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Michał Krzyżanowski 

Chińczycy w Galicji, z dziejów wyborczej agitacji 

Rok 1907  był w Galicji  pełen emocji z racji wybor ów do Rady Państwa, które w styczniu
tego roku otrzymały nową formułę. Zniesienie głosowania w kuriach wyborczych oznaczało, że

wybory  będą bezpośrednie, a wyborcy równi. Zniknięcie przywilejów   zniekształcających dotąd

wyniki głosowania groziło prawdziwym trzęsieniem ziemi w galicyjskiej polityce. 

Wybory w Galicji bywały burzliwe, szczególnie te następujące bezpośrednio po reformach

ordynacji. Głosowanie z roku 1897, przeprowadzone po zniesieniu cenzusu wyborczego i

zezwoleniu osobom dotąd niemającym praw wyborczych na głosowanie w nowej, V kurii ,

zapamiętano ze względu na brutalny przebieg. Do wiedeńskiej Rady Państwa dostało się wówcza s

trzech socjalistów: Daszyński, Kozakiewicz i Jarosiewicz. W trakcie kampanii i głosowania śmierć

 poniosło osiem osób, zraniono dalszych kilkadziesiąt, niemal tysiąc aresztowano. Do niepokojów

 przyczyniła się poprzedzająca głosowanie zaciek ła i grająca na emocjach agitacja.

Już noworoczne wydania gazet z 1907 roku, wydrukowane na długo  przed ustaleniem daty

wyborów, zapewniały, że będą  podawać  najświeższe informacje o zamiarach kandydatów.

Zachęcano do aktywnego  –   także finansowego - wspierania kampanii, namawiano do udziału w

głosowaniu. Powiązane z rywalizującymi partiami periodyki stały się  politycznymi trybunami, z

których miotano gorące oskarżenia. Socjaliści ostrzegali przed naciskami na wyborców i  próbami 

 przekupstwa. Straszyli planowanymi przez prawicę  pogromami Żydów, które będą miały miejsce

 jeżeli wynik głosowania okaże się niezadowalający. Stańczycy utrzymywali z kolei, że

konsekwencją wyboru socjalistów - „rzezimieszków” i „terrorystów” –    będzie chaos i

 bezpardonowy atak na Kościół .
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Wiele pisano o zamiarach  przeciwników politycznych, obiecywano im zapobiec. W tym

kontekście pojawiła się elektryzująca informacja o planowanym jakoby sprowadzeniu do Galicji

chińskich robotników. Stała się ona inspiracją dla jednego z plakatów wyborczych socjalistów. Skąd

te emocje?

Żółte Zagrożenie 

We wrześniu 1895 roku cesarz Niemiec Wilhelm II obudził się w środku nocy. Miał

koszmarny sen, w którym Eur opę najechały  hordy Azjatów, prowadzone przez Buddę 

dosiadającego potężnego smoka. Na polecenia cesarze senną wizję upamiętnił na obrazie Hermann

Knakfuss. Zadbano, aby wizerunki obrazu trafiły do rąk koronowanych głów Europy. Chodziło

 

szczególnie o cara Rosji, który miałby pierwszy zmierzyć się z nadchodzącą falą najeźdźców.

Wszystko to można by zlekceważyć i uznać za kolejne ekscentryczne zachowanie cesarza,

gdyby nie to, że nie był on osamotniony w swych o bawach. Strach przed Azjatami ujawnił w owych

czasach na kilku kontynentach, a dywagacje na ten snuły osobistości o bardzo różnym pochodzeniu

i statusie.

Wszystkie one uważały, że obecność azjatyckich , zwłaszcza chińskich, emigrantów zagraża

zachodniej cywilizacji, a w wersji skrajnej  –   całemu światu. Zazwyczaj skupiano się na

destrukcyjnym wpływie taniej siły roboczej na los białych robotników. Czasami mówiono, że sama

azjatycka mentalność i kultura są skrajnie szkodliwe. 

O bawy przed żółtym zagrożeniem silne były zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie

istniały znaczne azjatyckie diaspory. Imigracja Chińczyków do USA rozpoczęła się wkrótce  po I

wojnie opiumowej, a nasiliła w połowie stulecia podczas kalifornijskiej gorączki złota.   Po jej

wygaśnięciu dochodziło do starć z miejscowej ludności z przybyszami. Mimo to liczba imigrantów

stale rosła, a wraz z nią rosło niezadowolenie białych robotników i związkowców. Włądze wydały

więc w 1882 roku Chinese Exclussion Act  ograniczający przyjmowanie imigrantów z Chin. Był to

 pierwszy z całego ciągu podobnych aktów. W prasie natomiast Azjatów oskarżano o roznoszenie

chorób i zwiększanie plagi przestępczości . Sytuacja zaostrzyła się jeszcze po powstaniu bokserów

(1899-1901) i wojnie rosyjsko- japońskiej (1904-1905).

