
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wstręt do gwałtownych przewrotów a Francya—wielkie do nich upodobanie; dlaczego
socyalizm w pierwszej rozwija się pod po
stacią spokojnych trade-unionów a w dru
giej—pod postacią rewolucyjnych syndy
katów; dlaczego on w Niemczech zdobywa
parlament, a w Rosyi od niego ucieka — te
i tym podobne zjawiska są tak znamienne
a ważne, że niepodobna ich zsypywać w ja
kiś worek ze wspólną dla wszystkich ety
kietą. Stary, a dziś już bardzo wyszczer
biony i zardzewiały klucz materyalistycz
nego pojmowania dziejów, którego Marx
użył do otworzenia tajemnic życia ekono
micznego, stał się w rękach jego ciasnogłowych i fanatycznych wyznawców wytry
chem do otwierania wszystkich. „Nic bar
dziej nie wypacza faktów — powiada A.
Menger (w Nowej nauce o państicie) — niż
sprowadzanie tak różnolitego życia ducho
wego wraz z jego przemianami do jakiejś
jednej wyłącznej przyczyny, np. do warun
ków ekonomicznych lub technicznych. Z ró
wną słusznością możnaby objaśnić tą samą
zasadą bieg dziejów ludzkich, jak zmiany
astronomiczne i geologiczne. Choroba wo
dza, który skutkiem tego w dniu rozstrzy
gającej bitwy nie wyda koniecznych rozka
zów, może sprowadzić upadek państwa i óbalenie jego ustroju prawno-społecznego.
Gdyby w fabrykach niemieckich pracowali
murzyni albo kulisi chińscy, to nawet przy
obecności wszystko warunków ekonomicz
nych nie powstałaby nigdy demokracya
społeczna”. Dzięki sekciarskiemu unieru
chomieniu nauki o społeczeństwie przez
ortodoksyę soeyalizmu cała wiedza jej zau
tomatyzowanych w myśleniu wyznawców
skurczyła się do kilkunastu twierdzeń a ca
ły słownik do kilkudziesięciu wyrazów.
Nigdy fanatycy religijni nie powtarzali
z większą bezmyślnością i jednostajnością
swych dogmatów, niż ci burzyciele dogmatyzmu. Czem dla pierwszych była „wola
boska”, tem dla drugich jest „materyalistyczne pojmowanie dziejów”, dostarczają
ce odpowiedzi tysiącom najrozmaitszych
pytań i wyjaśnienia tysiącom najrozmait
szych tajemnic. Naturalnie i to wszystko,
co się u nas dzieje, odsłania swe sprężyny
tylko „materyalistycznemu pojmowaniu
dziejów". Od początku świata tak było
i do końca świata tak będzie, że po za ścia
nami wszelkich bóżnic zawsze znajdą się
ludzie, których wcale nie przekona prawomyślne tłomaczenie życia przez kapłanów
„czystej wiary" i którzy w sobie lub około
siebie poszukają innych jego objaśnień.
Kacerstwo jest nieuleczalnym nowotworem
wszelkiej prawowierności, którą ostatecz
nie zabija; więc skorzystajmy z jego od
wiecznego prawa i pozwólmy sobie na je
dno bluźnierstwo wbrew „materyalistycznemu pojwowaniu dziejów”.
Przed kilku laty poznałem zagranicą je
dnego ze starych nihilistów rosyjskich.
Zbierając materyały do artystycznego zo
brazowania tych wielkich fal rewolucyi, któ
re od lat pięćdziesięciu przepływają przez
Europę, bardzo chętnie i ciekawie badałem
twórców i uczestników tego ruchu. Otóż
ten rzeki mi:
„Nihilizm jest produktem wyłącznie ro
syjskim—produktem społeczeństwa, które
nienawidzi a w najlepszym razie lekceważy
nietylko to, co jest, ale i to, co było. My
nie lubimy i nie cenimy ani naszej prze
szłości, ani teraźniejszości. O pierwszej
radzibyśmy zapomnieć a drugą gotowi je
steśmy doszczętnie zniszczyć. Bo powiedz
mi pan, co ja mam u nas kochać i czego
strzedz od zagłady? Nasza historya—to
nieprzerwany pomruk okrucieństwa, jęki
lub milczenie — aż strach spojrzeć w tę ol
brzymią galeryę z niezliczonymi obrazami
tyranii. Nasze życie obecne — to wielka
i straszna tortura dla wszystkich dusz, w
których najsłabiej drga pragnienie swobo
dy. Co innego wy. Do nihilistycznej,
a nawet do żadnej głębszej rewolucyi je-

Xs 47.
ateście niezdolni. Kochacie swoją prze
szłość aż do bałwochwalstwa, znajdujecie
w teraźniejszości mnóstwo pamiątek histo
rycznych, których nigdy nie zniszczylibyś
cie dobrowolnie. Najzupełniej wydaje mi
się to możliwem, że gdybyście wielką, roz
jątrzoną masą rzucili się do zburzenia ja
kiegoś znienawidzonego przybytku tyranii
i gdyby ktoś wam krzyknął, że w nim no
cował Kościuszko, cofnęlibyście się od na
padu a po kilku takich doświadczeniach
zgasilibyście w sobie cały ogień rewolu
cyjny.
Pozornie nasz krwiożerczy, anarchistycz
ny. bezwzględny, niszczycielski radykalizm
bojującego socyalizmu zdaje się temu prze
czyć. On w przeszłości i teraźniejszości
niczego nie kocha, nie ceni i nie żałuje,
wszystko gotów poświęcić na ofiarę swoim
celom a nawet swoim chimerom. W rze
czywistości jednak zachowanie się naszego
społeczeństwa stwierdza pogląd wspomnia
nego nihilisty. Socyalizm nie był u nas
nigdy popularnym nietylko dlatego, że
podminowywał klasy posiadające, ale tak
że dlatego, że odrazu wystąpił z dążnościa
mi kosmopolitycznemi i zniewagą dla patryotyzmu. Ogół wszakże zachowywał sza
cunek dla jego ideologii i uznania dla jego
bohaterstwa, uważając go poniekąd za sy
stem czcigodnych, bo szlachetnych błędów.
W ostatnich latach potworzyły się nawet
szerokie zorganizowane i niezorganizowane
„koła sympatyków” socyalizmu, z których
on czerpał dużą pomoc moralną i materyal
ną. I oto teraz wszystko to znikło: niema
już uznania dla ideologii, bohaterstwa i
czcigodnych błędów, niema kół sympaty
ków, pozostała tylko odosobniona, odcięta
od związku z ogółem, wygrodzona, zniena
widzona i przeklinana konfederaeya rewo
lucyjna. Chociaż to brzmi paradoksalnie,
jest jednak faktem, że konfederaeya ta, po
mimo że zawsze przeciwstawiała się społe
czeństwu, była silna jego —często bezwiednem i mimowolnem—poparciem i w szybkiem tempie posuwała naprzód rozwój jego
stosunków. Dziś pozbawiona tego popar
cia osłabła a wyzwawszy przeciwko sobie
do zaciętej walki cały ogół po za niecałą
sferą robotniczą powstrzymała na długo
u nas ewolucyę społeczną. W tym właśnie
skutku tkwi główna jej wina, która nas po
budza do czynienia jej wyrzutów i oskar
żeń.
Dlaczego tak się stało? Dlaczego nasz
ruch socyalistyczny w okresie rewolucyj
nym objawił taką pogardę i nienawiść dla
kultury narodowej, takie niszczycielstwo,
takie lekceważenie okropnych następstw,
które się wyraziły zupełnym rozstrojem
życia, ruiną materyalnąi gorszemod wszyst
kiego zdziczeniem moralnem ludu, który
długo, bardzo długo nie wyleczy się z tej
choroby? Dlatego, że ten ruch nie był isto
tnie roboczym, z głębi warstw ludowych
płynącym, lecz z góry — jeśli nie narzuco
nym—to sztucznie podniecanym. Kiero
wali nim dawniej prawdziwi bohaterzy, lu
dzie z duszami wypalonymi we wszystkich
uszlachetniających ogniach, wzniośli ma
rzyciele i idealiści. Potem dostał on się
w ręce sportowców i zawodowców rewolu
cyi, którzy po za sobą szczerze niczego nie
kochali, niczego nie oszczędzali, niczego
zachować nie pragnęli. Chcieli oni za
pieczętować naszą przeszłość, jak miaz'natyczną i sromotną pieczarę, która kie
dyś służyła za schronisko zbójom i złodzie
jom, a wszystkie instytucye teraźniejszości
wysadzić w powietrze minami. Społeczeń ■
s wo było w ich oczach tylko uorganizowaną zbrodnią, bezprawiem i wyzyskiem, gro
madą zabezpieczonych przemocą opryszków a jego kultura miała dla nich taką
wartość, jak stare śmietnisko, w którem
tylko archeologowie wygrzebywać mogą
szczątki cywilizacyi.
Zdezorganizowanie życia społecznego od:biło się zupełną dezorganizacyą partyi, któ
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ie tak dawne to czasy, kiedy uczeni
nasi stale zasilali czasopisma euro
pejskie artykułami o polskim ruchu
naukowym w dziedzinie historycznej. Uwa
żali to za obowiązek i konieczność. Rozu
mieli, że należy utrzymać ciągłą, nieprze
rwaną łączność z europejską kulturą i na
uką; że należy oświecać i informować cu
dzoziemców o stanie badań naukowych w
kraju, o którym tak powierzchowne krążą
sądy, tak płytkie panują pojęcia. Zamiesz
czał tedy Pawiński od r. 1878 sumienne
i wyczerpujące sprawozdania w paryskim
„Przeglądzie Historycznym” (Revue historiąue) *). Gdy nie stało tego niestrudzo
nego pracownika i badacza, zapanowała na
tem polu głucha, niczein niezmącona cisza.
Jedynie w poważnem wydawnictwie biblio
grafii historycznej, w „Jahresberichte der
Geschichts wissenschaft” Towarzystwa ber
lińskiego, dział historyografii polskiej pro
wadził L. Finkel. I dopiero przed rokiem
w „Revue historique”,na osieroconem przez
prof. Pawińskiego miejscu, ukazał się zwię
zły referat p. j. K. Kochanowskiego, po
święcony rozwojowi historyografii polskiej
w drugiej połowie XIX stulecia.
Wyczerpanie przedmiotu nie było by
najmniej zamiarem referenta. Wszak te
mat jego pracy był zbyt obszerny i bogaty;
należy zauważyć, że wydawnictwa histo
ryczne w r, 1901/02 stanowiły 10% wszyst
kich wydawnictw polskich w ogólności.Zre
sztą, ani na chwilę nie wątpimy, że w nie
dalekiej już przyszłości pióro tak kompe
tentne postara się nakreślić w obszerniej szem studyum ową obecnie zlekka szkico
waną drogę rozwojową; otrzymamy wów
czas w tej dziedzinie opracowanie wyczer
pujące, szczegółowe, jakiego doczekały się
już dzieje filozofii polskiej w ostatniem
dziesięcioleciu, 2) a jakie w zakresie histo
ryografii naszej coraz bardziej naglącą sta

