ROZDZIAŁ SZÓSTY.
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Ruch rewolucyjny w zaborze rosyjskim rozwijał się
pomimo represyj rządowych i reakcji społecznej, zatacza
jącej coraz szersze koła. Funkcjonowały centralne i lokalne
organizacje partyjne, wychodziła bez przerwy prasa lo
kalna. Prowadzono agitację w miastach i po wsiach, wśród
robotników polskich, żydowskich i niemieckich (w Lodzi),
wśród kolejarzy i wojska, a jednocześnie trwała akcja Or
ganizacji Bojowej. Jednakże rozbicie wewnętrzne na dwa,
coraz bardziej oddalające się od siebie kierunki nie mogło

nie odbijać się na całokształcie działalności partyjnej. Od
sunięcie od pracy najwybitniejszych sił publicystycznych
obniżyło poziom prasy i osłabiło stanowisko P. P. S. wo
bec napaści S. D. K. P. i L. Zejście faktyczne ze stano
wiska niepodległościowo-separatyslycznego zaczęło ogra
niczać ekspansję Partji poza granicami 10 gubernij Kró
lestwa Polskiego.
Trzeba wiedzieć, że w dobie wybujania ruchu rewo
lucyjnego do organizacji P. P. S. poczęły się zgłaszać
wielkie rzesze robotników polskich, rozproszonych na emi
gracji. Potworzyły się silne organizacje robotnicze polskie
w Petersburgu i w Moskwie, gdzie robotnicy-Polacy za
częli się żywiołowo Wyodrębniać z organizacyj rosyjskich,
zakładać własne stowarzyszenia i występować jako oddziały
P. P. S. W Kijowie, gdzie uprzednio socjaliści polscy pra
cowali tylko wśród studenterji, powstała bardzo silna or
ganizacja robotnicza P. P. S., która przez pewien czas
miała szersze wpływy aniżeli miejscowe, oddawna istnie
jące organizacje rosyjskie i żydowskie. Organizacja ta
szybko rozszerzyła się na główne ośrodki miejskie Ukrainy
prawobrzeżnej, wydawała własny organ „Hasło“ i stała
się jednym z „okręgów“ P. P. S.
Dla „lewicowych“ kierowników P. P. S. zjawiska te
były raczej kłopotem. Starali się tedy oni pozbyć tych
zbyt daleko położonych organizacyj — w Petersburgu
i Moskwie na rzecz S. D. P. R. Rosji, na Ukrainie na rzecz
przyszłej terytorjalnej partji socjalistycznej Ukrainy, która
jednak nigdy do skutku nie doszła.
Ale i z organizacją P. P. S. na Litwie „lewicowe“ '
kierownictwo P. P. S. nie mogło sobie poradzić. Dążyło
tedy do zupełnego jej usamodzielnienia. Wychodząc ze sta
nowiska, że Litwa nie jest krajem polskim, ani że organi
zacja P. P. S. na Litwie nie obejmuje samych tylko pol
skich robotników, dążono do stworzenia jednej partji

terytorjalnej, w której mogłaby się zmieścić i P. P. S. na
Litwie i L. S. D., i socjaliści białoruscy, i żydowscy. Na
konferencji z czerwca 1906 r. w W ilnie postanowiono prze
kształcić dotychczasową P. P. S. na Litwie na „Socjalnodemokratyczną Partję Litwy“, przyczem istniejący dotych
czas Litewski Komitet Robotniczy P. P. S. miał odtąd
spełniać funkcje samodzielnego Komitetu Centralnego S.
D. P. Litwy. W ten sposób nastąpiło zupełne oddzielenie
organizacji P. P. S. na Litwie od organizacji w Królestwie.
Organizacji białostockiej zawarowano prawo bezpośred
niego stosunku z C. K. R. P. P. S. Jakkolwiek pewien kon
takt z S. D. P. Litwy został zachowany (wspólna na razie
reprezentacja zagraniczna, wspólna reprezentacja w Biurze
Międzynarodowem, korzystanie ze wspólnych szkół agita
cyjnych i bojowych), to jednak ustalono, że S. D. P. Litwy
będzie mogła zupełnie niezależnie od P. P. S. normować
swe stosunki względem innych partyj.
Wobec niesamodzielności politycznej i słabości wszyst
kich organizacyj socjalistycznych na Litwie odseparowanie
S. D. P. Litwy od W arszawy było faktycznie skierowaniem
jej ku Petersburgowi, zwłaszcza po zlaniu się jej z L. S. D.,
które nastąpiło w listopadzie 1906 r.
Wogóle stanowisko P. P. S., kierowanej przez „lewi
cowców“, coraz bardziej uzależniało się od Petersburga,
gdzie tymczasem, jak i wogóle w całej Rosji, fale ruchu
dość szybko opadały. Rozpędzenie pierwszej Dumy w r. 1907
stało się wstępem do nowego okresu reakcji, wypowia
dającej ruchowi rewolucyjnemu walkę na śmierć i życie
i nie ukrywającej bynajmniej dążności do zupełnego w y
cofania wszystkich tych ustępstw, jakie wydarto caratowi,
zgnębionemu klęskami wojennemi na Dalekim Wschodzie.
Reakcja rządowa, której towarzyszyła reakcja społeczna,
zwracająca się przeciwko wszelkim żywiołom rewolucyj-

nym, rozpętała wszystkie swe siły zwłaszcza na kresach,
przedewszystkiem zaś na Łotwie i w Królestwie.
Tu władze carskie wyprawiały prawdziwe orgje znę
cania się nad ludnością. Aresztowaniom, więzieniom i egze
kucjom nie było końca. Sądy polowe i wojenne wyrywały
dziesiątki najofiarniejszych bojowników z szeregów partyj
nych. Setki uwięzionych czekały na surowe wyroki sądów.
Rosła nowa emigracja polityczna.
Na tle tych stosunków dojrzewał w P. P. S. rozłam
faktyczny, oddawna już wiszący w powietrzu. Dokonał się
on na IX-tym zjeździe partyjnym, zorganizowanym w W ie
dniu w listopadzie 1906 r. Tłem rozłamu był stosunek kie
rowników Partji do Wydziału Bojowego i całej Organizacji
Bojowej, które popadły w szereg zatargów organizacyjnych
z kierownictwem partyjnem, na skutek czego Wydział Bo
jowy po słynnej akcji pod Rogowem (napad na pociąg
i skonfiskowanie pieniędzy rządowych) został zawieszony.
Na tem tle wybuchło przesilenie w ustosunkowaniu się
wzajemnem C. K. R. z jednej strony, z drugiej zaś ogółu
bojowców i „starych“, solidaryzujących się z O. B. W rezul
tacie IX zjazd uchwalił rezolucję: „Zważywszy, że Wydział
Bojowy hołdował polityce i taktyce, znajdującej się w ja
skrawej rozbieżności z polityką ogółu p a rtji; że służył on
kierunkowi, zmierzającemu do wyodrębnienia ruchu rewo
lucyjnego w Polsce z całości ruchu w całem państwie rosyjskiem ; że kierunek, który usiłował nadać Wydział Bo
jowy, pchał go na drogę akcji partyzanckiej, nieodpowiadającej nieraz potrzebom chwili i niezwiązanej z rozwojem
i interesami ruchu masowego i często będącej z niemi
w ostrej sprzeczności;
że przeto działalność Wydziału Bojowego nie tylko nie
zwiększała szans przyszłej masowej rewolucji zbrojnej,
lecz, przeciwnie, zmniejszała j e ;
zważywszy dalej, że ta odrębność faktyczna ujawniała

się w stałych konfliktach kierowników O. B. z centralnemi
władzami partji, konfliktach, które doszły do świadomego
łamania zarządzeń C. K. R. w sprawach pierwszorzędnej
w a g i;
że zwołana przez zawieszony w swej działalności W y
dział konferencja bojowców postawiła Zjazdowi Partji ulti
matum, postanawiając jednocześnie niepoddanie się uchwale
Zjazdu, gdyby ta wypadła odmownie;
Zjazd stwierdza, że członkowie zawieszonego Wydziału
Bojowego i wszyscy uczestnicy konferencji bojowej, którzy
się z nim solidaryzują, postawili się tem samem poza obrę
bem P. P. S .“
Usunięcie z Partji ludzi tej miary co Piłsudski, Mie
czysław Mańkowski, Józef Mirecki, Tomasz Arciszewski,
W alery Sławek i wielu wielu innych, nie mogło nie po
ciągnąć za sobą poważnych konsekwencyj. Razem z przed
stawicielami O. B. Zjazd opuściło 11 delegatów. Ogłosili
oni 22 listopada 1906 r. deklarację ideową, której punkt
pierwszy brzmiał: „W walce o zniesienie wyzysku kapita
listycznego i zwycięstwo socjalizmu, prowadzonej przez
proletarjat kraju naszego w solidarnej łączności z proletarjatem wszystkich krajów, jedynym ustrojem politycznym,
który odpowiada klasowym interesom ekonomicznym, po
litycznym, społecznym i kulturalno-narodowym klasy ro
botniczej, jest niepodległa republika demokratyczna polska“.
Dalej deklaracja zaznacza, że „ostatecznym wynikiem tej
walki musi być zbrojne powstanie proletarjatu kraju na
szego przeciwko rządowi carskiemu, powstanie, dokonane
w chwili, gdy pod naciskiem ruchu rewolucyjnego w całem państwie oraz rozkładu wewnętrznego carat nie będzie
w stanie obronić się przed atakiem rewolucji“ ; „że do ta
kiego zbrojnego powstania proletarjatu dojść nie można
bez poprzedniego długiego okresu wyszkolenia proletarjatu
w walce, jego uzbrojenia i zaprawienia do w alki“, czego

