R O ZD ZIA Ł TRZECI.

Socjalizm polski na progu XX-go stulecia.
Rozw ój działalności P. P. S. Wykrycie drukarni „R o b ' tnika“ i areszto
wanie Piłsudskiego. Bitwa pod Sans-Souci. „Proletariat“ Kulczyckiego.
Agitacja w śród robotników żydowskich. Odrodzenie S. D. K. P. K on
gres paryski. Sądy wojenne w Warszawie. V zjazd P. P. S. Rozw ój
pracy partyjnej. Ucieczka Piłsudskiego. Zdobycze P. P. S. D. „N aprzód“
pismem codziennem Udział w w yborach do sejmu. W ybory 1900 r. do
parlamentu austrjackiego. Utrata mandatu lwowskiego. Rozw ój ruchu
na Śląsku Cieszyńskim. Daszyński w parlamencie wiedeńskim. W ybory
sejmowe 1901 r. Konferencje okręgowe. V zjazd P. P. S. zaboru prus
kiego. Wystąpienia Róży Luxemburg. Cofnięcie subwencji niemieckiej
Przeniesienie „Gazety Robotniczej“ do kraju. Dyskusja polska w Lubece.
Solidarność trójzaborowa. Stosunek socjalizmu polskiego d o kierunków
teoretycznych, na Zachodzie. Sprawa przyszłej walki o niepodległość
w publicystyce partyjnej. Socjalistyczny ruch rosyjski i stosunek do
niego P. P. S.

Kierowany przez P. P. S. ruch socjalistyczny w za
borze rosyjskim szerzył się coraz bardziej, tak że organi
zacja partyjna, z natury rzeczy szczupła, b o nielegalna, nie
była w stanie zaspokoić jego potrzeb. Niemniej jednak
starała się g o obsłużyć w miarę możności, pogłębiając go,
wzmacniając i przedewszystkiem zaopatrując w w ydaw 
nictwa. Liczba tych ostatnich ustawicznie rośnie. Partja
bow iem nie pomija żadnej sposobności, aby się zw rócić
ze słow em drukowanem d o masy robotniczej. Zwłaszcza
wzmagający się ruch strejkowy — i to nietylko w W ar
szawie, ale również na prowincji, o d Zagłębia D ąbrow 
skiego aż d o Białegostoku — wym agał o d P. P. S. żywej

działalności w tym kierunku. Partja i w artykułach „R o 
botnika“ i w odezw ach stara się nadać ruchowi strejkowemu odpow iedni kierunek, form ułując idee przewodnie
walki o podniesienie płacy roboczej, skrócenie dnia pracy
i szanowanie godności ludzkiej robotnika. Z drukarni par
tyjnej w ychodzą liczne odezw y, ustalające poszczególne
punkty żądań strejkujących robotników . Olbrzymi ruch
strejkowy 1 8 9 8 —99 roku, sp ow odow an y pierwotnie w p ro
wadzeniem n ow eg o prawa fabrycznego, przedłużającego
w Królestwie (w przeciwstawieniu d o Rosji) dzień rob o
czy, kierowany był ideow o przez P. P. S., która skorzy
stała zeń dla popularyzacji 8-godzinnego dnia roboczego
i dla wykazywania robotnikom , że zależność Królestwa od
Rosji opóźnia rozw ój społeczny kraju. Ruch ten dop row a
dził w sierpniu r. 1899 d o pow szechnego strejku w W ar
szawie i rozlał się szerokim potokiem na prow incję, ogar
niając Łódź, Pabjanice, Częstochow ę, Zagłębie, Białystok
i t. d.
A le propaganda idei program ow ych P. P. S., organi
zowanie kółek uświadamiających w śród robotn ików i kie
rowanie ich walką ekonom iczną nie b y ło wszystkiem, co
Partja uważała za sw ój obow iązek. Usiłowała ona skiero
w yw ać energję mas robotniczych na now e tory, organizu
jąc i popierając jej wystąpienia na zewnątrz w postaci demonstracyj — czy to z p ow od u święta m ajow ego, czy to
z okazji pogrzebów zasłużonych towarzyszy, czy to na
cmentarzach, gdzie (jak to b y ło np. w D ąbrow ie) spoczy
w ały zw łoki pom ordow anych przez carskie żołd actw o ro
botników . W ten sp osób P. P. S. starała się dać ro b ot
nikowi now ą broń w jego walce z władzą carską, stop
niow o g o ośmielać i przygotow yw ać d o spełnienia przy
szłych zadań rewolucyjnych.
P od w pływ em działalności partyjnej rośnie o p ó r klasy
robotniczej, potęguje się pragnienie walki, mnożą się fakty

czynnego wystąpienia przeciwko majstrom, poniewierają
cym godn ość robotnika, zdarzają się wypadki zabijania
szpiegów . Tak na początku listopada 1899 r. w Często
chow ie zabito szpiega Józefa Szancenberga, w Zagłębiu
Dąbrowskiem Jana Mazura, co pociągnęło za sobą d o 
tkliwe represje.
W o g ó le w miarę wzrostu ruchu rosły i prześlado
wania. Aresztowania pojedyncze i masowe, będące w yni
kiem działalności szpiegów i prow okatorów , m ocno da
wały się w e znaki i ruchowi robotniczem u i organizacji
partyjnej, której stale groziło rozbicie. Jednakże w yrobie
nie konspiracyjne towarzyszy, zwłaszcza „nielegalnych",
wielka ostrożność w dobieraniu kierowników/ ruchu, a przedewszystkiem poświęcenie bezgraniczne tych ostatnich
chroniły P. P. S. o d katastrofy.
A jednak nie uniknęła ona klęsk pow ażnych. W nocy
z 21 na 22 lutego 1900 r. podczas przypadkowej rewizji
żandarmerja wykryła w Lodzi tajną drukarnię „R obotn ik a“ ,
przyczem aresztowała jego redaktora, Józefa Piłsudskiego
wraz z żoną. Jednocześnie w ręce żandarmerji w padło
paru innych wybitnych kierow ników partji, w tej liczbie
członek C. K. R. Aleksander Malinowski. Pomijając już
dotkliw y cios, jakim b y ło wykrycie dotychczas nieuchwyt
nej drukarni „R ob otn ik a “ , strata szeregu sił robotniczych
nie m ogła nie osłabić Partji. Nie zniszczyło to jej jednak.
Pom im o bardzo ciężkiego stanu organizacji kierowniczej
wypełnia ona szczerby, sp ow odow an e aresztowaniami, i nie
daje się zepchnąć ze stanowiska, jakie zajęła była w ru
chu robotniczym.
W końcu kwietnia zjawia się w Warszawie now y, już
36-ty, numer „R obotn ik a“ , który też w ychodzi w dalszym
ciągu bez przerwy. Dawną drukarnię zastępuje nowa
i praca wydawnicza P. P. S. pow raca d o normy. Stosunki
organizacyjne w całym kraju zostały utrzymane, chw ilow o

zerwane nici udało się nawiązać z pow rotem , na stano
wiskach kierowniczych znaleźli się now i ludzie — B ole
sław Czarkowski, Feliks Sachs, a demonstracja majowa
1900 r. pokazała, że P. P. S. żyje i działać nie przestaje.
Demonstracja ta dłu go żyła w pamięci całej W ar
szawy p od nazwą „bitw y p o d Sans-Souci“ . A lbow iem generał-gubernator Imeretyński postanow ił rozpraw ić się
z manifestantami przy pom ocy sił zbrojnych. Zaraz p o roz
powszechnieniu kartek, któremi Warszawski Komitet R o 
botniczy zapraszał robotn ików d o Alej Ujazdowskich na
zgromadzenie dnia 29 kwietnia jako w ostatnią niedzielę
przed świętem majowem, zostało zm obilizowane w ojsko.
W koszarach odb yw ały się ćwiczenia. P opołudniu w nie
dzielę w bocznych ulicach i w podw órzach dom ów roz
stawiono konne oddziały kozaków i piesze pułku litew
skiego. Przy pomniku M ickiewicza i przy kościele św. A le
ksandra stanęli konni żandarmi, kozacy orenburscy i p o 
licja. W A leje w prow adzon o rotę pułku litewskiego i sot
nię kozaków , pozatem m nóstw o żandarmerji i policji. Zja
wili się i oficerow ie sztabowi z jenerałem Komarowym,
mianowanym komendantem placu boju. O k o ło godz. 5
zaczęli napływ ać d o Alej robotnicy odświętnie ubrani,
z czerwonem i krawatami. Stawili się licznie i robotnicy Ż y
dzi, którzy porzucili pracę. O k o ło godz. 6 w Alejach w e
dług obliczeń policji zgrom adziło się 30.000 ludzi. Na kw a
drans przed godz. 6 zaczął się form ow ać poch ód . T ow a
rzysze i towarzyszki, trzymając się p o d ręce, łączyli się
w większe grupy p o kilkaset o só b i posuwali się ku Ła
zienkom. G dy p och ód sform ow ał się ostatecznie, obej
mując kilka tysięcy osób, zaw rócono przy Łazienkach
i skierowano się z pow rotem ku miastu, by iść pod
pomnik Mickiewicza. Zabrzmiały p o raz pierwszy na uli
cach W arszawy głośne dźwięki „C zerw onego Sztandaru“ .
Na rogu Pięknej p och od ow i zastąpili drogę kozacy wraz