Chińczycy w Galicji 

31 maja 1907 roku w socjalistycznym „Prawie Ludu” wydrukowano artykuł zatytułowany

Chłopi brońmy się! Szlachta sprowadza do Galicyi Chińczyków! . Przytoczono w nim enigmatyczną 
informację o planach sprowadzenia kilku tysięcy chińskich robotników. „Prawo Ludu” cytowało za

innym dziennikiem:  Pomysł sprowadzenia Chińczyków do robót rolnych pozyskuje sobie z każdym

dniem coraz liczniejsze koła  zwolenników wśród gospodarzy w całym kraju i jeśli do niedawna

 jeszcze pomysł ten uchodził za żart wymyślony przez dowcipnisia przy sutym obiedzie, to obecnie,

 gdy wsie galicyjskie skutkiem masowego wychodź  stwa do Ameryki, Prus, Saksonii, Hanoweru i

 Rumunii  –   wyludniły się prawie i gdy sezon roboczy, z powodu długotrwałej zimy droższym i

krótszym będzie jak zazwyczaj –   sprawa sprowadzenia Chińczyków przedstawia się teraz o tyle

wyraźniej, ile że kilkanaście oddziałów galic yjskiego Towarzystwa gospodarczego  postanowiło już

rozwinąć w tej mierze energiczną akcyę. Głód, który obecnie dziesiątkuje ludność chińską,

 przyczyni się niezawodnie do spieszniejszego urzeczywistnienia tego pomysłu naszych gospodarzy 

[…]. Towarzystwa żeglugi morskiej, o które tak troskliwie dbają niektóre rządy –  wszak nie poniosą

 żadnej straty, jeżeli do portów europejskich dowiozą dla Galicyi kilka tysięcy zgłodniałych i

 pracowitych robotników. Zagrożenie wydawało się poważne i realne. 
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  Socjalistyczna redakcja przekonywała, że realizacja  pomysłu pogrąży Galicję w krwawych

niepokojach. Ona sama cierpiała z powodu przeludnienia i braku pracy poza rolnictwem, a

emigracja zarobkowa wcale jedynie ulżyła, ale nie rozwiązała problemu. Pomysł sprowadzenia

taniej siły roboczej do Galicji na miejsce obecnej  –  nieco tylko droższej –  wywoływał niepokój i

sprzeciw. Socjaliści udowadniali w tekście, że to kolejny szatański sposób na pognębienie chłopów.  

Artykuł ukazał się już po majowych wyborach do Rady Państwa, ale nie był to koniec walki

 politycznej. Wybory uzupełniające zaplanowano na grudzień, a głosowanie do Sejmu Krajowego

miały się odbyć w lutym  następnego roku. Wciąż więc istniała  potrzeba dyskredytacji politycznych

 przeciwników. Sprawa azjatyckich robotników była świetną ku temu okazją. Trudno rozpoznać tak

inicjatora owego planu. Gdyby wiadomość o sprowadzeniu Chińczyków przyszyła przed wyborami,

nie dostaliby ani stańczycy, ani wszechpolacy, ani centrowcy, ani jednego głosu chłopskiego , pisało 

„Prawo Ludu”. Według gazety, za inicjatywą stali „przyjaciele Bujaka-stańczyka”.
Franciszek Bujak był w wyborach przeciwnik iem Zygmunta Klemensiewicza, redaktora

naczelnego „Prawa Ludu” i socjalistycznego kandydata z   okręgu nr 19: Bochnia – Wieliczka – 

Pogórze. Gazeta wprawdzie odcinała się od promowania Klemensiewicza, jako niezgodnego z

etyką zawodową dziennikarza.  Nic jednak nie stało na przeszkodzie by ujawniać „machlojk i”

 przeciwników i uprawiać kampanię negatywną.

Skąd przybyli Chińczycy? 

Galicyjscy Chińczycy nie przybyli wcale z Azji, lecz z łam „Rolnika” wydawanego przez c.

k. Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze we Lwowie, który z kolei przejął informację  z Sambora.

Faktycznie, w numerze 21. „Rolnika”, pojawiła się wzmianka na temat Chińczyków. Jednak już w

numerze 23., na pierwszej stronie gazety sprostowano informację. „Rolnik” odciął się w ten sposób

od insynuacji, jakoby miał wspierać imigrację z Chin. Gazeta przytoczyła jednie pewne opinie,

gdyż 'Rolnik', będący organem nie Komitetu, lecz ogółu członków Towarzystwa Gospodarskiego,

ma obowiązek notować wszelkie myśli i objawy życia w krajowem społeczeństwie rolniczem  W

 poczuciu tego obowiązku Redakcya 'Rolnika' w kronice (Nr. 21)  powtórzyła za „Gazetą Samborską'

(Nr. 19) notatkę, że w kołach rolników myśl taka nurtuje, nie dodając ze swojej strony żadnych

komentarzy. Zapowiedziano też przeprowadzenie analiz, mających uwidocznić czytelnik om, iż

środowiska związane z „R olnikiem” uważają ów pomysł za bezsensowny.

