ROZDZIAŁ CZW ARTY.

W przededniu pierwszej rewolucji rosyjskiej.
Rozw ój prasy P. P. S. Święto majowe 1902 r. VI zjazd P. P. S. S to
sunek do roboty żydowskiej. Stanowisko w obec Litwy. Sytuacja w Rosji.
Socjalni-demokraci rosyjscy w obec P. P. S. Ewolucja „Bundu“ . Galicja
jako podstawa oddziaływania na zabór rosyjski. Przeniesienie Komi
tetu Zagranicznego i „Przedśw itu“ do Krakowa. Galicyjski kongres za
w odow y. Walka o kasy chorych. W ybór Daszyńskiego do rady miej
skiej. Krwawe wypadki lwowskie i borysławskie. Strejki chłopów na
Rusi. P. P. S. D. w obec zaboru pruskiego. VIII kongres P. P. S. D.
Sprawa odrębnej organizacji żydowskiej. R ozw ój ruchu w zaborze prus
kim. Represje. Zjazd w Oświęcimiu. Podw ójne kandydatury. „Gazeta
Ludowa“ . Dyskusja polska na zjeździe monachijskim. Umowa P. P. S.
z Zarządem niemieckim. VII zjazd P. P. S. Wyniki w yborów do parla
mentu niemieckiego. Zerwanie z partją niemiecką. Dyskusja polska
w Dreźnie. Bankructwo socjalhakatyzmu. Rozw ój wrzenia w Rosji.
Socjalistyczne partje rosyjskie. Ruch rewolucyjny na kresach. Antago
nizm robotników żydowskich na tle stosunku P. P. S. i „Bundu“ .
Drugi zjazd S. D. P. R. R. Stanowisko „Bundu“ i S. D. K. P. i L.
w ob ec partji rosyjskiej.

Kryzys, panujący od dłuższego już czasu w przemyśle
Królestwa, nie sprzyjał żadnym większym wystąpieniom
nazewnątrz o charakterze ekonomicznym. To też w dzia
łalności P. P. S. zaboru rosyjskiego w latach 1902— 1904
przeważa akcja polityczna. Towarzyszy jej wewnętrzne
wzmacnianie i rozszerzanie organizacji wraz z daleko idą
cym rozwojem prasy partyjnej. Ta ostatnia, zanim nie na
stąpił okres częstych demonstracyj politycznych, była nie
jako zwierciadłem, odbijającem rozrost stosunków partyj
nych i ich zasięg.
•

Poza wychodzącemi bez przerwy w Londynie „Przed
świtem“ , popularno-naukowem „Światłem“ i „Kurjerkiem
Zakordonowym i Zagranicznym“ , P. P. S. wydawała co 
raz większą liczbę organów krajowych. O bok „Robotnika“ ,
zachowującego charakter organu centralnego, powstają
nowe pisma lokalne. Dla okręgu radomskiego po paru wy
dawnictwach o charakterze jednodniówek („Radomianin“ ,
„Kurjerek Ostrowiecki“ ) powstają „W ici“, mające obsługi
wać wszystkie ośrodki przemysłu w Radomskiem i Ostrowieckiem. „Łodzianin“ obfitością swych korespondencyj
fabrycznych świadczył o rozległych stosunkach organiza
cyjnych w okręgu, który — po strasznym upuście krwi
w r. 1892 — przez długi czas nie brał udziału w ogólnym
ruchu proletarjatu polskiego. Wznowiono po dłuższej prze
rwie „Górnika“, którego zawieszenie spowodowane zo
stało aresztowaniami i emigracją wybitnych miejscowych
działaczy partyjnych (Zbigniew Woszczyński, Tytus Filipo
wicz, Jan Rutkiewicz). Litwa wciągnięta w zakres organi
zacji P. P. S. od września 1901 r., kiedy część L. S. D.
połączyła się z P. P. S., otrzymała organ specjalny —
„Walkę“ . Wydawanego w Londynie żargonowego „Arbajtera“ przeniesiono do kraju, gdzie nie tylko zorganizowano
specjalną tajną drukarnię żydowską, ale i utworzono póź
niej autonomiczny komitet żydowski, mający się zająć kie
rowaniem całej organizacji żydowskiej P. P. S. w Króle
stwie i na Litwie, rosnącej liczebnie i wymagającej coraz
więcej wydawnictw. Istotnie w Londynie raz po raz uka
zują się żydowskie broszury żargonowe P. P. S., przeważ
nie tłumaczone z polskiego. O bok nich wychodzi na wzór
„Światła" pismo popularno-naukowe „Di Proletarysze Welt“ .
Coraz liczniejsze stosunki P. P. S. wśród ludności chłop
skiej, nawiązywane przeważnie przez robotników z najbliż
szych ośrodków fabrycznych i miejskich, każą P. P. S.
przystąpić do wydawania specjalnego organu dla ludności

pracującej na wsi. Pismo to — „Gazeta Ludowa“ — za
czyna wychodzić w Londynie od lipca 1902 roku. Pierw
szy jej numer został zredagowany przez Stanisława Grab
skiego, ale wypadł on tak blado i mało socjalistycznie, że
odebrano Grabskiemu (który też niebawem usunął się
z P. P. S.) redakcję i powierzono ją Leonowi Wasilew
skiemu. Konsekwencją rozszerzenia roboty partyjnej na
wieś było wydanie przez P. P. S. 3-ch broszur agitacyj
nych, tłumaczonych z polskiego na białoruski, w celu sze
rzenia ich pomiędzy ludnością wiejską na Litwie.
Święto majowe r. 1902-go zatoczyło dość szerokie
koła. W Warszawie, pomimo tradycyjnych już rewizyj
i aresztowań przedmajowych, udało się urządzić demon
strację publiczną w Alejach Ujazdowskich dn. ‘27-go kwiet
nia. Pomimo, że kordony wojskowe i policyjne broniły ro
botnikom dostępu do Alej, część ich się tam dostała, ale
większość zgromadziła się na Placu Aleksandra i na No
wym Swiecie, gdzie urządzono pochody i śpiewano pieśni
rewolucyjne. Policja i wojsko, pomimo całej brutalności,
z jaką traktowały manifestantów, nie mogły jednak mani
festacji udaremnić. W dzielnicach robotniczych wywieszono
sporo czerwonych sztandarów.
Po raz pierwszy udało się urządzić pochód majowy
w Radomiu i w Kownie. W Wilnie policja aresztowała
uczestników demonstracji, do której nawoływały i P. P. S.
i „Bund“. Gubernator wileński Wahl kazał oćwiczyć 36
aresztowanych rózgami. Wywołało to oczywiście straszne
wzburzenie, któremu wyraz dała między innemi odezwa
Wileńskiego Komitetu Robotniczego P. P. S. W kilka dni
później pewien robotnik żydowski, Hirsz Lekert, dokonał
zamachu na Wahla, raniąc go dwoma strzałami rewolwerowemi. Hirsz Lekert został niebawem powieszony mocą
wyroku sądu wojennego.
W czerwcu 1902 r. odbył się VI zjazd P. P. S., na

którym — poza załatwieniem spraw organizacyjnych — wy
tknięto drogę działalności partyjnej na najbliższą przyszłość.
Ważniejsze uchwały zostały zaopatrzone w obszerne uza
sadnienie.
Rozszerzenie się stosunków P. P. S. wśród proletarjatu żydowskiego z jednej strony, z drugiej coraz wyraź
niej występująca polityka antysemicka rządu, starającego
się zwrócić niezadowolenie mas wyzyskiwanych przeciwko
Żydom, nakazywały Partji zastanowić się nad środkami
i celami roboty żydowskiej. Tem bardziej, że obok P. P. S.
na Litwie, częściowo zaś i w Królestwie, działał centrali
styczny, antyniepodległościowy „Bund“. Uchwała w spra
wie ruchu socjalistycznego wśród Żydów wychodzi z zało
żenia, że proletarjat żydowski, zamieszkujący Polskę i Litwę,
stanowi część składową klasy robotniczej tych krajów, wo
bec* czego robotnicy żydowscy powinni brać udział we
wspólnej walce pod wspólnym sztandarem, gdyż, stanowiąc
mniejszość wśród proletarjatu polsko-litewskiego, nawet
przy najlepszym postępie swej pracy rewolucyjnej nie mogą
liczyć na zwycięstwo, jeżeli zechcą się wyodrębnić od ogółu
robotniczego. Jeżeli zaś nadto postawią sobie cele, nie
zgodne z dążeniami proletarjatu polsko-litewskiego, to tem
bardziej o powodzeniu mowy być nie może i następstwem
takiej odrębności i niezgodności dążeń może być tylko
osłabienie ruchu robotniczego.., Proletarjat w Polsce i na
Litwie nie może walczyć o wolność polityczną i o władzę,
nie walcząc jednocześnie z najazdem, nie może dążyć do
republiki i demokracji, nie dążąc jednocześnie do niepod
ległości. A przeto i proletarjat żydowski w kraju naszym,
który jest zarazem jego krajem, musi dążenia te uznać za
swoje, jeżeli chce skutecznie pracować dla swego zwy
cięstwa i dla zwycięstwa całego proletarjatu. Dalsza część
uchwały występuje przeciwko ciążeniu części socjalistów
żydowskich do Rosji, wyrażającemu się w tworzeniu pro-