je się potrzebą. Natomiast w szkicu ni
niejszym, nadzwyczaj żywo i umiejętnie na
pisanym, p. Kochanowski pragnął jedynie
pomódz cudzoziemcom zorjentować się w
przedmiocie, dać rzut oka na stan obecny
dziejopisarstwa ojczystego, wytknąć przewagę charakterystyczną pablikaeyi archiwal
nych i monograficznych nad syntezą. 3) I ce
lu tego—należy przyznać —■ dopiął w zu
pełności. A zarazem, co ważniejsza, do
starczył obfitego materyału do rozmyślań.
Albowiem z nieprzepartą koniecznością na
suwają się pytania: czy ów charakter spe
cyficzny naszej nauki historycznej nie pozostaje w sprzeczności z wymogami czasu?
czy owa specyalizacya skrajna, owo zaskle
pienie się badawcze historyków polskich są
w rzeczy samej pożądane lub niezbędne?
Odpowiedź nie może pozostawiać wątpli
wości. Nie myślimy zapoznawać znacze
nia-i wartości specyalizacyi naukowej. Lecz
sądzimy, że podobna specyalizacya nie jest
pożądana, o ile panuje wszechwładnie w
danej dziedzinie naukowej, niekierowana
i niemiarkowana przez filozoficzno-syntetyczne dążenia i objawy. Zaś nie jest po
żądana z tego względu, że historyk, zapa
trzony w drzewa nie dostrzega lasu; że w
zacietrzewieniu specyalisty stara się jedno
stronnie podkreślać znaczenie ciasnego ko
ła swych szczegółowych badań i roztrząsań, przywiązując do drobnostek wagę
pierwszorzędną, wyznaczając im miejsce
wybitne w całości. Miarkowanie krańeowości tych dociekań żmudnych a bezpłod
nych, regulowanie poglądów na to, co jest
ważnem, a co znaczenia istotnego dla nau
ki nie posiada, jest rzeczą nietylko pożąda
ną, lecz konieczną. A jest ono zadaniem
prac teoretycznych.
Niestety, na niwie teoretycznej rażące
spostrzegamy ubóstwo. Zapewne, nie po
siadamy Lamprechfów i Brajsig’ów, Xenopol’ów i Bernheim’ów, Flinfów i Wipper'ów, Karejew’ów i Lorenz’ów. Ale—co
gorsza—nie posiadamy również myślicieli
mniejszej miary, których tak wielką wyka
zuje liczbę nauka niemiecka, rosyjska, czy
francuska. Niepodobna jednak nie zauwa
żyć, że w ostatnich czasach nie brak u nas
symptomatów ożywienia w tej dziedzinie,
zapowiedzi energicznej i wytężonej dzia
łalności. Objaw ten pocieszający zdaje się
pomyślnie wróżyć o przyszłości. I niewąt
pliwie zagadnienia teoretyczne, szeroko
i umiejętnie traktowane, zdobędą u nas z
czasem należne sobie miejsce, staną się
I przedmiotem gruntownych rozpraw nauko
wych. Dawniej—niestety—działo się ina
czej. Gdy Lamprecht swemi pracami, stanowiącemi epokę w dziejach rozwoju myśli
historycznej, wywołał ożywiony ruch umy
słów całego niemal świata, gdy zewsząd po
sypały się niezliczone prace polemiczne
i krytyczne, *) nauka polska samodzielnie
nie odezwała się ni słowem. Podobny sto
sunek do zasadniczych problematów nauki
historycznej stanie się z czasem całkiem
niemożliwym, ruch ożywiony na tem polu—
nieuniknionym i niezbędnym. Zwłaszcza
nowopowstały „Przegląd” — organ dobrze
redagowany i wysoce sympatyczny—odro
bić winien to, czego niedoeenił i zaniedbał
stary „Kwartalnik” historyczny.
Co jeszcze przed dziesięciu laty było
przedmiotem namiętnych i gorących spo
rów, obecnie nie może już ulegać wątpliwo
ści: żyjemy w epoce syntezy naukowej.
„Zmęczyliśmy się już—powiada Paul Hinneberg, przystępując do wspaniałego przed
sięwzięcia syntezy nowoczesnej,— znużyło
nas to ciągłe gromadzenie materyału, pra-

i; Revuc his:., t. VJI (1870), str. 141—151; t. VIII
(1878), str. 406 -417; t. XVII (1881), str. 152-164;
t. XXXIII (1887), str. 366 - 379.
’) H. von Strnwe. Die polnische Philosophie der
letzten zehn Jahro (Arehiw fur Philosophie, I Abt
B. XVIII-1905).

3) J. K. Kochanowski. Le develo|>pement <le l’historiographie polonaise dans la seconde moicie.du
XIX-e siecle (Berna hist., t. LXXXVH, str. 374).
4) Por. zebrane przez samego Lamprechta daue
bibliograficzne w 3-m wydania I tomu jego „Deiitsche Geschichte1*.

ra go głównie dokonała. Dziś znajduje
się ona w zupełnym rozpadzie a odłam
przeciwny dotychczasowemu jej kierunko
wi pod maską zgody potępia go z całą sta
nowczością. Życzymy jej, żeby zmartwych
wstała z popiołów odrodzona; to znaczy:
omyta z krwi, oczyszczona z nienawiści do
swego społeczeństwa, uleczona z szału, pa
miętna na to, że jego kultura jest skarbem,
którego niszczyć nie należy, bo tylko on
dostarczy sił do dalszego rozwoju i świado
ma tego, że ono jej zniszczyć nie pozwoli
i ochłonąwszy z terroru wszelkie na nią
zamachy pomści. Bodajby tego nie było,
ale obawiam się, że w najbliższej przyszło
ści z reakcyą rządową złączy się reakeya
społeczna, która zacznie dusić żywioły po
stępowe i na długo je osłabi. Komu to za
wdzięczać będziemy? Ludziom, którzy po
za sobą i swoją partyą niczego w narodzie
nie kochają i nie żałują.
Poseł Prawdy.

