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- ur. w Busku, syn urzędnika. Jego
ojciec zmarl wcześnie, zostawia-
jąc liczną rodzinę bez żadnych
środków. Ukończyl progimnazjum
w Pińczowie oraz gimnazlum kieleckie
w IBBó r. ze zlotym medalem. Jego
cechy nosi Andrzej Radek z ,,Sy-
zyfowych prac". Pasjonat teatru,
chciał zostać aktorem. Wspomni
o tym m.in. w liście, który wyslaldo
Zeromskiego z Pińczowa w Wielka-
noc 1BBó. Ale najpierw o spacerze w
parku. NaPąe ciw mnie i1,7ie paruu
M[aria] ......, a ma śliczne oczl
- niebieskie mkie, 1ak i twoja..'.
o Prze\raszam! - nienaumyśl.
nie. Więc sPotykam Pannę M.
[znajoma Waclawa z Pińczowa,
w której Stefan pragnął go |ła-
kochać"], Po kilku ra7ach spo-
tkania się, wys7ła Panna M.....,
a wĘc i ja nie miałem co tąm robić :

P_os7edłem do domu i 7ac7ąłem
deklamować, ale nie: ,,Jednego
serca" - lecz już: ,,Serca Pann1
M...., tąk mąło, mk mało". Jak
rcra7 domy ślać się maieą, więks7q
część dumąń rrrych poświęcilem

78

Pannie M.. . . Potem nąstęPują m;.
r zsnia o te ątrze, o C7eśńku F r edr eg:
o sl,ąPcu Moliera itP.
Rozpocząl studia na wydzia|e przi-
rodniczym Uniwersytetu Warszal, -

skiego, po dwu latach przeniós,
się na medycynę, którą porzuc,
po trzech latach, pochlonięty nIe-
legalną dzialalnością polityczna_
w Związku Mlodzieży Polskiej ,,Zet'.
W }B91 r. zatrzymany w Galicji ze
przemyt ,,bibuly', po czteromie-
sięcznym areszcie w Krakowie
wysiedlony i pozbawiony prawa
wjazdu do Austrii. Na emigracj
w Zurychu, gdzie w 1892 r, spotkai
się z Zeromskim; oddala się od
patriotycznego skrzydła socjal istów,
jak i ruchu narodowego, wiążąc
się ze studencką organizacją partii
Proletariat. W maju lB92 r., gdy
w Łodzi wybuchl strajk powszechny,
udal się nielegalnie do Królestwa
z transportem odezwy wlasnego
autorstwa, wydrukowanej przez
proletariatczyków w Zurychu. Ujęty
na granicy pruskiej, przez pólto-
ra roku byt więziony w Cytadeli
warszawskiej i tyle samo w pe-
tersburskich Kriestach, po czym
zeslano go na pięć lat do Wilujska
w kraju Jakutów. Tam stworzyl
własną doktrynę spoieczną, ujętą
w broszurze,,Ewolucja socjaldemo-
kracji w XIX w" (}B9B), odbitej pod
pseudonimem A. Wolski, W 1900 r,
podczas powrotu do kraju ponownie
aresztowany, przez pomylkę wzięto
go za zbiega z zeslania. Znalezione
przy nim egzemplarze broszury staly
się podstawą uwięzienia w Irkucku.
Jego zwolennicy zlożyli się na kauc1ę
5000 rb. i wypuszczono go, ale bez

:,.ł,a wy]azdu z miasta- Tu znów

-: l, IlzY| grupę,machaiczyków",
.::,a zóstala rozbita przez pOlicię,
::-cwnie ze§łany do Sriednieko-
,-ska, na sześć lat, w czerwcu
_ 
i- 3 r. zbieg| z aleksandrowskiego
:: enia etapowego i jesienIą wy-

+:: al za granicę. Mieszkal glównie
,, jenewie, gdzie uzupelnil swą bro-

;;_lę częścią drugą pt. ,,Socja|izm
-:,kbwy; (powieloną w lrkucku)
-apisjt obszerną część trzecią,

:: zlożylo się na podstawowe Jego

:- eto,Umstwiennyj raboczij' (,Ro-

:,::lik umyslowy", Genewa 1905),
- rtintesencję swych poglądów

::edstawił w rosyjskiej broszurze

-;ewolucia burżuazyina a sprawa
j 
:rotnicz-a" (Genewa 1905), którei

;.-óconą wersję polską wydał te-

::z roku. Glówne punkty doktryny
l'achaiskiego to bezwzględne
-skarżónie inteligencji, antyparla-
-entaryzm, antypatriotyzm, utopia

,rsolufnei równości pracujących,

:ostulat sirajku masowego z żąda-
- ami ekonomicznymi. Po roczne,;

:zialalności rewolucyjnej w Pe-

:ersburgu, wiosną }907 r. dotarł

:o Galicii i spotkal się w Krakowie

: Zeromskim (echa ówczesnych
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