
!,] KRĘGU SZKOLNYCH KOLEGÓW STEFANA ŹEROMSKIEGO

E,:.,,a wyiazdu z miasta. Tu znów

L :,zyl grupę 
"machajczyków",r:--e zóstala rozbita przez policję.

F:-cwnie zeslany do Sriednieko-
}.,-sxa, na sześć lat, w czerwcu
_.:3 r. zbiegl z aleksandrowskiego
r, ęzlenia etapowego i jesienią wy-

+:lal za granicę. Mieszkal glównie'. 
,enewió, gdzie uzupelnil swą bro-

;:-l,ę częścią drugą pt. ,,Socjalizm
-.;k'owy; (powieloną w lrkucku)

-apisal obszerną część trzecią,

:: zlożylo się na podstawowe jego

:: eło,Umstwiennyj raboczij" (,Ro-

::tnik umyslowy", Genewa 1905),
, ,,lintesencję swych poglądów

-,zedstawil w rosyiskiej broszurze

-łewolucja burżuazyina a sprawa
]:botnicza" (Genewa 1905), której

.<róconą wersję polską wydal te-

;oz roku, Glówne punkty doktryny
iJachaiskiego to bezwzględne
:skarżenie inteligencji, antyparla-
-lentaryzm, antypatriotyzm, utopia

absoluinej równości pracujących,

rostulat sirajku masowego z żąda-

riami ekonomicznymi. Po rocznej

dzialalności rewolucyjnej w Pe-

iersburgu, wiosną 1907 r, dotarl

co Galic]i i spotkal się w Krakowie
z Zeromskim (echa ówczesnych

dvsout znalazly się potem w dialogu

Ciarowica złagozdą w ,Róży"),
Nie udaje się próba odbudowania

rozbite1 partii Raboczi.i Zagowor
(Zmowa Robotnicza). Na wiosnę

iqrO l.. Machajski pod pseudoni-

mem Jan Kiżła zamieszka| z żoną

w Zakopanem, gdzie przypadkiem

zostal rozpoznany i uwlęzlOny
z zaqrożeniem wydania wladzom

rosyiskim. W jego obronie wystąpil
wówczas m.in. Zeromski, pisząc

llst otwarty ,,W sprawie Machaj-

skiego' ("Ńowa Reforma' }9l1,
nr ó0), co śpowodowalo uwolnienie

koleqi z aresztu i umożliwilo mu

wviaŹd do Paryża, gdzie Zeromski
róŹtoczvt nad nim opiekę; bliższy

kontakt dawnych przyjaciół wplynąl

na uksztattowanie postaci Złow-

skiego w ,Nawracaniu Judasza',
która iest literackim sobowtórem
Mlachaiskiego; po wybuchu rewo-

lucji, nb pociątku 1917 r. wrócił do

Peiersburga, gdzie wydal iedyny
numer czaŚopisma pt. ,Raboczaja
riewolucja' (1918). W dzialalności
hołdował haslom anarchizmu,
później nie odegral jednak więk-

izej roli w życiu publicznym; zmarl

w Moskwie.

,,Syzyfowe prace". Aniltzej Radek, syn biednego fornala, skończył

czterv klasy progimnazluni* Py"oglu*uch, zmlerza do Klerykowa,

chce się dosiać do piątej, Nieznośny upat końca slerDnla,
'' 

; ;,;;.r,;. ; ;; ń; ł,: riii'ń'" i,Jł r. ń' J ę d, 
"s 

R' a d ek. Miat na

,"i|ł""r'r"|,i|ńłii*:ri"aił ń słoiiu czapkę zpańami, na plecach tor,
-,,rirrrr. 

*'rru oątlk. Żle fulo iść w takie gorąco, But1 mtat TLa luJsowcn
'Jill;#ilŹ 

i"!ai1;ńń,' l"pione swego ,zo" ,- ryńku w postaci ióltej,.

i .' r;Ó;; ;tad,ać im i oó i ni,t,ą f ońę, musi al J ędr ek o,t, ewnłtrz kłaśc

duże wiechciesłom1 i ławijac nogę y s1or_e.anuce, Drelichowe sPodnie

i;;r;;r&i"ri"iwń,IiaurRadka'Ąlkiepski,pr7erobiorry7kąoty
uf arbow anej na gr ulatowo ",

79