Oprócz „Prawa Ludu”, wiadomość o Chińczykach  podały „Nowa Reforma”, „Dziennik

Lwowski” i „Gazeta Narodowa”. Wszystkie one zgodnie przypisują lwowskiemu periodykowi

rolniczemu czołową rolę w planie sprowadzenia Chińczyków do Galicji. „Nowa Reforma”

oskarżyła galicyjskich obszarników o inspirowanie się pruskimi junkrami, którzy już dawno

zgłaszali podobne plany, lecz oburzenie opinii publicznej skutecznie je zablokowało. gazeta

 

dowodziła, że sprowadzenie z Azji robotnika  żywiącego się kuchennymi odpadkami  i oddającego

 swe siły robocze za stawki za które robotnik europejski absolutnie wyżyć nie może  jest zagrożeniem

tak dla kultury, jak i zwyczajną nieuczciwością względem miejscowych robotników. Żadna jednak z

gazet nie poszła w ślady „Prawa Ludu”  i nie podawała nazwisk domniemanych inspiratorów.

Źródło całej awantury, tekst z „Gazety  Samborskiej”,  był bardzo ogólnikową notatką

zamieszczoną na samym końcu wydania, pomiędzy informacją o pogodzie a reklamą pewnej

„agencyi”. Nic nie wskazywało, by miał on cokolwiek wspólnego z  Bujakiem- stańczykiem i jego

 przyjaciółmi.

Analizy specjalistów

Wkrótce na łamach „Prawa Ludu” i „Rolnika” pojawiły się wypowiedzi specjalistów, od

„orientalnego tematu”. W lwowskim czasopiśmie przeanalizowano, czy azjatycki robotnik byłby
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skuteczny w galicyjskich warunkach. Odrzucono sugestie, jakoby przybycie Chińczyków mogło

zagrozić rdzennej populacji –   według relacji przybysza ze Stanów Zjednoczonych, kulisów nie

interesuje nic poza zarobkiem. Potrzebuje on jedynie nieco ryżu i herbaty, czasem trochę tytoniu lub

opium. Po zgromadzeniu kapitału Chińczyk opuści obce strony, by powrócić do domu. Nie było

mowy o azjatyckim najeździe.

Również „Rolnik” nie wierzył zamieszki w związku z hipotetycznym przybyciem kulisów:

wynikałaby zatem obawa, że sprowadzenie Chińczyków mogłoby stać się przyczyną zaburzeń, lecz

należy mieć na względzie okoliczności, że zdarzyło się to [pogromy Azjatów] w kraju zamieszkałym

 przez ludność podzwrotnikowej strefy, zatem usposobienia łatwiej wybuchającego, niżeli Maćki i

 Iwany, i że wreszcie większa u nas przecie karność i poszanowanie prawa.

Kulis  –   zadaniem specjalisty „Rolnika” - nie odnalazłby się w warunkach galicyjskich.

Chińscy robotnicy mieli być nieocenieni w pracach ogrodowych, sadowniczych czy przy obsłudze

winnic, jak również jako kucharze, pracze czy górnicy. Doskonale nadawali  się do budowy kolei.

tymczasem praca w Galicji natomiast wymagała  umiejętnego postępowania z bydłem, obsługi

maszyn itp. Z tym chiński robotnik miał sobie nie radzić –   byłby więc zupełnie nieopłacalnym.

„Prawo Ludu” zamieściło list Wacława Sieroszewskiego, pisarza i socjalisty, jak również

orientalisty. Sieroszewski przyznaje, że słyszał o podobnych planach wcześniej, otrzymał nawet od
 pewnej osoby list w tej sprawie, ale go zignorował, uznawszy za żart. Rok później jednak czyta w

 pismach rozmaitych kier unków, że nie był to żart  i że nie jest to wcale pomysł jednej osoby, a całego

grona obszarników. Pisarz dowodził, że tak naprawdę azjatyccy robotnicy nie będą bezmyślnymi

narzędziami w rękach posiadaczy ziemskich. Chińczycy są posłuszni i pokorni są o wiele mniej i

tylko do czasu... do chwili, kiedy dowiadują się, jakie przysługują im prawa na miejscu i jak ich

bronić, pisał. Zwracał też uwagę na coraz silniejszy ruch socjalistyczny w Szanghaju, Pekinie i

 

Tientsin.

Koniec sensacji

W sierpniu 1907 roku odbył się VIII Międzynarodowy Kongres Socjalistyczny w

Stuttgarcie. Jedną z konkluzji było potępienie deprecjonowania robotników ze względu na
narodowość, również robotników chińskich. Gazetom takim  jak „Prawo Ludu”, zdającym swym

czytelnikom relacje ze zjazdu, nie wypadało dłużej zamieszczanie podobnych dywagacji. Również

inne czasopisma przestały się emocjonować „żółtym problemem”.

Zygmunt Klemensiewicz  przegrał wybory, a „Prawo Ludu” skupiło się na dostarczaniu

dowodów wyborczego fałszerstwa, którego padł jakoby ofiarą . Franciszek Bujak wszedł do Rady

Państwa. Chińczycy nie przyjechali.
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