Nasza nauka historyczna =====
ss== a wymagania nowoczesne.
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gniemy obecnie opanować go duchowo;
pragniemy przez szczegóły przedostać się
do tego, co jest celem istotnym nauki”. Ow
zwrot ku syntetycznemu traktowaniu rze
czy doprowadził w niektórych dziedzinach
do ożywionych rozpraw metodologicznych.
A i tam nawet, gdzie do tego nie doszło,
gdzie nawet wielu badaczy znamiennego
przewrotu nie uświadomiło sobie jeszcze,
przełom podobny nastąpił. Najlepszym te
go dowodem owa zmiana w sądach o zna
czeniu naukowein studyów filozoficznych.
Przed trzydziestu jeszcze laty uczęszczanie
historyka na wykłady filozoficzne uważano
za herezyę nieledwie. A czyż można sobie
dzisiaj wyobrazić historyka, któryby nie
uznawał wykształcenia filozoficznego za
konieczny warunek i przesłankę racyonalnie pojętego fachowego wykształcenia, pra
wdziwie owocnej pracy naukowej?
Specyalnie na polu historycznem, obok
dawnych dziedzin pracy i metod, które w
dalszym ciągu uprawiane być powinny,
wyłonił okres syntetyczny nowe zagadnie
nia, nowe wymagania sformułował i nakre
ślił, w dwie strony zwłaszcza skierował
wysiłki: w kierunku samych głębin proce
su dziejowego, badając z punktu widzenia
psychologicznego elementarne, żywiołowe
zjawiska historycznej z drugiej zaś strony,
w kierunku wyżyn uogólnienia dziejowe
go, w kierunku powszechno-historycznym,
albowiem dążenia do złożenia syntezy na
tury i ducha w nowych, odpowiadających
epoce naszej formach zaspokojone być po
winno. 5)
I dlatego też na pierwszym planie posta
wić należy: z jednej strony—dzieje ziemi
ojczystej, obok dawnej historyi państwa,
dziejów politycznych; z drugiej — dzieje
powszechne, szeroki zakres badań porów
nawczych, które dotychczas upośledzane
z gorliwością godną lepszej sprawy, tak
mało pociągały u nas pracowników, tak
mało znajdowały miłośników i adeptów.
Zwłaszcza, jeśli porównamy nasze stosunki
z rosyjskimi, niewątpliwie znamienną spo
strzeżemy różnicę. Tani pracują samodziel
nie badacze tej miary, co Winogradów,
Kowalewski, Kariejew, Ostrogorski, Tarle,
Pietruszewski, Łuczycki. Tam, na polu
historyi powszechnej panuje ruch nader
ożywiony; wybitne dzieła historyków ob
cych znajdują natychmiast czytelników
i tłomaczów. Pod tym względem—powia
da słusznie p. Witold Nowodworski w
swem pięknem sprawozdaniu w „Przeglą
dzie historycznym” — literatura rosyjska
może być nazwana nader bogatą, gdy tym
czasem nasza... razi wprost ubóstwem. Jest
to zrozumiałe zupełnie następstwo ogólnej
naszej biedy ekonomicznej i uciążliwych
warunków politycznych, które uniemożli
wiają rozwój naszej nauki. Przy tem
wszystkiem pewna wina spada jednak i na
naszych historyków, którzy zbyt się za
sklepili... w badaniach specyalnych własnej
przeszłości. Chociaż trudno wymagać od
naszych badaczów prac samodzielnych w
dziedzinie historyi narodów obcych, gdy
braknie nieraz pracowników na polu ba
dań dziejów ojczystych, jednakże pożądanemi byłyby i nader użytecznemi prace,
popularyzujące wiedzę historyczną, zdoby
tą przez historyków obcych a wyświetlają
cą rozwój innych narodów. Podniosłoby
to poziom umysłowy naszego społeczeń
stwa, rozszerzyłoby jego widnokręgi umy
słowe, a wywarłoby wpływ ożywczy i na
naszą historyografię, która obfituje w pra
ce monograficzne, zacieśniające często za
kres swego badania do drobnych szczegó
łów, ale której brak dzieł o charakterze
szerszej syntezy historycznej. Historycy
nasi w swoich badaniach rzadko stosują me
todę porównawczą, co warunkuje się wła• ’), Nachod, Geschichte . von Jnpan. Gotha
Bd.1—str. V, VI, por. nwagi Łamprechta.
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śnie... nader słabym, nikłym nawet ruchem sztuki narodowej, nie mógł nie znaleźć się,,
w dziedzinie historyi powszechnej 6). Pod i to na stanowisku przodującem, Zygmunt
tym względem ostrą, wytrącającą z letargu Noskowski, twórca poważny, artysta postę
pobudką mogą być słowa znakomitego, powy, którego polot wciąż bujny a charak
spółczesnego historyka - myśliciela: Jede terystycznie swojski, wzbogacił niejedno
tiefere Auffassung menschlichen Gesche- krotnie współczesną naszą literaturę muzy
hens muss universalgeschichtlich sein ’)•
czną kartami pierwszorzędnej wartości.
Na zakończenie tych dorywczych spo Przed kilku laty pojawiła się jego „Livia
strzeżeń i uwag ulotnych, nie od rzeczy Quintilla” opera o zacięciu klasycznem, w
będzie przypomnieć, że nie posiadamy do której nerw kompozytora scenicznego part
tychczas wyczerpującego (nie zaś podręcz energicznie do zwalczenia wpływów i nanikowego) opracowania całokształtu dzie wyknień uczonego symfonisty.
Ze spostrzeżeń uczynionych przy wysta
jów własnego społeczeństwa. A przytem
wysoce charakterystyczną jest rzeczą, iż wieniu pierwszej swojej pracy na niwie
odnośne ułamkowe próby syntetyczne wy dramatyzmu muzycznego, Zygmunt No
szły z pod pióra uczonych cudzoziemców skowski potrafił skorzystać umiejętnie, kie
(Roepell i niedawno zgasły kontynuator dy przystąpił do kreślenia partycyi „Wy
jego—Caro)—fakt, wobec którego wszel roku”. Budowa poszczególnych ustępów
kie komentarze są najzupełniej zbyteczne. w tem dziele, równomierny stosunek wza
W niczem może zacofanie nasze nie uwy jemny między śpiewem a orkiestracyą, oraz
datniło się jaskrawiej. Tacy Czesi mają sposob użytkowania środków, których do
Tomka, Schlesinger’a i Bachmann a, Au- starcza kompozytorowi bogata technika no
woczesna, wskazują wyraźnie, że układając
stryacy—Krones a i Haber a, nawet Szwaj
carzy—Henne-am-Rhyn’a, Van Muyden a, I plan „Wyroku”, autor kierował się pogląDandliker’a. We Francyi po dziełach da | darni świeżymi i swoimi.
Nowa opera Zygmunta Noskowskiego
wnych Michelet’a, Dareste a i Martin a, I
przyszła kolej na wspaniałą pracę zbioro odznacza się przedewszystkiem tą właśnie
wą, redagowaną przez Łavisse’a, której zaletą, niezbyt często spotykaną we współ
tom VII niedawno się ukazał. Nie mówi czesnym repertuarze teatralnym, że jest
my już o Niemcach, którzy zarówno w uo w wysokim stopniu oryginalna. Baczne
gólnieniach, jak w szczegółach, niedości wsłuchanie się w tematy śpiewu i śledzenie
głymi są mistrzami. A u nas na tem polu szczegółów pomysłowych mistrzowskiego
jakiż panuje zastój! Jakie zacofanie wyzie opracowania, nie doprowadzają do wykry
ra zewsząd, i jakie bolesne przebija ubó cia żadnej reminiscencyi innego kompozy
stwo! To też praca skuteczna nad poprawą tora. Zarówno formy, zawsze wyraźne i
tych stosunków wymagać będzie dużej przeważnie zwięzłe — „jak melodye, jasne,
sprężystości i energii, zdolności i wiedzy, a przystępniejsze w ogóle, niż w poprze
skupienia i metody, poważnych, zbiorowych dnich dużych pracach Noskowskiego, —
jak wreszcie barwne nadzwyczaj i wybitnie
wysiłków.
Tak się przedstawiają nasze zadania nastrojowe koloryty harmonicznego podło
w tej doniosłej dziedzinie pracy naukowej. ża, stanowią w tej operze nowej własność
Jeśli uświadomimy sobie wymagania mo niepodzielną autora.
Melodyjności, tego najbardziej przez me
mentu dziejowego, jeżeli zrozumiemy du
cha czasu, wskazania epoki, -dojdziemy lomanów całego świata ulubionego pier
do wniosku, ze te cele sobie wytknąć, tym wiastku twórczości operowej, spotykamy
zadaniom sprostać, będzie musiała w nie w partycyi „Wyroku” poddostatfciem. Ry
dalekiej już przyszłości polska nauka hi- sunek motywów liryczych, coprawda, snuje się nieraz w sposób nieco ekscentryczny,
storyczha.
Jakób Zweigbaum.
z częstem zastosowaniem interwali odle
głych, lub nadmiarowych, mało dotychczas
i używanych przez ogół twórców operowych.
Dlatego też, niektóre śpiewy nowego dzie
ła, pomimo niezawisłości rytmiki nie są tak
łatwe do uchwycenia i zapamiętania.
Nie musi to być jednak, jak mogliby
chcieć upatrzeć oponenci z zasady, żaden
czyn karygodny w muzycznej sztuce twór
czej, skoro posługują się nim chętnie głośni
przewódcy nowych szkół zagranicą. Do
wodzi to tylko, że Zygmunt Noskowski,
komponując dzieło świeże, pragnął i w tym
kierunku, zarówno jak pod względem ko
lorytów i techniki stanąć na wysokości no
wych prądów.
,Wyrok“, opera w 2 aktach Zygmunta Noskowskiego.
Partycya „Wyroku”, zgodnie z dramatycznością libretta, obfituje w silne akcenty,
wórczość operowa polska, która przez które autor miejscami podkreślał jaskrawemi barwami. Przeważają sytuacye nastro
całe lat dziesiątki pozostawała w sta jowe, przeplatane wszakże efektownie,
nie absolutnej bezczynności, obudzi (zwłaszcza w pierwszym akcie, obejmują
ła się od jakiegoś czasu do nowego życia. cym zręczną ekspozycyę), ładnemi ustępa
Coraz częściej ukazują ąię na scenie war mi charakterystycznymi. W przeciwsta
szawskiej lub lwowskiej widowiska muzy wiania kontrastów, nie mniej jak w potęgo
czne autorów swojskich, z których niejedno waniu wynurzeń uczuć silnych, Noskowski
posiada warunki pewne trwałego i zaszczy okazał się twórcą pomysłowym a szczerym.
tnego żywota w repertuarze. Zaciekawienie Bujność siły żywotnej, tryskającej na ka
opinii dla coraz poważniejszych wyników żdym kroku z cennych kart jego dzieła jest
turnieju artystycznego wzrasta stopniowo, godniejsza uznania i podziwu z tego wzglęa jest silniejsze z tego względu, że nietylko i du że obudziła się nie w organizmie mło 
zapalczywi, rwący się do czynu przedsta dym i niespracowanym, lecz w człowieku,
wiciele młodszego pokolenia doświadczają mającym już po za sobą działalność wielo
na tej drodze swoich sił, lecz równocześnie letnią.
z nimi przystąpili do działalności w niePrawdą więc okazuje się, że w sprawie
uprawianym poprzednio kierunku starsi artystycznego polotu czynnikiem świeżości
a wybitni kompozytorowie polscy.
jest nietyle wiek autora, ile zdrowy zasóbW szrankach walczących pod sztandarem energicznych sił twórczych.
Bojomir.