gramów „wszechrosyjskich“, w obojętności lub nawet wro
gim stosunku do walki o niepodległość i t. d.
Uchwała kończy się postanowieniem utworzenia spe
cjalnego komitetu dla agitacji wśród proletarjatu żydow
skiego w żargonie, pod kontrolą C. K. R.
Uchwała w sprawie ruchu socjalistycznego na Litwie
stwierdza, że cel walki z rządem rosyjskim jest i dla Pol
ski i dla Litwy jednakowy i odkłada na przyszłość kwestję połączenia organizacyj P. P. S. na Litwie w jedną od
rębną całość, w zależności od ich rozwoju. Jednocześnie
„zważywszy, że ani w zadaniach, ani w chęciach P. P. S.
nie może być polonizowania innych narodów, żądania zaś
nasze „całkowitej autonomji narodowości, złączonych z Pol
ską na podstawie dobrowolnej federacji“ nie przesądza
bynajmniej przyszłego ustroju państwowego Litwy, lecz ma
na celu jedynie określenie naszego stanowiska, przeciw
nego wszelkiemu uciskowi narodowemu, — Zjazd uznaje,
że kwestja, czy Litwa ma być w przyszłości z Polską złą
czona, czy też z nią sfederowana, czy całkiem niezależna,
że kwestja ta może być rozstrzygnięta tylko przez wyzwo
lony z pod ucisku caratu i samodzielnie o swym losie sta
nowiący różnoplemienny lud, zamieszkujący Litwę“.
Oczywiście, mówiąc o Litwie, P. P. S. zawsze miała
na myśli Litwę historyczną, . zamieszkaną przez Białorusi
nów, Litwinów, Polaków i Żydów, nie zaś kraj litewski
etnograficznie.
Pozatem Zjazd uznał „za jedną z najważniejszych spraw
partyjnych rozwinięcie szerokiej agitacji wśród ludności
włościańskiej“ oraz witał „z najwyższem uznaniem i ra
dością powstanie na Ukrainie partji socjalistycznej, dążą
cej do wyzwolenia Rusi-Ukrainy z więzów caratu“ i zale
cał wszystkim towarzyszom, mieszkającym na Ukrainie,
przyczynić się do rozwoju tej partji. Towarzyszom rosyj
skim za ich energiczną walkę z caratem Zjazd przesyłał

słowa uznania i solidarności. Wreszcie Zjazd przypominał
socjalistom, zaciąganym do wojska, ich obowiązek szerze
nia własnych zasad, gdzie na to pozwolą okoliczności,
i m ów ił: „Wobec coraz częściej powtarzających się rozru
chów ludowych, niechaj towarzysze ci pamiętają, że ro
botnik polski, nawet w mundurze rosyjskim i pod grozą
dyscypliny wojskowej, nie powinien być katem dla buntu
jącego się chłopa lub proletarjusza rosyjskiego, że powi
nien współczuć z dążeniami ludów, walczących z caratem
o wolność"
Wszystkie uchwały VI zjazdu podyktowane były tak
przez wewnętrzne, jak i przez zewnętrzne potrzeby pol
skiego ruchu socjalistycznego. Jego rozwój wysuwał nowe
zagadnienia, jednocześnie zaś trzeba się było liczyć z tem,
co się dzieje w Rosji.
W Rosji tymczasem potęgowały się rozruchy studenc
kie po miastach uniwersyteckich, nabierając od końca roku
1901 charakteru wyraźnie antyrządowego Robotnicy łą
czyli się z demonstrującymi studentami. Zabicie ministra
Sipiagina, .mianowanie na jego miejsce Plewego, bunty
chłopskie na Ukrainie, wywołane przez socjalistów ukraiń
skich, zaburzenia robotnicze w okręgu moskiewsko-włodzimierskim, demonstracje antyrządowe gnębionej Finlandji,
aresztowania masowe w całem państwie — wszystko to
nie mogło nie budzić pewnych nadziei na osłabienie ca
ratu. Położenie rządu stawało się coraz bardziej kłopotliwem. Ciężki kryzys przemysłowy, dający się odczuwać dzie
siątkom tysięcy robotników fabrycznych, głód, którym
przymierają miljony chłopów wielkoruskich i ukraińskich,
niezadowolenie znacznych kół inteligencji, wkradające się
nawet do armji, powstawanie coraz to nowych organizacyj socjalistycznych — oto obraz stosunków rosyjskich,
wstrząsających panującym ładem i dyskredytujących carat
zagranicą. Rząd jednak nie myślał o ustępstwach. Plewe

wzmacniał kurs reakcyjny i zdążał do stłumienia siłą
wszelkich niepokojów.
Na terytorjach, zagrabionych w ciągu wieków przez
carat, powstawały coraz to nowe ośrodki ruchu socjali
stycznego. Po Polsce i Litwie przyszła kolej na Łotwę, Finlandję, Kaukaz, wreszcie Ukrainę. Stosunek rosyjskich organizacyj socjalistycznych do tych ruchów nie był wyjaś
niony, przeważał jednak pogląd centralistyczny, dążący do
skupienia wszystkich sił w walce z caratem pod wodzą
socjalnej demokracji dla przekształcenia państwa rosyj
skiego w jego dotychczasowych granicach na państwo kon
stytucyjne. Dopiero w r. 1902 plechanowcy ogłosili nowy
program, wyraźnie mówiący, że „Socjal-demokratyczna
partja robotnicza Rosji stawia sobie jako najbliższe zada
nie polityczne obalenie carskiego despotyzmu i zastąpienie
go przez republikę o ustroju demokratycznym“. Uprzednio
bowiem mówiono głównie o swobodach konstytucyjnych
bez żądania obalenia monarchji.
Wobec P. P. S. socjalni demokraci rosyjscy zachowy
wali się bardzo nieufnie. W ich prasie objawy ruchu pol
skiego, świadczące o sile i wpływie P. P. S., były syste
matycznie zatajane wobec czytelników. Natomiast rozpisy
wano się szeroko nie tylko o działalności „Bundu“ —
organizacji rzeczywiście ruchliwej, sprężystej i rozporządza
jącej wielkiemi wpływami na masy żydowskie Białej Rusi
i Litwy, ale o wystąpieniach S. D. K. P. i L., nie posia
dającej do r. 1905-go prawie żadnego znaczenia w ruchu
polskim, lub nawet o „Proletarjacie“ Kulczyckiego — zu
pełnej efemerydzie.
Tłumaczyło się to tem, że wszystkie te grupy —
w przeciwstawieniu do P. P. S. — nie dążyły do rozbicia
Rosji jako państwa, tylko do jego przeobrażenia na orga
nizm konstytucyjny. Odpowiadało to centralistycznemu cha
rakterowi dążności socjalnych demokratów rosyjskich, któ

rzy w „Iskrze“ nawet na „Bund“ napadali za jego odręb
ność organizacyjną, gdyż — zdaniem ich — wszyscy so
cjaliści Rosji powinni byli tworzyć „jedną, scentralizowaną
bojową organizację“.
Istotnie „Bund“ w miarę rozwoju stosunków i orga
nizacji coraz bardziej wyodrębniał się i nabierał cech do
pewnego stopnia nacjonalistyczno-żydowskich. Stopniowo
zaczął on dążyć do zaszczepienia swej ideologji i Żydom
na południu Rosji, do których pierwotnie nie miął pre
tensji, i na Łotwie. Próbował nawet wpływać na Żydów
galicyjskich.
Galicję obrała za punkt oparcia i odrodzona S. D.
K. P. i L. Tu od końca 1902 r. wychodził jej organ „Czer
wony Sztandar“, a później „Przegląd Robotniczy“ i „Prze
gląd Socjaldemokratyczny“, tu przebywali jej kierownicy —
Feliks Dzierżyński, Adolf Warszawski (Warski), K. Radek
(Sobelsohn), stąd robili wycieczki do zaboru rosyjskiego,
szerząc tam swe wydawnictwa, ale przez dłuższy czas
nie mogąc pozyskać gruntu dla normalnego rozwoju orga
nizacji.
Wogóle Galicja stawała się coraz bardziej punktem
oparcia dla organizacyj, oddziałujących na zabór rosyjski.
Tu Dmowski i Popławski wydawali „Przegląd Wszechpol
ski“ i „Polaka“, tu nawet ugodowcy warszawscy ogłaszali
swe prace, nie mogące liczyć na pobłażliwość prewencyj
nej cenzury rosyjskiej.
Powoli i londyńska emigracja P. P. S. ściągała do
Galicji, gdzie było coraz więcej emigrantów z zaboru ro
syjskiego, dla których socjaliści galicyjscy wywalczyli na
rządzie austrjackim prawo schronienia (azylu). Wobec tego
dojrzała myśl przeniesienia z Londynu na grunt galicyjski
wydawnictw zagranicznych P. P. S. i wogóle całego kie
rownictwa Oddziału Zagranicznego. Na pierwszy ogień
poszedł „Przedświt“, który od r. 1903-go zaczął wychodzić