ze zwartemi szeregami policji. P o ch ó d znów zawrócił ku
Łazienkom i posuw ał się, śpiewając „W arszawiankę“ . W tym
czasie w Alejach zjawił się Imeretyński. Pow itano g o w rogiemi okrzykami, gwizdaniem i paru kamieniami. Z tłumu
w yrzucono w górę kawał czerwonej materji, na której w i
dok obnażyły się g ło w y i rozległy się okrzyki: „N iech żyje
N iepodległa Polska“ , „N iech żyje socjalizm !“ i t. d. P o 
mocnik oberpolicmajstra, Zajfert, rzucił się w tłum, chcąc
porw ać czerw oną płachtę, ale otrzymał m ocny cios kijem
i, pokrw awiony, w ycofał się. Posuwającem u się dalej p o 
ch odow i zagrodziła drogę piechota z nastawionemi ba
gnetami. Kiedy tłum zaczął co fa ć się ku Placow i 3-ch
Krzyży, przypuścili doń szturm kozacy z nahajami. Najwię
cej ucierpieli zwykli spacerowicze, którzy z przeciw ległego
chodnika przypatrywali się poch od ow i, b o robotnicy b ro
nili się dzielnie kijami i kamieniami. Bito kozaków , poli
cjantów i szpiegów. W reszcie zwiększonym siłom w ojskow o-policyjnym udało się p och ód rozproszyć. Część jego
wdarła się na taras restauracji Sans-Souci, skąd na k o
zaków i żołnierzy posypały się filiżanki, spodki, szklanki
i t. d. Część zamknięto w Parku Ujazdowskim, skąd wie
czorem odstaw iono d o cytadeli 3000 osób. Część mani
festantów dotarła jednak d o N ow ego Świata, lecz nie m o
gła dojść d o pomnika Mickiewicza, otoczon eg o szczelnie
przez żandarm ów i kozaków . Olbrzymią większość areszto
wanych musiano wypuścić, zatrzymano sto kilkadziesiąt
osób, w tem najwięcej robotn ików -Ż ydów , gdyż znalezie
nie się ich w Alejach w dzień (dla Ż ydów ) roboczy sta
n ow iło niezbity d o w ó d udziału w demonstracji P. P. S.
Manifestacja warszawska była wym ownem świadec
twem w p ły w ów Partji na masy robotnicze, które chętnie
daw ały posłuch rzucanym przez nią wskazaniom. D em on
stracja ta świadczyła również o znacznem rozszerzeniu się
idei socjalistycznej w masach robotniczych, które skwa

pliwie chwytały hasła walki klasowej i walki z przemocą
najezdniczego rządu.
Szerzenie się nastroju rewolucyjnego w masach na
suwało niektórym z działaczy partyjnych myśli co d o za
ostrzenia taktyki partyjnej. Ludwik Kulczycki, członek grupy
„Proletarjatu“ z r. 1888, później jeden z działaczy P. P. S.
w pierwszym okresie jej istnienia, począł wysuwać — po
pow rocie z zesłania — myśl konieczności walki terorystycznej. Osiadłszy we Lwow ie, szerzył ten pogląd w miej
scowej sekcji Oddziału Zagranicznego P. P. S. i zdobył
dlań kilku zwolenników. Natomiast wszelkie jego usiłowa
nia, aby skłonić ku program owi terorystycznemu Komitet
Zagraniczny P. P. S. i redakcję „Przedśw itu“ , jak rów 
nież działaczy krajowych, spełzły na niczem. T o też p o 
stanowił on dokonać pew nego rodzaju „zamachu stanu“ .
Kiedy p o wykryciu drukarni „R obotn ik a“ w Lodzi roz
szerzyły się pogłoski o zupełnem „rozbiciu“ P. P. S., Kul
czycki sp ow od ow a ł wystąpienie z Oddziału Zagranicznego
11 członków sekcji lwowskiej i założył w maju 1900 r.
now ą organizację partyjną, występującą pod firmą „P o l
skiej Partji Socjalistycznej Proletarjat“ . Secesjoniści wysłali
emisarjuszy d o W arszawy i Lodzi, którym udało się za
p om ocą nieścisłych informacyj o zupełnem rozbiciu Partji
i obietnic nadzwyczaj wydatnej działalności nowej orga
nizacji na jakiś czas oderw ać od P. P. S. część zorgani
zow anych towarzyszy w Lodzi i w prow adzić pewne za
mieszanie w stosunki warszawskie. „P . P. S. Proletarjat“
dzięki wyjątkowej płodności publicystycznej L. Kulczyc
kiego zdobyła się na dużo w ydaw nictw broszurowych
i nawet książkowych o b ok pisma „Proletarjat“ , ale ani
działalności terorystycznej nie rozwinęła, ani żadnego p o 
ważniejszego w pływ u nie wywierała, jakkolwiek istniała
dość długo i- przetrwała rewolucję 1905 r. Sw oją drogą
jako czynnik dezorganizatorski, w prow adzający zamieszanie

d o szeregów robotniczych i skupiający żyw ioły warcholskie, odegrała rolę nader ujemną, zwłaszcza w śród bar
dzo niedojrzałej młodzieży, którą w ciągała nieopatrznie do
roboty partyjnej.
O b o k „Proletarjatu“ Kulczyckiego na gruncie Króle
stwa wzmagały się, jakkolwiek bardzo pow oli, w pływ y
„B undu“ , oddziaływające głów nie na żyw ioły litwackie,
gdy m iejscowy proletarjat żydowski, bardziej związany
z kulturą polską, trzymał się przy P. P. S. i tylko skarżył
się na niedostateczność żargonow ego materjału agitacyj
nego, jakiego partja dostarczała. Istotnie, jakkolwiek P. P. S.
wydawała żargonow ego „A rbajtera“ i broszury oraz odezwy
w żargonie, jednakże p od tym względem nie m ogła kon
kurow ać z „B undem “ . Ten ostatni bow iem rozporządzał
liczną inteljgencją, władającą żargonem, gdy tymczasem
inteligenci Żydzi, należący d o P. P. S., byli kulturalnie
Polakami i żargonu przeważnie zupełnie nie znali. Mimo
to jednak w pływ y P. P. S. w śród robotników żydowskich
rosły. Poza Warszawą i Białymstokiem, gdzie żydowska
organizacja P. P. S., oparta wyłącznie na robotnikach,
z pow odzeniem konkurowała z rosnącym w siły „B un
dem “ , rozszerzały się stosunki żydowskie P. P. S. na Li
twie — w Wilnie i w Grodnie. W tem ostatniem mieście
żydowska organizacja P. P. S. uzyskała wnet przewagę
nad „B undem “ .
R obota przyjeżdżających z Litwy „b u n d o w có w “ , poza
rozbijaniem jednolitej siły proletarjatu, miała charakter rusyfikatorski politycznie. „B u n d“ jako część założonej w r.
1897 Socjalnodem okratycznej Partji R obotniczej Rosji był
organizacją centralistyczną, o tendencjach wszechrosyjskich,
w rogich wszelkim dążnościom separatystycznym. Nie g o 
dząc się na niepodległościow e stanowisko P. P. S. i kon
kurując z nią w śród masy żargonow ej, „B u n d“ czuł jed
nakże, że bez związku z chrześcijańską masą robotniczą,

stanowiącą kolosalną większość proletarjatu Polski, rola
jego w tym kraju będzie nikłą. W o b e c tego popierał
wszelkie próby wznowienia antyniepodległościow ej organi
zacji S D. K. P., szerzył zagraniczne w ydaw nictw a Róży
Luxemburg i „Spraw y R obotniczej“ i w ten sposób usiło
w ał pod kop yw a ć w pływ y P. P. S. Zagraniczne organi
zacje i w ydawnictwa „B undu“ zaciekle zwalczały P. P. S.,
to samo czynili „b u n d o w cy “ w rosyjskich w ydawnictwach
socjalnodem okratycznych i w śród towarzyszy zagranicz
nych, starając się w ytw orzyć w śród nich atmosferę nie
ufności d o P. P. S. jako do partji, podejrzanej p od wzglę
dem socjalizmu, „nacjonalistycznej“ i t. d.
O d r. 1900 dają się zauważyć usiłowania wskrzesze
nia zamarłej S. D. K. P. Stanisław Trusewicz, niegdyś
„Proletarjatczyk", później kierownik drobnej organizacji
w Wilnie — „Związek R obotn iczy“ , nawiązującej nici tra
dycji „Związku“ , działającego w Królestwie na początku
10-go dziesięciolecia w. XIX, skupił parę kółek zwolenni
k ów programu „organicznego wcielenia“ w Wilnie, W ar
szawie i C zęstochow ie i w ten sposób założył w r. 1900
Socjaldem okrację Królestwa Polskiego i Litwy, której
pierwszy zjazd od by ł się w sierpniu 1900 r. Organizacja
ta, zupełnie nikła, wystąpiła z Nr. 1 „Przeglądu R obotni
czego" na m iędzynarodowym kongresie socjalistycznym
w Paryżu w e wrześniu 190Ó r.
Kongres ten był w idow nią przykrych zajść, w yw oła
nych przez R óżę Luxemburg, która walkę z ideą niepod
ległości Polski usiłowała przenieść na teren międzynaro
dow y.
Delegacja Polski socjalistycznej w Paryżu składała się,
jak zwykle, z przedstawicieli wszystkich trzech zaborów
i emigracji. D o delegacji tej zgłosiło się też parę osób
z mandatami S. D. K. P. i L. z Trusewiczem (pseud. K.
Zalewski) na czele. Oświadczyli oni, że są przedstawi-