Z JW U Z Y KJ

6) Przegląd hist., t. II, str. 247-8.
7) K. Łamprecht. Moderne Gcschichtswissenschafts.
Freiburg i/B 19i)5, str. 104.
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Sophus Michaelis
i jego najnowszy utwór.
o śmierci Jacobsena z pośród licznej
drużyny literackiej w Danii, jedynie
_
Sophus Michaelis w równej zmarłe
mu mierze talent swój oddał wyłącznie na
usługi piękna bez żadnych celów ubocznych.
Obaj poeci mają niezwykłą wrażliwość na
piękno w przyrodzie. Jacobsen kocha na
turę miłością badacza, pierwotnie nawet za
mierzał poświęcić się studyom przyrodni
czym, w Michaćlisie tkwi miłość dla piękna
w ogóle z pewną przymieszką mistycyzmu,
nabytego wskutek przejęcia się kulturą
wieków średnich. W jednej z nowel pisze
wprawdzie: — Niemasz nic równie cichego,
jak gwiaździste niebo. Milczące ono niby
śmierć, a przecież ruchu i pędu pełne. Zło
te bryły wiszą na niebios sklepieniu w nie
wzruszonej, od wieków jednakowej od sie
bie odległości, kołysane lekkim podmu
chem, który jednak nie dozwala im zmienić
. położenia. Ale nigdy nie dojdzie nas głos
z tamtego świata-, bardziej milczący, niż
śmierć sama, skrzy się on tysiącami oczu na
nas spoglądających. Skłonny jest Michaelis
przypuszczać istnienie związku komuniko
wania się pomiędzy nami i wszechświatem.
Jest między tymi poetami zasadnicza ró
żnica w sposobie reagowania na owo piękno
przyrody — różnica tkwiąca w ich organi
zacyi duchowej i fizycznej. Jacobsen, no
szący w sobie zaród nieuleczalnej choroby,
której uległ w młodym wieku (38 lat) mimowoli bardziej odczuwał rozkład i śmierć
w przyrodzie, niż Michaelis, który wrażli
wy jest więcej na jej pełne bujne życie.
Co za tem idzie i język obu — przepyszny,
bogaty — u Jacobsena miewa barwy i tony
miękie, elegijne, u Michaelisa przechodzi
niekiedy wprost w orgię jaskrawych, gorą
cych farb i dźwięków.
Z pośród żyjących obecnie duńskich poe
tów pod względem piękności języka doró
wnywa Michaelisowi może tylko Johannes
Jorgensen. Wogóle niezrównane mistrzo
stwo formy cechuje poezye Michaelisa tre
ści przeważnie refleksyjnej i opisowej; wy
dał ich kilka zbiorków. (Debiutował tomi
kiem p. t. Digte (Poezye) r. 1889. W 1893
wyszedł zbiorek Oolblomster, w 1898 Sirene?, w 1904 Palmorne).
Współczesne życie ze swoją nędzą małą,
walką podstępną, nienawiścią skrytą nie po
dciąga Michaelisa estety, czciciela życia wy
bujałego, zdrowego, sił żywiołowych, walk
zażartych ale jawnych, nienawiści i miłości
bezwzględnych, więc cofnął się po tematy
do wieków średnich, aby stworzyć piękną,
{»ełną czaru poetyckiego powieść p. t. Aebeoe lub nowelę a raczej hymn miłości prozą
p. t. (riovanna.
Poczuwał się jednak do obowiązku po
święcenia nieco uwagi własnemu pokoleniu,
stąd powstała powieść p. t. Vanemennesker
(Przyzwyczajeniowcy) oraz nowelki, zawar
te w zbiorku p. t. Synd, (Grzech) ponieważ
za przedmiot mają grzech miłości. Lecz
Pomimo rozsianych i tu szczodrze piękno
ści (poetyckich, utwory te nie zachwycają;
nie wywołują w czytelniku wrażenia rzeczy
° czutych. Dzieła czysto fantastyczne lub
°}
zaczerpniętych z dalekiej prze
sz ości mogą zadowolić pięknem, które moznaby nazwać zimnem — prace kierunku
wybitnie realistycznego, współczesne, mu
szą być przeżyte, a przynajmniej odczute,
inaczej nie oddziałają na umysły.
Ostatnią swoją prace, to jest trzy akto
wy dramat, wydany tej jesieni, wziął Miehaelis ż niezbyt odległych czasów a mianowicie
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PRAWDA.
z rewolucyi francuskiej. Sztuka p. t. Revolutionśbrylhip (Republikańskie gody) roz
grywa się w starym szlacheckim dworze,
należącym do Alainy de 1’Estoile, zaręczo
nej z rojalistą, wychodźcą Ernestem des
Tressailles. W sam dzień ślubu republika
nie napadają na zamek, oficerowie pod wo
dzą pułkownika Marka Arrona wkraczają
i zajmują wspaniały pałac, naprędce skła
dają sąd na właścicieli i skazują nowożeńca
na rozstrzelanie — pani zamku darowują
życie.
Zbliża się noc — ślubna noc, po której
ma nastąpić rozstrzelanie młodego męża.
Ślubna noc jednak zamienia się w grób mi
łości Alainy — kochanek nie może opano
wać lęku przed śmiercią, drży, płacze, jak
dziecko, gaśnie więc zupełnie miłość boha
terki, a w duszy jej rodzi się współczucie
i litość. Żal jej tego dzieciaka blednącego
’ dygocącego na myśl o śmierci — postana
wia ocalić mu życie.
Wzywa przywódcę najezdniczego oddzia
łu i prośbą niepozbawioną kuszących obie
tnic skłania go do zdradzenia własnego
stronnictwa. Marek ze skazańcem zamie
niają Suknie. Rojalista wymyka się, repu
blikanin pozostaje, aby ponieść śmierć za
służoną. Towarzysze chcą ułaskawić Mar
ka, lecz on czuje, że za zdradę winien dać
życie i chce ponieść śmierć w przekonaniu,
że idea zyska nowych zwolenników, gdy
się stanie zadość sprawiedliwości.
Ta wielkoduszność budzi w Alainie uwielbienie i miłość. Pragnie ocalić życie
bohaterowi dla siebie, dla własnego swe
go szczęścia i wskazuje mu ukryte wyj
ście, lecz on nie chce korzystać ze spososobnośoi ucieczki. A nawet, kiedy przyja
ciele sprowadzają schwytanego arystokratę,
ażeby, śmiercią swoją wrócił Markowi życie,
on nie odstępuje od swego zamiaru — prze
świadczony, że obowiązek nakazuje mu umrzeć za zdradę idei, którą ukochał ponad
wszystko — i ginie rzeczywiście.
Sztuka posiada wysoką wartość literacką,
lecz postaciom brak życia samoistnego i cha
rakteru. Autor zamierzał nerwowej, mięk
kiej, kobiecej naturze arystokraty przeciw
stawić silną, energiczną, prawdziwie męską
duszę szczerego republikanina, lecz obaj
przemawiają jednakowym językiem i jedna
kowo objawiają swoje uczucia wobec zbli
żającej się katastrofy.
Dlaczego bohaterka, widząc słabość Er
nesta w obliczu śmierci, przestaje go ko
chać?— jest zupełnie jasne. Słabość du
cha mężczyzny może wzbudzić w kobiecie
rozmaite uczucia prócz miłości, ale dlacze
go tak samo się objawiający lęk u Marka
nie wywołuje tego samego skutku?
Z powodu wskazanych braków piękny
ten, miejscami wzruszający dramat nie za
powiada powodzenia na scenie.
Józefa Klemensiewiczowa.

Gubernia Lubelska
STAN EKONOMICZNY
(Dokończenie).