w Krakowie. W następnym roku przeniesiono do Krakowa
„Kurjerka Zakordonowego i Zagranicznego“ oraz „Gazetę
Ludową“. Wreszcie zlikwidowano całą placówkę londyń
ską, pozostawiając tam tylko archiwum i część składu wy
dawnictw. Zakonspirowany przed policją austrjacką Ko
mitet Zagraniczny działał w Krakowie, gdzie, tak samo
jak i we Lwowie, istniały sekcje zagraniczne P. P. S., do
których należeli emigranci z zaboru rosyjskiego. Nie mo
gąc jako „obcokrajowcy“ brać bezpośredniego udziału
w P. P. S. D., utrzymywali jednak z nią łączność, ale śpie
szyli z pomocą głównie ruchowi w zaborze rosyjskim
i pruskim.
Ruch miejscowy, oparty na trwałej, nieustannie roz
wijającej się organizacji, miał poddostatkiem sił własnych
i z pomocy emigrantów korzystał tylko dorywczo czy to
pod względem literackim, czy podczas wyborów.
Towarzysze galicyjscy wytworzyli już podstawy jedno
litej organizacji, harmonijnie łączącej ruch polityczny i za
wodowy. Teraz przeprowadzali stopniowo jej doskonalenie,
ujednostajnianie i koordynowanie z ruchem w innych pro
wincjach Austrji. Temu był poświęcony galicyjski zjazd
zawodowy, odbywający się w Przemyślu w styczniu 1902
roku. Omawiano na nim typy organizacyj zawodowych,
sprawy kas chorych i inne potrzeby ruchu. Uchwalono
projekt nowej organizacji, polegającej na tem, że 1) w każ
dym zawodzie może w kraju istnieć tylko jeden typ orga
nizacyjny, 2) z reguły przeprowadza się organizację według
typu krajowego, 3) wszystkie stowarzyszenia danego za
wodu typu krajowego łączą się w stowarzyszenia krajowe,
4) stowarzyszenia typu krajowego muszą się stać człon
kami ogólnoaustrjackiego związku swego zawodu i pań
stwowej komisji zawodowej, 5) stowarzyszenia jednej miej
scowości tworzą związek miejscowy, 6) założone być winno
krajowe stowarzyszenie ogólno-zawodowe wszędzie tam,

gdzie zbyt mała liczba pracujących w poszczególnych za
wodach nie pozwala na założenie kół miejscowych, 7) sto
warzyszeń kształcących zapomogowych zakładać niewolno.
Co dwa lata musi się odbyć kongres zawodowy. Organi
zacją zawodową w kraju kieruje krajowa komisja zawo
dowa z 5-ciu członków, wybierana na kongresie. Jeden
z tych członków jest sekretarzem. Sekretarjat jest łączni
kiem między stowarzyszeniami a związkami.
Uchwalono też rezolucję w sprawie ubezpieczeń, wy
powiadającą się za utworzeniem jednolitych kas chorych,
zamienionych na kasy ubezpieczenia, obejmujące wszyst
kich ubezpieczonych danego terytorjum.
Walka o sanację kas chorych drogą zdobycia ich za
rządu przez organizacje robotnicze stanowiła jeden z naj
bardziej pocieszających objawów działalności P. P. S. D.
W istocie z biegiem czasu kasy chorych, jedna po drugiej,
przechodziły w ręce robotników zorganizowanych, którzy
z bagniska nadużyć przekształcali je w prawdziwe twier
dze ruchu robotniczego, w placówki, niezmiernie poży
teczne dla ogółu.
Socjaliści galicyjscy przypuścili szturm i do innych pozycyj, opanowanych wyłącznie przez klasy posiadające —
mianowicie do rad gminnych. Pierwszym wyłomem w tym
kierunku był wybór Daszyńskiego do krakowskiej rady
miejskiej w r. 1902. Wkrótce potem do rady miejskiej we
Lwowie wszedł Józef Hudec. P. P. S. D. pozyskała więc
nową trybunę, z której odtąd miało się rozlegać wolne
słowo nieubłaganej krytyki stosunków miejskich i obrony
interesów szerokich mas ludności, pozbawionych wpływu
na gospodarkę municypalną.
Jakkolwiek socjaliści galicyjscy działali w stosunkach
konstytucyjnych, niczem niepodobnych do panujących w za
borze rosyjskim, to jednak i w Galicji od czasu do czasu
zachodziły wypadki, mrożące krew w żyłach. Dnia 2-go

czerwca ulice Lwowa obficie zostały zroszone krwią ro
botniczą. Wojsko, wezwane przeciwko strejkującym robot
nikom budowlanym, zastrzeliło na miejscu pięciu robotni
ków, tratowało kobiety i dzieci kopytami końskiemi, biło
kolbami, rąbało szablami, kłuło bagnetami, raniąc przeszło
200 osób. Cały kraj zawrzał oburzeniem, cała prasa, nie
wyłączając prawicowej, potępiła wystąpienie wojska, tylko
„Koło Polskie“ wystąpiło w obronie policji i huzarów wę
gierskich, masakrujących ludzi we Lwowie. Kiedy Daszyń
ski postawił w parlamencie wiedeńskim wniosek nagły,
domagający się surowego śledztwa i ukarania tych, którzy
wydali rozkaz strzelania do robotników, kiedy socjaliści
stawiali w tej sprawie inne wnioski nagłe, „Koło Polskie“
systematycznie przeciwko nim głosowało, aż wszystkie poprzepadały.
Jednocześnie ze strasznemi scenami we Lwowie roze
grała się okropna tragedja w Borysławiu, gdzie wybuch
gazu spowodował śmierć 20 górników wskutek tego, że
przedsiębiorcy, uprzedzani przez prasę socjalistyczną o gro
żącej katastrofie, nie chcieli przedsięwziąć koniecznych
środków ochronnych. W rezultacie znowu oburzenie ca
łego kraju, protesty socjalistów w parlamencie i głosowa
nie „Koła Polskiego“ przeciwko wnioskowi Daszyńskiego.
W lecie 1902 r. prawie cała Wschodnia Galicja stała
się widownią olbrzymiego strejku chłopów, nie chcących
dłużej znosić wyzysku wielkich obszarników, płacących
marne grosze za wytężającą pracę. Ponieważ w strejkach
tych brały udział ruskie masy chłopskie, występujące prze
ciwko polskim w olbrzymiej większości wypadków obszar
nikom, przeto tak reakcja polska jak nacjonaliści Rusini
usiłowali nadać temu ruchowi cechy walki narodowościo
wej. Przeciwdziałali temu socjaliści, tak polscy, jak i ruscy,
wykazując czysto ekonomiczne podłoże żywiołowego ruchu
chłopskiego. Polska partja socjalno-demokratyczna zajęła

stanowisko, nakazane jej przez program socjalistyczny i całą
tradycję partyjną. Z całą energją wystąpiła ona w obro
nie chłopów ruskich, teroryzowanych przez władze admi
nistracyjne i wojsko, zwalczała wszelkie nadużycia i doma
gała się spełnienia żądań strejkujących. Daszyński przed
sięwziął podróż agitacyjną po Wschodniej Galicji, odby
wając olbrzymie zgromadzenia, na które garnęły się tłumy
robotników i chłopów ruskich. Inni towarzysze polscy też
pomagali jak mogli strejkującym chłopom w ich walce
z wyzyskiem. Wydano specjalną odezwę do chłopów pol
skich, wzywając ich do przestrzegania solidarności klaso
wej i do niewyjeżdżania na Ruś w charakterze łamistrejków.
Biorąc żywy udział w życiu społeczno-politycznem
kraju P. P. S. D. nie zaniedbywała i polityki ogólno-polskiej, zaznaczając przy każdej sposobności swe niepodle
głościowe stanowisko. W manifestacjach, organizowanych
w Galicji z powodu rocznicy bitwy grunwaldzkiej, a ma
jących być protestem przeciwko hakacie pruskiej i całej
antypolskiej polityce rządu Wilhelma, socjaliści polscy biorą
czynny udział, podkreślając swe stanowisko klasowe.
Uchwalając rezolucje, które podkreślały dążenia do nie
podległej rzeczypospolitej polskiej, P. P. S. D. jednocześ
nie piętnowała polską ugodę i reakcję. Prześladowania
P. P. S. w zaborze pruskim wywoływały gorące współ
czucie towarzyszy galicyjskich, którzy na swych zgroma
dzeniach i w prasie protestowali tak przeciwko gwałtom
pruskim, jak i przeciwko wichrzeniom Róży Luxemburg
i dra Wintera. Specjalny ustęp, poświęcony zaborowi prus
kiemu, znajdujemy też w sprawozdaniu na VIII kongres
P. P. S. D., który się odbył w styczniu 1903 r. w Prze
myślu.
Był on obesłany liczniej od wszystkich poprzednich,
ponieważ zjawiło się nań 73 delegatów. Na kongresie tym
w sprawozdaniu z działalności parlamentarnej Daszyński