może dokonać tylko „organizacja bojowa, obejmująca jaknajszersze masy“. Na zakończenie deklaracja stwierdzała,
że „znaczna część delegatów, pozostałych na Zjeździe, co
do poglądów swoich prawie nic już nie ma wspólnego
z programem P. P. S., w żadnym wypadku jej prawdzi
wych dążności nie reprezentuje, a w ciągu ostatnich dwóch
lat istnienia Partji stale i systematycznie sprzeciwiała się
przeprowadzeniu tych dążności wśród proletarjatu oraz
świadomie zaniedbywała szerzenia w prasie i agitacji na
szych podstawowych postulatów politycznych“.
Na odbytej bezpośrednio po zjeździe konferencji w Kra
kowie towarzysze, ustępujący ze zjazdu, wraz z całym sze
regiem „starych“ zorganizowali Frakcję Rewolucyjną P. P. S.,
która postanowiła odwołać się do ogółu zorganizowanych
w Partji robotników, przeciwstawiając się większości zjazdo
wej. W ten sposób zamiast jednolitej, istniejącej od prawie
15 lat P. P. S. na terenie Królestwa Polskiego zjawiły się
dwie frakcje, występujące z odrębnemi postulatami programowemi i taktycznemi. Obok „Robotnika“ P. P. S. zjąwił
się „Robotnik“ P. P. S. (F. R.). To samo było z „Górni
kiem“, „Łodzianinem“, „Gazetą Ludową“ i innemi organami
lokalnemi. P. P. S. (F. R.) wznawia zawieszone przez P. P. S.
pisma, jak „Pobudkę“ lubelską, „Świt“ częstochowski,
„Wiestnik P. P. S .“, „Przedświt“, zakłada nowe — „Walkę
Klas“, „Czerwony Sygnał“ (kolejowy) i wkrótce na tem
polu bije na głowę Partję, której nadaje nazwę „P. P. S.
Frakcja Umiarkowana“.
Ale nie tylko pod względem wydawniczo-technicznym
P. P. S. (F. R.) szybko prześcignęła P. P. S. (F. U.). Bez
pośrednio po zjeździe P. P. S. (F. R.) urządza we wszyst
kich ośrodkach organizacyjnych konferencje, na których
jej delegaci przedstawiają zorganizowanym robotnikom sy
tuację na zjeździe i rozwijają rewolucyjno-niepodległościowy
program F. R. W Warszawie, w Lodzi, w Zagłębiu i sze

regu innych okręgów olbrzymia większość wypowiada się
za F. R.
Jakkolwiek sam fakt rozbicia partji, do której dzie
siątki tysięcy proletarjatu tak były przywiązane, wywołuje
przygnębienie, to jednak odrodzenie się partji niepodległo
ściowej i rewolucyjnej oddziałuje niezmiernie ożywczo. Nie
bawem już można było stwierdzić zupełnie objektywnie,
że masa robotnicza, idąca pod sztandarem P. P. S., w ol
brzymiej swej większości solidaryzuje się z Frakcją Rewo
lucyjną. Okres dyskusyj został zamknięty i Frakcja Rewolu
cyjna oddała się normalnej pracy organizacyjno-agitacyjnej
oraz bojowej, skupiając pod swym sztandarem karne sze
regi robotnicze, przywiązane do dawnych tradycyj partyj
nych P. P. S.
Próby zwołania wspólnego zjazdu obydwóch frakcyj,
inicjowane przez F. R., nie osiągnęły skutku, wobec czego
F. R. zwołuje w marcu 1907 dziesiąty zjazd P. P. S., który
był zarazem pierwszym zjazdem F. R. Pomimo że delegaci
stwierdzili, iż olbrzymia większość robotników-pps-owców
opowiedziała się za F. R., która w ten sposób reprezentuje
właściwą partję, uznano odrzucenie dodatku F. R. jeszcze
za przedwczesne. Głownem zadaniem zjazdu było uchwa
lenie nowego programu partyjnego, co też zostało do
konane.
Nowy program — zredagowany ostatecznie przez F.
Perlą — był właściwie przystosowaniem dawnego programu
paryskiego do zmienionych warunków. W obszernem umo
tywowaniu tego programu czytamy między innem: „Rze
czywista, wszechstronna demokratyzacja niemożliwa jest
przy zależności od obcego państwa. Podległość obecna
państwa tamuje prawidłowy rozwój społeczny, szkodzi
interesom kultury narodowej, naraża kraj i lud na spotę
gowany wyzysk i ucisk ze strony tego państwa. Tylko
w wolnym, niepodległym kraju klasa robotnicza może się

rozwinąć swobodnie, objawić całą swą potęgę, urzeczy
wistnić w pełni demokratyzację urządzeń państwowych
i przeprowadzić swoje cele socjalistyczne. Dlatego też P.
P. S., stawiając sobie za cel republikę demokratyczną, łą
czy ten cel z niepodległością, walczy o Niepodległą Re
publikę Demokratyczną. Dopóki stan sił klasy robotniczej
oraz ogólna sytuacja polityczna nie pozwalają w danym
czasie na pełne urzeczywistnienie niepodległości, czy to
całej Polski, czy też ziem polskich zaboru rosyjskiego,
P. P. S. walczy o ustrój, jaknajbardziej do niepodległości
zbliżony. Gdy chodzi o wewnętrzne jeno przekształcenie
państwa rosyjskiego, P. P. S. dąży do zdobycia dla kraju
naszego jaknajwiększych wolności i praw politycznych na
następujących zasadach: 1) ustrój wewnętrzny kraju okre
śli odrębna Konstytuanta w Warszawie, 2) kraj nasz bę
dzie miał własny parlament z pełnią władzy prawodaw
czej i własną władzę wykonawczą (ministerjum), od par
lamentu tego zależną i przed nim odpowiedzialną. W sto
sunku do państwa rosyjskiego P. P. S. czynnie popiera
jego demokratyzację, specjalnie zaś w stosunku do naro
dów i krajów, przez carat uciemiężonych (Litwy, Rusi,
Łotwy, Kaukazu i t. d.) — jaknajdalej idącą decentrali
zację. W walce z caratem P. P. S., jako przedstawicielka świa
domego ludu pracującego Polski, łączy swoje wysiłki
z akcją rewolucyjną socjalistycznego proletarjatu w całem
państwie. Łączność tę P. P. S. uznaje za niezbędny wa
runek zwycięstwa rewolucji. Do rewolucji tej P. P. S.
stara się wnieść ze swej strony energję, płynącą z poczu
cia, że toczy się bój z caratem, jako z despotyzmem i jako
z zaborczą, najezdniczą potęgą, ciążącą jak klątwa nad
dążącemi do wyzwolenia ludami. P. P. S. działająca w za
borze rosyjskim, wspólnością zasad, poczuciem narodowej
jedności proletarjatu polskiego, stałem współdziałaniem
łączy się z bratnią partją zaboru austrjackiego i pruskiego“.

Sam program obejmował spis reform politycznych
i społecznych, wspólnych wszystkim partjom socjalistycz
nym. Uwzględniał on też i stosunki wiejskie, stawiając żą
danie wywłaszczenia większej własności na rzecz bezrol
nych i małorolnych
W sprawie taktyki bojowej Zjazd powziął obszerną
uchwałę, polecającą partji tworzenie nowej organizacji,
opartej na szerszych podstawach obok prowadzenia do
tychczasowej walki z rządem za pomocą zamachów i na
padów na przedstawicieli rządu i jego instytucje.
Po rozłamie toczyła się ostra polemika między wy
dawnictwami F. R. a coraz rzadziej ukazującemi się pis
mami Fr. Um., która po rozłamie weszła w stan bardzo
powolnego, niemniej jednak widocznego zamierania. Jakiś
czas jeszcze łudziła się, że po uwolnieniu się od niepod
ległościowców i bojowców potrafi ożywić uszczuplone
ogromnie szeregi nowem życiem, ale to się nie udawało.
Frakcja umiarkowana stała sfę czemś pośredniem między
F. R. a S. D. K. P. i L. i z natury rzeczy musiała zbliżać
się coraz bardziej do tej ostatniej. Nie zerwała jeszcze po
czątkowo ani z bojkotem Dumy, gdy S. D. K. P. i L.
wzięła udział w wyborach, otrzymując nikłą liczbę gło
sów, ani z organizowaniem drobnych akcyj bojowych, ale
były to tylko końcowe etapy poprzedniego, przedrozłamowego okresu życia partyjnego. Założony w Krakowie or
gan Frakcji Umiarkowanej, „Myśl Socjalistyczna“, wycho
dzący od maja 1907 r., przygotowywał grunt do ostatecz
nego wyrzeczenia się dążności niepodległościowych, gdy
publicyści F. R. rozwijali swe poglądy w duchu nowego
programu w nienoszącej marki partyjnej — również kra
kowskiej — „Trybunie“, wychpdzącej od 1 listopada 1906 r.
a redagowanej przez Artura Śliwińskiego.
W wyborach do 111 Dumy Fr. Um. postanowiła wziąć
udział za przykładem S. D. K. P. i L., gdy F. R. w dal-

szym ciągu bojkotowała wybory, wychodząc z założenia,
że Duma ani nie może się stać rzeczywistym parlamentem,
ani przyczynić się do zrewolucjonizowania mas, ani nawet
nie daje w obecnych warunkach politycznych pola do
rozwinięcia odpowiedniej agitacji.
Postanowienie wzięcia udziału w wyborach do Dumy
z jednej strony zbliżało Fr. Um. do S. D. K. P., z drugiej
zaś skłaniało ją do wyrzekania się ostrych metod walki,
natomiast szukania wyjścia w wyzyskiwaniu wszelkich moż
liwości legalnych czy to na polu organizowania nawpół
jawnych związków zawodowych, czy na polu pracy kul
turalnej wśród robotników. Założone jeszcze przed rozła
mem w Wilnie, gdzie stosunki cenzuralne były łagodniej
sze niż w Warszawie, pismo popularno-naukowe „Wiedza“
stało się z biegiem czasu organem żywiołów, skupiających
się we Fr. Um., coraz częściej przezywającej siebie P. P. S.
Lewica. Wreszcie w lutym 1907 r. ta ostatnia odbyła zjazd
partyjny, na którym uchwaliła nowy program i zastoso
waną do tego taktykę.
Z programu tego usunięto zupełnie dążenie do nie
podległości Polski. Zastąpiono je przez dążenie „w ścisłem współdziałaniu z socjalistycznym proletarjatem wszyst
kich ludów Rosji do przekształcenia państwa rosyjskiego
na zasadach następujących: Zniesienie monarchji. Prze
kształcenie Rosji na państwo demokratyczne i republikań
skie... Zdecentralizowanie ustroju państwa... Szeroka autonomja Polski, oparta na sejmie prawodawczym. Zawarowanie praw mniejszości narodowych (Żydzi, Niemcy i t. d.),
niewyodrębnionych w autonomiczne jednostki terytorjalne“.
W sprawie taktyki zjazd oświadczył, że ,,a) partja bez
narażenia się na wielkie a nieprodukcyjne straty nie może
i nie powinna podejmować się zadania technicznego przy
gotowania zbrojnej rewolucji; b) wszelkie pomysły jakiej
kolwiek systematycznej pracy w tym kierunku byłyby