Opodatkowanie.
gólna ilość mieszkańców w gub. Lu
belskiej podług spisu ludności wy
nosi 1,160,662 osoby, ponieważ wy
sokość podatków pośrednich w całem Kró
lestwie polskiem według obliczeń p. Załęs-

kiego w roku 1894 wynosiła na głowę 9 rb.
17 jkop., wypada więc, że cała gubernia Lu
belska opłaca tego rodzaju podatek w su
mie 10,538,260 rb. 54 kop.
Podatki od ziemi dzielą się na: rządowy,
specyalne, gminne i podatki w naturze.
Podatku rządowego ziemia dworska opłaca 393,267 rb., włościańska—449,296 r.,
osad—29,680 r., razem 872,243 rb.
Podatków specyalnych ziemia dworska
opłaca 123,974 r., włościańska—164,464 r.,
osad— 16,007 r., rządowa — 579 r., razem
305,024 rb.
Podatków gminnych ziemia dworska opłaca 116,857 r., włościańska — 132,119 r.,
osad—19,162 r., rządowa—1,988 r., razem—
270,126 rb.
Podatki w naturze, zmienione na goto
wiznę wynoszą: z ziemi dworskiej—67,543
r., włościańskiej—158,471 r., osad—14,979
r., rządowej—273 r.,‘ razem 241,236 rb.
Razem tedy ziemie dworskie opłacają
podatku 701,611 r., włościańskie — 904,350
r., osad—79,828 r., rządowe 2,840 r., ogó
łem 1,688,629 rb.
Pod względem wysokości podatku z mor
ga, obciążenie ziemi w gub. Lubelskiej jest
bardzo słabe,wynosząc przeciętnie 31,8 kop.
Niższe opodatkowanie spotykamy jedynie
w gub. Siedleckiej.
Jak w innych, tak i w Lubelskiej guber
ni najmniej podatku z morga płaci ziemia
dworska; dla porównania przyłączam tabli
cę, zestawiającą wysokość podatku z morga
z rozmaitych kategoryi ziemi.
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Ziemia włościańska opłaca o 28,8 kopz morga więcej, niż ziemia dworska, jest to
ciężar ogromny i niczem nieusprawiedli
wiony. Wysoki podatek z ziemi osad da
się wytłomaczyć pobocznymi zarobkami
osadników i większą wartością ich gospo
darstw. — Rządowa ziemia płaci podatek
bardzo mały, chociaż ze wszelkich urządzeń
korzysta na równi z ziemią prywatną.—
Wobec tego wszystkiego reforma podatko
wego systemu wydaj e się konieczną i na
glącą.
Na zaspokojenie ogólnych potrzeb miej
scowych pobiera się jeszcze podatek:
Z przedsiębiorstw handlowych i
przemysłowych.......................... 46,497 r.
Z budynków fabrycznych . . . 33,760 r.
Z budynków miejskich . . . . 37,994 r.
razem . . 118,241 r.
Z’tychże źródeł podatek rządowy wy
nosi:

PRAWDA.
Z przedsiębiorstw handlowych i
przemysłowych......................... 154,990 r.
Z budynków fabrycznych . . . 16,095 r.
T budynków miejskich . . . . 121,718 r.
razem . . 292,103 r.

9 r. 17 k., bezpośrednich dla rządu 1 rb.,
na potrzeby miejscowe 90 kop., czyli 11 rb.
7 kop.
St. Staniszewski.

Oprócz tego miasta wyłącznie na swoje
potrzeby opłacają:
Na potrzeby szkolne .
9,718
Na sądy pokoju . . . 10,516
Dodatkowe podymne . 22,591
Kominiarski .... 18.012
Na oświetlenie. . . . 15,510
Dodatkowych składek .
2.044
Kanonu.......................... 11,655
Naturalne.................... 24,247
Kontygens liwerunkowy
1,955
razem
116,148
i asekuracyi .... 51,875 rb.

Z żyeia rosyjskiego.
Partya odrodzenia pokojowego ogłosiła
w Birż. Wied. odezwę, w której powiada:

Na potrzeby szkolne miasta gub. Lubel
skiej opłacają w stosunku do innych gu
berni podatek bardzo mały i pod tym
względem zbliżają się bardzo do miast w
gubernii Siedleckiej i Kieleckiej.
Sumując wszystko razem, otrzymamy ogólną sumę podatków: rządowego z ziemi
872,243 r.,’z przemysłu, handlu i budynków
292,103 > razem 1,164,346 rb.
Na potrzeby miejscowe: z ziemi 8)6,386
r., z przemysłu, handlu i budowli 118,241
r.. specyalnie na potrzeby miejskie 116,148
r.. razem 1,050,775 rb. Wszystkich razem
2,215,121 rb.
Główne rubryki wydatków na potrzeby
miejscowe z podatków od ziemi stanowią:
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Największą ilość pieniędzy w guberni
Lubelskiej pochłania utrzymanie dróg i
szkoły, wydatki na te ostatnie przewyższają znacznie wydatki na szkolnictwo w innych guberniach Królestwa.
Ponieważ ludność gub. Lubelskiej wynosi ogółem 1,163,662 osób, płaci zaś bezpośredniego podatku rządowego 1,164,346 rb.
a na potrzeby miejscowe 1 1'50,775 rb., wypada więc na osobę podatku rządowego
1 rubel a na utrzymanie instytucyi miejseowych i potrzeby kulturalne ludności 90
kop.
Razem więc na jednego mieszkańca gub.
Lubelskiej wypada podatków pośrednich
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Negacya prawa i panowanie pięści—oto
ten rys ogólny, który stwierdza ścisłą łącz
ność między obecnym chaosem a odziedziczonem po przeszłości bezprawiem władz.
Główne zadanie nowej partyi politycznej,
która zjednoczyła się w imię ideału państwa
prawnego, polega na stanowczej walce z jednem i drugiem. Dwie siły burzące prze
szkadzają pracy twórczej, skierowanej do
odrodzenia ojczyzny: przeżytki ustroju na
kazowego i anarchizm rewolucyjny partyj
skrajnych. Obie te siły jednakowo są nie
bezpieczne, jednakowo wrogie wolności i
kulturze. Dlatego, występując na widownię
polityczną, partya odrodzenia pokojowego
uważa za swój obowiązek wyrazić wzglę
dem obu tych sił stanowcze potępienie”.
„Musimy na miejsce państwa samowoli
postawić państwo prawa. Takie pojmowa
nie zadań politycznych wytwarza stanowczą
przeciwstawność partyi odrodzenia pokojo
wego i obecnego ministeryum. Ministeryum
to, postawiwszy sobie za cel uspokojenie
kraju, walczy z ruchem rewolucyjnym przy
pomocy środków rewolucyjnych. Powstrzy
mało ono wykonywanie praw aż do chwili
uspokojenia kraju i przez to na poziom za
sady kierowniczej wyniosło to samo bezpra
wie, które tępić miano z natury swego po
wołania. Rozpuszczenie Izby w związku z
odroczeniem na czas długi zwołania nowe
go zebrania przedstawicieli narodu miało za
skutek szereg naruszeń zasad konstytucyj
nych. Przeciwkonstytucyjny charakter mi
nisteryum ujawnił się szczególnie dobitnie
przez usunięcie przedstawicieli narodu od
zatwierdzenia we właściwym czasie budże
tu, przez wydanie szeregu nowych praw bez
udziału Izby państwowej, przez odmowę legalizacyi”.
_Walka o prawo—czytamy dalej—prze
ciwko samowładztwu zarówno rządu, jak
i partyj skrajnych, powinna być ujęta w for
my prawne. Winna ona nie mieć nic wspól
nego z temi środkami terrorystycznemi, któ
re podrywają moralne podstawy prawa, wy
twarzając w Rosyi atmosferę powszechnego
zdziczenia, złości i nienawiści. Wychodząc
z uznania bezwzględnej wartości życia ludz
kiego, partya odrodzenia pokojowego wy
powiada swe stanowcze potępienie zabój
stwom politycznym i politycznym karom
śmierci—wszelkiemu krwawemu terrorowi,
rewolucyjnemu i rządowemu. Ponad wszyst
ko ceni ona czystość oblicza moralnego ru
chu wclnościowego.
„Licząc się ze smutnym faktem koniecz
ności surowych środków represyjnych w okresach anarchii, partya odrodzenia pokojo
wego sądzi jednakowoż, że środki te powin
ny odpowiadać następującym, niezbędnym
warunkom: popierwsze, nie mają one prze
czyć podstawom moralności; powtóre, winny
utrzymywać się ściśle w granicach prawa,
i, potrzecie, winny być stosowane przez
władzę, posiadającą zanfanie ludności. Tyl
ko w tych warunkach mogą one dopomódz
do uspokojenia kraju.
„Będąc zbliżona pod względem programu
z innemi partyami konstytucyjnemi, partya
odrodzenia pokojowego różni się od nich
głównie swoją taktyką: nie zgadzając się na
żadne układy z partyami skrajnemi, stoi ona