cielami partji, która pow stała z połączenia się kółek „s o 
cjaldem okratów “ z Królestwa z L. S. D. W o b e c niewąt
pliw ego faktu, że L. S. D., w przeciwstawieniu do S. D.
K. P., rzeczywiście istniała na Litwie i rozwijała tam
pewną działalność, postanow iono uznać mandaty, repre
zentujące tę partję. Tak samo uznano mandaty, wystawione
przez zagraniczne organizacje S. D. K. P., ale odrzucono
krajowe, nie było bow iem żadnych d o w o d ó w działalności
S. D. K. P. w kraju. Niebawem pokazało się, że p ołą
czenie się „socjaldem okratów “ z L. S. D. w jedną partję
było mistyfikacją, ale stwierdzono to dopiero p o zjeździe,
i przedstawiciele S. D. K. P. i L. znaleźli się w łonie de
legacji Polski.
Delegacja Polski odrzuciła również mandaty Róży
Luxemburg, w ystawione — jeden przez d-ra W intera i kil
kudziesięciu robotników z okręgu bytom sko-tarnogórskiego
na Górnym Śląsku, drugi zaś w imieniu 360 robotników
z Poznania przez Matuszewskiego, mianującego się mężem
zaufania P. P. S., i Komisję agitacyjną na ks. Poznańskie.
Pierwszy uznano za niemiecki, drugi za fikcyjny i odesłano
petentkę do delegacji niemieckiej, gdzie też jako członek
partji niemieckiej zasiadała podczas kongresu.
N iezadowolona z takiego rozstrzygnięcia kwestji, Róża
Luxemburg podniosła sprawę odrzuconych m andatów na
plenum kongresu, namiętnie występując przeciwko P. P. S.
W długiej m owie skarżyła się, że „socjaliści nacjonaliści“
chcą usunąć od reprezentacji prawdziwych m iędzynarodo
w ych socjalistów. Zaraz p o tej m owie, przyjętej oklaskami
tylko przez „b u n d o w có w “ z delegacji rosyjskiej i część
Francuzów, zabrał głos przyw ódca austrjackiej socjalnej
demokracji, powszechnie szanowany w całej Międzyna
rodów ce dr. W itold A dler i ośw iadczył: „Poniew aż R.
Luxemburg m ówiła tu nie tylko w obronie ważności man
datów , ale scharakteryzowała też stosunki partyjne p ol

skich towarzyszy — i to p o francusku, w wyrazach, które
przez towarzyszy francuskich musiały być źle zrozumiane
(żywe potwierdzenie w śród delegatów ), poczuwam się, jako
Austrjak, który o d lat już ręka w rękę walczy razem z tymi
„nacjonalistycznymi“ Polakami (burzliwe oklaski) d o o b o 
wiązku odparcia tej napaści... Protestujemy przeciwko temu,
aby nasza jednolicie braterska organizacja cierpiała na ta
kich napaściach, robiących wrażenie oszczerstw. Nie wierz
cie, jakoby nasi polscy towarzysze byli „nacjonalistami“ .
Oni są tak samo dobrze m iędzynarodowymi socjalnymi
demokratami, jak i każdy z nas“ (burzliwe oklaski ze
wszystkich stron z wyjątkiem części Francuzów i przedsta
wicieli „B undu“ ).
Charakterystyczne, że oszczercza działalność Róży Lu
xemburg spotkała się również z potępieniem 4-ch delega
tów S. D. K. P. i L., którzy wraz z resztą delegacji pol
skiej podpisali rezolucję, zawierającą taki ustęp k oń cow y:
„Delegacja Polska na M iędzynarodowym Kongresie socja
listycznym r. 1900 w Paryżu ogłasza Różę Luxemburg za
niegodną towarzystwa socjalistów polskich i oświadcza, że
jak długo nie od w oła ona publicznie sw oich oszczerstw,
nie uważa jej za członka organizacyj socjalistycznych“ .
O czywiście delegaci ci zostali natychmiast usunięci z S. D.
K. P. i L.
Utartym już zwyczajem delegacja Polski na kongresie
m iędzynarodowym zwróciła się d o polskiej klasy pracują
cej z odezwą, w której om awiała stan ruchu w e wszyst
kich trzech zaborach i jego potrzeby.
Podczas kongresu nadeszła w iadom ość, że rząd ro
syjski oddał p od sąd w ojenny towarzyszy, oskarżonych
o zabójstw o szpiegów w Częstochow ie, Zagłębiu D ąbrow skiem i w Warszawie. W ten sp osób Imeretyński o d p o 
wiadał groźbą now ych szubienic na szerzenie się nastro
jów bojow ych w polskiej masie robotniczej.

W e wrześniu 1900 r. od b y ł się V -ty zjazd P. P. S.
zaboru rosyjskiego, który stwierdził, że o d ostatniego zjazdu
w życiu Partji nazewnątrz i nawewnątrz nie zaszło nic ta
kiego, co b y w ym agało rewizji taktyki i organizacji, a za
kres pracy, nakreślony przez IV zjazd, był tak rozległy,
że dopiero w trzy lata później można było ocenić d o 
kładnie osiągnięte jej wyniki. C. K R. podkreślił fakt, że
organizacja partyjna w rozw oju swym nie nadąża za olbrzymiemi postępami obu dzon ego przez nią ruchu. Na
polu agitacji P. P. S. osiągnęła daleko większe rezultaty
niż w rozwijaniu swej organizacji, narażonej na tysiączne
niebezpieczeństwa ze strony w ładz rządowych. Zjazd zajął
wyraźne stanowisko w o b e c odzyw ających się w śród to 
warzyszy głosów , dom agających się stosowania teroru d o
przedstawicieli rządu. U chw alono więc, że „...teror, jako
system walki z rządem dla wymuszenia na nim ustępstw
i złagodzenia postępow ania w ładz rządow ych, jest dziś
bezcelowym i w wynikach swych dla dalszego rozwoju
ruchu szkodliwym. Masy ludow e w chwili obecnej nie są
jeszcze o tyle uświadomione, by b y ło możliwem podjęcie
bardziej stanowczej walki z rządem, i najbliższem zada
niem P. P. S. jest spotęgow anie jej pracy agitatorskiej“ .
Postanow iono jednocześnie, że „O rganizacja miejscowa,
zamierzająca usunąć szpiega-prowokatora, pow inna uzy
skać aprobatę C. K. R .“
Praca agitacyjna wym agała coraz większej ilości w y
dawnictw. W idzimy więc, że o b o k „R obotn ik a“ powstają
organy lokalne. P o „G órniku“ , obsługującym Zagłębie Dą
browskie, przyszła kolej na „Białostoczanina“ . W ychodzą
specjalne dodatki d o „R obotn ik a“ , przeznaczone dla W ar
szawy i dla Łodzi, gdzie wreszcie organizacja partyjna
w latach 1899—1900 stanęła m ocną nogą. Z ałożon o w ięc
„Łodzianina“ . Stosunki żydow skie obsługiw ał „A rbajter“ .
O d kwietnia 1901 r. począł się ukazywać w Londynie,

p od redakcją B. A . Jędrzejowskiego „Kurjerek Zakordonow y
i Zagraniczny“ , zawierający informacje z ruchu socjali
stycznego w dw óch innych zaborach i zagranicą. Jedno
cześnie w ychodziły odezw y, odbijane w kraju i zagranicą,
oraz szerzyły się broszury, w dalszym ciągu dostarczane
z Londynu.
Dnia 28 sierpnia 1901 r. wyszedł z Londynu i szczę
śliwie przeszedł granicę rosyjską 250 transport w ydaw 
nictw partyjnych, licząc o d czasu powstania P. P. S , t. j.
o d początku 1893 r. Przeciętnie na transport wypadało
dwa pudy. Przez ten czas ani jeden z 250 transportów
nie w padł w ręce w ładz carskich przy przechodzeniu gra
nicy, g dy tymczasem transporty bibuły, przew ożone nie
legalnie przez inne, coraz liczniejsze, organizacje rewolu
cyjne państwa rosyjskiego, w padały raz p o raz. Św iad
czyło to o nadzwyczajnej sprężystości „techniki“ P. P. S.,
kierowanej przez Aleksandra Sulkiewicza, ale zarazem rzu
cało światło na te niesłychane trudności, z jakiemi musiał
walczyć ruch socjalistyczny w zaborze rosyjskim.
W tym samym 1901 r. P. P. S. złożyła jeszcze jeden
d o w ó d wielkiej sprężystości organizacyjno-technicznej, urzą
dzając ucieczkę Józefa Piłsudskiego. Ten ostatni po dw óch
miesiącach pobytu w więzieniu łódzkiem i ośmiu w cyta
deli warszawskiej został wysłany d o Petersburga, gdzie
w szpitalu św. Mikołaja C u dotw órcy miano zbadać stan
jego zdrowia. O tóż petersburska organizacja P. P. S. w y
znaczyła jednego ze sw oich członków , m łodego lekarza,
W ładysława Mazurkiewicza, d o wyprowadzenia Piłsud
skiego z więzienia. Mazurkiewicz wystarał się o posadę
ordynatora w szpitalu i dnia 14 maja sprowadził Piłsud
skiego d o sw ego pokoju, wrzekom o dla badania lekar
skiego, poczem wraz z nim opuścił gmach szpitalny. Nie
bawem Piłsudski znalazł się za kordonem i znowu stanął
d o pracy partyjnej, obejm ując w niej rolę kierowniczą.