tylko szerzeniem wśród mas szkodliwych złudzeń“. Nato
miast wysunął następujące zadanie: „zachowanie i umoc
nienie masowości ruchu; szeroka agitacja na tle wszel
kich przejawów życia politycznego i społecznego; wy
zyskiwanie wszystkich zdobytych przez rewolucję placó
wek (Duma, instytucje samorządu, związki zawodowe,
instytucje kulturalne, kooperatywy, wszelkie inne związki
i stowarzyszenia, prasa i t. d.)...“ Zjazd wypowiedział się
przeciwko terorowi politycznemu i konfiskacie pieniędzy
rządowych i uznał „tworzenie lub utrzymywanie organizacyj bojowych pod jakąkolwiek nazwą“ za „bezcelowe“.
W ten sposób wszystko, co nadawało piętno swoiste
programowi P. P. S. w ciągu tylu lat i jej taktyce w do
bie rewolucyjnej, zostało zlikwidowane ostatecznie. Jak
pisał „Robotnik“ F. R „Z Frakcji Umiarkowanej P. P. S.
nasza „lewica“ przekształciła się obecnie na Frakcję Umiar
kowaną S. D. K. P. i L.“.
Ta-ostatnia po chwilowem wybujaniu organizacyjnem
w latach 1905—1907 coraz bardziej kurczyła się i ku koń
cowi r. 1908 zdołała zachować tylko strzępy dawnej or
ganizacji. Jej organy prasowe („Gazeta Robotnicza“ w W ar
szawie, „Do W alki“ i niemiecki „Vorwärts“ w Łodzi, „Hut
nik“ w Zagłębiu, rosyjski „Sołdatskij Listok“, „Di rojte
Fun“ w żargonie) wychodziły coraz rzadziej i jej stosunki
zanikały. Wkońcu zachowała ona zaledwie parę więk
szych ośrodków ruchu w Królestwie — w Warszawie, Ło
dzi, Zagłębiu, obsługiwanych głównie z Galicji, gdzie w dal
szym ciągu wychodził „Przegląd Socjaldemokratyczny“,
poddający ostrej krytyce ruch socjalistyczny na całym
świecie. O d kwietnia 1906 r. S. D. K. P. i L. wchodziła
w skład S. D. P. R. Rosji, popierając w niej odłam „bol
szewików“. Programowo między S. D. K. P. i L., która
również stanęła na gruncie autonomji Królestwa Polskiego,
a P. P. S. Lewicą nie było już żadnej różnicy, tak samo

jak i w dziedzinie taktyki. Pomimo to jednak S. D. K. P.
i L. z doktrynerskim uporem zwalczała Frakcję Umiarko
waną, a VI zjazd S. D. K. P. i L., który się odbył na po
czątku 1909 r., wzywa pojedynczych członków lewicy P.
P. S., „by nie stawali w połowie drogi, zerwali ostatecz
nie z niekonsekwentnem stanowiskiem lewicy, i by, wstę
pując do S. D. K. P. i L., przyczynili się do skoncentro
wania sił proletarjatu szczerze socjalistycznego“, ale o po
łączeniu się z całą organizacją nie chciał słyszeć.
Wezwania te jednak nie były skuteczne. Tradycje an
tagonizmu partyjnego między P. P. S. a P. P. S. D. zbyt
były silne i głęboko zakorzenione. Do S. D. K. P. i L.
odpadały zaledwie jednostki, natomiast po zaznajomieniu
się szerszego ogółu z nowym programem i nową taktyką
Lewicy P. P. S. następowały fakty gromadnego przecho
dzenia do F. R. Sporo też jednostek, zwłaszcza z pomię
dzy inteligencji, usunęło się z Lewicy, a zarazem z ruchu
wogóle, widząc jego rozbicie ideowe.
*
W dobie reakcji szerzą się wśród mas robotniczych
wpływy niesocjalistycznych prganizacyj, jak Narodowy
Związek Robotniczy, kierowany przez N. D., oraz Chrze
ścijańska Demokracja, założona przez kler. Na tle antago
nizmu między robotnikami socjalistami a niesocjalistami
przyszło do krwawych walk bratobójczych, organizowa
nych przez N. D. Zwłaszcza dużo ofiar pochłonęły te walki
w Lodzi w r. 1907.
Na jesieni 1909 r. na II zjeździe F. R. stwierdzono,
że wobec wyrzeczenia się niepodległości, walki z najaz
dem i taktyki rewolucyjnej przez Fr. Umiarkowaną prze
stały istnieć powody, dla których uznawano się za jedną
z frakcyj P. P. S. Stąd wniosek, że obecnie, kiedy poza
F. R. niema innych wyznawców programu i taktyki P. P. S.,
należy odrzucić dodatek F. R. W ten sposób Partja po
wróciła do dawnej swej nazwy „P. P. S.“. Wprawdzie

długo jeszcze potem „Lewica“ używała w swych wystą
pieniach również firmy P. P. S., ale umieszczała ją w czar
nej obwódce: |p . p . s . |. Utarł się zwyczaj że nazywano ją
„P. P. S. Lewica“ — w przeciwstawieniu do P. P. S. bez
żadnych określeń.
W latach reakcji porewolucyjnej, kiedy wszystkie od
łamy polskiej myśli politycznej, od skrajnej prawicy po
czynając, zaś kończąc na P. P. S. Lewicy i S. D. K. P. i L.,
stanęły na gruncie państwowości rosyjskiej, wysuwając
hasło autonomji, żądania coraz bardziej utopijnego w wa
runkach rzeczywistości rosyjskiej owych czasów, jedynym
przedstawicielem walki czynnej o niepodległość była P. P. S.
O na to uratowała dążności niepodległościowe w narodzie
polskim, ona umiała je przystosować do warunków chwili
bieżącej i, jak zobaczymy niebawem, stanąć na czele od
radzającego się ruchu niepodległościowego.
Gdy tak w zaborze rosyjskim trwa ideowe rozbicie
ruchu na dwa odłamy — P. P. S. niepodległościowej z jed
nej strony i trzech grup „socjaldemokratycznych“ (S. D.
K. P. i L., „Bundu“ i „Lewicy“) z drugiej, przyczem sza
lona reakcja daje się wszystkim we znaki, w dwóch in
nych zaborach życie partyjne toczy się w warunkach nor
malnych.
Na Wielkanoc 1907 r. w Zabrzu na Górnym Śląsku
odbył się X zjazd P. P. S. zaboru pruskiego. Stwierdzono
na nim bardzo słabe postępy ruchu w Poznańskiem, nie
zbyt żywe tętno rozwoju wśród olbrzymiej emigracji pol
skiej w Westfalji, natomiast pocieszający postęp na Gór
nym Śląsku. „Gazeta Robotnicza" wychodziła w powięk
szonym formacie trzy razy tygodniowo. Zjazd postanowił
utworzyć stanowisko stałego agitatora na Poznańskie, roz
szerzyć sieć organizacyjną na Górnym Śląsku i wzmocnić
walkę z systemem germanizatorskim rządu. W tej ostatniej
sprawie po referacie Biniszkiewicza, od paru lat stojącego

na czele ruchu P. P. S. zaboru pruskiego, uchwalono
obszerną rezolucję, która powiada między innem „...prze
ciwko tej polityce ucisku narodowego rządu walczyć bę
dziemy wszelkiemi środkami prawnemi, w walce tej nie
ustaniemy, dopóki nie zostaną zdemokratyzowane wszyst
kie te instytucje, które jedynie będą w stanie zagwaran
tować nam prawdziwe wolności obywatelskie, które da
dzą nam polskie szkolnictwo, polskie sądownictwo i pol
skie urzędy“. Walka z germanizacją z jednej strony, walka
z reakcją polskich klas posiadających — z drugiej, oto
linja wytyczna dalszego rozwoju P. P. S. zaboru pruskiego.
W r. 1907, jak wiadomo, S. D. Niemiec poniosła przy
wyborach wielką klęskę, straciwszy bardzo znaczną liczbę
mandatów. I na Górnym Śląsku zmniejszyła się liczba gło
sów oddanych na socjalistów, co się tłómaczyło pogłębie
niem walki polsko-niemieckiej. P. P. S. związana z S. D.
niemiecką, pomimo wszystkich swych wystąpień w obro
nie narodowości polskiej, wydawała się masom jednak za
mało polską. Robotnicy polscy — i to nawet bardzo ra
dykalnie nastrojeni, woleli głosować na kandydatów pol
skich, występujących przeciwko centrum niemieckiemu, niż
na kandydatów socjalistycznych, zwłaszcza Niemców, sta
wianych i w okręgach o olbrzymiej przewadze polskiej
ludności.
W końcu kwietnia 1908 r. odbył się w Katowicach
XI zjazd P. P. S. zaboru pruskiego, który znowuż zajmo
wał się głównie walką z systemem germanizatorskim rządu,
stosującego wobec ludności polskiej coraz więcej praw
wyjątkowych z wywłaszczeniem na czele.
W zaborze austrjackim skutkiem uzyskania reformy
wyborczej socjaliści zdobyli znaczne rozszerzenie wpływów,
jakkolwiek musieli przeprowadzić niesłychanie ciężką walkę.
Pomijając już to, że reforma wyborcza została w Galicji
specjalnie skarykaturowana gwoli interesom panującej do

tychczas szlachty i dla niedopuszczenia wyboru zbyt wiel
kiej liczby Rusinów, socjaliści mieli do czynienia z niesłychanemi gwałtami i nadużyciami. Ratująca się od pogro
mu szlachta puściła w ruch wszystkie dostępne jej środki
wpływania na wybory: przekupstwo, siłę policyjną i woj
skową, nacisk administracyjny i t. d., byle ostać się w tych
pierwszych wyborach powszechnych. Ponieważ Daszyński
w poprzednich parlamentach był najniebezpieczniejszym
przeciwnikiem „Koła Polskiego“, więc postanowiono za
wszelką cenę nie dopuścić jego wyboru. I machinacje te
udały się — Daszyński, wskuteknadużyć i gwałtów, prze
padł w Krakowie. Natomiast wybrani zostali w maju 1907 r.
Diamand, Hudec, Lieberman i Moraczewski. Przy pierwszem głosowaniu na socjalistów padło 48.000 głosów. So
cjalni demokraci ruscy zdobyli dwa mandaty. Klub pol
skich posłów socjalistycznych w Wiedniu został wzmoc
niony przez wybranych w Cieszyńskiem — Kunickiego,
Regera i Cingra.
Uciecha reakcji galicyjskiej z powodu obalenia przy
wyborach Daszyńskiego trwała niedługo, bo wybrany na
Śląsku Tadeusz Reger zrzekł się mandatu i, wystawiony
przez P. P. S. D. w tym samym okręgu, Daszyński zo
stał wybrany olbrzymią większością głosów. W ten spo
sób Daszyński znowu znalazł się w parlamencie, gdzie sta
nął na czele poważnego już liczebnie klubu, wchodzącego
jako odrębna całość do ogólnoaustrjackiej reprezentacji
socjalnodemokratycznej, obok klubów niemieckiego i czes
kiego.
XI Zjazd P. P. S. D. w czerwcu 1908 r. mógł z za
dowoleniem zastanowić się nad postępami, jakie poczyniła
Partja w ciągu poprzednich dwóch lat. Organizacja, roz
szerzyła się o tyle, że do istniejących już obwodów (Śląsk,
Kraków, Przemyśl, Lwów i Stanisławów) trzeba było do
dać nowy, obejmujący Podkarpacie ze Stryjem i Zagłę-