jednocześnie w stosunku bezwzględnej opozycyi do wszelkiego rządu przeciwkonstytucyjnego.
Partya odrodzenia pokojowego uważała
nietylkó za możliwe, ale i za pożądane po
rozumienie przedwyborcze z innemi partya
mi konstytucyjnemi, o ile stoją one na grun
cie prawa i reagują w sposób zdecydowa
ny przeciwko antikonstytucyjnym działa
niom rządu, z góry jednak odmawia ona
swego poparcia tym projektom i czynom,
które podrywają w ludności poczucie prawa
i samą ideę państwowości.
„Obywatele! Partya odrodzenia pokojo
wego powołuje was do swych szeregów dla
walki o wolność i kulturę, przeciw wszelkim
naruszeniom zasad konstytucyjnych, skądkolwiekby one pochodziły. Wyraża ona
nadzieję, że przez to nie skazuje się jeszcze
na rolę wiecznej opozycyi. Będzie ona
wszelkiemi siłami współdziałała wytworze
niu silnej, poważnej władzy, opartej na za
ufaniu ludności. Z góry wyraża ona goto
wość poparcia wszelkich jej czynów pra
wnych, skierowanych ku powszechnej po
myślności i pokojowemu odrodzeniu ojczy
zny na zasadach monarchii konstytucyjnej”.
Na zjazd przemysłowców nafty we
zwał rząd przedstawicieli robotników bakińskieh, z tego powodu czytamy to Stru
nie:
„Zaproponowanie przez rząd robotnikom
bakińskim wysiania własnych przedstawi
cieli na zjazd nafciarzy w Petersburgu jest
już trzecią z kolei próbą ze strony biuro
kracyi wejścia w bezpośrednie stosunki z
proletaryatem fabrycznym.
Pierwsza próba skończyła się, jak wiado
mo, tem, że robotnicy zbojkotowali komisyę Szydłowskiego i ostatnia przestała
istnieć, zanim przystąpiła do pracy. Na
zeszłoroczną naradę przemysłowców nafto
wych Kokowcew również zaprosił przedsta
wicieli robotników bakińskich i doprowa
dził do pożądanej chwilowej zgody między
robotnikami a przedsiębiorcami, którzy przy
znali, na razie, pierwszym w grudniu r. z.
pewne ustępstwa, aby o nich czemprędzej
zapomnieć w okresie reakcyi.
Obecna próba dała wielce pouczające re
zultaty. Nauczeni gorzkiem doświadczeniem
robotnicy bakińscy wysłali wprawdzie jesz
cze raz przedstawicieli swoich, ale z pole
ceniem kategorycznego oświadczenia na na
radzie, że zadośćuczynienia potrzebom swo
im nie spodziewają się od biurokracyi, ale
od „pełnomocnego przedstawicielstwa naro
dowego”, o które „walczyć będą ze wszyst
kich sił swoich”. I oświadczenie to poparli
wyszczególnieniem wszystkich swych żądań,
oraz nadesłaniem na naradę obszernego memoryału o położeniu klasy robotniczej w
przemyśle nafcianym w Baku.
Ukaz 22 lipca o rozwiązaniu Dumy—gło
si, według „Strany”, memoryał robotników
bakińskich—otworzył nam oczy na to, Że
„Duma pozbawiona wszelkiej rzeczywistej
władzy, Duma którą można odroczyć na 7
miesięcy, skoro tylko okaże się niemiłą pp.
ministrom, Duma, pozbawiona rozważania
ustaw, które biurokracya raczy nazywać
„zasadniczemi”,—taka Duma jest bezsilną
do spełnienia życzeń całego narodu”.
Wobec tego robotnicy bakińscy postano
wili dążyć do przekształcenia dzisiejszej
Dumy na taką insty

W sprawie obrad nad samorządem Kró
lestwa polskiego Rus. Wietl. piszą:
„Nie wdając się w szczegóły projektu
rządowego, ani też nie powtarzając wypo
wiadanych podczas obrad poglądów, pra
gniemy tylko zaznaczyć, że w danej kwe
styi nasz „stary kurs” zmuszony jest kapi
tulować wobec wymagań i potrzeb ruchu
wolnościowego, jak zresztą wobec wszyst
kich spraw i zagadnień natury politycznej
i społecznej. Trzeba poczynić ustępstwa
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i w sprawie językowej, o którą walka po
chłonęła tyle energii administracyjnej, bo
oto, według oznajmienia przedstawiciela ge
nerał gubernatora warszawskiego, przestały
już istnieć przeszkody do prowadzenia biu
rowości w organach samorządu miejscowego
w języku polskim, z wyjątkiem stosunków
z administracyą. A czyż dawne to czasy,
kiedy, za sformowanie w języku polskim ucliwały gminnej, obradujących chwytano
i wywożono do gub. archangielskiej? Trze
ba będzie, prawdopodobnie, ustąpić i na in
nych punktach, np. zgodzić się, jak to zale
cali przedstawiciele polscy, na głosowanie
powszechne podczas wyborów do samorządu
ziemskiego i miejskiego, oraz przychylić się
na stronę tychże przedstawicieli, krytykują
cych niewłaściwość ograniczenia praw wy
borczych ludności żydowskiej i t. d.
„A że do ustępstw nikt niema wielkiej
ochoty, że ustępstwa są wogóle czynione
pod naciskiem absolutnej niemożności bro
nienia starych szańców widać to z samego
faktu postawienia kwestyi w rodzaju ogra
niczenia praw wyborczych różnorodnych
grup ludności. Widać to również i z tego,
że władze, nie obawiające się już wprowa
dzenia języka polskiego do samorządów
miejscowych, ciągle jeszcze odpychają myśl
wprowadzenia go do szkoły średniej z pra
wami i do uniwersytetu warszawskiego. I tu
wypowiada się siła zastarzałego nawyknienia, oraz wyrachowanie, aby nie dać zbyt
wiele, bo nuż społeczeństwo zadowoli się
j temi drobnemi ustępstwami?
„Czyż trzeba dowodzić—kończy swe uwagi gazeta—że wyrachowanie to opiera się
na bardzo nikłych podstawach i, jak wszel
kie tego rodzaju rachuby, niema najmniej
szego znaczeniu przy rozstrzyganiu kwestyi
znaczenia państwowego. Przewlekanie de, cyzyi w jakiejkolwiek kwestyi, dotyczącej
pilnej i najzupełniej słusznej potrzeby ludno
ści, nie leży bynajmniej w interesach pań
stwa, lecz, co najwyżej, w interesach biurokracyi. Łączyć zaś te interesy można jedy
nie z zastarzałego, szkodliwego przyzwy
czajenia.”

Rdś, wznawiając artykuły o kwestyi pol
skiej, mówi:
„Kwestya polska jest zbyt obszerna, aby
ją można było ocenić z powodzeniem, idąc
w chomątach interesów partyjnych. Całe
dziedziny tej kwestyi uchodzą zupełnie uwagi naszego społeczeństwa postępowego,
wówczas gdy prasa reakcyjna prawie bez
przeszkód czyni z tej strony swe zabiegi
„chunchuskie“ na Polskę i oddziaływa z po
wodzeniem na koła decydujące.
„Te same koła, czy to pod wpływem na
tchnienia z organów reakcyjnych, czy z wła
snej, niczem niewytępionej lekkomyślności
i ślepoty,—przebywają w dawnej całkowitej
nieznajomości kwestyi polskiej, oraz istoty
potrzeb i żądań polskich. To, wzorem
Kserksesa, biczują w bezsilnej, dziecęcej zło
ści mętne wody Wisły, to zaczynają bawić
się z uprzejmymi partnerami polskimi z Ra
dy państwa, to wreszcie urządzają wesołą
maskaradę, całkiem niedostosowaną do wy
magań chwili.
„Taka maskarada, dość lichego gatunku,
odbywa się między innemi w chwili obecnej:
biurokraci, mężczyźni we frakach i mundu
rach z naszej strony, a z polskiej—jakieś
nieokreślone damy w maskach, mające wy
obrażać „deputacyę polską”, o której nic nie
wie naród polski, do której jednak nasi ka
walerowie zwracają się, jako do kwiatu na
rodu polskiego. Z „deputacyą” tą prowa
dzone są podczas tańca lekkie rozmowy na
nieinteresujące nikogo tematy o zaprowa
dzeniu w Polsce zamiast upragnionej auto
nomii naszego kusego ziemstwa i samorządu
miejskiego. Tej samej „deputacyi” uprzej
mie komunikowana jest przyjemna dla Pol
ski wiadomość, że w uniwersytecie warsza
wskim wszystko pozostaje jak dawniej, i że
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Polacy, jeśli cbcą, mogą sobie założyć wła
sny uniwersytet z funduszów prywatnych.
„Oto do czego sprowadza się twórczy
w kwestyi polskiej duch naszej centralnej
biurokracyi—bronić tego, co już jest spóź
nione...
„Ale rozwój kwestyi polskiej, pchnięty
silnie naprzód przez nasz ruch wolnościowy,
nie czeka, aż zoryentuje się nowa postępo
wa lub stara Rosya. Idzie on swoją drogą,
krokami olbrzyma, i nam wkrótce wypadnie
poważnie się z nim liczyć.
„Spieszmy zatem za nim, dopóki możemy
go jeszcze dopędzić...”