poruszył sprawę wyodrębnienia Galicji, wywołującą pod
ówczas znaczne zainteresowanie w opinji publicznej. Zo
stała ona pierwotnie postawiona przez Władysława
Studnickiego (wówczas jeszcze socjalistę) w „Przedświcie“
londyńskim, którego redakcja potraktowała go jako temat
do dyskusji. Socjaliści galicyjscy wypowiedzieli się prze
ciwko projektowi Studnickiego, ale kwestja ta przeszła na
łamy prasy galicyjskiej i ludowcy przyjęli żądanie wyod
rębnienia Galicji do swego programu. Wypowiadali się za
nim również i narodowi demokraci. Daszyński na kongre
sie podnosił dobre i złe strony wyodrębnienia prawnopaństwowego Galicji. Przestrzegając przed uwstecznieniem
życia wewnętrznego kraju na skutek wyodrębnienia, wska
zywał, że socjaliści, którzyby po pewnym czasie zdobyli
odpowiednie stanowisko, narazie zaś mieliby cięższą walkę
niż uprzednio, mogliby się zgodzić na wyodrębnienie tylko
po rozwiązaniu kwestji ruskiej i po wprowadzeniu reformy
wyborczej. Inaczej krajowi groziłoby spotęgowanie szowi
nizmu i walki narodowościowej, zaś ruchowi socjalistycz
nemu zduszenie. Wywody te znalazły uznanie większości
delegatów.
Na zjeździe omawiano obszernie sprawę strejków rol
nych na wsi, postawioną na porządku dziennym wskutek
żywiołowego ruchu chłopów wschodnio-galicyjskich Pod
noszono, że między robotnikami a chłopami jest mnóstwo
punktów stycznych i wspólnych interesów, tak w dzie
dzinie politycznej, jak i na polu ochrony społecznej, zwłasz
cza tam, gdzie chłop występuje jako najmita. Uchwalono
obszerną rezolucję Daszyńskiego, która stwierdziła, że
strejki wschodnio-galicyjskie były konieczną' obroną wy
zyskiwanych chłopów przeciwko nadmiernie niskim pła
com roboczym, systemowi lichwy dworskiej i uciskowi
ekonomicznemu w ogólności, protestowała przeciwko wy
zyskiwaniu tego ruchu przez szowinistów obydwu naro

dowości i nawoływała — w interesie powodzenia strejków
rolnych — do szerzenia przedewszystkiem świadomości kla
sowej wśród ludu polskiego i ruskiego i wzajemnej soli
darności, w ścisłem porozumieniu z ruską partją socjalnodemokratyczną.
Z innych uchwał kongresu ważnem było ustanowie
nie nowego okręgu agitacyjnego — w Stanisławowie we
Wschodniej Galicji.
Przenikanie organizacji partyjnej do coraz mniejszych
ośrodków, zwłaszcza do miasteczek wschodnio-galicyjskich,
pociągało za sobą coraz większy napływ do Partji przed
stawicieli proletarjatu żydowskiego, posługującego się żargo
nem. Z drugiej znów strony przeniosły się do Galicji pewne
wpływy „Bundu“, głoszącego samodzielność organizacji
żydowskiej. Na tem tle i w Galicji poczęły się zjawiać
głosy za wyodrębnieniem organizacji proletarjatu żydow
skiego z P. P. S. D. Dla wyjaśnienia tej sprawy została
zwołana w maju 1903 r. specjalna konferencja we Lwowie.
Poza 39 delegatami-Zydami z całego kraju w konfe
rencji wzięli udział — Daszyński, jako delegat komitetu
wykonawczego P. P. S. D., i Hankiewicz, reprezentujący
ruską partję socjalno-demokratyczną. Jako główny refe
rent wystąpił dr. Herman Diamand, który na szerokiem
tle rozwoju stosunków krajowych wykazywał, że ewen
tualne założenie żydowskiej partji na wzór „Bundu" jest
wsteczne i reakcyjne, oznaczające rozcięcie łączności z or
ganizacją ogólną. Koreferent Poch ze Lwowa uzasadniał
konieczność utworzenia odrębnej partji żydowskiej odręb
nością językową masy proletarjatu żydowskiego, koniecz
nością zabierania głosu w sprawie prześladowań Żydów
i zaniedbaniem roboty żargonowej we wspólnej organi
zacji. Po wyczerpującej dyskusji jeden z delegatów złożył
następujące oświadczenie: „Imieniem wnioskodawców stwo
rzenia odrębnej partji żydowskiej oświadczam, że przepro-

wadzona dyskusja i argumenty mówców przekonały nas
zupełnie o szkodliwości takiego wyodrębnienia, że wobec
tego wniosek ten cofamy i że zaprzestajemy wszelkiej agi
tacji za odrębną partją“. Później 37 głosami przy 2-ch
wstrzymujących się uchwalono rezolucję Diamanda, która
brzmiała: „Warując interes proletarjatu żydowskiego, moż
ność jego rozwoju kulturalnego i polepszenia jego warun
ków ekonomicznych, Zjazd obstaje przy ścisłej i bezwa
runkowej łączności z istniejącemi organizacjami krajowemi
i potępia wszelkie separatystyczne dążenia, prowadzące do
utrwalenia istniejących odrębności, skwapliwie podtrzymy
wanych przez sfery rządzące w ich własnym interesie. Ce
lem pobudzenia ruchu wśród indyferentnych mas prole
tarjatu żydowskiego, Zjazd wybiera krajowy komitet agi
tacyjny z centralną siedzibą we Lwowie, który w ciągłem
porozumieniu z egzekutywą krajową wśród nich będzie
prowadził intensywną i energiczną agitację“.
W ten sposób sprawa wyodrębnienia proletarjatu ży
dowskiego ze wspólnej organizacji została przez samych
towarzyszy żydowskich załatwiona w sensie, odrzucającym
wszelkie tendencje „bundowskie“. P. P. S. D. zachowała
swą jedność.
Przeniesienie „Gazety Robotniczej“ wraz z kilku naj
dzielniejszymi towarzyszami na Górny Śląsk stanowiło
nową erę w ruchu socjalistycznym zaboru pruskiego. Tem
bardziej, że fakt ten zbiegł się ze spotęgowaniem polityki
antypolskiej w Niemczech i rozpanoszeniem się ugody
w obozie polskim. Mowy antypolskie Wilhelma, Września,
w której skatowano zupełnie na sposób rosyjski dzieci
polskie, nie chcące uczyć się religji po niemiecku, wściekła
agitacja hakaty, a jednocześnie objawy serwilizmu berliń
skich „Kół Polskich“ w parlamencie i sejmie — wszystko
to dawało dużo materjału dla agitacji socjalistów polskich.
Skorzystawszy z jedynego posiadanego w Poznańskiem

•

lokalu, w Inowrocławiu, P. P. S. zwołała 29 grudnia 1901 r.
wiec publiczny — pierwszy wielki wiec w kraju, protestu
jący przeciwko hakacie i ugodzie. Wiec napiętnował poli
tykę germanizatorską i wezwał ugodowe „Koło Polskie“
do złożenia mandatów.
Na Górnym Śląsku na pionierów polskiego ruchu so
cjalistycznego posypały się aresztowania i wyroki, skut
kiem których i Haase i Golde i Morawski znaleźli się
w więzieniu. Policji pruskiej wydawało się, że, zamknąw
szy na czas pewien przywódców ruchu, doprowadzi do
upadku i „Gazetę Robotniczą“ i całą organizację krajową
P. P. S. Marzenia te jednak nie ziściły się. Aresztowanych
i uwięzionych zastąpili nowi działacze, przybywający z ośrod
ków emigracyjnych (Trąbalski, Adam Wojciechowski, póź
niej Józef Biniszkiewicz). Jednocześnie sekcja krakowska
Oddziału Zagranicznego P. P. S. udzielała wydatnej po
mocy moralnej „Gazecie Robotniczej“, zaopatrując ją w ar
tykuły i nawet częściowo obejmując jej redakcję w naj
cięższych czasach.
Nie mogąc swobodnie obradować na Górnym Śląsku
z powodu szykan policyjnych, towarzysze górnośląscy uda
wali się na terytorjum galicyjskie. W ten sposób w lipcu
1902 r. w Oświęcimiu odbyła się konferencja, poświęcona
omówieniu kandydatur socjalistycznych w polskich okrę
gach górnośląskich. Postanowiono obsadzić osiem okrę
gów o przeważającej ludności polskiej kandydatami pol
skimi, wychodząc z założenia, że w okręgach polskich je
dynie P. P. S. ma prawo stawiania kandydatur, obowiąz
kiem zaś towarzyszy niemieckich, jako znikomej mniejszo
ści w tych okręgach, jest poprzeć kandydatury P. P. S.
Stanowisko to oczywiście nie spodobało się d-rowi
Winterowi, zamierzającemu kandydować w Bytomskiem.
Udał się więc ze skargą do Zarządu niemieckiego, jedno
cześnie zaś zwołał do Prudnika na 10 sierpnia konferencję