Tu trzeba dodać, że i drugiemu z członków C. K. R.,
aresztowanych w Łodzi 1900 r., Aleksandrowi M alinow
skiemu, P. P. S. urządziła nieco później ucieczkę. W ogóle
fakty ucieczek uwięzionych członków P. P. S. z biegiem
czasu stają się coraz częstszemi.
Mniej efektowną nazewnątrz, pozbaw ioną zupełnie
cech romantyczności, ale zato nie narażoną już teraz na
niespodzianki, m ogące zachwiać budow ą organizacji, była
praca socjalistów polskich w zaborze austrjackim.
Organizacja szybko w ygoiła rany, zadane jej przez
stan wyjątkowy, i rozwinęła działalność normalną, podyk
towaną wymaganiami życia codziennego. Partja prow a
dziła akcję przeciwko § 14 konstytucji austrjackiej, pozw a
lającemu rządowi ob yw ać się bez parlamentu i przeciwko
narzuconym za pom ocą tego paragrafu nowym podatkom
pośrednim. W tej sprawie w ciągu r. 1899 P. P. S. D.
urządziła szereg wielkich zgromadzeń protestacyjnych i demonstracyj. O b o k tego w yw ołała wielki ruch za pow szechnem prawem w yborczem do gminy we L w ow ie i w Kra
kowie. Partja m ogła w .tym czasie pochw alić się znaczną
liczbą sukcesów. Tak, dzięki jej agitacji, rząd utworzył
w Krakowie inspektorat przem ysłowy dla Galicji Zachod
niej, w e Lw ow ie pow stało biuro pośrednictwa pracj
utw orzono sądy przem ysłowe w Krakowie i w e Lwowie.
U roczystość majowa wykazała wielki wzrost partji w ca
łym kraju, a ch oć prześladowania wszelkiego rodzaju —
zakazy zgromadzeń, odrzucanie statutów organizacyj, kon
fiskaty, aresztowania i procesy — m ocn o się daw ały partji
we znaki, nie mniej odnosiła ona zwycięstwa w postaci
chociażby spotężnienia ruchu górników naftow ych w B o
rysławiu, Schodnicy i t. d., wygrywania procesów z roz
wydrzoną w ojskow ością austrjacką w Przemyślu i t. p.
Na grudniowej konferencji partyjnej 1899 r. w Prze
myślu uchw alono między innem rozpocząć walkę o p o 

wszechne w ybory d o sejmu i rad gminnych, postanow iono
zamienić „N aprzód“ krakowski na pismo codzienne i w y
dawać dla propagandy zasad socjalizmu w śród najszer
szych warstw popularny miesięcznik, „Latarnię“ , wreszcie
wezwano polskich towarzyszy na Śląsku, aby utworzyli
oddzielną polską organizację partyjną, w chodzącą w skład
„Polskiej Partji Socjalno-dem okratycznej Galicji i Śląska“ .
Ta ostatnia nazwa partyjna, przyjęta w o b e c utworzenia
się osobnej Ruskiej Socjalnej Demokracji, utarła się w przy
szłości i dotrw ała do zlania się P. P. S. D. i P. P. S.
dw óch innych zaborów p o odzyskaniu niepodległości pań
stwowej Polski.
*
P o konferencji politycznej odbyła się, jak zwykle, za
w odow a, na której om ów ion o sprawę dalszego rozwoju
i scentralizowania galicyjskich stowarzyszeń zaw odow ych.
P od sam koniec grudnia zebrała się w e L w ow ie kon
ferencja towarzyszy żydowskich z udziałem 28 delegatów
z całego kraju. Konferencja ta odrazu na wstępie zazna
czyła, że nie chodzi bynajmniej o zakładanie odrębnej
partji żydowskiej, ale jedynie o obmyślenie środków , zmie
rzających d o jaknajlepszego zorganizowania proletarjatu
żydow skiego w ramach P. P. S. D.
Nie pomijając żadnej sposobności d o agitacji i szerze
nia swych zasad, P. P. S. D. wzięła udział w marcu 1900 r.
w w yborach d o sejmu, które zostały rozpisane w e L w o
wie skutkiem śmierci dotychczasow ego posła, Fr. Smolki.
Jakkolwiek praw o w yborcze w miastach nie dopuszczało
w ów czas do głosu robotników , kandydat P. P. S. D., Da
szyński, uzyskał prawie 2000 głosów , kiedy na zwycię
skiego kandydata rządow o-konserw atyw nego padło 2900
głosów . A trzeba wiedzieć, że głosow anie od b yw ało się
jawnie i że każdy, kto głosow ał na socjalistę, ryzykował
nie m ało. Nic też dziw nego, że aż 7000 w y b orców p o 
wstrzymało się o d głosowania. 2000 g łosów , które padły

na Daszyńskiego, pokazały, że i poza obrębem proletarjatu
partja socjalistyczna ma dużo zwolenników, ceniących ją
przedewszystkiem za niezmordowaną walkę ze wszelkim
uciskiem, z każdym objaw em reakcji.
Niestety, ogólne w ybory d o parlamentu austrjackiego,
które się od b y ły w grudniu 1900 r., nie przyniosły socja
listom polskim w Galicji oczekiwanych sukcesów, na co
się złożył cały szereg przyczyn. Przedewszystkiem w zm ógł
się ogrom nie nastrój opozycyjny w o b e c panującego stron
nictwa konserwatywnego stańczyków. Przeciwko władzy
szlacheckiej poczęło coraz energiczniej w ystępow ać miesz
czaństwo, skutkiem czego znaczna część tych, którzy, nie
będąc socjalistami, popierali w r. 1897 kandydatury socja
listyczne, obecnie znajdowali w popieraniu opozycyjnych
kandydatur mieszczańskich ujście dla swej opozycyjności.
Następnie ks. Stojałow ski, który w r. 1897 szedł ręka
w rękę z socjalistami, obecnie, stawszy się krańcowym
moskalofilem, zbliżył się d o stańczyków i zwalczał bar
dzo energicznie socjalistów. Dalej — ludow cy poszli znacz
nie na lewo, pociągając w ten sp osób za sobą część tych
w y b orców chłopskich, którzy w r. 1897 głosow ali za stojałowczykami i socjalistami. O b o k tego władze uczyniły
wszystko, aby uniemożliwić powtórzenie się triumfu socja
listów z r. 1897. Tak np. w okręgu krakowskim V-ej kurji
za pom ocą najrozmaitszych fałszerstw zmniejszono o 4000
liczbę uprawnionych d o głosow ania w samym Krakowie,
pomijając już gminy wiejskie. W reszcie w e L w ow ie wysu
nął się przeciwko kandydaturze socjalisty J. Hudeca nie
jaki Ernest Breiter, redaktor rew olw erow ego „M onitora“ ,
były „niezawisły“ , ogłaszający się za „socjalistę“ i sypiący
na praw o i lew o pieniędzmi. Zorganizow ał on bandę pał
karzy, którzy napadali na socjalistów i szerzyli teror. Gra
jący na najniższych instynktach tłumu, nie przebierający
w środkach, przekupujący i teroryzujący Breiter przeciw-