biem naftowem. Stworzono specjalną organizację kobiecą.
Pewna cześć towarzyszy żydowskich powróciła z Z. P.
S. D. do Partji. Prasa rozwinęła się znacznie, rozporzą
dzając 7 pismami politycznemi (w tem dwa dzienniki — „Na
przód“ i „Głos“ lwowski) i 9 zawodowemi. P. P. S. D.
zajęła się energicznie tworzeniem kooperatyw i domów lu
dowych. Dużo dokonano w dziedzinie pracy kulturalnej,
głównie za pośrednictwem Uniwersytetu Ludowego. W okre
sie sprawozdawczym (2-letnim) odbyto 4.357 zgromadzeń,
dzień 1-go maja uczczono 6'J zgromadzeniami w 57 miej
scowościach. Przy wyborach do rad miejskich wybrano
6 towarzyszy. Wszystkie te dane dotyczą Galicji. Co do
Śląska, gdzie od r. 1906 organizacja polska stanowiła zu
pełnie odrębną od niemieckiej i czeskiej całość, to ruch
tam rozwinął się wspaniale. Już w r. 1907 było 67 komi
tetów miejscowych, liczba ich doszła w r. 1908 do 100.
Na Śląsku wychodziły trzy organy polskie: „Robotnik
kląski“, „Górnik“ i „Głos Kobiet“. W 13 gminach zasia
dało 63 radców socjalistycznych. Kooperatyw było 38,
w tem 10 na Morawach.
XI zjazd zajmował się sprawą wyborów do sejmu
i gmin, kwestją drożyzny, alkoholizmu i t. d. W stosunku
do obydwóch Frakcyj P. P. S. uchwalono taktykę neu
tralności. Odrzucono olbrzymią większością głosów wnio
sek, uznający „potrzebę odrębnej organizacji politycznej
dla proletarjatu żydowskiego w Galicji“, uchwalając jedno
cześnie rezolucję krajowej konferencji organizacyj żydow
skich P. P. S. D.: „Zjednoczenie żydowskich organizacyj,
uznających program partyjny P. P. S. D., nosi nazwę:
Żydowska Socjalna Demokracja Galicji i zadaniem jej jest
samorządne załatwianie wyłącznych spraw politycznych
i kulturalnych proletarjatu żydowskiego wśród żydow
skiego społeczeństwa; kierownictwo i prowadzenie spraw
polityki ogólnokrajowej jest wyłączną atrybucją P. P. S. D.

Rozłam w P. P. S. odbił się głośnem echem na emi
gracji, która podzieliła się według sympatyj do tej czy in
nej Frakcji. Obok więc sekcyj P. P. S. F. R. istniały sekcje
Lewicy. Niezależnie od tego rozwijały się i sekcje S. D.
K. P. i L. Tak było w Europie Zachodniej, gdzie na po
czątku ruchu rewolucyjnego 1905 —1906 r. emigracja ogrom
nie się zmniejszyła skutkiem odpływu do kraju i gdzie
w dobie reakcji znowu widzimy wzrost liczebny emigracji,
a z nim i rozwój sekcyj zagranicznych organizacyj, dzia
łających na gruncie krajowym.
Olbrzymia emigracja polska w Stanach Zjednoczo
nych Północnej Ameryki oddawała wielkie usługi ruchowi
rewolucyjnemu w zaborze rosyjskim. „Związek Socjalistów
Polskich“ zbierał składki i wysyłał ludzi do roboty kra
jowej P. P. S., gdyż sympatje ogółu socjalistycznego Polonji amerykańskiej były po jej stronie. Po rozłamie refe
rendum, urządzone w oddziałach „Związku“, dało ogromną
większość za programem i taktyką F. R. Tymczasem na
skutek prześladowań rządowych do Ameryki zaczęło na
pływać mnóstwo emigrantów z Polski, w tej liczbie rów
nież zwolennicy S. D. K. P. i L. oraz Lewicy. Utworzyła
się „Sekcja S. D. K. P. i L.“ oraz „Związek Pomocy P.
P. S .“ (lewicowy). Były to jednak organizacje bardzo słabe,
nie mogące odgrywać poważniejszej roli. To też zwróciły
prawie całą swą działalność do oderwania „Związku“ od
P. P. S. F. R. i do przekształcenia go na bezprogramową
organizację ogólnosocjalistyczną w łonie Amerykańskiej
Partji Socjalistycznej. Agitacja ta wywołała pewien fer
ment w łonie „Związku“, który przez czas jakiś należał
do Am. P. S., ale później z niej wystąpił, nie przestając
znajdować się z nią w kontakcie. Przeciwnicy F. R. uzy
skali pewien wpływ na wychodzący w Chicago od r. 1907
„Dziennik Ludowy", pismo bezpartyjne, które udzielało
dużo miejsca publicystom esdeckim i lewicowym dla po-

lemiki z organem „Związku“ — „Robotnikiem Polskim". Na
X zjeździe „Związku“ w listopadzie 1908 r. postanowiono
nie wstępować do Am. P. S. Zjazd oświadczył jednocześ
nie, że „Związek“ , jest „połączony bratniemi węzłami z P.
P. S. D. Galicji i Śląska, z P. P. S. zaboru pruskiego i tą
partją zaboru rosyjskiego, która programem swym i dzia
łalnością dąży do niepodległości narodowej“. Dodatkowo
Zjazd uchwalił jeszcze, że się „solidaryzuje z programem
i działalnością Fr. R. P. P. S.“.
Pewna część robotników polskich (około 400—500)
należała do Am. P. S., tworząc w niej sekcje polskie.
O tóż te ostatnie połączyły się na grudniowym zjeździe
1908 r. w jedną odrębną „Sekcję Polską“ (S. P. S. P.),
która ustaliła swój stosunek do partyj krajowych, uchwa
lając ^rezolucję: „W sprawie ruchu partyjnego w Polsce
S. P. S. P. zajmuje stanowisko bezstronne, wyczekujące,
obserwacyjne i bratnie, wyrażając nadzieję, że rozłam
w starym kraju zniknie i nastanie tam zgoda“. Sprawę
pomocy ruchowi krajowemu przekazano do uregulowania
członkom S. P. i jej oddziałów.
Na XI zjeździe „Związku“ (w listopadzie 1910 r.) ten
ostatni również przystąpił do Partji amerykańskiej, uchwa
lając jednocześnie solidarność z P. P. S. zaboru rosyjskiego
i pruskiego oraz P. P. S. D.
Koniec pierwszego dziesięciolecia X X wieku zaznaczył
się w ruchu socjalistycznym zaboru rosyjskiego stopniowem jego kurczeniem się pod wpływem wzmagającej się
reakcji, nieustających represyj i opadania nastroju rewo
lucyjnego w masach. P. P. S., jako najsilniejsza ze wszyst
kich organizacyj, najdłużej opierała się stale pogarszają
cym się warunkom działalności rewolucyjnej. Kiedy S. D.
K. P. i L. i Lewica widocznie zamierały, P. P. S. rozwi
jała wielostronną pracę, nie przerywała akcyj bojowych
na większą skalę (jak np. słynny napad na pociąg pod

Bezdanami we wrześniu 1908 r.), zdobywała się na nowe
pisma („Do Szeregu“ — pismo dla żołnierzy -Polaków
w armji rosyjskiej), prowadziła kampanję publicystyczną
w sprawie Chełmszczyzny, neoslawizmu, stosunku do Dumy
i t. d. Niemniej i ona odczuwała dotkliwie pogorszenie się
sytuacji. Utrzymywanie olbrzymiej organizacji, wybujałej
w dobie najwyższego rozwoju ruchu, stało się niemożliwem, bo i warunki policyjne były coraz trudniejsze i liczba
kierowników topniała. Jedni dostawali się do więzień, inni
musieli emigrować. Napływu nowych sił nie było. Nie
jednolicie obsługiwane organizacje masowe ulegały nie
rzadko demoralizacji wewnętrznej, z czego korzystały ele
menty policyjne, wprowadzając na niższe stopnie organi
zacyjne prowokatorów. Prowokacja w P. P. S. wprawdzie
nie miała nigdy odpowiedników Azefom, Kaplińskim i t. p.
„mistrzom“ prowokacji, którzy zajmowali w Partji S. R.
czy w „Bundzie“ najbardziej odpowiedzialne stanowiska.
Niemniej jednakże i w P. P. S. — i to nawet w O. B. —
zdarzali się -zdrajcy, którzy pod wpływem katuszy, zada
wanych im w śledztwie, szli na służbę „Ochrany“ (np. Tarantowicz, Sukiennik, Ajzenlist i inni). Zdrady te powo
dowały masowe aresztowania i, co za tem idzie, egze
kucje — przedewszystkiem bojowców. Dziesiątki ich zgi
nęły na szubienicach, umierając po bohatersku, z okrzy
kiem rewolucyjnym na ustach. Setki gniły po więzieniach
i mowy być już nie mogło o utrzymaniu O . B. w daw
nych jej rozmiarach. Tembardziej, że najdzielniejsi jej przy
wódcy, T. Arciszewski, M. Mańkowski, W. Dehnel (Agrafka,
Bożydar), Dąbkowski (Paweł), Momentowicz (Florek), Gibalski (Franek), A. Prystor (Rafał) i inni, tropieni jak
dzikie zwierzęta, zostali wkońcu wyparci na emigrację do
Galicji.
W Galicji ostatecznie skupia się całe kierownictwo
P. P. S. Po wykryciu w końcu września 1908 r. olbrzy-