KRONIKA
Sprawy polityczne i społeczne. Od maja do dnia
1 listopada r. b. warszawski urząd gubernialny do
>raw towarzystw i związków zatwierdził ich 112 ró
żnego rodzaju.
— Czytamy w Oku, że Rada ministrów wypowie
działa Się za przekazaniem projektu prawa o podatku
dochodowym Dumie państwowej.
— Ministeryum spraw wewnętrznych miało okólni
kiem wyjaśnić gubernatorom, że ani ochrona wzmoc
niona i nadzwyczajna, ani stan wojenny w żadnym ra
zie nie powinny krępować agitacyi przedwyborczej
związków zalegalizowanych. Jedynie agitacya związ
ków niczalegalizowanych powinna być uniemożliwio
na; przyczem ministeryum zażądało od gubernatorów
szczegółowych wiadomości o działalności różnych
partyj politycznych.
— W sprawie o oszczerstwo, którą prof. {O. Bujwid
wytoczył p. Klemensiewiczowi i uzyskał wyrok prze
ciw niemu, młodzież uniwersytecka podczas procesu
urządziła manifestacyę w celu uczczenia prof. O. Buj
wida.
— Komisya obradująca nad organizacya samorządu
w Królestwie polskiem przyjęła jednomyślnie język
polski w całej biurowości samorządu Królestwa.
i
—W Petersburgu obiega pogłoska, że b. dyrekto
rowi departamentu policyi, Łopuchinowi, grozi zesła
nie za wydanie obrońcom w sprawie rady delegatów
robotniczych kopii znanego listu do Stołypina.
— W sądzie partyjnym nad 6 robotnikami z zakła
dów Orgelbranda, oskarżonymi przez „Związek zawo
dowy introligatorów', 2 skazano nawyrzucenie z fa
bryki na 4 tygodnie z prawem powrotu; 1 na miesiąc
bezrobocia bez prawa powrotu; a 3 na 6 tygodni bez
robocia, poczem „Związek' sam ma wystarać się dla
nich o pracę gdzieindziej.
— Postanowiono pociągnąć do odpowiedzialności
sądowej 180 b. posłów za ułożenie,; podpisanie i roz
powszechnianie odezwy wyborskiej. Grozi im kara
zamknięcia w domu poprawczym do lat trzech.
— Zjazd właścicieli ziemskich wysłał do prezesa
Rady ministrów następującą depeszę: „Zjazd przed
stawicieli właścicieli ziemskich gub. kijowskiej, podol
skiej i wołyńskiej, w dniu otwarcia go 15 b. m dono
si rządowi o bezzwłocznej konieczności zniesienia
wszystkich istniejących ograniczeń osób pochodzenia
polskiego, przyjąwszy pod uwagę, że konsekwencye
tych ograniczeń ciążą zarówno na Rosyanach jak
i PolaKacli w rozwoju ekonomicznego i politycznego
życia Rosyi. Sprawę tę poruszali na zebraniu pierwsi
1 Rosyanie i następnie jednogłośnie 'poparli'.
— Polacy na Ukrainie, Wołyniu i Podolu zamie
rzają przeprowadzić do Dumy swoich własnych kan
dydatów, ludzi, którzy będą bronić ich interesów na
rodowo ■ kul tural nych.
— Z Ufy donoszą, że położenie ludności jest okro
pne Głód, tyfus i szkorbut pochłaniają masę ofiar.
Pomoc lekarska jest urządzona bardzo źle. Wypusz
czeni ze szpitala wracają tam po paru dniach. Gwał
townie potrzebna jest pomoc żywnościowa.
— Ziemstwo z gub. Kazańskiej wysłało prośbę do ,
ministra o dostarczenie 13 mil. pud. zboża. Nędza lu
dności jest wielka.
— Plechanow wydał odezwę, wzywającą żywioły po
stępowe do zjednoczenia, która bardzo przychylnie
została przyjęta przez robotników petersburskich.
— Rada ministrów zatwierdziła projekt prawa o za
prowadzeniu normalnego odpoczynku służby zakładów
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rzemieślniczych. Praca powinna trwać od godz. 6 ra
no do 6 wiecz.
Zlbarzsnia i zamachy. W naczelnika miasta Mo
skwy rzucono bombę. Naczelnik nietknięty. Spraw
ca zamachu został aresztowany i ciężko raniony przez
samego naczelnika Moskwy.
— W Irkucku rzucono bombę w gen. Rennenkampfa, który ocalał. Jeden z przechodniów aresztował
sprawcę zamachu, który wyznał, że należy do anarchi
stów-rewolucyonistów.
— Raniony podczas napadu w Rogowie urzędnik
poczty, Kurilenko, zmarł w szpitalu.
— Podczas zamachu na stacyę Rogów zniknęło
200 rb. z kasy biletowej —ponieważ były poważne po
szlaki, źe napastnicy ich nie zabrali, rozpoczęto szcze
gółowe badanie okoliczności wypadku.
— Biri. Wied. zapewniają, że „związek ludzi ro
syjskich' przygotowywa zamach na dwóch wybitnych
działaczów stronnictwa kadetów. Organizacyą tej „bo
jówki' kieruje jakiś Bielinskij.
— W nocy z dn. 14 na 15 b. m. dwudziestu kilku
ludzi uzbrojonych w rewolwery napadło na stacyę Su
chedniów, odnogi dąbrowskiej. Zażądali oni jod po
mocnika zawi idowcy kluczy od kasy, i zmusili go udać
się po nie do naczelnika stacyi. Po otworzeniu kasy
zabrali z niej 10 rb. z kopiejkami, wszystkie pienią
dze bowiem przed samym napadem były ze stacyi
— Stronnictwo socyalistów-rewolucyonistów ‘ ma
ksymalistów zawiadamia odezwą, że z liczby uczestni
ków zamachu przy ul. Fonarnej brakuje tylko dwóch,
wszyscy więc 28, oddani pod sąd wojenny, nie mieli
nic wspólnego z napadem.
— W Piotrkowie siedmiu ludzi wtargnęło do gma
chu ekspedycyi towarowej i usiłowało dostać fsię do
kasy, lecz zostali spłoszeni, ale nim uciekli, popsuli
2 telefony.
— W jednej z wil w Urlach znaleziono bomby, śro
dki opatrunkowe i broń. Siedmiu ludzi przytem uję
to. Przypuszczają, że przygotowywali się oni do na
padu na pociąg.
(„Warsz. Dn.“)
Aresztowania i kary. Skazani na powieszenie w
sprawie zamachu na ul, Fonarnej, szli na śmierć bez
lęku, dowcipkując. Na statku, który wiózł ich na
miejsce kaźni, nie pozwolono im być razem w jednej
kajucie. Kiedy władza więzienna przyszła po nich
o 2-ej w nocy, zastała ich wszystkich czuwających.
— Z więzienia kronsztadzkiego, jak donoszą gaze
ty, zbiegło 25 majtków, skazanych na dożywotnie cięż
kie roboty za udział w powstaniu czerwcowem.
— Wyrokiem sądu wojennego za kradzież i ranie
nie dwóch ludzi Jędrzejczak skazany został na
śmierć.—Za ograbienie monopolu we wsi Bartów, w
gub. radomskiej i żyda we wsi Priuk, (dostali wyrok
śmierci Gronkowski i Zgodowski a Nogal skazany
został na bezterminowe ciężkie roboty; resztę uniewin
niono. — Józefa Kaczka i Księżyka, oskarżonych
o zbrojny napad w celach rabunku, skazano również
— Kuźmin-Karajew w artykule „Uspokojenie' dru
kowanym w Rusi pomieścił wiadomość, że w Kron
sztadzie z wyroku sądu polowego rozstrzelano Wenediktową, która była w stanie odmiennym. Czasowy
generał-gubernator zaprzeczył tej wiadomości.
— Mieszkańcy wsi Marki, Ludwik Motyczyński
i Jerzy Pomiński powieszeni zostali z wyroku sądu
polowego za napad zbrojny na kasyera Jeziorkow-

— We Lwowie policya aresztowała lekarza Kra
szewskiego z Król. poi. Rząd rosyjski domagał się
wydania go, ponieważ miał on dopomódz do ucieczki
zabójcy strażnika. Starania lekarzy galicyjskich za
pobiegły jednak wydaniu.
— Czerw, sztandar ogłasza, że 4-ej skazani na
śmierć a jeden na 20 lat ciężkich robót za zabicie ko
misarza Kowalskiego i stójkowego Baranowskiego—
są całkiem niewinni. Rzeczywiści zabójcy — jeden
Basiński, został zabity w Sosnowcn, drugi żyje zagra
nicą. Komitet warszawsk i S. D. stara się go odszu
kać, ażeby skłonić do zeznań w celu uratowania ży-

— Warsz. Dn. pisze: „W Warszawie, jak donosi
Praw. Wzcsłn. wykryto 2 b. m, dwie drukarnie wojenno-rewolncyjnej organizacyi polskiej partyi socyalistycznej, zabrano przeszło 15 pudów czcionek dru
karskich, 49 kolumn dziennika „Sołdatskaja dola',
różne wydawnictwa rewolucyjne i paszporty fałszywe.
W Sprawie tej aresztowano 7 osób i tego samego dnia
aresztowano 9 członków drużyny bojowej polskiej
partyi socyalistycznej.
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— Izba sądowa w Moskwie skazała Beniewską,
córkę generał-lejtnanta, oskarżoną o udział w zama
chu na gen. Dubasowa, a przyznającą się tylko do na
leżenia do partyi Bocyalno-rewolycyjnej, na 10 lat
ciężkich robót.
— W nocy z 11 na 12 b. m. dokonano masowych
rewizyj na Woli, gdzie zaaresztowano około 100 osób.
Rewizyejnieją podobno związek z napadem w Rogowie.
— Cesarz zatwierdzi] uchwalę Rady ministrów o
stosowaniu kajdan, mających zapobiegać ucieczce
aresztowanych.

Bandytyzm. Do kantoru domu wychowawczego
Dz. Jezus wtargnęło 8 bandytów podczas wypłaty
pensyj, ale zobaczywszy kilkudziesięciu ludzi cofnęli
się wystrzeliwszy 3 razy.

Strajki. Robotnicy kopalni nafty w Baku grożą
śmiercią pracownikom cudzoziemcom za złamanie
strajku. Niektórzy z nieb postanowili wyjechać.
— Kilka dni trwający strajk w drukarni i fabryce
kopert „Galewski i Dau” został pomyślnie przepro
wadzony dla strajkujących: osiągnęli oni uwzględnie
nie swoich żądań.