stawił się m ało znanemu w szerszych kołach robotnikow i
drukarskiemu, który w ten sposób m ógł liczyć prawie w y 
łącznie na głosy zorganizowanych towarzyszy partyjnych.
Oczywiście, poza Krakowem i Lwowem , P. P. S. D.
nigdzie nie m ogła rachow ać na pow odzenie, jakkolwiek
wystawiała kandydatów i w innych okręgach, a nawet
w miejskich i wiejskich kurjach, nietylko w powszechnej.
Przy w yborach 13 grudnia wszystkie usiłowania sfer rzą
dzących były skierowane ku temu, ażeby uniemożliwić w y
b ór inteligentnych przyw ódców stronnictw opozycyjnych.
T o też w okręgach, gdzie oni kandydowali, działy się naj
większe nadużycia, jak to b y ło między innem i w Kra- •
kowie.
j
Pom im o to Daszyński został wybrany, jakkolwiek już
nie tak olbrzymią liczbą głosów , jak w r. 1897. Natomiast
we L w ow ie zwyciężył Breiter. Z piętnastu ok ręgów V-ej
kurji konserwatyści zdobyli 7, stojałow czycy 3, opozycyjni
n arodow cy ruscy — 1. Nie przeszedł ani jeden ludowiec,
ani jeden radykał ruski. Przy w yborach z IV-ej, wiejskiej,
kurji wyszli zwycięsko ludow cy i konserwatyści. Stojałow ski upadł w dw óch okręgach. W Ill-ej, miejskiej kurji
socjaliści otrzymali bardzo poważną liczbę g łosów w e L w o
wie, N owym Sączu, Przemyślu, K ołom yi i t. d. W e L w o
wie przy ściślejszem głosow aniu socjaliści przechylili szalę
zwycięstwa na korzyść demokraty przeciwko konserwa
tyście.
Na Śląsku Cieszyńskim został ponow nie wybrany
Piotr Cingr, pom im o, że tam wskutek niepomyślnie za
k ończonego strejku 37.000 polskich górników Zagłębia
ostrawsko-karwińskiego można było obaw iać się zmniej
szenia sympatyj socjalistycznych w śród mas.
Ten strejk, trwający 10 tygodni w r. 1900, dał spo
sobność socjalistom polskim uzyskania głębszego w pływ u
na górników śląskich, należących przeważnie d o organiza-

cyj czeskich i niemieckich. „Równość“ cieszyńska wycho
dziła podczas strejku codziennie, socjaliści polscy, miej
scowi i z Galicji, występowali na setkach zgromadzeń i za
raz po strejku górnicy polscy zabrali się energicznie do
budowania polskiej organizacji zawodowej „Siła“. Na zjeździe socjalistów zachodnio-śląskiego okręgu wyborczego,
odbytym dnia 22 lipca 1900 r. w Łyżbicach, socjaliści
polscy, z Tadeuszem Regerem na czele, występowali za
zreformowaniem organizacji miejscowej według narodowo
ści i za należytem uwzględnieniem elementu polskiego
w agitacji. Uchwalono też odpowiednie wnioski. Charak. terystyczne były głosy delegatów polskich, występujących
przeciwko czechizacji robotników polskich we wspólnych
organizacjach zawodowych, za pomocą narzucania im prasy
czeskiej zamiast żądanej polskiej i t. d.
Po wyborach 1900 r. Daszyński był jedynym przed
stawicielem socjalizmu polskiego w wiedeńskiej radzie pań
stwa. Wprawdzie i w poprzedniej kadencji parlamentarnej
na niego spadł główny ciężar reprezentowania walki nie
przejednanej z panującemi w Galicji sferami, ze wszelkiego
rodzaju gwałtami, korupcją i zgnilizną moralną, ale teraz
działalność jego w tym kierunku wzmogła się jeszcze bar
dziej. Bez żadnej litości smagał on w licznych, świetnych
mowach zwyrodniałe typy prowincjonalnych kacyków,
piętnował szalbierstwa obszarników, wykrywał i demasko
wał podstępne machinacje klerykałów, uwypuklał praw
dziwe rysy działalności demagogów w rodzaju Stojałowskiego. To też prasa reakcyjna aż się trzęsła z oburzenia,
ziejąc nienawiścią ku płomiennoustemu trybunowi ludo
wemu i oskarżając go cynicznie o „kalanie własnego
gniazda“.
Na III kongresie P. P. S. D., który się odbywał 29
i 30 czerwca 1901 r. we Lwowie, Daszyński referował
sprawę działalności parlamentarnej. „Najważniejszą dla nas

kwestją taktyczną w ubiegłej sesji parlamentarnej — mó
wił — był stosunek do opozycji ludowej. Po ostatniej
klęsce wyborczej, jaką poniosła opozycja w kraju, zakieł
kowała w wielu głowach myśl stworzenia potęgi politycz
nej przez zjednoczenie opozycji. Jednak stara tradycja na
szej partji nie pozwalała na taki sojusz, za który nie mo
glibyśmy wziąć odpowiedzialności wobec całego społecz
nego rozwoju w kraju. Ze Stojałowskim i takimi elemen
tami, jakie są w jego „radzie naczelnej“, nie mogliśmy się
łączyć. I, mimo to, że iudowcy ofiarowywali nam mandaty,
których nie mają, nie mogliśmy się zgodzić na żaden taki
sojusz. Również wyłoniła się myśl popierania t. zw. „kon
centracji“ demokratycznej, ale Komitet Wykonawczy P. P.
S. D. nie zdołał przełamać wstrętu do krętackiej polityki
demokratów. I ich polityka wpłynęła na to, że musimy
zwalczać „skoncentrowanych“ może więcej niż stańczyków
i klerykałów, aby przeciwdziałać deprawacji politycznej
i zapobiec wywołaniu zamieszania pojęć w partji. Co do
Breitera, to zgłaszał się on do partji przez rozmaitych po
średników, ale Partja nie darowuje przekupstwa i gwałtu,
szalbierstwa i korupcji“.
Partja więc działała zupełnie samoistnie, a jej przed
stawiciel wchodził do związku posłów socjalno-demokratycznych wraz z posłami niemieckimi i czeskimi, którzy
walczyli solidarnie o reformy społeczne i polityczne, uzy
skując między innemi 9-godzinny dzień pracy dla gór
ników.
Tak samo samoistnie, nie zawierając z nikim sojuszów,
postanowiła P. P. S. D. wziąć udział w wyborach do
sejmu galicyjskiego, oczywiście licząc nie na zdobycie man
datów, lecz na rozwinięcie agitacji w całym kraju w wa
runkach przedwyborczych, umożliwiających większą swo
bodę słowa i zgromadzeń „Naprzód“, wychodzący już od
roku jako dziennik, oddawał Partji wielkie usługi. W Kra-

kowie kandydował Daszyński i otrzymał w kurji miejskiej
1289 głosów inteligencji, mieszczaństwa i t. d., gdyż ro
botnicy nie mieli prawa wyborczego. Wybory skończyły
się znowu zwycięstwem reakcji, opierającej się nietylko na
przestarzałej ordynacji wyborczej, ale na korupcji i gwał
tach, które zgotowały tak smutną sławę „wyborom gali
cyjskim“ w całej Austrji.
Normalnie rozwijająca się praca organizacyjna P. P.
S. D. i przenikanie jej do najodleglejszych zakątków kraju,
kazały Partji nie ograniczać się do ogólnokrajowych kon
gresów, których częste zwoływanie nie było praktycznie
możliwe. Postanowiono tedy zwoływać w każdym okręgu
konferencje lokalne. W ten sposób w drugiej połowie
r. 1901 odbyły się konferencje okręgowe w Przemyślu,
Krakowie i Lwowie, a wszędzie stwierdzono wzrost orga
nizacji, zwiększanie się liczby członków Partji, płacących
wkładki, i pogłębianie się wpływów P. P. S. D., pomimo
nieprzebierającego w środkach przeciwdziałania władz
rządowych i partyj reakcyjnych.
Sprawnie funkcjonujący aparat organizacyjny w ca
łym kraju — od Morawskiej Ostrawy po Bukowinę, pismo
codzienne w Krakowie i trybuna parlamentarna w Wied
niu — była to broń, której P. P. S. D. umiejętnie uży
wała w swej wytężonej walce o sprawę wyzwolenia spo
łecznego i politycznego mas pracujących polskich w zabo
rze austrjackim.
W zaborze pruskim P. P. S. stanęła tymczasem wo
bec faktów, które miały stanowić o całej jej przyszłości.
Dwa ważne zadania mieli socjaliści polscy tego zaboru:
rozwiązanie stosunku do partji niemieckiej i ukrajowienie
ruchu. O ba te zadania jaknajściślej łączyły się ze sobą,
stawiając przed organizacją partyjną coraz liczniej pię
trzące się trudności.
Garść zwolenników Róży Luxemburg intrygowała