miej drukarni P. P. S. w Warszawie, „Robotnik“ i inne
wydawnictwa lokalne tylko przez pewien czas są druko
wane w Królestwie. Ze względu na olbrzymie koszta utrzy
mania tajnej drukarni są one stopniowo przenoszone do Ga
licji. Tu osiada na stałe C. K. R., tu (nielegalnie) w dru
karni P. P. S. D. drukują się „Robotnik“ (redagowany
przez L. Wasilewskiego), „Górnik“, „Łodzianin“, „Świt“.
Tu wychodzi w dalszym ciągu, redagowany przez W.
Jodkę i L. Wasilewskiego „Przedświt“, który po upadku
„Myśli Socjalistycznej“ (Lewicy) i „Przeglądu Socjaldemo
kratycznego“ jest jedynym polskim socjalistycznym orga
nem teoretycznym. W Galicji funkcjonują tajne szkoły par
tyjne, które z młodzieży inteligenckiej i robotniczej kształcą
funkcjonarjuszy partyjnych, zastępujących tych, kogo wyr
wały z szeregów aresztowania i emigracja. W Galicji sku
pia się „stara gwardja“ ruchu pepeesowego — Piłsudski,
Jodko, Jędrzejowski, Perl, L. Wasilewski, Sulkiewicz, A r
ciszewski, W. Dehnel, W . Sławek, M. Mańkowski, M. Pasz
kowska i wielu innych towarzyszy, ściśle związanych z całą
historją P. P. S.
I tu właśnie, w tych kołach, rodzi się — po okresie
największego przygnębienia i depresji, jakie ogarnęły re
wolucyjne pokolenie zwolenników P. P. S. — nowa myśl,
mająca niebawem wnieść ogromne ożywienie nie tylko
w odradzające się szeregi P. P. S., ale i w szeroki ogół
społeczeństwa polskiego.
Trzeba było trzeźwo spojrzeć w oczy rzeczywistości
i pogodzić się z faktem, że rewolucja została przegrana
i że niepodobna liczyć na jej wznowienie w dotychczaso
wych formach w bliższej czy nawet w dalszej przyszłości.
Na całym obszarze państwa rosyjskiego ruch rewolucyjny
wygasł. Rząd carski triumfował, likwidując jedną po dru
giej zdobycze rewolucji. W rządzie panoszyła się reakcja.
W Królestwie cofano po kolei wszystko, co ruch rewolu

cyjny był wywalczył. Zamach po zamachu spadał na
szczupłe zdobycze „konstytucyjne“ i narodowe społeczeń
stwa polskiego. Skrajnie ugodowa N. D. w Dumie repre
zentowała bezsiłę społeczeństwa, smaganego coraz to nowemi zarządzeniami władz carskich. Groźba nowego po
działu kraju w formie oderwania Chełmszczyzny zawisła
nad znękanem Królestwem. Na Litwie powróciły czasy
prześladowania wszystkiego co polskie. Nawet prywatne
szkoły polskie w Królestwie nie były pewne jutra, a boj
kot szkolnictwa rosyjskiego ledwo się utrzymywał, pra
wie wyłącznie dzięki oddziaływaniu na młodzież P. P. S.
Tymczasem sytuacja polityczna na południowym wscho
dzie Europy zachmurzała się coraz bardziej. O d czasu
wojny japońskiej znikła wiara w ustalenie się pokoju eu
ropejskiego, a półwysep Bałkański znowu począł zwracać
ku sobie zaniepokojenie całego świata cywilizowanego.
Na tle stosunku Rosji i Austrji do tego, co się działo
w Turcji i w innych państwach bałkańskich, pogłębiał się
antagonizm między caratem a państwem Habsburgów.
Austrja z coraz większym niepokojem traktowała swego
sąsiada serbskiego. Rosja organizowała antyaustrjacki „neoslawizm“. Nie brakło i innych oznak, świadczących o chwia
niu się równowagi europejskiej, jakkolwiek mało kto przy
puszczał, że rozwój wypadków bałkańskich może dopro
wadzić do największej w dziejach wojny.
W P. P. S., na jej zebraniach i konferencjach, żywo
omawiano sytuację międzynarodową w związku z zada
niami Partji. Publicystyka P. P. S. dokonywała oceny kry
tycznej całego przebiegu minionej rewolucji, pragnąc wy
snuć wnioski praktyczne z przeżytej klęski. Zastanawiając
się nad przyczynami tej ostatniej, P. P. S. przyszła do
przekonania, że rewolucja 1905—-1906 r. przegrała skut
kiem tego, że nie potrafiła wojsku carskiemu przeciwsta
wić armji rewolucyjnej. To też — rozumowano — chcąc

uniknąć ponownej klęski w przyszłości, należy zawczasu
zabrać się do przygotowania jeśli nie armji, to przynaj
mniej jej kadrów i oficerów dla niej. Z temi poglądami
wystąpił w P. P. S. Piłsudski i zaczął je szerzyć z nie
złomną wolą przełamania wszystkich przeszkód.
1 istotnie, po pewnym czasie P. P. S. wchodzi na tory
przygotowania sił do przyszłej walki z najazdem. W szko
łach partyjnych przedmioty bojowe są już wykładane bar
dziej z punktu widzenia wojskowego, w „Przedświcie“ uka
zują się artykuły popularne z dziedziny wojskowości. Wśród
młodzieży niepodległościowej, znajdującej się pod wpływem
P. P. S. i powoli zdobywającej sobie wpływ poważny na
ogół młodzieży, zupełnie rozczarowanej do N. D. z powodu
jej ugodowości, powstaje pęd do kształcenia się w sztuce
wojskowej. Instruktorowie rekrutują się pierwotnie prawie
wyłącznie z pomiędzy byłych bojowców P. P. S. Stopniowo
P. P. S. wchodzi na drogę nowej taktyki, nie zaniedbu
jąc zresztą dotychczasowej swej działalności agitacyjnej
i organizacyjnej na gruncie obrony interesów klasy ro
botniczej.
Pierwotnie nowy kierunek „militarny“ w Partji wy
chodził jedynie z przesłanek teoretycznych, nie ustalając
ściśle, kiedy właściwie będą użyte praktycznie siły woj
skowe, które Partja usiłuje wyrobić. Z biegiem czasu
jednakże, zwłaszcza wobec przewrotów i wojen na Bał
kanach, dla kierowników Partji staje się jasnem, że hasłem
dla wystąpienia powstańczego P. P. S. będzie nie co in
nego, jak wojna Rosji z jednym z jej sąsiadów, wojna nie
unikniona i z konieczności tocząca się na ziemiach polskich
z przymusowym udziałem ludności polskiej w armiach,
zwalczających się wzajemnie. Stąd wniosek, że P. P. S.
powinna się szykować do wyzyskania momentu wybuchu
wojny dla realizacji haseł politycznych, które dotychczas
szerzyła.

Takiemu postawieniu kwestji sprzyjał rozwój wypad
ków i w zaborze rosyjskim. W uzyskanie autonomji dla
Królestwa, chociażby nawet obciętego po oderwaniu Chełm
szczyzny, nikt nie wierzył. „Koło Polskie“ w Dumie było
najzupełniej bezsilne. Narodowa Demokracja skompromito
wała się ostatecznie tak, że w łonie jej raz po raz odby
wały się secesje. Opuściła ją młodzież narodowa, później
radykalniejsza część inteligencji, wreszcie organizacja chłop
ska i robotnicza. „Narodowy Związek Robotniczy“, stwo
rzony przez N. D. dla walki z wpływami socjalistycznemi
na masy robotnicze i dający się jej użyć do krwawych
walk bratobójczych, otwarcie zerwał z N. D. i stanął na
gruncie walki z najazdem o niepodległość.
W ten sposób i poza P. P. S. w społeczeństwie polskiem poczęły się wytwarzać ogniska dążności bojowych,
rozwijających się na tle przewidywań wojennych. Propa
ganda militarna P. P. S. zdobywała zwolenników i poza
kołami partyjnemi. Część towarzyszy partyjnych z pewną
obawą zapatrywała się na wzrost tych dążeń, które z na
tury rzeczy nie dały się zacieśnić do ram partyjnych. Obawa
ta opierała się na trosce, aby w ogólnonarodowym prądzie
wojskowo-powstańczym nie zostały zmarnowane klasoworobotnicze pierwiastki Partji, aby nie zatraciła ona swego
socjalistycznego oblicza, aby nie zaniedbała swej działal
ności ekonomiczno-społecznej w masach ludu pracującego.
Na tem tle powstała w P. P. S. opozycja, pod wodzą F.
Perlą, W. Kunowskiego i innych, która nawet wyodrębniła
się w oddzielną organizację z własnemi organami, wydawanemi we Lwowie („Placówka“ teoretyczna, „Walka“ dla
robotników). P. P. S. w swych organach nie reagowała
wcale na wystąpienia „Opozycji“, skutkiem czego nie na
stąpiło zwykłe w takich wypadkach zaognienie stosunków
wzajemnych, i „Opozycja“ po wybuchu wojny karnie po
wróciła do Partji, poddając się jej dyrektywom.

W miarę dojrzewania sytuacji międzynarodowej przy
stąpiono do tworzenia instytucyj międzypartyjnych, któreby
przygotowały polski ruch zbrojny na wypadek wojny Rosji
z Austrją. Dla kierowników P. P. S. od października 1912
roku, t. j. od wojny turecko-bałkańskiej, stało się jasnem,
że wojna między Austrją a Rosją jest nieunikniona. Two
rzono tedy pośpiesznie obok „Polskiego Skarbu Wojsko
wego“, zbierającego pieniądze na kształcenie istniejącej już
od r. 1908 bezpartyjnej organizacji strzeleckiej, Komisję
Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległo
ściowych (K. T.). Weszli do niej przedstawiciele P. P. S.,
P. P. S. D., Ludowców, Polskiej Partji Postępowej oraz
odłamów N. D., które z nią zerwały, stając na stanowisku
niepodległościowem (Narodowy Związek Robotniczy, Na
rodowy Związek Chłopski i Organizacja inteligencji nie
podległościowej). Oczywiście, rola przewodnia w tym ze
spole należała do pps-owców z Piłsudskim i Jodką na czele.
W ten sposób P. P. S. doprowadziła do utworzenia
organizacji, mającej przygotować wybuch zbrojny Polski
przeciwko temu z najeźdźców, który zagarnął był największą
część ziemi i ludności Polski — wybuch zbrojny pod hasłem
niepodległości. Przygotowania te odbywały się nawpół
jawnie w Galicji. Jaknajczynniejszy udział wzięła w nich
P. P. S. D. W Ameryce utworzył się, również z inicjatywy
pps-owców (A. Dębskiego i innych) Komitet Obrony Na
rodowej (K. O. N.), który obficie zasilał kasę K. T. środ
kami pieniężnemi.
W okresie przedwojennym P. P. S. zaboru rosyjskiego
na terenie Królestwa, kierowana głównie przez R. Jawo
rowskiego, skoordynowała jaknajściślej swą dotychczasową
działalność organizacyjno -agitacyjną wśród robotników
z przygotowywaniem przyszłych żołnierzy polskich, zwra
cając przedewszystkiem uwagę na te okolice, które pierwsze
musiałyby się znaleźć w ogniu walki.