górnośląskich towarzyszy niemieckich, aby zająć stanowi
sko wobec uchwały polskiej. Na tę konferencję przybyli
z ramienia P. P. S. Biniszkiewicz i Trąbalski, którzy starli
się ostro z Winterem, zarzucając mu tendencje germanizatorskie i oskarżając o zwalczanie polskiego ruchu socja
listycznego. Towarzysze niemieccy żądali cofnięcia uchwały
oświęcimskiej i wyznaczenia wspólnych kandydatów po
odbyciu konferencji polsko -niemieckiej. Przedstawiciele
P. P. S. na to się nie godzili, poczem konferencja uchwa
liła, że nie uznaje uchwał konferencji oświęcimskiej, ocze
kuje porozumienia z P. P. S., o ile zaś kandydatury oświę
cimskie zostaną utrzymane, towarzysze niemieccy wysta
wią sami własne kandydatury. Po przyjęciu tej uchwały
delegaci polscy opuścili konferencję. Po ich wyjściu socja
liści niemieccy wystawili własnych kandydatów (w tem
d-ra Wintera) we wszystkich polskich okręgach górno
śląskich. Posunęli się oni nawet do tego, że siedzącemu
w więzieniu Morawskiemu przeciwstawili w okręgu katowicko-zabrskim jakiegoś nikomu nieznanego górnika-Niemca.
Spotkało się to z oburzeniem 28 towarzyszy Niemców z tego
okręgu, którzy wysłali na zjazd socjalnej demokracji nie
mieckiej w Monachjum protest, żądający cofnięcia tej kan
dydatury.
A więc na porządku dziennym dorocznego kongresu
socjalnej demokracji Niemiec w Monachjum znowu miało
przyjść do „dyskusji polskiej“, jak i na poprzedniej. Dys
kusja ta przybrała nawet bardzo szerokie rozmiary wobec
faktów, które zaszły tymczasem.
Mianowicie od lipca 1902 r. w Poznaniu wychodziła,
założona przez Różę Luxemburg „Gazeta Ludowa“, zwal
czająca zasadę odrębności organizacji polskiej i dążności
niepodległościowe socjalistów polskich. Otóż na zjeździe
monachijskim zjawił się wniosek, domagający się przejęcia
tego organu na koszt Partji. W przedzjazdowych nume

rach organów teoretycznych partji niemieckiej ukazały się
dwa artykuły, omawiające sprawy polskie. W „Neue Zeit“
dr. Winter dawał tendencyjny przegląd rozwoju ruchu na
Górnym Śląsku i bronił się przeciwko zarzutowi „socjalhakatyzmu“, opartemu — zdaniem jego — wyłącznie na ustę
pie jego artykułu, w którym bronił germanizacji żywioło
wej Polaków przez obcowanie z Niemcami i przy pomocy
dobrej szkoły niemieckiej. W „Sozialistische Monatshefte“
Daszyński uzasadniał konieczność formalnej równości
partji niemieckiej i polskiej jako zasady, na której muszą
być uregulowane stosunki proletarjatu polskiego i niemiec
kiego, i dowodził, że hasło niepodległości jest koniecz
nością polityczną i społeczną.
Na zjeździe członek zarządu partji, Auer, szeroko oma
wiał dotychczasowy stosunek partji niemieckiej do ruchu
polskiego i wyliczał, że subwencje dla „Gazety Robotni
czej“ pochłonęły w ciągu 11 lat 29.441 marek, nie licząc
tysięcy na poparcie agitacji wśród proletarjatu polskiego.
Dawano te pieniądze chętnie, bo były to wydatki, nie
zbędne dla agitacji, koniecznej chociażby dla przeciwdzia
łania strejkbrecherstwu. Ale w Polsce rozwinął się niespo
dziewanie ruch narodowy, który objął i proletarjat. Po
czucie, że należy bronić odrębności narodowej przeciwko
brutalnym napaściom, przeniknęło i do kół proletarjatu.
Znowu podniosła się myśl łączności całego narodu pol
skiego poprzez granicę i w ten sposób powstała i u pol
skich towarzyszy dążność do samodzielności i niezależno
ści. „Zjawisko to zrozumieć mogę, ale nie mogę go po
chwalić“ — mówi Auer i przechodzi do scharakteryzowa
nia zatargów z P. P. S. „Chcemy zrobić wszystko, aby
dokonać porozumienia się, lecz popierać ruchu, kierowa
nego przez „Gazetę Robotniczą“, dalej nie możemy. Ale,
póki stoimy na gruncie dążności do zgody, nie możemy
subwencjonować „Gazety Ludowej“, jako pisma konku-

rencyjnego“. Pogląd polski co do kandydatur Auer uważa
za fałszywy, ale mówi, że partja niemiecka chce iść do
jak najdalej posuniętych ustępstw, bo obcy jest jej szowi
nizm. „O ile Polacy mają pracować razem z nami, przyj
miemy ich zawsze z radością, jeżeli chcą oddzielnie spró
bować, na własną rękę, to życzymy im szczęścia i przesz
kadzać nie będziemy, ale musimy żądać, aby nam nie prze
ciwdziałali, jak w sprawie kandydatur — kończy Auer.
Potem rozwinęła się dyskusja. Róża Luxemburg zgło
siła rezolucję, ostro potępiającą „demoralizujące warcholstwo“ P. P. S., Bebel łagodzi tę rezolucję pod względem
tonu i ostrości wyrażeń. Gogowsky oświadcza, że „nacjo
nalistyczni Polacy w „G. R .“ propagują nie socjalizm, ale
nacjonalizm“, wobec czego o porozumieniu nie może być
mowy. Potem znów zabiera głos Luxemburg, wymyślając
P. P. S. i oświadczając, że i ona przystaje na porozumie
nie, byleby ono było ostateczne, by nie dotyczyło jedynie
sprawy kandydatur do parlamentu, ale zmusiło separa
tystów polskich do wejścia w szeregi partji niemieckiej.
Przeciwko Róży Luxemburg wystąpił energicznie Ledebour,
oskarżając ją o rozpalanie sporu, poczem znowu przema
wiał Bebel, który wprawdzie oświadczył, że nie podziela
stanowiska Róży Luxemburg w sprawie polskiej, ale mó
wił jednocześnie, że partja nie może ponosić odpowiedzial
ności za propagandę narodową P. P. S., bo to grozi nie
bezpieczeństwem „ze strony trzeciej“ (policji i sądów).
Przyznaje on, że wina zatargu była nie tylko po stronie
Polaków, wierzy w możliwość pogodzenia się i spodziewa
się, że towarzysze niemieccy na Górnym Śląsku ustęp
stwami swemi doprowadzą do ostatecznej harmonji.
Po przemówieniach jeszcze kilku mówców przyjęto re
zolucję następującą: „Ponieważ interesy ekonomiczne i po
lityczne proletarjatu tak polskiego, jak i niemieckiego są jed
nakowe; ponieważ dalej socjalna demokracja uważa za swój

obowiązek bronić polskiej klasy robotniczej także prze
ciwko uciskowi jej narodowości i zawsze według sił obo
wiązek ten spełniała; ponieważ wreszcie socjalna demo
kracja uważa i traktuje zawsze swoich niemieckich i pol
skich członków jako zupełnie równoprawnych i popiera
najusilniej materjalnie jak i moralnie agitację wśród proletarjatu polskiego, tedy oddzielenie się polskiej grupy
„Polska Partja Socjalistyczna", która przeciwstawiła się
partji ogólnej, musi być uważane za postępek nieuspra
wiedliwiony; zjazd ostro gani spowodowane przez grupę
„Polska Partja Socjalistyczna“ kandydatury podwójne na
Górnym Śląsku i prosi Zarząd partyjny raz jeszcze zrobić
próbę porozumienia się zwalczających się partyj — poro
zumienia się, leżącego w interesie całej socjalnej demo
kracji“.
W sprawie wniosku poznańskiego o pieniężne popie
ranie „Gazety Ludowej“ zjazd postanowił go przekazać
Zarządowi partji i losy jego uzależnić od wyników konfe
rencji ugodowej z P. P. S.
Oczywiście niesprawiedliwa uchwała kongresu mona
chijskiego nie mogła być wyjściem dla unormowania sto
sunków P. P. S. z partją niemiecką, jakkolwiek próby doj
ścia do zgody były podejmowane w dalszym ciągu. Trwała
zgoda była tem bardziej niemożliwa, że grupa Róży Lu
xemburg i w Poznaniu i u Zarządu partji niemieckiej stale
judziła przeciwko P. P. S.
Przebywający wciąż w Berlinie Zarząd P. P. S. z musu
ulegał naciskowi partji niemieckiej, tem bardziej, że zbliżały
się wybory do parlamentu, podczas których trzeba było
wytężyć wszystkie siły wobec wspólnego wroga — rządu
i partyj reakcyjnych. Z drugiej znów strony położenie or
ganizacji P. P. S. na Górnym Śląsku było bardzo ciężkie,
choć działalność jej niewątpliwie rosła i zyskiwała grunt
podatny w masach. Dość powiedzieć, że w chwili, kiedy