Sprawy szkolne. W uniwersytecie kijowskim mi
mo zakazu Rady profesorskiej i ogłoszenia guberna
tora odbył się wiec ogólno-studencki. Rada profesor
ska wskutek tego uchwaliła zamknięcie uniwersytetu
na czas nieokreślony.
— Z rozporządzenia ministra wojny, akademia wo
jenno-medyczna została zamknięta na czas nieograniczony.
Wiadomośoi naukowe, Z początkiem r. 1905 dzię
ki ofiarności grona osób, rozumiejących potrzebę po
pierania nauki przyz społeczeństwo, została nanowo
powołana do życia pracownia fizyczna, która przed la
ty istniała przy Mnzeum Przem. i Roln. Pierwszy
okres tego nowego istuienia pracowni musiał być
zużyty na pracę przygotowawczą, odpowiednie urządzenie lokalu i sprowadzenie niezbędnych przyrządów. Od kilku miesięcy, po ukończeniu tej pracy
przygotowawczej, pracownia funkeyonuje już normal
nie pod kierunkiem p. St. Kalinowskiego.
Cel pracowni jest zarówno naukowy jak praktycz
ny. Z badań naukowych, które na pierwszym planie
postawiła sobie pracownia, jest zbadanie Królestwa

pod względem magnetycznym. Oprócz tego prowa
dzone są inne badania specyalne.
Jako zadanie praktyczne pracownia obiera spra
wdzanie różnych przyrządów, które służą do celów
zarówno naukowych, jak technicznych, a więc wag,
barometrów rtęciowych, aneroidów, termometrów che
micznych, termometrów lekarskich, gęstościomierzy,
liczników elektrycznych, oporów, ampermetrów, woltmetrów i t. d.,—słowem tych przyrządów, które do
dziś mogły być sprawdzane tylko w Berlinie (Physikalisch—technische Reichsanstalt) albo w Petersbur
gu (Główna izba miar i wag). Otrzymując przyrzą
dy na miejscu, pracownia może je sprawdzać znacz
nie prędzej i tańiej, niż tamte instytucye. Sprawdzo
ne przy rządy pracownia opatruje świadectwami,
Społeczeństwo nasze powinno skorzystać z usług,
które ofiaruje pracownia, pamiętając na jaskrawy
przykład Niemiec, gdzie technika przyrządów właśnie
wtedy zaczęła dochodzić do doskonałości, gdy zosta
ła powołana.do życia instytucye, która te przyrządy
sprawdzała, krytykowała, a tem zmuszała wytwórców
do doskonalenia swych wyrobów. Posługiwanie się
przyrządami niesprawdzonemi prowadzi nieraz do
ciężkich błędów - pracownia przy Mnzeum daje mo
żność łatwego uniknięcia tych błędów.
Prasa. W Odesie generał-gubernator Głagolew
zażądał od red aktorów gazet miejscowych deklaracyi,
że nie będą pomieszczali artykułów ani przedruków
„tendencyjnie oświetlających” sprawę większości do
Dumy. Gazety cenzurować mają oficerowie; a re
daktorzy, którzy się do tego rozporządzenia nie za
stosują, będą karani grzywnami do trzech tysięcy ru
bli lub aresztem.
— Komitet do spraw prasowych pociągnął do odpo
wiedzialności sądowej: Hus. IFie<Z., Nowyj Put’. Narodnyj Put’, Studienezesk. Gaz., Nasze Dieto, Pieezatnoje Dieto, Raboczeje Słowo z art 129.
— Podług informacyj prasy codziennej Gazeta pol
ska przeszła na własuość konsoreyum narodowo-demokratycznego z p. Romanem Dmowskim ńa czele.
— W Moskwie ukazał się pierwszy numer gazety
Siewiernaja Rossija, organu socyal-rewolucyonistów
wydawanego zagranicą.
Wiadomości ekonomiozne. Według tymczasowych
danych centralnego komitetu statystycznego o sprzę
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cie zbóż ozimowych; w 71 guberniach z ludnością
132,259,800 osób, zebrano 1,009,361,000 pudów żyta;
396,293,000 pud. pszenicy. W porównaniu z przecię
tnym sprzętem zbóż za 5-lecie ostatnie, sprzęt r. b,
dał mniej o 255,521,000 pudów. Do 14 październ.
ze wszystkich podatków wpłynęło 39,500,000 rb., t. zn.
mniej niż w roku ubiegłym o 5,800,000 rb. Zumiej-,
szenie widoczne jest w guberniach nieurodzajnych.
— Dyrekcya Tow. Kredyt, m. Warszawy wniosła
do ministeryum finansów przedstawienie o obniżenie
podatków skarbowych o 33,l2,/t i zwolnienie od kar
za opóźnienie w opłacie na tej zasadzie, że wskutek
strajków robotniczych i stanu wojennego miasto prze
chodzi nadzwyczajny kryzys ekonomiczny, powodują
cy, że dużo mieszkań stoi pustkami, wielu zaś lokato-,,
rów płaci sumę mniejszą od umówionej. Z ministe
ryum odpowiedziano, że ponieważ wykazane trudno
ści płatnicze nie mogą być zaliczone do klęsk., prze
widzianych przez prawo, przeto prośba o zmniejszenie
wysokości podatku nie może być uwzględniona. Wła
ścicielom nieruchomości przysługuje prawo wystąpie
nia z przedstawieniem o odroczenie lub odłożenie na
raty należnej opłaty.

OFIARY
Do rozporządzenia Al. Świętochowskiego.
N. N. rb. 50.
Na wpisy dla biednych uczniów od pra
cowników Zakładów Metalurgicznych w Sartanie napołudniu Cesarstwa:
L. Wasilewski 10 rub., T. Jabłkowski 10 rb., T. Kobyliński 3 rb., J. Toma
szewski 3 rb., S. Kleinoznek 1 rb., S. Pi
lawski 1 rb. 50 kop., S. Prauss 3 rb., T.
Szyszkowski 1 rb., K. Kołosowski 3 rb.,
S. Hegner 2 rb., B. Jankowski 3 rb., H.
Cywiński 2 rb., L. Gorazdowski 2 rb., G.
Weker 3 rb., W. Jasieński 50 kop., A.
Kleinoznek 1 rb., J. Woroszyłło 50 kop.,
J. Rzewnicki 1 rb., Z. de O’Byrn 50 kop,.
J. Tarkowski 1 rb., T. Bogucki 50 kop.,
Br. Grzybek 2 rb.— Ogółem 54 rb. 50 kop.

Wydawnictwa „Prawdy“

Stanisława Kalinowskiego.

Komitet redakcyjny tworzą, pp: Wł. Bukowiński, Dr. W. Ettinger, W. Jezierski, St. Kalinowski, M. Kreczmar,
Ad. Mahrburg, St. Michalski, I. Moszczeńska, W.
Nałkowski, A. Szycówna.

Pismo nie wychodzi w 2-ćh mie
siącach wakacyjnych.
Objętość pojedynczego numeru
przeciętnie 6 arkuszy druku.
Człowiek o potężnej indywidualności a zarazem o szerokim uspołecznieniu — oto ideał wychowania.
Mając hasło powyższe i opierając się na gruncie jaknajściślej
naukowym Nowe Tory będą poruszały z tego stanowiska wszystkie
sfery, dotyczące teoryi i praktyki wychowania i nauczania, będą in
formowały czytelnika o literaturze pedagogicznej i postępach pedago
gii we wszystkich krajach ucywilizowanych, wreszcie będą omawiały
warunki, w których zawód nauczycielski najlepiej istnieć i najkozystniej dla społeczeństwa pracować może.
W imię postępu pismo zwalczać będzie wszelkie objawy rutyny
i wstecznictwa.
PRENUMERATA WYNOSI:
Adres Bedakoyi Górna 8, m. 6.
W Warszawie: rocznie . . . rb. 5.
półrocznie . . „ 2,50 Adres Administracyi: „Księgarnia Na
ukowa”, Krucza 44.
z przesyłką pocztową: rocznie rb. 6.
półrocznie „ 3.
Przedpłatę przyjmuje tylko ad
Cena pojedynczego n umeru 75 kop.
ministracya pisma.

*) Początkowo pismo miało nosić tytuł Przyszłoić.
istnienie w Krakowie wydawinictwa o tym samym tytule.

Zmianę spowodowało

Ekonomia polityczna wedłng naj
znakomitszych badaczów nie
mieckich ułożona — rb. 3.

A. Espinas. Społeczeństwa zwie
rzęce wraz z dodatkiem ogóluyeh dziejów socyologii—rb. 3Dr. Med. L. Wolberg. Psycholo
gia dziecka—rb. 2.
L. H. Morgan. Społeczeństwo pier
wotne, czyli badanie kolei
ludzkiego postępu od dzikości
przez barbarzyństwo do cywilizacyi, przekład A. Bąkowskiej — rb. 3.
Huxłey — Rosenthal. Zasady fizyologll — rb. 2.

J. Barni i A. Krzyżanowski. Mę
czennicy myśli — rb. 1.

H. Posuett. Literatura porównaw
cza — rb. 2.
N. Hirszband. Byron w uryw
kach — kop. 50.
K. Lewald. Historya XIX w., od
r. 1800-1888 — rb. 3. k. 30.

Prof. R. Falkenberg. Hlstorya fi
lozofii nowożytnej, w przekła
dzie W. M. Kozłowskiego —
rb. 2 kop. 40.
Encyklopedya dla dzieci (ilustro
wana). Cena zniżona — rb. 1
kop. 50.
Dr. J. Dallemagne. Człowiek zwy
rodniały — rb. 2.
Uwaga. Wszystkie powyższe
dzieła abonenci Prawdy na
bywać mogą za połowę ceny.

Na koszta przesyłki do każdego rubla zwykłej ceny należy,
dołączyć kop. 15.

niSTORYfl FILOZOFII
F. Kirchnera,

w przekładzie Dr. K. KRAUZA.

Cena 2 rb., z przesyłką rekomendowaną 2 rb. 30 k.; w oprawie 2 rb.
35 k., z przes. rek. 2 rb. 70 k.
Skład w Administracyi „PRAWDY,” Hoża 19.
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