W zaborze austrjackim zwykła, codzienna praca P. P.
S. D. rozwijała się tak jak i uprzednio, ale przygotowania
wojenne wprowadziły do jej działalności nowy pierwiastek.
Kierownicy Partji angażowali się w pracach „Polskiego
Skarbu Wojskowego“ i Komisji Tymczasowej, zorganizo
wani robotnicy wstępowali do organizacyj strzeleckich.
Posłowie P. P. S. D. występowali w Wiedniu w obronie
tych organizacyj, denuncjowanych przez „Koło Polskie“,
i oświadczali, że socjaliści polscy nie pozostaną biernymi
świadkami wojny na polskiej ziemi.
P. P. S. D. występowała z tem większą stanowczością
wobec poczucia, że jej siły wzrosły ogromnie, czego do
wodem były zwycięskie wybory 1911 roku. Liczba polskich
posłów socjalistycznych wzrosła do 9-ciu. Daszyński został
wybrany w dwóch okręgach. Oprócz niego weszli do par
lamentu dawni posłowie: Diamand, Hudec, Lieberman,
Moraczewski, Reger i Cingr, oraz nowi: Marek i Klemen
siewicz. Cingr wystąpił z partji czeskiej i wszedł do Pol
skiego klubu socjalistycznego, stanowiącego zupełnie od
rębną reprezentację parlamentarną po rozbiciu przez socja
listów czeskich wspólnego „Związku posłów socjalno-demokratycznych“. Liczba głosów socjalistycznych wzrosła
ogromnie w całym kraju.
Sprawa reformy wyborczej do sejmu galicyjskiego
obok szeregu kwestyj społeczno-ekonomicznych zaprzątała
głównie uwagę P. P. S. D. w dobie przedwojennej. Ale
sytuacja międzynarodowa, w jakiej Partja działała, zmu
szała ją raz po raz do zajmowania się kwestjami, związanemi z przygotowaniami do walki o niepodległość. Na
ostatnim (XIII) przedwojennym zjeździe, który się odbył
w grudniu 1913 r. w Krakowie i który reprezentował
16.000 robotników, zorganizowanych politycznie, 30.000 —
zawodowo i 70.000 wyborców, na plan pierwszy wysu
nęła się sprawa należenia P. P. S. D. do K. T. Wszyscy

uczestnicy debat nad tą kwestją stali na stanowisku, że
P. P. S. D. jest stronnictwem niepodległościowem, uznającem potrzebę walki zbrojnej i przygotowań do niej.
Różniono się tylko co do metod działania w tym kierunku.
Wkońcu przyjęto jednogłośnie rezolucję: „Kongres, stojąc
na stanowisku dążenia do niepodległości narodu polskiego,
wyraża zgodność swoją z Zarządem Partji i Komitetem Wy
konawczym w ich działalności dotychczasowej w sprawie
K. T., polecając im i w dalszej akcji przestrzeganie tak jak
i dotąd w pierwszym rzędzie interesów politycznych pol
skiego proletarjatu“.
W zaborze pruskim, głównie zaś na Górnym Śląsku,
wpływy socjalistyczne nieustannie rosły, czego dowodem
były obchody majowe 1911 i 1912 r. Zgromadzenia polskie
dnia tego odbyły się w 20-kilku miejscowościach. Refero
wali na nich kierownicy P. P. S., wyłącznie robotnicy
z Biniszkiewiczem na czele. Obok P. P. S. rozwijała się
na Górnym Śląsku również niemiecka organizacja socjalnodemokratyczna, kierowana przez Hórsinga. Organizacja ta
przeparła jego kandydaturę w okręgu bytomsko-tarnogórskim, łamiąc w ten sposób zasadę, że kandydat powinien
znać obydwa języki. Wywołało to oczywiście wielkie nie
zadowolenie w kołach socjalistów polskich, protesty i t. d.,
ale skutku to nie odniosło.
Przy wyborach do parlamentu berlińskiego w r. 1912
liczba głosów socjalistycznych , w Poznańskiem wzrosła
z 6.113 do 12.968, na Górnym Śląsku z 5.665 do 14.904,
przyczem Biniszkiewicz przyszedł v okręgu katowickozabrskim do wyborów ściślejszych, w których jednakże
uległ kandydatowi „Koła Polskiego“.
Na XIII zjeździe P. P. S. zaboru pruskiego, odbytym
podczas Wielkiejnocy 1912 r. pod Poznaniem, zajmowano
się głównie stosunkiem do centralnych związków zawodo
wych, żądając od nich większego uwzględniania interesów

polskich robotników. Na zjeździe tym uchwalono również
przekształcić „Gazetę Robotniczą“ na dziennik.
Zdawało się, że i w zaborze pruskim polski ruch so
cjalistyczny wszedł już na tory normalne i że — poza
drobnemi tarciami — stosunek P. P. S. do S. D. nie
mieckiej ułożył się zgodnie. Tymczasem na kongresie
dorocznym S. D. niemieckiej w Jenie w r. 1913 zupełnie
niespodziewanie zapadła uchwała następująca: „Kongres
potępia najostrzej hakatystyczną politykę rządu pruskiego
i partyj burżuazyjnych. Towarzysze nasi w ciałach parla
mentarnych będą jak dotychczas z całą siłą tę politykę
zwalczali. Jak jednak doświadczenie nauczyło, można tę
politykę ucisku tylko wtedy zwalczać skutecznie i wogóle
prowadzić walkę o wyzwolenie ludu polskiego z politycz
nego ucisku i ekonomicznego wyzysku, jeżeli polski proletarjat, tak samo, jak to jest w ruchu zawodowym, zorga
nizuje się jednolicie także w partji socjalno-demokratycznej
i razem z niemieckim proletarjatem, który jęczy we wspólnem jarzmie, prowadzić będzie walkę o wyzwolenie. Dla
tego kongres znosi warunki ugody z roku 1906 i wyraża
oczekiwanie, że wszyscy polscy towarzysze w granicach
kraju przyłączą się do socjalno-demokratycznej partji Nie
miec. W okolicach, gdzie się znajduje mówiąca po polsku
ludność, powinny miejscowe organizacje starać się o to,
aby agitacja pisemna i ustna prowadzona była także w ję
zyku polskim“.
Uchwała ta oczywiście wzburzyła cały polski obóz
socjalistyczny. Diamand, jako przedstawiciel Polski w Międzynarodowem Biurze Socjalistycznem, wniósł protest w imie
niu organizacyj P. P. S. wszystkich trzech zaborów. Biuro
przekazało całą sprawę bezpośrednim rokowaniom między
partją polską a niemiecką, które prowadził Diamand wraz
z Biniszkiewiczem. Do żadnego porozumienia jednak nie

doszło wobec bezwzględnego upierania się Zarządu S. D.
niemieckiej przy uchwale jenajskiej.
Wobec tego XV zjazd P. P. S. zaboru pruskiego, który
się odbył na Boże Narodzenie 1913 r. w Oświęcimiu, mu
siał zadecydować o dalszych losach polskiego ruchu socja
listycznego w zaborze pruskim. Zjazd ten był istotnie prze
łomowym. Odbywał się on pod hasłem zupełnej samo
dzielności ruchu polskiego, już nie tylko politycznego, ale
i zawodowego. Jednogłośnie potępiono uchwałę jenajską
„jako próbę pogwałcenia proletarjatu polskiego“, postano
wiono w okręgach polskich stawiać polskie kandydatury,
nie licząc się zupełnie z socjalistami niemieckimi, popierać
wszelkiemi siłami „Dziennik Robotniczy“ (dawna .Gazeta
Robotnicza“) i wreszcie założyć samodzielny „Centralny
Związek Zawodowy Polski“. W ten sposób zjazd oświę
cimski stworzył podwaliny dalszego rozwoju P. P. S., opie
rającego się na własnych siłach polskiego ludu pracującego.
W przeddzień wybuchu wojny na terenie zaboru ro
syjskiego poza P. P. S. istniały organizacje socjalistyczne,
w ten czy inny sposób uzależniające się od S. D. P. R.
Rosji. Dla zrozumienia ich stanowiska należy zdać sobie
sprawę z położenia S. D. rosyjskiej, która od roku 1907
przeżywała bardzo głęboko sięgający kryzys, sprowadza
jący jej znaczenie do minimum. Zasadniczo Partja dzieliła
się na dwa odłamy — „bolszewików“ i „mieńszewików“,
ale każdy z nich rozpadał się na liczne frakcje, namiętnie
zwalczające się wzajemnie. „Bolszewicy“, występujący pod
firmą „marksistów“, utworzyli w r. 1912 własne centrum
w postaci Komitetu Centralnego S. D. P. R. Rosji, prze
ciwstawiając się mieńszewikom, usiłującym wyzyskać wszyst
kie możliwości legalne rosyjskiego życia konstytucyjnego
i unikającym tworzenia poważniejszego nielegalnego ośrodka
ruchu, za co ich „marksiści“ przezwali „likwidatorami“.
Z „bolszewikami“ idzie ręka w rękę S. D. K. P. i L., a ra