w Poznaniu przeciwko P. P. S., posuwając się do tego,
że wysłała na V-ty jej zjazd, który się miał odbyć na
Wielkanoc 1900 r. wniosek:
V zjazd P. P. S. pod za
borem pruskim zechce uchwalić rozwiązanie takowej i za
lecić wszystkim polskim towarzyszom wstąpienie do istnie
jących miejscowych organizacyj niemieckich i w tych sta
rać się wpływać, by jaknajenergiczniej zabrano się do agi
tacji wśród polskich mas pracujących“.
Na V zjeździe poza Zarządem partyjnym było 30 de
legatów, przeważnie z emigracji. Z Poznania przybyli: Róża
Luxemburg, Gogowsky (Niemiec) i dwóch ich zwolenni
ków. W sprawozdaniu Zarządu partji Morawski podniósł
niezmiernie trudne warunki pracy w kraju z powodu zu
pełnego braku lokali na zgromadzenia i braku dostatecz
nych środków na wyjazd agitatorów partyjnych z Berlina.
Podkreślił on jednocześnie osobliwą taktykę grupy po
znańskiej, która powoływała na referentów towarzyszy
niemieckich, bojkotując polskich. W związku z powyżej
przytoczonym wnioskiem Morawski objaśniał obszernie po
wody powstania i cele istnienia P. P. S. zaboru prus
kiego, podnosił, że stosunki z partją niemiecką są nor
malne, jeśli zaś wynikały nieporozumienia, to tylko z jed
nostkami, pozbawionemi taktu. Tak np. przewodniczący
Związku górników, Hue, żądał od kolporterów na Śląsku,
aby nie rozpowszechniali „Gazety Robotniczej“, tylko
„Berg und Hiitten Arbeiter Zeitung“ i wydawanego po
polsku przez tenże związek „Górnika“. A trzeba zazna
czyć, że „Górnik“ niejednokrotnie zajmował stanowisko,
bardzo nieprzychylne dla robotników polskich.
W dyskusji nad wnioskiem poznańskim, który wywo
łał powszechne oburzenie, zabrała głos Róża Luxemburg,
oświadczając, że i ją wniosek poznański poniekąd zatrwo
żył, udała się więc czemprędzej do Poznania i przekonała
towarzyszy o konieczności cofnięcia go, co też się stało.

Zamiast niego zaproponowała następującą rezolucję: „O r
ganizacja socjaldemokratyczna poznańska oświadcza jedno
głośnie, iż stoi całkowicie na wspólnym gruncie z Socjal
demokracją niemiecką tak co do celów ostatecznych, jak
co do zadań bezpośredniej walki politycznej. Uważa ona
dalej, że płodna walka w obronie uciśnionej narodowości
polskiej jest całkowicie oraz jedynie możliwa na powyż
szym gruncie. Wychodząc z tego założenia, organizacja
socjaldemokratyczna poznańska wzywa Zarząd P. P. S.,
aby, odłożywszy frazesy narodowościowe, skierował wszel
kie siły na poparcie rozpoczynającego się potężnie ruchu
robotniczego w polsko -niemieckich prowincjach, t. j.
w Księstwie Poznańskiem i na G. Śląsku. Organizacja so
cjaldemokratyczna poznańska uważa decyzję Zjazdów par
tyjnych niemieckich dla siebie za obowiązujące i przyj
muje w nich wedle sił i możności udział przez swych de
legatów“.
Wystąpienie R. Luxemburg spotkało się z odprawą
całego szeregu towarzyszy. Padały słowa: Gdyby klasa ro
botnicza była tylko bydłem roboczem, to trzebaby było
walczyć dla niej tylko o lepsze jedzenie, picie i wyspanie,
ale że robotnicy polscy są ludźmi, obywatelami kraju, to
też urządzenie polityczne, wolność narodowa, są dla nich
tak samo sprawami żywotnemi jak jedzenie. Tak robią so
cjaliści niemieccy i socjaliści wszystkich narodów. Były to
argumenty robotnicze przeciwko napaściom R. Luxemburg
na „frazesy narodowościowe“ „Gazety Robotniczej“. St.
Thiel postawił rezolucję, którą przedłożyli towarzysze ga
licyjscy kongresowi austrjackiemu (patrz str. 49). Kongres
przyjął ją przeciwko głosom R. Luxemburg i delegatów
z Poznania.
Na zjeździe omawiano warunki rozwoju ruchu socja
listycznego wśród robotników polskich, przyczem skarżono
się powszechnie na zakazy przemawiania po polsku. Uzna

jąc konieczność przeniesienia „Gazety Robotniczej“ na
Górny Śląsk, zastanawiano się nad warunkami realizacji
tego przedsięwzięcia i przyjęto wniosek: „Zjazd poleca to
warzyszom górnośląskim poczynienie starań w celu umoż
liwienia przeniesienia „Gazety Robotniczej“ na Górny
Śląsk“.
Zjazd zakończył się zgodnie. Wybrano nawet do Ko
misji prasowej Różę Luxemburg, która jednak nie prze
stała wichrzyć przeciwko P. P. S. w partji niemieckiej,
gdzie tymczasem zabrakło szczerego przyjaciela Polski
i obrońcy socjalistów polskich, Wilhelma Liebknechta
(■f 1900). Kiedy centralny organ socjalnej demokracji nie
mieckiej „Vorwärts“ wydrukował objektywne streszczenie
broszury „Polska Partja Socjalistyczna w ostatnich pięciu
latach“, wydanej przez P. P. S. zaboru rosyjskiego, a nie
zawierającej nić poza charakterystyką działalności Partji,
Róża Luxemburg zwróciła się z listem do „Vorwärts“u, twier
dząc, że całe sprawozdanie jest „od początku do końca
kłamstwem“. „Vorwärts“ zamieścił list R. Luxemburg, wo
bec czego Komitet Zagraniczny P. P. S. wydał pismo
ulotne „Zur Abwehr“, w którem oświetlił rolę Róży Lu
xemburg w ruchu polskim i zaprotestował przeciwko
umieszczeniu jej listu w „Vorwärts“ie. Wydawnictwo to
zostało rozdane uczestnikom niemieckiego kongresu partyjnego w Moguncji i nie pozostało bez wrażenia, zwłasz
cza wobec warcholskiej roli, jaką Luxemburg odgrywała
i w partji niemieckiej.
Na tymże kongresie Róża Luxemburg, uzasadniając
wniosek w sprawie antypolskich rozporządzeń szkolnych
ministra oświaty, wystąpiła przeciwko „narodowym mrzon
kom“ robotników polskich. Wycieczka została wszakże na
tychmiast odparta przez delegata P. P. S. zaboru prus
kiego, Jerzego Haasego, członka Oddziału Zagranicznego
P. P. S. z Drezna. Haase podniósł, że dążenie socjalistów

polskich do niepodległości nie jest żadną „mrzonką“ i że
zostało ono uznane za słuszne przez najwybitniejszych teo
retyków socjalizmu naukowego, Marksa, Engelsa i Kautsky’ego. Redaktor „Vorwärts“u oświadczył, że list R. Lu
xemburg został umieszczony w „Vorwärts“ie skutkiem nie
znajomości stosunków polskich i że redakcja jego bynaj
mniej się nie solidaryzuje z poglądami R. Luxemburg.
Bezpośrednio po kongresie mogunckim, podczas mię
dzynarodowego zjazdu socjalistycznego w Paryżu, Komitet
Zagraniczny P. P. S. porozumiał się z Haasem, proponu
jąc mu osiedlenie się na Górnym Śląsku i w ten sposób
uczynienie pierwszego kroku w kierunku ukrajowienia
P. P. S. zaboru pruskiego, jednocześnie Oddział Zagra
niczny P. P. S. rozpoczął akcję po swoich sekcjach — za
zapewnieniem Haasemu utrzymania, przynajmniej w ciągu
pierwszego roku pracy. Chodziło tu o stworzenie polskiej
placówki socjalistycznej, niezależnej finansowo od partji
niemieckiej.
Tymczasem R. Luxemburg i jej zwolennicy poznańscy
czynili dalsze kroki w celu poróżnienia P. P. S. z partją
niemiecką. Wnieśli oni formalną skargę do Zarządu partji
niemieckiej, oskarżając P. P. S. o nikłą wydajność pracy
i o „socjalpatrjotyzm“ oraz żądając oddania „Gazety Ro
botniczej“ Róży Luxemburg i Kasprzakowi, albo odebra
nia jej subsydjum. Zawezwani przez Zarząd niemiecki kie
rownicy ruchu polskiego oświadczyli, że od swego kie
runku politycznego nie odstąpią i „Gazety Robotniczej“
w ręce jej przeciwników nie wydadzą. Wobec tego Zarząd
niemiecki zapowiedział cofnięcie dotychczasowej subwencji
„Gazecie Robotniczej “.
Zarząd P. P. S. zaboru pruskiego zwrócił się do ogółu
towarzyszy z odezwą, wyjaśniającą sytuację i nawołującą
do składek, któreby umożliwiły dalszy rozwój pracy par
tyjnej o własnych siłach i przeniesienie „Gazety Robotni