(znów w Berlinie) bdbywał się grudniowy VII zjazd P. P. S.
zaboru pruskiego, aż 5-ciu redaktorów „G. Robotniczej“
siedziało w więzieniu.
Nic więc dziwnego, że Zarząd P. P. S. zgodził się na
warunki Zarządu niemieckiego, znacznie ograniczające sa
modzielność P. P. S., ale pozwalające liczyć na wydatne
poparcie organizacji niemieckiej. W punktach ugody zawarowano, że w okolicach polskich o ludności mieszanej kan
dydaci mają być stawiani na konferencji okręgowej, obe
słanej przez towarzyszy niemieckich i polskich. W okrę
gach o przeważającej ludności polskiej mają być z reguły
stawiani kandydaci, władający obydwoma językami. „Ga
zeta Robotnicza“ ma wychodzić dwa razy tygodniowo
z własnej drukarni. Z Katowic przyszła na zjazd wiado
mość, że towarzysze polscy i niemieccy zgodnie postano
wili popierać przy wyborach kandydaturę Morawskiego.
W sprawie kandydatur w Poznańskiem doszło do kom
promisu. Socjaliści niemieccy zgodzili się na kandydatury
P. P. S. na prowincji, ale od kandydatury Gogowsky’ego
w Poznaniu odstąpić nie chcieli, obiecując wysunąć kan
dydaturę Morawskiego przy następnych wyborach.
W okresie przedwyborczym P. P. S. rozwinęła żywą
działalność nietylko na Górnym Śląsku i na prowincji Po
znańskiego, ale również i w samym Poznaniu, gdzie 29-go
marca 1903 r. zostało założone „Towarzystwo socjalistów
polskich“. Na zwołanem w tym celu zgromadzeniu publicznem, po referacie Biniszkiewicza wystąpili przeciwko P. P S.
miejscowi zwolennicy Róży Luxemburg, skupiający się przy
„Gazecie Ludowej“, zamieszczającej w dalszym ciągu za
jadłe wycieczki przeciwko ppsowcom. Wystąpienie Kas
przaka i towarzyszy, poparte przez socjalistów niemiec
kich, nie odniosło jednak poważniejszego skutku.
Wielka czerwcowa batalja wyborcza 1903 r., zakoń
czona wspaniałym triumfem socjalnej demokracji niemiec

kiej, dała i P. P. S. moralne zadosyćuczynienife. Wynika
to z rozejrzenia się w rezultatach wyborów w Poznaniu
i na Górnym Śląsku.
W Poznaniu przy wyborach 1890 r. kandydat socja
listyczny otrzymał 415 głosów. W trzy lata później padło
tam na Morawskiego 1.102 gł. Przed wyborami 1898 r.
rozpoczynają się w Poznaniu intrygi Róży Luxemburg prze
ciwko P. P. S. i w rezultacie następuje cofnięcie się gło
sów socjalistycznych o 400 bezmała. Normalny rozwój
socjalizmu polskiego został zwichnięty przez żywioły antyniepodległościowe, które, jak się pokazało, nie pozyskały
poważnego gruntu w Poznaniu. Albowiem przy istnieniu
w tem mieście przeszło 4.000 zorganizowanych zawodowo
robotników, przy działalności agitacyjnej 3 pism („Oświata“,
„Gazeta Ludowa“ i „Posener Volkszeitung“), przy urzą
dzaniu tam niemal codziennych zgromadzeń przez licznych
płatnych agitatorów niemieckich i rozpowszechnianiu ol
brzymiej ilości odezw Gogowsky otrzymał zaledwie o 370
głosów więcej niż Morawski przed 10-ciu laty. Oznaczało
to, że ani połowa zorganizowanych zawodowo robotni
ków nie chciała głosować za przewodniczącym własnej
organizacji. Była to klęska tej metody, którą reprezento
wali Róża Luxemburg, Kasprzak i Gogowsky. W chwili
najwyższego napięcia germanizacji wysunięcie kandydatury
Niemca, który miał czoło oświadczyć na jednem ze zgro
madzeń, że naród polski jest na wymarciu, było aktem,
z którym się wyborcy polscy nie mogli oczywiście pogo
dzić — i Gogowsky robotniczych głosów polskich nie
dostał.
Naogół w całem Poznańskiem, gdzie niegdzie nawet
po wsiach liczba głosów socjalistycznych powiększyła się.
Przyrost ten wynęsił do 4.000.
Na Górnym Śląsku kandydaci socjalistyczni otrzymali
przeszło 26.000 głosów, przyczem na Morawskiego w okręgu

katowicko-zabrskim padło 10.041 głosów, o przeszło 200
więcej niż w r. 1898. Doszło do ściślejszych wyborów, przy
których wyborcy Morawskiego przechylili zwycięstwo na
rzecz Korfantego, wówczas radykalnego narodowca, kan
dydującego przeciwko centrowcowi. (N. Winter, którego
kandydaturę narzucono wkońcu w okręgu bytomskotarnogórskim, otrzymał 10.260 głosów).
Zresztą Winter niebawem opuścił Górny Śląsk i, prze
niósłszy się na Pomorze, uległ obłąkaniu, co spowodowało
zupełne usunięcie się jego z widowni sporów polsko-nie
mieckich w obozie socjalistycznym.
Spory te nie ucichały. Kiedy przyszło do zawarcia
ostatecznej umowy, której punkty zostały zakomunikowane
berlińskiemu zjazdowi P. P. S. (patrz str. 128), zapropo
nowano Zarządowi P. P. S. przyjęcie do organizacji Róży
Luxemburg i Kasprzaka, przyczem wyjaśniło się, że partja
niemiecka subwencjonuje „Gazetę Ludową“, w dalszym
ciągu występującą przeciwko P. P. S. Z ciężkiem sercem
przedstawiciele Zarządu P. P. S. oświadczyli, że skoro te
osoby zgłoszą się, zostaną przyjęte. W dwa tygodnie Za
rząd P. P. S. otrzymał protokół, zawierający nowe sfor
mułowanie warunków, jeszcze niekorzystniejsze dla P. P. S.,
której sama nazwa została podana w brzmieniu „Polska
socjaldemokratyczna organizacja“. Na dobitkę do tego pro
tokółu został dołączony „Nebenprotokoll“ (Protokół do
datkowy), orzekający, „że programem polskiej organizacji
jest program Erfurcki i że żadnego odrębnego polskiego
programu, w którym o odbudowaniu Polski byłaby mowa,
niema“. Ten „Nebenprotokoll“ miał być ogłoszony tylko
wówczas, gdyby P. P. S. przestąpiła w jakikolwiek spo
sób lub nie dopełniła podpisanej deklaracji. Było to już coś
wręcz niesłychanego. Zarząd P. P. S. rozesłał do mężów
zaufania partji i do uczestników ostatniego zjazdu okólne
zapytanie, czy chcą się na nowe warunki zgodzić.

Oczywiście odpowiedzi przyszły odmowne. Ze wszyst
kich stron, tak. z kraju, jak i z emigracji protestowano
przeciwko tym warunkom. Zewsząd też zachęcano Zarząd
do wytrwania i zachowania niesplamionym sztandaru walki
niepodległościowej. Umowa tedy nie doszła do skutku.
P. P. S. zachowała swą zupełną niezależność programową
i organizacyjną, ufna we własne siły i w poparcie towa
rzyszy innych zaborów.
Przykre te nad wyraz zajścia odbiły się głośnem echem
na dorocznym zjeździe socjalnej demokracji niemieckiej
w Dreźnie, we wrześniu 1903 roku. Zarząd P. P. S. za
boru pruskiego wydał na ten zjazd (napisany przez Kazi
mierza Krauza po niemiecku) „List otwarty do socjalnej
demokracji niemieckiej“. Z powodu tego listu na porządku
dziennym zjazdu stanęła znowu „kwestja polska“. Dyskusja
była bardzo długa. W obronie P. P. S. wystąpił cały sze
reg mówców, energicznie występujących przeciwko Zarzą
dowi niemieckiemu. Świetną mowę wygłosił Ledebour,
który między innemi oświadczył, że „Polscy socjalni demo
kraci byliby łajdakami, gdyby nie stawiali żądania niepo
dległości“ i formalnie unicestwił Różę Luxemburg, ogła
szając kongresowi na podstawie urzędowych dokumentów,
że kiedy „Gazeta Robotnicza“ posiadała płatnych odbior
ców 1.000, to „Gazeta Ludowa“ — 37. Wywołało to po
wszechną konsternację.
Zjazd drezdeński stwierdził, że P. P. S. jest zupełnie
samodzielną organizacją, stojącą poza obrębem S. D. nie
mieckiej, która też nie ma z nią innych stosunków oprócz
wynikających z międzynarodowej wspólności interesów proletarjatu socjalistycznego.
Epilogiem kompromitacji Róży Luxemburg na kongre
sie drezdeńskim było zebranie socjalistyczne w Poznaniu
z udziałem towarzyszy niemieckich i polskich. Przeciwko
Róży Luxemburg występowali i jedni i drudzy, przyczem