czej część jej, gdyż partja ta rozbiła się na dwie frakcje —
„zarządowców“ i „rozłamowców“, bardzo ostro zwalczają
cych się wzajemnie. „Zarządowcy“ (Tyszko -L. Jogiches,
R. Luxemburg, J. Marchlewski, A. Warski. F. Dzierżyński)
stali poza S. D. P. R. Rosji, „Rozłamowcy“ działali wspól
nie z „bolszewikami“, a ich kierownicy (Leder, Unszlicht,
Radek) odgrywali bardzo poważną rolę rozkładową w S.
D. P. R. Rosji. Natomiast „Bund" należał do utworzonego
w 1912 r. t. zw. „bloku sierpniowego“ — organizacji „likwi
datorów“, obejmującej oprócz tego S. D. Łotwy, grupę
Trockiego i parę innych organizacyj, występujących tak
sa»*o jak „bolszewicy“ i ich sprzymierzeńcy pod firmą S
D. P. R. Rosji. Do tego „bloku sierpniowego“ ciążyły
Lewica P. P. S. oraz S. D. Litwy, formalnie nie wchodzące
w skład S. D. P. R. Rosji. Pozatem istniały rozmaite od
rębne grupy rosyjskie, ukraińskie, gruzińskie, ormiańskie
kierunku socjalno-demokratycznego.
Oczywiście, przy takiem sproszkowaniu organizacyjnem obóz S. D. nie odgrywał poważnej roli. Tam, gdzie
ruch był silny, jak na Łotwie lub w Gruzji, miejscowe
partje zachowały znaczenie w życiu robotniczem. Gdzie
indziej znajdowały się one w rozkładzie. Nawet „Bund“,
którego słabość wewnętrzną unaoczniła dopiero rewolucja,
ale który uprzednio posiadał bardzo sprężystą organizację,
podupadł zupełnie. Konferencja „Bundu“, odbyta pod ko
niec 1910 r., wykazała zaledwie około 600 zorganizowanych
członków. Jeszcze słabsze były polskie grupy, należące lub
ciążące do S. D. P. R. Rosji. T. zw. „Zarządowcy“ S. D.
K. P. i L. reprezentowali drobną garstkę, prawie nie mającą
stosunków z krajem, silniejsi byli „Rozłamowcy“, ale i oni
rozporządzali zaledwie tu i tam resztkami dawnych wpływów.
„Bundowcy“, S. D. K. P. i L. i Lewica P. P. S. usi
łowali wyzyskiwać „możliwości legalne“, w Królestwie Polskiem bez porównania jeszcze szczuplejsze niż w Rosji, ale

bez poważniejszego powodzenia. Względnie łatwiej szło to
„bundowcom“, posiadającym ośrodki w Rosji, między innemi dziennik w Petersburgu. Ale już stworzenie legalnej
prasy socjalistycznej w Królestwie nie udawało się ani S.
D. K. P. i L., ani Lewicy. Warszawski „Młot“ S. D. K. P.
i L., pomimo że zajmował się głównie zwalczaniem idei
niepodległości, został zawieszony. „Zarzewie“, założone
przez lewicę w Pułtusku, też rychło zostało zamknięte, tak
samo jak tegoż samego kierunku „Nowe Słowo“ warszaw
skie. Tylko „Kuźnia“ (dawniej „Wiedza“) wileńska korzy
stała z miejscowych łagodniejszych warunków cenzuralnych i wychodziła, oczywiście wystrzegając się wszystkiego,
coby mogło ją narazić na represje, ale i ona ich nie uni
knęła. Nawet drukowanie „jednodniówek“, poświęconych
czysto zawodowym sprawom robotniczym, napotykało na
ogromne przeszkody, zwłaszcza że i legalne socjalistyczne
związki zawodowe w Królestwie zostały wytępione prawie
doszczętnie.
W takich warunkach działała i P. P. S. Nie łudziła
się ona wcale co do możliwości wyzyskiwania „konstytu
cji“ w kraju, gdzie bez przerwy panowały rozmaite formy
stanu wyjątkowego. Tembardziej, że, stawiając sobie za cel
przygotowanie żołnierzy zbliżającej się walki o niepodleg
łość, nie mogła ani liczyć na pobłażanie władz rządowych,
ani na zbyt szeroki zakres pracy i rozwój organizacji.
Wybuch wojny postawił wobec polskiego obozu so
cjalistycznego nowe zadanie. S. D. K. P. i L. oraz Lewica,
zbliżające się coraz bardziej ku sobie nie tylko programem,
ale i organizacyjnie, ogłosiły, że wojna prowadzona jest
o „kolonje afrykańskie“ i w gruncie rzeczy nic a nic pol
ską klasę robotniczą nie obchodzi. P. P. S. i P. P. S. D.
ruszyły do walki zbrojnej o realizację swego programu —
o Niepodległą Polską Republikę Demokratyczną. Socjaliści
polscy stanęli w pierwszym szeregu walczących i wytrwali

tam do końca — aż do wypędzenia najezdniczych hord
bolszewickich ze zjednoczonej Ojczyzny.
Wobec sytuacji w zaborze rosyjskim całe kierownictwo
P. P. S. wraz z najczynniejszymi działaczami Partji w ru
chu strzeleckim w przeddzień wybuchu wojny znajdowało
się na gruncie galicyjskim, gdzie też skupiała się bardzo
liczna emigracja pps-owców szeregowych i działaczy z po
przednich okresów ruchu obok mnóstwa młodzieży, sym
patyzującej z P. P. S. Wszystkie te żywioły wraz z ostat
nim C. K. R. (Piłsudski, Wasilewski, Sławek) zostały zmo
bilizowane do służby bądź wojskowej, bądź cywilnej w sze
regach oddziału strzelców Piłsudskiego, później Legjonów.
Znaleźli się wśród nich i ci z towarzyszy galicyjskich, którzy
nie byli zmuszeni do służby w armji austrjackiej. Część
posłów P. P. S. D. wstąpiła do szeregów. W takich w a
runkach trudno było mówić o normalnej pracy partyjnej.
Jeszcze w Galicji, a właściwie w tej jej części, która nie
padła pastwą inwazji rosyjskiej — to znaczy w Krakowie
i w szeregu powiatów zachodnich — można było jako
tako podtrzymywać życie partyjne, jakkolwiek mobilizacja,
zagarniająca stopniowo niemal całą dorosłą ludność kraju,
niesłychanie uszczupliła organizację, reprezentowaną nazewnątrz głównie przez „Naprzód“ i grupę przywódców
Partji. Ci ostatni brali czynny udział w pracach Naczelnego
Komitetu Narodowego (N. K. N.), tworząc tam lewicę,
udzielając wybitnego poparcia wszystkim poczynaniom Pił 
sudskiego, później I. Brygady i stając w obronie samo
dzielności i polskiego charakteru Legjonów.
Na terenie zaboru rosyjskiego, stopniowo zajmowanego
przez wojska okupacyjne — austrjackie i niemieckie, orga
nizacyjna praca P. P. S. faktycznie uległa zawieszeniu, tak
samo jak i w tej części Oddziału Zagranicznego, która
pracowała uprzednio na terytorjum galicyjskiem. Ale trwało
to zaledwie parę miesięcy. W oczyszczonych z władz ro-

syjskich częściach Królestwa już późną jesienią 1914 r. od
radza się organizacja partyjna, zaś 28 grudnia tegoż roku
odbywa się w Zagłębiu ogólnokrajowa konferencja par
tyjna, na której stwierdzono, że i po drugiej stronie frontu,
w Warszawie, organizacja P. P. S. działa, pomimo stanu
wojennego, i że agitacja partyjna rozwija się również w Ra
domskiem i w Lubelskiem, tak samo jak i po tej stronie
frontu— w Zagłębiu, Łodzi ijCzęstochowie. Uchwalono wska
zania taktyczne na chwilę bieżącą, wybrano nowy C. K. R.,
postanowiono wznowić „Robotnika“ i pisma lokalne i wy
słano pozdrowienie braterskie klasy robotniczej Legjonom.
Wkrótce potem, w styczniu 1915, zjawił się Nr. 264
„Robotnika“, który od kwietnia tegoż roku wychodzi le
galnie w Dąbrowie Górniczej, na okupacji austrjackiej, pod
redakcją F. Perlą. P. P. S. rozwija agitację polityczną przedewszystkiem, gdyż wobec stosunków wojennych trudno
było myśleć o klasowej walce ekonomicznej robotników.
W pracy swej P. P. S. współdziałała z innemi stronni
ctwami niepodległościowemi, wchodząc w czasowe sojusze
z niemi, ale nie zatracając nigdy swej własnej fizjognomji
proletarjackiej. Na terenach obydwóch okupacyj pracują
w ramach P. P. S. i towarzysze galicyjscy, z pomiędzy
których zwłaszcza wielkie usługi oddaje ruchowi J. Moraczewski.
W zaborze pruskim po wybuchu wojny wszelka praca
organizacyjna P. P. S. została zduszona. Niemniej jednakże
pozostali w Katowicach towarzysze starali się utrzymać
kontakt z ośrodkami ruchu legjonowego i oddawać mu
usługi w miarę możności.
W Warszawie aż do opuszczenia jej przez Rosjan or
ganizacja P. P. S. rozwijała się tajnie, wydając od czasu
do czasu odezwy i pisemko nielegalne „Do czynu“. W spół
działała ona z innemi stronnictwami niepodległościowemi,
popierała politykę legjonową i brała udział w przedsię-
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wzięciach tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej (P. O . W.),
działającej z polecenia Piłsudskiego na tyłach armji car
skiej.
Dopiero po wejściu Niemców do Warszawy P. P. S.
ujawniła się, otwierając własny lokal partyjny przy ul. Jas
nej, w którym odbywały się zebrania towarzyszy. Prowa
dzono jednak w dalszym ciągu pracę konspiracyjną, nie
bardzo dowierzając nowym okupantom, wydawano niele
galnie „Do czynu“, odezwy i t. d. Odbudowa organizacji
poczęła szybko postępować, to też kiedy rozpoczęły się
represje ze strony władz okupacyjnych, aresztowania i wywożenia poszczególnych towarzyszy do obozów jeńców, nie
mogły one już złamać P. P. S.
W styczniu 1916 r. odbył się w Piotrkowie XII zjazd
P. P. S., który zespolił organizację obydwóch okupacyj
i oparł jej funkcjonowanie na prawidłowych podstawach
demokratycznych, wybierając nowy C. K. R. Partja pro
wadziła uciążliwą pracę uświadamiającą w środowisku robotniczem, gdzie odrodziły się i oba kierunki „esdeckie“ —
S. D. K. H. i L. i Lewica. Ogłosiwszy na początku wojny
zupełną neutralność i rzuciwszy najzupełniej jałowe hasło
„wojna wojnie!“, zwolennicy tych kierunków zwalczali
P. P. S. za jej popieranie walki o niepodległość i w opa
nowanych przez siebie instytucjach robotniczych, jak kuch
nie, związki zawodowe, instytucje oświatowe, zawzięcie
przeciwstawiali się dążnościom P. P. S.
Tu trzeba podnieść, że po wybuchu wojny i zwła
szcza po zajęciu Warszawy przez Niemców wśród S. D.
i „lewicowców" wszczął się dość poważny ferment. Nie
brakło nawet wypadków, kiedy poszczególni esdecy i le
wicowcy wstępowali do Legjonów. Część „lewicowców“,
uznających hasło niepodległości, jak Tadeusz Rechniewski,
usunęła się od organizacji ściślejszej „Lewicy“, która —
w przeciwstawieniu do S. D., twardo stojącej na gruncie