czej na Górny Śląsk. Szereg towarzyszy wyjechał z Ber
lina w Poznańskie i na Górny Śląsk, ażeby przekonać się,
czy jest tam grunt dla normalnego rozwoju pracy partyj
nej. Stwierdzono, że w Poznaniu przeciwnicy P. P. S. pro
wadzą robotę w znacznej mierze germanizatorską, nato
miast na Górnym Śląsku, pomimo całej działalności W in
tera, ogół towarzyszy z niecierpliwością oczekuje wzmo
żonej pracy P. P. S.
W lutym 1900 r. Haase przeniósł się na stałe do Ka
towic, gdzie założył sekretarjat P. P. S. i zaczął przygo
towywać grunt do przeniesienia tam z Berlina „Gazety
Robotniczej“. Miał on zadanie bardzo trudne, gdyż, o ile
władze pruskie tolerowały socjalizm niemiecki, o tyle zako
rzenieniu się socjalizmu polskiego przeciwstawiały się ze
wszystkich sił, starając się socjalistom polskim uniemożli
wić wszelką pracę.
Trudności potęgowała i kontragitacja Wintera, który
przygotował na zjazd niemieckiej socjalnej demokracji ze
Śląska wniosek, domagający się, ażeby się zjazd oświad
czył, że „tak zwana P. P. S. w zaborze pruskim ma nie
być uznaną za samodzielną organizację partyjną obok socjalno-demokratycznej partji Niemiec“. „Vorwärts“, umiesz
czając ten wniosek, uznał go za „zupełnie zbyteczny i, w ra
zie postawienia go na zjeździe, za prowadzący do zupeł
nie zbytecznych dyskusyj“. Albowiem „Według naszego
statutu organizacyjnego znamy jedną-jedyną partję socjalno-demokratyczną w Niemczech... samodzielna polska
partja socjalistyczna obok partji socjalno-demokratycznej
jest nam nieznana“. Centralny organ partji niemieckiej do
dawał w końcu: „Pragniemy żyć w pokoju z naszymi pol
skimi braćmi, gdyby jednak pomiędzy nimi istotnie znale
źli się tacy, którzyby w niektórych częściach Poznańskiego
lub Górnego Śląska próbowali założyć własną polską par
tję socjalistyczną, w takim razie najlepiej ignorować tę za-

bawkę. Im mniej na nią zwracać uwagi, tem prędzej minie.
Mamy nadzieję, że nasi towarzysze śląscy postarają się
uwolnić kongres w Lubece od „kwestji polskiej“ w nowozamierzonem wydaniu“.
To pobożne życzenie nie ziściło się. Kwestja polska
w obrębie ruchu socjalistycznego nie dała się zabić pobłażliwem ignorowaniem i towarzysze niemieccy nieraz
jeszcze zmuszeni byli poświęcić jej uwagę. Nad wnioskiem
Wintera zjazd wrocławski przeszedł do porządku dzien
nego po przemówieniu Haasego. Przyjęto natomiast rezo
lucję, w której zaznaczono: „Prawa walczenia o niepod
ległość swego ludu żadnemu socjaliście się nie odbiera.
Zjazd wyraża Polakom, walczącym o swe prawa naro
dowe, jak i wszystkim narodom ciemiężonym, swą zupełną
sympatję, nie może jednak na to pozwolić, aby te dążno
ści łączono z proletarjacko-socjalistyczną walką klasową“.
Oczywiście ani ta, ani żadna jej podobna uchwała
partji niemieckiej nie mogła sprowadzić P. P. S. zaboru
pruskiego z raz obranej drogi, prowadzącej ją do osta
tecznego zwycięstwa wspólnie z socjalistami dwóch in
nych zaborów.
O d 1 lipca 1901 r. „Gazeta Robotnicza“ zaczęła wy
chodzić w Katowicach na Górnym Śląsku, dokąd się też
przeniósł jej długoletni redaktor, Franciszek Morawski.
Dla wzmocnienia tej placówki P. P. S. zaboru rosyjskiego
„odstąpiła“ bratniej organizacji jedną ze swych wybitnych
działaczek, dr. Esterę Golde, która świeżo powróciła była
z zesłania i, znajdując się pod dozorem policji, nie mogła
brać czynnego udziału w działalności partyjnej. Otrzy
mawszy za pomocą ślubu fikcyjnego z jednym z członków
Oddziału Zagranicznego P. P. S. (Emilem Casparim) oby
watelstwo pruskie, dr. Golde osiadła w Katowicach i wraz
z Haasem i Morawskim rozwinęła energiczną działalność

organizacyjną i agitacyjną wśród proletarjatu polskiego Gór
nego Śląska.
Poznań został narazie zaniedbany. Rozgościła się tam
grupa zwolenników Róży Luxemburg z Kasprzakiem i Gogowsky’m na czele, w dalszym ciągu zwalczając P. P. S.
i jej program. W Poznaniu od kwietnia 1901 r. wycho
dziła po polsku „Oświata“, pismo zawodowe, wydawane
przez niemieckie związki zawodowe, politycznie bezbarwne.
Poza Poznaniem, w Gnieźnie, Inowrocławiu, Trzemesznie,
wśród robotników polskich w dalszym ciągu przeważały
sympatje do P. P. S. i jej dążności.
Oparcie się P. P. S. o grunt krajowy i pozbycie się
subsydjów partji niemieckiej pozwoliło jej wejść na drogę
normalnego rozwoju, pomimo zaciekłych prześladowań po
licji pruskiej, która niebawem aresztowała Haasego, Mo
rawskiego i Golde, skazując ich na więzienie, i pomimo
kontragitacji Róży Luxemburg i Wintera.
Na dorocznym zjeździe socjalnej demokracji niemiec
kiej w Lubece znowu toczyła się .dyskusja polska“, wy
wołana nietaktowną wycieczką przeciwko P. P. S. zaboru
pruskiego, umieszczoną w sprawozdaniu Zarządu. Pfannkuch, referując o tej sprawie, mówił jak przeciętny szowi
nista niemiecki, za co go spotkała dobitna odprawa ze
strony jednego z najinteligentniejszych przywódców partji,
Ledeboura, który zauważył, że najprzód Zarząd w spra
wozdaniu, później zaś Pfannkuch w swojem przemówie
niu wyrazili się o polskich socjalistach w sposób wysoce
nietaktowny i sprzeciwiający się zasadom socjalnej demo
kracji. Na dowód, że nie brak Polakom zdolności do sa
modzielnej pracy politycznej, wskazał na polskich socjali
stów w Austrji, którzy o własnych siłach zdobyli sobie
stanowisko, jednające im szacunek całego socjalizmu mię
dzynarodowego. A zatem i polski ruch w zaborze prus
kim, mimo jego niedojrzałości, trzeba traktować po bra-

tersku. Ledebour przedłożył rezolucją: „Zjazd spodziewa
się, że skuteczne współdziałanie partji z organizacją pol
skich socjalistów w państwie niemieckiem wkrótce zosta
nie przywrócone“. Pomimo całego umiarkowania tej rezo
lucji zjazd po przemówieniach Gogowsky’ego i Róży Luxem
burg przeszedł nad nią do porządku dziennego. Świadczyło
to wymownie o szerzeniu się w partji niemieckiej niechęci
do odrębnego polskiego ruchu socjalistycznego, który przez
jednych był ile rozumiany, innych irytował swą słabością,
niejeden zaś z towarzyszy niemieckich bał się, że P. P. S.
swemi dążnościami niepodległościowemi może wkońcu na
razić partję niemiecką na procesy o „zdradę stanu“ i t. p.
P. P. S. D. i P. P. S. zaboru rosyjskiego solidaryzo
wały się z bratnią organizacją zaboru pruskiego i w zatar
gach jej z partją niemiecką użyczały swej pomocy, interwenjując pośrednio i bezpośrednio u Zarządu partji nie
mieckiej. Machinacje Róży Luxemburg, Wintera i ich zwo
lenników były bardzo ostro piętnowane i w „Przedświ
cie“ londyńskim i w „Naprzodzie“ krakowskim. Ten
wspólny front ideowy całego socjalizmu niepodległościo
wego wzmacniał jego zwartość i pogłębiał zrozumienie
wspólności interesów.
Pod względem stosunku do różnych prądów, nurtu
jących socjalizm europejski na przełomie stulecia, polski
ruch socjalistyczny, występujący pod sztandarem P. P. S.
i P. P. S. D. objawiał brak doktryneryzmu. „Przedświt“ re
ferował sumiennie wszystko, co się działo w socjalizmie
międzynarodowym, ale na jego łamach występowali obok
ortodoksalnego marksisty, jakim był Michał Luśnia, zde
cydowani „rewizjoniści“ w rodzaju B. A. Jędrzejowskiego
lub dra Władysława Gumplowicza, a nawet publicyści,
którzy uważali, że „socjalizm to /iie marksizm“. Polemiki
teoretyczne, np. w kwestji agrarnej, były prowadzone
z umiarem i nie doprowadzały do takiego rozjątrzenia, ja