odrzucono rezolucję Gogowsky’ego, solidaryzującego się
z Różą Luxemburg.
.
Wogóle po kongresie drezdeńskim atmosfera stosun
ków polsko-niemieckich mocno się oczyszcza. Ledebour
w szeregu artykułów „Vorwarts“u gruntownie się rozpra
wia z socjalhakatyzmem i z Różą Luxemburg, piętnując jej
warcholską robotę. Partja niemiecka cofa subsydjum dla
„Gazety Ludowej“, która też w r. 1904 przestaje wy
chodzić. Sama Róża Luxemburg coraz głębiej pogrąża się
w wir niemieckiej roboty partyjnej. Gogowsky znika z Po
znania. Znika niebawem i Kasprzak, udając się do niele
galnej roboty S. D. K. P. i L. w Królestwie. Na dorocz
nym zjeździe socjalnej demokracji niemieckiej w Bremie
we wrześniu 1904 r. już nie było „dyskusji polskiej“.
Tymczasem wychodzą po kolei z więzień pruskich
Haase, Golde, Morawski i robota P. P. S., zupełnie teraz
samodzielna, zaczyna się rozwijać normalnie, bo i policja
pruska, przekonawszy się, że jej wytępić nie potrafi, po
czyna ją traktować prawie tak jak niemiecką agitację so
cjalistyczną.
Rok 1903 przyniósł dalszy rozwój wrzenia w Rosji.
Prasa codzienna całej Europy drukowała coraz częściej wieści
o krwawych zajściach przy tłumieniu demonstracyj studenc
kich i robotniczych, o powtarzających się to tu, to tam roz
ruchach, o masowych aresztowaniach. Wrzenie daje się zau
ważyć we wszystkich warstwach, począwszy od szlachty i in
teligencji, a skończywszy na chłopach i robotnikach. Wiara
chłopa rosyjskiego w cara, tak, zdawałoby się, głęboko
zakorzeniona, zaczyna się chwiać. Rewolucjoniści rosyjscy,
którzy niegdyś uciekali się do rozpowszechniania proklamacyj, wrzekomo od cara pochodzących, obecnie w ode
zwach do chłopów wystawiają otwarcie hasło „precz z samowładztwem!“ W miastach i osadach fabrycznych, gdzie
jeszcze niedawno panowała zupełna martwota, wybuchają

strejki, przechodzące w manifestacje antyrządowe. Ludność
miejska popiera czynnie protestujących studentów. Agi
tacja antyrządowa zaczyna przenikać do wojska. Przy
głównym zarządzie sądu wojennego utworzono specjalny
oddział dla sądów politycznych. Więzienia wszędzie są
przepełnione politycznymi tak, że w Petersburgu musiano
nawet przerabiać domy prywatne na więzienia dla poli
tycznych.
Carat zaczyna tracić pewność siebie, co się ujawnia
w ciągłych wahaniach polityki wewnętrznej. Chęć wyko
lejenia ruchu robotniczego i uczynienia z niego jednej
z opór rządu (t. zw. „zubatowszczyzna“, wyzyskująca „ekonomizm“ dla celów antyrewolucyjnych) objawia się obok
najsroższych represyj względem robotników. Studentów to
się prześladuje, to usiłuje się ich uspokoić obietnicami re
form uniwersyteckich. Rząd zmuszony jest patrzeć na opo
zycyjne manifestacje najrozmaitszych zjazdów, których nie
rozpędza. Powszechne wrzenie wymusza na nim zapowie
dzi zmian systemu, które jednak nie są dokonywane.
Ze wszystkiego można było wnosić, że świadomość
polityczna w Rosji zaczyna szybko wzrastać, że wprawdzie
ścierają się tam najrozmaitsze prądy społeczne, tworzą się
najrozmaitsze partje, lecz wszystkie one domagają się znie
sienia absolutyzmu carskiego.
Obok liberałów rosyjskich, skupiających się głównie
w organach samorządu miejscowego (w t. zw. „ziemstwach“ gubernjalnych i powiatowych) i reprezentowanych
przez wydawane zagranicą „Oswobożdienje“ P. Struvego,
w Rosji działały organizacje socjalistyczne dwóch kierun
ków — socjalistyczno-rewolucyjnego i socjalno-demokratycznego. Socjaliści-rewolucjoniści (P. S. R.) od jesieni 1901 r.
stanowili zjednoczoną partję, socjalni demokraci (S. D.),
występujący pod firmą S. D. P. R. Rosji, byli rozbici i or-

ganizacyjnie i ideowo na wielką liczbę kierunków, na
miętnie zwalczających się wzajemnie.
Partja S. R. rozwinęła bardzo ożywioną działalność agi
tacyjną wśród chłopów i robotników i usiłowała wskrzesić
tradycje terorystyczne „Narodnej W oli“. Jej to dziełem
były zamachy na ministra Bogolepowa i Sipiagina, na gu
bernatora Oboleńskiego i innych przedstawicieli władz
cąrskich.
S. D. występowali zasadniczo przeciwko walce terorystycznej i dążyli do masowej organizacji mas robotni
czych dla obalenia samowładztwa carskiego. Pomimo bar
dzo wielkich rozbieżności programowych w łonie S. D.
widocznem się stawało, że wkońcu zwyęięży kierunek
„Iskry“ i „Zorzy“, kierunek o wyraźnem zabarwieniu politycznem, zwalczający wszelkie pozostałości dawnego „ekonomizmu“ i dążący do ujęcia w swe ręce walki zorgani
zowanego proletarjatu z rządem carskim.
S. D., jak już mówiliśmy, była wybitnie centralistyczną.
Partja S. R. skłaniała się do federalizmu. S. D. zwalczają
ucisk narodowościowy, uważając domaganie się niepod
ległości lub choćby autonomji za niezgodne z zasadami so
cjalizmu. Partja S R. uważała, że tylko wolny ustrój poli
tyczny, w którym obwarowane są prawa mniejszości, może
zapewnić „pokojowe współżycie pod jednym dachem pań
stwowym różnych narodowości“. Oto dlaczego partja S. R.
była „za ustrojem federacyjnym, za najszerszym rozwojem
autonomji miejscowej, za kulturalną autonomją narodo
wości“.
Kwestje narodowościowe musiały być uwzględniane
przez socjalistów rosyjskich nie tylko ze względu na różnoplemienność Rosji, ale i na poważny rozwój nierosyjskich
partyj socjalistycznych na wszystkich „kresach" państwa.
Poza P. P. S., działającą w Królestwie i na Litwie,
i S. D. K. P. i L., ogarniającą swym wpływem tylko drobną

mniejszość proletarjatu polskiego niektórych ośrodków
Królestwa, — na Litwie i Białej Rusi, po części zaś i w Kró
lestwie, na Łotwie i na Ukrainie działał „Bund“.
„Bund“ odbył znamienną ewolucję programową i or
ganizacyjną. Wyrzekł się wkońcu „ekonomizmu“, stanął
na gruncie uznania narodowości żydowskiej i żądał dla
niej autonomji kulturalnej w przyszłym ustroju konstytu
cyjnym Rosji. Jednocześnie „Bund“ przestał należeć do
S. D. P. R. Rosji (faktycznie nie istniejącej jako całość)
i pragnął oprzeć swój stosunek do niej na zasadzie federa
cyjnej. To ostatnie „Iskra“ uznała za krok „nielegalny“
i ostro potępiła autonomiczne tendencje „Bundu“.
„Bund“ rozszerzał swe wpływy na coraz to dalsze
miasteczka żydowskie i ruchliwością swą sprawiał wraże
nie, przekraczające nie tylko jego wpływy, ale i siły pro
letarjatu żydowskiego, rozproszonego po drobnych war
sztatach rzemieślniczych.
Obok „Bundu“ i P. P. S. na Litwie działała L. S. D.,
która, po odpadnięciu od niej do P. P. S. części robotników-Polaków, stawała się coraz bardziej litewską z języka
agitacji i uzyskiwała wpływy na wsi Powstała drobna so
cjalistyczna organizacja białoruska „Hromada“, popierana
przez P. P. S. Na Ukrainie wytworzyły się dwie partje —
Ukraińska Partja Socjalistyczna z programem niepodległo
ściowym, wzorowanym na programie P. P. S. i Rewolu
cyjna Ukraińska Partja (R. U. P.), działająca głównie
wśród chłopów. Poczęły się tworzyć partje sjonistycznosocjalistyczne, przeważnie kosztem „Bundu“.
I poza ramami dawnej Rzeczypospolitej szybko wzra
stał ruch socjalistyczno-rewolucyjny. Poważną organizacją
mogli się wykazać Łotysze, wśród których działały dwie
partje socjalno-demokratyczne. W Finlandji obok legalnie
działającej partji robotniczej o charakterze socjalistycznym
wytworzyła się nielegalna „partja czynnego oporu“, wcho-