państwowości rosyjskiej, wypowiadała się za nieokreślonem „usamodzielnieniem“ kraju. W kołach robotniczych
„Lewicy“, zwłaszcza w Łodzi, gdzie jej organizacja roz
winęła się dość poważnie, szerzyła się sympatja do hasła
niepodległości, jakkolwiek przywódcy Partji (Maks Horwitz, M. Koszutska, St. Ciszewski) tłumili je wszelkiemi
sposobami. Część „Lewicy“ z Kowalskim (Grzechem) na
czele dążyła otwarcie do połączenia się z S. D. K. P. i L.
P. P. S. krok za krokiem zdobywała wpływy w istnie
jących instytucjach robotniczych i zakładała nowe własne.
Liczba jej organów stale wzrastała. Obok „Robotnika“,
wychodzącego w dalszym ciągu legalnie w Dąbrowie, w y
chodzą: „Do Czynu“, „Łodzianin“, „Wezwanie“, „Nowiny
Socjalistyczne“, „Nasze Hasła“, „Przedświt“ i parę innych.
Od 1 lipca 1916 r. P. P. S. zaczęła wydawać w Warsza
wie legalny tygodnik „Jedność Robotniczą“, która, jak
kolwiek ze względów cenzuralnych nie mogła dawać peł
nego wyrazu dążnościom P. P. S., to jednak odegrała bar
dzo poważną rolę uświadamiającą.
W owym czasie już wszystkie odłamy socjalistyczne
posiadały w Warszawie własne pisma, wychodzące legal
nie : Lewica — „Głos Robotniczy“, S. D. „Rozłamowcy“—
„Naszą Trybunę“, S. D. „Zarządowcy“ — „Naszą Spraw ę“.
Również „Bund“ wydawał legalny dziennik żargonowy.
Walczące między sobą nieraz bardzo namiętnie, łączyły się
one we wspólny front przeciwko P. P. S.
Walnym przeglądem sił partyjnych były wybory do
warszawskiej rady miejskiej z kurji robotniczej, które się
odbyły w lipcu 1916 r. P. P. S. otrzymała 5.916 głosów,
Lewica wraz z Bundem — 3.711, S. D. — 2.663. W całem Królestwie w ciągu 1916 r. P. P. S. zdobyła 40 rad
nych i 3 sympatyków w 14 radach miejskich.
P. P. S. na obydwóch okupacjach działała w poro
zumieniu z innemi grupami niepodległościowemi, tak samo
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jak i P. P. S. D. w Galicji, gdzie sytuacja zniewalała ją
do bardziej ścisłego współdziałania z innemi stronnictwami.
Gdy Królestwo wraz z całem społeczeństwem zaboru ro
syjskiego było przedmiotem targów między Austrją a Niem
cami, P. P. S. D. w zaborze austrjackim posiadała moż
ność wpływania na bieg polityki austrjackiej w sprawie
polskiej. Ale to było zależne w znacznej mierze od siły
wpływu P. P. S. D. na „Koło Polskie“ i jego taktykę.
Wobec tego posłowie P. P. S. D. wstępują 23 marca
1916 r. do „Koła Polskiego“, aby wywierać w niem wpływ
odpowiedni, zaś wobec rządu austrjackiego demonstrować
jednolity front polski. W jakim kierunku mieli działać po
słowie P. P. S. D., świadczy wymownie złożona przez
nich deklaracja: „...Uważamy zespolenie wszystkich sił na
rodu jako jeden z koniecznych warunków powstania na
ziemi polskiej niepodległego państwa polskiego, którego
formy nie chcemy tutaj przesądzać... Wstępując w szeregi
„Koła Polskiego“, nie wstępujemy do niego jako do klubu
politycznego, lecz chcemy stworzyć solidarną całość repre
zentantów narodu polskiego, mieszkającego w granicach
Austrji. Solidarność ta ma być okazaniem dla całej Polski,
że zjednoczenie całego narodu jest w oczach naszych w cza
sie tej wojny niezłomnym nakazem polskiego rozumu stanu,
nakazem dla wszystkich Polaków. Trzymając wysoko sztan
dar naszego stronnictwa, nie roniąc żadnej z naszych za
sad przewodnich, pragniemy, aby naród polski i świat
cały widział nasz sztandar w złączonym szeregu polskim,
aby zrozumiano, że socjalizm polski dąży do wyzwolenia
narodu“.
Jako ludzie i jako socjaliści towarzysze galicyjscy ponieśli
olbrzymią ofiarę osobistą, wstępując do „Koła“, z którem
w ciągu 25 lat walczyli. Ale ofiarę tę okupili wpływem, wywie
ranym na tę organizację, a wyzyskiwanym dla sprawy, wów
czas najważniejszej — połączenia Galicji i Królestwa w jedno

państwo polskie, „zabezpieczone od wschodu dawnemi
krajami Rzeczypospolitej", jak mówiła jedna z rezolucyj
socjalistycznych, wniesiona w „Kole“. Kiedy pokazało się,
że t. zw. „austrjackie“ rozwiązanie sprawy polskiej stało
się czemś zupełnie nierealnem i kiedy Austrja w Brześciu
haniebnie zdradziła Polaków, oddając Ukrainie Chełm
szczyznę i Podlasie, socjaliści pierwsi przystąpili do zorga
nizowania olbrzymich demonstracyj antyaustrjackich w ca
łej Galicji i w marcu 1918 r. opuścili „Koło“.
Tymczasem na obydwóch okupacjach Królestwa szybko
następowała zmiana sytuacji. Uwydatniał się coraz więk
szy rozbrat między t. zw. aktywistami, łudzącymi się co
do dążności okupantów w sprawie polskiej i biorącymi
serjo ich zapewnienia, dotyczące przyszłego państwa pol
skiego, a lewicą niepodległościową z P. P. S. na czele.
Niepodległościowcy na każdym kroku wysuwali hasła włas
nego rządu, własnych sił zbrojnych, konstytuanty i t. d.,
opierając swe dążenia na masach ludowych. Zresztą P. P. S.
coraz bardziej wyodrębniała się z zespołu stronnictw nie
podległościowych jako najradykalniejsze ich skrzydło.
Wzięła ona wprawdzie udział w utworzonej po akcie 5-go
listopada 1916 r., proklamującym państwo polskie, Tym
czasowej Radzie Stanu, wysyłając do niej swego przed
stawiciela w osobie Kunowskiego. Ale też pierwsza ze stron
nictw lewicowych wycofała swego reprezentanta, skoro
po rewolucji w Rosji i wypowiedzeniu wojny Niemcom
przez Amerykę sytuacja się zasadniczo zmieniła.
Na miejsce dotychczasowych koncepcyj wysuwa się
program zjednoczenia wszystkich trzech zaborów Polski
w jedno, zupełnie niepodległe państwo — z dostępem do
morza. Dla socjalistów państwo to, oczywiście, mogło być
tylko republiką demokratyczną. 1 P. P. S. rozpoczyna walkę
o urzeczywistnienie tego programu — walkę z okupan
tami, gdyż Rosja, jako ten wróg, przeciwko któremu do

tychczas były głównie skierowane wszystkie wysiłki nie
podległościowców, zeszła na czas jakiś z widowni.
Okupanci coraz bardziej odczuwają wrogi wobec nich
nastrój mas polskich, budzony przez P. P. S. i lewicę nie
podległościową (Stronnictwo ludowe i grupy inteligen
cji — Stronnictwo Niezawisłości Narodowej oraz Zjed
noczenie Stronnictw Niepodległościowych). Wraz z temi
grupami P. P. S. wytworzyła w lipcu 1917 r. luźną Ko
misję Porozumiewawczą. Walka z okupantami przybierała
charakter coraz bardziej rewolucyjny. P. O . W. przygoto
wywała ogólne powstanie przeciwko Niemcom i Austrji.
W czynnościach P. O. W . brało udział sporo P. P. S-ców.
Obok P. O. W . działało i czysto partyjne „Pogotowie
Bojowe“, które dokonało licznych zamachów na funkcjo
nariuszy okupanckich i między jnnemi zgładziło znienawi
dzonego szefa niemieckiej policji politycznej, Schultzego.
Wrzenie ogarnęło cały kraj, zwłaszcza, że poczęło się
wyjaśniać, iż państwa centralne zbliżają się do nieuniknio
nej katastrofy militarnej. Obietnica ustępstw i nawet same
ustępstwa już na nikim nie robiły wrażenia. Odczuwano
zbliżanie się dnia wyzwolenia..
W obozie socjalistycznym panował ferment. Lewica
rozbiła się na trzy części, z których jedna, pod wodzą Ko
walskiego (Grzecha) przeszła do S. D. K. P., druga, kie
rowana przez Szczerkowskiego, a obejmująca znaczną
liczbę towarzyszy z Łodzi i okręgu łódzkiego, połączyła
się z P. P. S. W ten sposób z Lewicy pozostały tylko
resztki, które wkońcu (już za czasów istnienia państwa
polskiego) zlały się z S. D. K. P. i L. (po pogodzeniu się
„Rozłamowców“ i „Zarządowców“) w jednolitą Komuni
styczną Partję Polski. Do tej ostatniej weszły i dość liczne
żywioły z „Bundu“, solidaryzujące się z bolszewizmem ro
syjskim i z doktryną komunistów.
P. P. S. i P. P. S. D. w dalszym ciągu szły na czele

całego ruchu niepodległościowego i dlatego to pierwszy
rząd rewolucyjny wyjarzmiającej się Polski — Lubelski
Rząd Ludowy, został stworzony z ich inicjatywy. Dlatego
też do pierwszego rządu Wolnej Polski weszli członkowie
P. P. S. i P. P. S. D. z Moraczewskim jako premjerem.
Obejmując 18 listopada 1918 r. władzę Niepodległej Rze
czypospolitej Polskiej, rząd Ludowy urzeczywistnił szereg
punktów naszego programu partyjnego, a przedewszystkiem
ten naczelny, który od r. 1893 płonącemi zgłoskami ża
rzył się na czerwonym sztandarze P. P. S.
W zjednoczonej Polsce nie mogło już być oddzielnych
partyj, głoszących ten sam program. To też w kwietniu
1919 r. odbyły się ostatnie kongresy — P. P. S. obydwu
zaborów i r . P. S. D., na których uchwalono połączenie
się w jednolitą P. P. S. Rzeczypospolitej Polskiej. W dniach
26 i 27 kwietnia odbył się w Krakowie pierwszy kongres
zjednoczonej P. P. S.
W dziejach polskiego ruchu socjalistycznego otwarła
się nowa karta, na której przyszły historyk skreśli obraz
dalszego pochodu P. P. S. — aż do ostatecznego zwy
cięstwa.