kie panowało we współczesnej publicystyce rosyjskiej.
Wymiana poglądów na kwestje bieżące odbywała się bez
zacietrzewienia.
Bodaj że jeszcze większa tolerancyjność panowała
w szeregach P. P. S. D., która, zajęta i pochłonięta w zu
pełności wytężoną walką codzienną, wprost czasu nie miała
na teoretyzowanie. Jednocześnie niepospolita karność, ja
ka się wyrobiła w ciągu lat w tej partji, nakazywała jej
członkom bezwzględne podporządkowanie się uchwałom
partyjnym, skoro raz zostały przyjęte, bez względu na sto
sunek osobisty do nich. W ten sposób np. w P. P. S. D.
było kilku towarzyszy, którzy nie potępiali tak katego
rycznie, jak większość, tendencyj Róży Luxemburg, ale nazewnątrz zawsze występowali solidarnie w myśl zasad,
przyjętych przez ogół partji.
Ani w zaborze austrjackim, ani w pruskim sprawa
realizacji programu niepodległości nie zaprzątała zbytnio
uwagi. Za dużo było pracy codziennej, aby się odrywać od
niej do rzeczy, które uważano za dość jeszcze dalekie i za
leżne przedewszystkiem od rozwoju stosunków w zaborze
rosyjskim. Bo to rozumiano bardzo dobrze, że z tego za
boru musi wyjść inicjatywa do urzeczywistnienia hasła
niepodległości, że walka o tę ostatnią będzie prowadzona
przedewszystkiem z Rosją, jako z tem państwem, które za
garnęło największą część terytorjum Polski i największy
odłam narodu polskiego. Jeśli bowiem można było jeszcze
wyobrazić sobie państwo polskie bez Poznania, a nawet
bez Krakowa, to państwo polskie bez Warszawy było zu
pełnym absurdem.
To też z natury rzeczy sprawą walki o niepodległość
musieli się zajmować głównie towarzysze z P. P. S. zaboru
rosyjskiego. Wśród pierwszego pokolenia P. P. S-owców,
którzy z całym zapałem zabrali się do szerzenia hasła
walki o niepodległość, zagadnienie to jako zadanie prak-

tyczne nie miało zupełnie określonych zarysów. Tradycje
powstańcze plątały się ze wspomnieniami rewolucyjnych
walk barykadowych 1848 i 1871 r. Uznawano za konieczne
zaznajamiać się z bronią i z jej użyciem, ale naogół ani
samej walki o niepodległość, ani warunków jej wybuchu
nie przedstawiano sobie konkretnie, odsuwając je w dal
szą przyszłość.
Jednakże w miarę nagromadzania się energji sił zor
ganizowanych w kraju publicystyka P. P. S. wprowadza
na porządek dzienny dyskusję nad formami walki zbrojnej.
Pierwszym artykułem w tej dziedzinie była rzecz dra W i
tolda Jodki w styczniowym zeszycie „Przedświtu“ z r. 1900
o teorjach wojskowych Jarosława Dąbrowskiego, wysuwa
jąca kwestję, jak się ma przedstawiać walka, do której
Partja się przygotowuje. Jakkolwiek artykuł Jodki posia
dał charakter raczej historyczny, to jednak zjawienie się
jego wywołało pewne zdziwienie, choć już gdzieniegdzie
w kołach partyjnych toczyły się wówczas dyskusje na te
mat konieczności praktycznego przygotowania się do przysz
łej walki zbrojnej, rozumianej oczywiście jako powstanie
przeciwko Rosji. Szerzej sprawą tą zajął się w 1901 roku
w „Przedświcie“ Mazur (Stanisław Grabski, wówczas jesz
cze socjalista). W szeregu artykułów „W ważnej sprawie“
poruszył on zagadnienia praktyczne przyszłego powstania
przeciwko Rosji, zapuszczając się nawet w takie szczegóły,
jak sposoby rekrutacji, otrzymywania broni i t. d. Były to
pierwsze próby postawienia sprawy walki o niepodległość
na porządku dziennym. Nie dały one poważniejszych wy
ników.
Co do momentu, kiedy miałaby się ta walka rozpo
cząć, panowała duża rozbieżność w opinji partyjnej. Na
jedno się godzono, że będzie to walka w związku z jakiemiś przewrotami politycznemi w Europie, rewolucją, wojną,
jakimś kryzysem ogólnym. Kaz. Krauz (Michał Luśnia) pi-

Sał w „Przedświcie“ w r. 1900: „Niepodległość i jedność
narodu polskiego uważam za nieunikniony wynik rozwoju
Europy dzisiejszej w kierunku demokratycznym i socjali
stycznym“ oraz „Trzy są możliwe praktyczne rozwiąza
nia zagadnienia walki o swobody polityczne dla Polaków:
albo zdobycie niepodległości jednoczesne z wprowadze
niem ustroju socjalistycznego, albo oderwanie się od ca
ratu i demokratyzacja polityczna i społeczna Polski na
pewien czas przed całkowitem wprowadzeniem socjalizmu,
albo wreszcie — ograniczenie monarchji w Rosji najpierw,
a potem — oderwanie się od niej wraz z jednoczesnem
zaprowadzeniem socjalizmu lub tylko przygotowawczą de
mokratyzacją“.
Bodaj że większość P. P. S-owców oczekiwała raczej
wojny z Rosją któregoś z państw europejskich jako wa
runku pomyślnej realizacji walki o niepodległość, nie re
wolucji w Rosji, co do której w kierowniczych kołach
P. P. S. panował dość daleko posunięty sceptycyzm.
Wprawdzie po dość długim okresie zastoju w ruchu
rosyjskim poczęło się od końca w. XIX zaznaczać pewne
ożywienie. Obok działającej zagranicą, na emigracji, grupy
socjalnych demokratów — plechanowców, zaczęły powsta
wać w kraju t. zw. „związki walki o oswobodzenie klasy
robotniczej“, z klórych przy pomocy „Bundu“ wytworzyła
się Socjaldemokratyczna partja robotnicza Rosji (S. D. P.
R. R.). Ale ruch ten był bardzo słaby, o ile chodziło
o udział w nim robotników, zaś inteligencja socjalno-demokratyczna trawiła czas na talmudystycznych sporach teo
retycznych. Hasła polityczne rosyjskiego ruchu socjalno-demokratycznego były bardzo niejasne. W latach 1898—99
na plan pierwszy wysunęła się petersburska „Raboczaja
Myśl“, wystawiająca te same hasła „ekonomiczne“, które
dla ruchu polskiego od szeregu lat należały już do przy
krych wspomnień. Wyrzekanie się walki politycznej, nawet

mówienia robotnikom o obaleniu kapitalizmu, o socjalizmie,
o usunięciu absolutyzmu — oto były zasady „Raboczej
Myśli“, zwalczanej z całą energją przez emigrantów: Plechanowa, Akselroda i innych, nie znajdujących jednaki^
na razie posłuchu. Po manowcach, może już nie tak za
chwaszczonych, błąkało się i „Raboczeje Dieło“, wyda
wane w Genewie, bądź co bądź wypowiadające wątpli
wości, czy do obalenia absolutyzmu wystarczy samych
strejków. Istnienie — teoretyczne — S. D. P. R. R. (która
praktycznie zaraz po utworzeniu się została rozbita przez
aresztowania) nie wpływało na konsolidację ruchu. Tak
np. jekaterynosławski „Jużnyj Raboczij“ posiadał barwę
wybitnie polityczną w przeciwstawieniu do petersburskiej
„Raboczej Myśli“, choć obydwa te pisma były organami
jednej i tej samej partji, tak samo jak kijowski „Wpierjod“,
zajmujący stanowisko pośrednie.
Z S. D. P. R. R. kierownicy P. P. S. nie mogli dojść
do porozumienia — przedewszystkiem dla tego, że nie po
siadała ona Komitetu Centralnego, następnie zaś, że w jej
imieniu występował wrogi P. P. S. „Bund“. Natomiast
P. P. S. popierała inną partję socjalno-demokratyczną,
która utworzyła się jednocześnie z S. D. P. R. R. i wy
dawała organ „Raboczeje Znamia“, wzorowany na „Ro
botniku“, ale nie przedstawiała poważniejszej siły.
Obok socjalnych demokratów rosyjskich powstawały
grupy drugiego odłamu rosyjskiego obozu socjalistycz
nego — Socjalistów -Rewolucjonistów, opierających swe
nadzieje na chłopie rosyjskim przedewszystkiem. S. R. nie
byli takimi centralistami jak S. D., ale ich teorje, tak da
lekie od socjalizmu zachodnio-europejskiego, któremu hoł
dowała P. P. S., odstręczały ją od nich.
Bądź co bądź jednak na początku X X stulecia rosyj
ski ruch robotniczy i socjalistyczny odradza się i zmusza
P. P. S. do liczenia się z jego objawami. To też „Przed

świt“, traktując go krytycznie, informuje pilnie swoich czy
telników o rozwoju poglądów socjalistów rosyjskich, po
stępach ich organizacji, powstawaniu nowych organów
rosyjskiej prasy socjalistycznej i t. d. Jednocześnie „Przed
świt“ występuje stanowczo przeciwko centralizmowi wszechrosyjskiemu socjalistów rosyjskich, popieraniu przez nich
„Bundu“ i S. D. K. P., ignorowaniu polskiego ruchu so
cjalistycznego i t. p. faktom, wykazującym jawną niechęć
socjalnych demokratów rosyjskich do P. P. S. za jej se
paratyzm polityczny.
Tę niechęć objawiała przedewszystkiem „Iskra“ — or
gan plechanowców, prowadzony bardzo umiejętnie i sku
tecznie zwalczający — z jednej strony przedstawicieli roz
maitych odcieni „ekonomizmu“, z drugiej zaś socjalistówrewolucjonistów.

