8

3. Edmund - Stanisław Wojciechowski,

patrz przypis

17 do listu Nr.

1

("Niepodl.* XI,8).
4.

Bolek - В.А. Jędrzejowski (także Józef Koniow
ski),

listu Nr. 2

patrz przypis 5 do

(“Маши XI,16).

5. Osarz - Leon Hannah/1133." przypis 11 do listu Nr. 2 ("Niepodl."
X1,16)
6. #A co lube-lonely Ziuka" - jest to odpowiedź Piłsudskiego na zwrot
Kelles-Krauza w liście do Wasilewskiego z 12 stycznie 1902r: "Może 'ekscel
encja!
Ziuk przeczyta moje broszurę leżącę 9 miesięcy u Was, czas ne romwiqzanie...
"

Nr. 26
List do Kazimierza Kelles-Krauza w Wiedniu z 17 lutego 1902r., jak
poprzedni pisany na blankiecie Drukarni i Księgarni Polskiej Partyi
Socyslistycznej w Londynie.
Odpowiedź na list z dnie 12 lutego 19027.
Londyn, dnie 17 lutego 1902r.
Kochany!
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Stronicy 37 u siebie nie znalazłem, napisałem do Wojtka, /Ьу pos zuka ł
u siebie i w razie gdy je przyśle natychmiast ci odeślę. Teraz co do
broszury. 1) Powtarzam jeszcze rez - nie o polemikę z S.D. nam musi chodzić
w broszurze, a o wyjeśnienie naszego programu prowodyrom robotniczym;
forme rozmowy to ułatwia, lecz ujęta w polemikę wy jeśnia je jednostronnie,
powtóre typy nie odpowiadaje rzeczywistości no i t.d. więc obstaję na wyrzuceniu S.Deka.

Szydło z worka wylezie tylko wówczas, gdy przerabia jęc broszu-

rę będziesz myślał przede wszystkim o zwalczaniu S.D. a to doprawdy niepotrzebne, gdy żać postawisz sobie za zadanie wyjaśnienie programu facetowi
mało udwiedomionemu, jakich jest mnóstwo, który ma ogólne pojecie o zasadach

nej-luką, lecz nie usie Bezogen-6 je do życie naszego, szydło będzie Ph"

#.

skierowane nie przeciwko
S.Dekom, a przeciwko słabej
Świadomości i niedostaŁecznemu wykształceniu ludzi.
2) Co do drugiego punktu
za którym ty tak obstejesz, to przede wszystkim
daj spokój obstrukcji,

ага!/пп. Wogóle to
pokudny zwyczaj to naśladowanie Bismarka
i podawanie się pozorne do dymisji
Z powodu różnicy w zdaniu, W broszurze
przeznaczonej dla szerszych mas, tymp
bardziej w broszurze prog-muj] nie
możemy określać tak ściśle sposobów
zdobycie niepodległości jak ty robisz
w broszurze, ”+”qu
jake nem

gdy sami nie jesteómy co do tego w zgodzie, dosyć
jest wskazać na ewentualności,
niech się
myśl czytelników czepia której z
nich specjalnie, tak, jak się to
dzieje i pomiędzy nami. Zdanie swoje możesz
wyrażać w inny sposób, i w Przedéwicie
nikt
ci nie przeszkadza zjadać każego
z nas i wszystkich razem, lecz w
broszurze
to całkiem zbyteczne, Jeżeli Gi się
nie chce, by w broszurze było choć
słowo
pod którym ty się podpisać nie możesz,
to takie samo prawo majo i inni.
Ostełecznie nie podpisuj broszury wcale,
wydamy je bezimiennie, nie możesz
jednak
zrzec się pracy, którę i ty i my
wszyscy uważamy ze koniecznę, a która
nie nie
straci, albo bardzo mało, gdy w niej
nie będzie opisany twój pogląd ne
przyszłe
nasze boje z там:-ш., bo przecież
nie to

jest głównym zadaniem broszury i

nie o to Jodyni: nam wszystkim chodzi,
2) (sie! w.J.) & "Chłopskiej biedy"
jeszcze nie przejrzałem i nie pytałem
o zdanie facetów co do tej broszury
. W każdym razie więcej ziele jest
pilne
rozmong ‚@
~
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3) Co do Bunäﬁxfio‘ odpowiedział Zederbaumowi
“ﬂy-nie pięknie, aż mi się
chce uściskać ciebie za to, Mamy teraz zewsząd
zapytania co do Bundu i tutaj
mieliśmy rozmowę z głównym ich przedstawicielem.
Naturalnie pozytywnych skutków
żednych, oprócz wymiany wydawnictw. Na
razie mnie się zdaje chodzi łoby głównie
0 newigzenie stosunków osobistych z ludźmi
i powolny wpływ na nich. Bodaj że
z czasem trzeba będzie gokolwiek w program
wprowadzić gwarantujęcego Żydom pewne
Prawa w owym raju polskim. Ale urzędzić
to możne na zjeździe partyjnym i tym144

bs

czasem sądzimy, że tej kwestii oficjalnie i public
znie podnosić nie mamy racji.
A propos "pewne prawa" nie zechciej zrozumieć,

że chciałbym ich gnębić, powie-

działem to w tym znaczeniu, że w program możnab
y wprowadzić punkt w postaci
uchwały zjazdowej mówięcej specjalnie o Żydach
,
Polsce zostać Żydami
praw jako

jeśli im się to xpodoba

jako że mogę sobie w przyszłej
i

jako że będziemy bronili ich

mrcdovo‘cs. No, ale to przyszłość. Tymczasem dosyć. Serdeczne
uśció-

nienia od Ling-roost, pozdrowienia od żony Wam obojgu.
Tuój Ziuk.

1. Wojtek - Stanisław Wojciechowski, patrz przypis 17 do listu Nr.l (*Niepodległość" XI,8). W tym czasie Wojciechowski mieszkał w Southbourne-on-Sea
(koto Portsmouth), gdzie pracował jako gecer w rosyjokiej drukarni toteto jou
ców i miał powierzonę opiekę nad archiwum PPS.
2. Jest pilnę ramę/- chodzi o broszurę Kelles-Krauza "Rozmowa więźniów".
3. Bund - patrz przypis 13 do listu Nr.1 (Mejodl. XI,8).
4, "Uéciénienia od Lingwooda" - вар.-шинной»: domu 67 Colworth Rd., N.E.

t.j. od Jędrzejowskich, Piłsudskich i Wasilewskich.