dząca na drogę walki rewolucyjnej z caratem. Na Kaukazie
wzmogła się stara rewolucyjna organizacja „Dasznakcutiun“, obok niej zaś powstała gruzińska partja rewolucyjna
„Sakartvelo“. Jednocześnie w Gruzji wzmagał się ruch
socjalno-demokratyczny, ogarniający nie tylko robotników,
ale i chłopów.
Wszędzie jednem słowem gromadził się materjał palny,
który mógł wybuchnąć ogniem rewolucyjnym, tem sku
teczniejszym, im bardziej przyszły ruch polegałby na jakiemś skoordynowaniu sił. Rozumiała to P. P. S., która,
w myśl swoich zasad programowych, dążyła nie tylko do
niepodległości Polski, ale i do oderwania od Rosji jak naj
większej części jej obconarodowych „kresów“. To też dzia
łacze P. P. S. starają się nawiązać stosunki ze wszystkiemi żywiołami rewolucyjnemi Rosji i w miarę sił poma
gają organizacjom, zwalczającym centralizm wszechrosyjski.
Publicystyka P. P. S. szerzy w dalszym ciągu przekona
nie, że tylko zupełne wyjarzmienie „kresów“ z pod pano
wania Rosji da narodowościom uciskanym możność nor
malnego rozwoju.
Do koordynacji ruchu rewolucyjnego całego państwa
rosyjskiego było bardzo daleko wobec zaognionych walk
międzypartyjnych i międzyfrakcyjnych, zatruwających ży
cie wewnętrzne tak rosyjskiego, jak i nierosyjskiego ruchu
rewolucyjnego.
Dla P. P. S. niezmiernie przykry był stan walki z „Bundem“, który poza wycieczkami publicystycznemi w prasie
własnej i rosyjskiej, a nawet zagranicznej, usilnie popierał
odradzającą się S. D. K. P. i L., jakkolwiek zdawał sobie
dokładnie sprawę z jej słabości. O d r. 1901 „Bund“ i S. D.
K. P. i L. urządzały nawet w Warszawie odrębne mani
festacje uliczne na 1 maja.
Stosunki „Bundu“ i P. P. S. zaogniały się wobec pro
wadzenia przez obiedwie partje roboty organizacyjnej i agi

tacyjnej w tych samych środowiskach — nie tylko na Li
twie, ale i w Warszawie i w Łodzi. „Bundowcy“ wydają nie
legalne pisma żargonowe dla Warszawy („Robotnik W ar
szawski“), dla Lodzi („Dzwon Wolności“), dla Białego
stoku („Robotnik Białostocki“), rozrzucane wśród tych sa
mych robotników żydowskich, na których oddziałuje i P.
P. S. Wytwarzało to stan rzeczy, przy którym musiał się
pogłębiać antagonizm dwóch odłamów proletarjatu ży
dowskiego. Tem bardziej, że, pomimo szerzenia się orga
nizacji „Bundu“, żydowskie organizacje P. P. S. w Kró
lestwie i Litwie też wzrastały.
P. P. S. zwołuje od czasu do czasu specjalne konfe
rencje żydowskie, na których są omawiane bieżące po
trzeby ruchu. Na konferencjach tych robotnicy żydowscy
ostro występują przeciwko „Bundowi“, oskarżając go mię
dzy innem o ułatwianie rządowi akcji antysemicko-pogromowej przez odseparowywanie proletarjatu żydowskiego
od chrześcijańskiego.
Dla P. P. S. było rzeczą wielkiej wagi praktycznej
porozumienie się z socjalistami rosyjskimi, zwłaszcza zaś
z S. D. P. R. Rosji, jako partją, stojącą, tak samo jak
i P. P. S., na podłożu robotniczem. Ale na przeszkodzie
stały dwie ważne okoliczności. Przedewszystkiem był to
jej centralizm, zachowujący się wrogo wobec tendencyj
niepodległościowych P. P. S. i uważający teren polskolitewski za takąż samą „Rosję“, jak okręg petersburski,
czy moskiewsko-włodzimierski. Następnie, wszelkie poro
zumienie utrudniał brak ciała kierowniczego S. D. P. R.
Rosji wobec rozbicia tej partji. Poprostu nie było z kim
pertraktować, ktoby mógł brać odpowiedzialny udział
w rokowaniach w imieniu partji. P. P. S. była partją ści
śle zorganizowaną, posiadającą poza C. K. R. komitety
lokalne i dzielnicowe, konferencje specjalne, uchwały zjaz
dów, normujące jej działalność, odpowiedzialną wobec

partji prasę. Temu wszystkiemu po stronie rosyjskiej prze
ciwstawiał się nieskoordynowany ruch, kierowany przez
liczne komitety, oraz prasa o nieokreślonych wpływach.
To też P. P. S. oczekiwała oddawna zapowiadanego
II zjazdu S. D. P. R. Rosji, na którym miał być uchwa
lony nowy program i wybrany organ kierowniczy Partji.
Na jesieni 1903 r. zjazd ten rzeczywiście odbył się. Stwo
rzono na nim centralne instancje partyjne i uchwalono
nowy program, którego § 7 brzmiał: „Uznanie prawa sta
nowienia o swym losie dla wszystkich narodów, które sta
nowią państwo“. Obok tego umieszczono w programie
ustęp następujący: „Prawo ludności otrzymywania wy
kształcenia w języku ojczystym, zabezpieczone założeniem
potrzebnych do tego celu szkół na koszt państwa i władz
autonomicznych; prawo każdego obywatela przemawiania
na zebraniach publicznych w języku ojczystym; wprowa
dzenie języka ojczystego narówni z państwowym we
wszystkich instytucjach miejscowych, publicznych i pań
stwowych“.
Zjazd odmówił „Bundowi“ prawa ustosunkowania się
do S. D. P. R. Rosji na podstawie federacyjnej, wobec
czego „Bund“ z Partji ustąpił zupełnie, stając się organi
zacją niezależną. Nie przystąpiła do partji i S. D. K. P.
i L., stojąca na stanowisku centralizmu wszechrosyjskiego.
Ale powody tego zerwania z S. D. P. R. Rosji były cał
kiem odmienne od tych, jakie skłoniły „Bund“ do ustą
pienia. O to S. D. K. P. i L. zażądała od towarzyszy ro
syjskich, aby zmienili brzmienie § 7 programu na „sfor
mułowanie ścisłe i uniemożliwiające interpretację w duchu
nacjonalistycznym“ — t. j. aby tego § nie można było
uważać za uzasadnienie czy usprawiedliwienie dążności nie
podległościowych. Socjalni demokraci rosyjscy, pomimo
swego centralizmu, nie mogli się na to zgodzić, uważając,
jak pisała „Iskra“, że wśród „dających się pomyśleć kom-

binacyj“ istnieje też niepodległość. To jednak dla „socjal
demokratów“ polskich było nie do przyjęcia, gdyż zwal
czanie idei niepodległości stało się jedyną racją bytu S. D.
K. P. i L., jedynem uzasadnieniem jej istnienia. Woleli tedy
wyrzec się współdziałania z socjalistami rosyjskimi, o czem
stale pisali w swej prasie, byle nie być podejrzanymi o —
bodaj pośrednie — popieranie hasła, mogącego być interpretowanem w duchu niepodległościowym. Stawali w ten
sposób w sprzeczności i z całem dotychczasowem swojem
dążeniem do organicznego zlania się z organizacją wszechrosyjską i z uchwałą międzynarodowego zjazdu londyń
skiego. Takim był fanatyzm antyniepodległościowy S. D.
K. P. i L., przybierający w niektórych jej wystąpieniach
kształty nienawiści do wszystkiego co polskie. „Szlachta
i mieszczaństwo polskie jako najpodlejsze w całem pań
stwie...“ pisała odezwa Zarządu głównego S. D. K. P. i L.
z r. 1903. „Społeczeństwo polskie jest teraz najbardziej
reakcyjną częścią Rosji, jedyną prawie podporą samowładztwa carskiego“ — mówił „Czerwony Sztandar“ Nr. 13.
„Polska odgrywa w tej chwili najreakcyjniejszą rolę po
mocnicy absolutyzmu rosyjskiego“ — pisał przywódca S. D.
K. P. i L. Adolf Warszawski w „Przeglądzie Soc.-Demokratycznym“ (Nr. 2 z r. 1904) w artykule „Polska, ap
porte!“

